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                                                                ÖNSÖZ 
 
 
 
 
 
 
8-9 Ekim 2013 tarihleri arasında Kocaeli Üniversitesi’nde Uluslararası Güvenlik Kongresi gerçekleştirilmiştir.  
Uluslararası Güvenlik Kongresi’nde yeni güvenlik politika ve stratejileri çok yönlü olarak ele alınmıştır. 
 

Güvenlik, günümüzde uluslararası düzeydeki ilişkileri belirleyen temel unsurların başında gelmektedir. Ülkeler 
açısından sürekli olarak güvenliğin sağlanması ve geliştirilmesi temel amaçtır. Küreselleşme ile yeniden 
tanımlanan yeni güvenlik ortamı, “güvenliğin bölünmezliği” ilkesini daha önemli hale getirmiştir. 

 

Uluslararası barış ve istikrarın korunması ile sürdürülebilir kalkınma için ihtiyaç duyulan güvenlik ve huzur 
ortamının tesis edilmesi gerekmektedir.  Bu hedefe ulaşılmasında, ülkelerin toprak bütünlüğünün korunması, kriz 
yönetimi operasyonlarına katkıda bulunulması (barışı koruma ve insani yardım), Kitle İmha Silahları (KİS) ve 
bunların fırlatma vasıtalarının yayılmasının önlenmesi ve silahsızlanmanın teşvik edilmesidir.  

 

İstikrara katkı sağlamak amacıyla uluslararası işbirliğinin küresel ve bölgesel ölçekte artırılması, ortaklığa, 
diyaloga ve yumuşak güce dayalı güvenlik anlayışı giderek ön plana çıkmakta ve önem kazanmaktadır. 

 

Küresel terörizm, organize suç, yasa dışı göç, temel kaynakların azalması ve / veya tehdit edilmesi, silahlı 
çatışmalar sonucu insanların kontrol dışı kitlesel hareketleri ve siber saldırılar 21'inci yüzyılda uluslararası 
güvenlik konusunda ortak girişimleri ve işbirliğini zorunlu kılmaktadır. 

 

Tüm bu gelişmelerden dolayı dünyada güvenlik ve istikrarın geliştirilmesi, yeni güvenlik anlayışlarının ve 
yaklaşımlarının belirlenmesi, benimsenmesi, yaygınlaştırılması ve güvenlikle ilgili yeni yönelimlerin ortaya 
konması amacına uygun olarak; Kocaeli Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği 
Konseyi (Türk Konseyi - TDİK), T.C. Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırma Merkezi, Astana L.N. Gumilyov 
Avrasya Ulusal Üniversitesi, Priştine Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Trakya Üniversitesi ve Bilgesam 
ortaklığı ile IV. Uluslararası İlişkiler (Uluslararası Güvenlik) Kongresi düzenlenmiştir. 

 

08 - 09 Ekim 2013 tarihlerinde, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Uluslararası 
Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Kongre; bölgesel ve küresel güvenliğin yeni yönelimleri, yeni 
güvenlik politika ve stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmasında önemli rol üstlenmiştir.  

 

Bu yönüyle Kongre, güvenlik politikalarındaki yeni gelişmeler ile bu gelişmelere yönelik stratejilerin 
oluşturulmasına katkı sağlamış ve bilimsel bir bakış açısı ile değerlendirebilme olanağı verebilmiştir. Kongre, 
yeni işbirliği ve yatırım olanaklarının yaratılmasına ve geliştirilmesine katkı ve destek verebilmiştir.  

 

 

8-9 Ekim 2013 tarihlerinde Üniversitemizin Umuttepe Yerleşkesinde düzenlenen  Uluslararası Güvenlik 
Kongresi’nde Uluslararası işbirliğinin küresel ve bölgesel ölçekte artırılması, ortaklığa, diyaloğa ve yumuşak 
güce dayalı güvenlik anlayışı ve Kriz yönetim operasyonlarına katkıda bulunulması (barışı koruma, insani yardım 
ve polis görevleri) konuları öncelikli olarak incelenmiştir.  
 
Kongrede; Sorunlu bölgelerde güncel güvenlik sorunlarının tespiti ve analiz edilmesi, Birleşmiş Milletler, NATO 
ve Avrupa Birliği’nin bu bölgelere yönelik güvenlik yaklaşımları ve bunların bölgelerin güvenliğine etkileri 
değerlendirilmiştir. 



Sürdürülebilir güvenliğin, barış ve istikrarın tesisi konusunda Türkiye’nin rolünün analiz edilmesi ve bu konuda 
uygulanabilir stratejilerin  geliştirilmesi Kongrede ayrıntılı irdelenmiştir. Kitle İmha Silahlarının (KİS) 
yayılmasının önlenmesi, organize suçlar, yasa dışı göç, terör gibi güvenliği, barışı ve istikrarı bozan unsurlara 
karşı ortak mücadele stratejilerinin geliştirilmesi üzerinde durulmuştur.  

Kongrede silahlı çatışmalarda uygulanacak çatışma analizinin yapılması ve çözüm önerilerinin belirlenmesi ile 
ilgili bildiriler sunulmuştur. NATO ve AB’nin diyalog ve işbirliği süreçleri incelenmiştir.  

Ülkelerin güvenlik politikaları kapsamında; ABD’nin güvenlik politikasındaki son gelişmelerin incelenmesi ve 
değerlendirilmesi, Rusya Federasyonu’nun güvenlik politikasının incelenmesi ve değerlendirilmesi, Çin’in 
güvenlik politikasının incelenmesi ve değerlendirilmesi, İran’ın güvenlik politikasının incelenmesi ve 
değerlendirilmesi yapılmıştır. 

Bölgelerdeki BM Barış Güçlerinin konumu ve görevleri uluslararası hukuk çerçevesinde incelenmiş ve 
değerlendirilmiştir. 

Küresel ve bölgesel güvenliği etkileyen; nüfus artışı, iklim değişikliği, hızlı şehirleşme ve sanayileşmenin yol 
açtığı sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde durulmuştur.  

Petrol ve doğalgaz kaynaklarının dünya enerji arzı yönünden incelenmesi ve değerlendirilmesi, enerji nakil 
hatlarının ve bu hatların güvenliğinin dünya enerji arzı açısından incelenmesi özel oturumlarda sağlanmıştır. 

Kongremizde; etnik yapılar ve bunun bölgesel güvenliği etkileri ile dil çeşitliliği ve bunun bölgesel ve küresel 
güvenliğe etkileri üzerinde özellikle durulmuştur. 

Bölgesel ve küresel güvenliği etkileyen önemli konular kapsamında;  Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve 
Teşkilatın Güvenlik Politikaları ve Yeni Açılımları incelenmiştir.  İç ve dış göçlerin, nüfus hareketlerinin politik 
ve ekonomik analizinin yapılması, kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve güvenliğe etkileri, uluslararası 
hukuk ve küresel güvenlik konuları, silahların kontrolünün uluslararası hukuk açısından değerlendirilmesi 
yapılmıştır.  

Küresel terörizm ve insan hakları, Afrika’nın barış ve güvenliğinin geliştirilmesi, silahlı çatışma hukuku konuları, 
küresel güvenliği etkileyen sağlık sorunları ile çözüm önerileri Kongre’de incelenmiştir. Kitle iletişim araçlarının 
güvenliği ile iletişim araçlarının güvenlik politikalarına etkileri ayrıntılı değerlendirilmiştir.  

Kongrenin planlanmasında ve uygulanmasında yardım ve desteğinden dolayı Genel Sekreterim Öğretim Görevlisi 
Dr. Ayşegül Gökalp Kutlu’ya, Başkan Yardımcılarım Doç. Dr. Aigerim  Shilibekova ve Doç. Dr. Atilla 
Sandıklı’ya çok teşekkür ederim. Eserin bilim alanına katkı sağlamasını yürekten dilerim. 

Engin Saygılarımla. 

 
 

                                 Prof. Dr. Hasret ÇOMAK 
                                                                       Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı  
                                                                       İİBF Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı 
                                                                                                     Ve  
                                                                       Uluslararası Güvenlik Kongresi Başkanı  



ULUSLARARASI GÜVENLİK KONGRESİ PROGRAMI 
INTERNATIONAL SECURITY CONGRESS PROGRAMME 

 
8 Ekim/October 2013 I. Gün / I. Day   
 
09:30-10:00   Kayıt / Registration 
 
10:00-11:00    Açılış Konuşmaları (Büyük Salon) / Opening Speeches (Main Hall) 
 
11:00 – 12:30   I. Oturum / I. Session 
 
 
BÖLGESEL GÜVENLİK (I) (Büyük Salon) / REGIONAL SECURITY (I) (Main Hall) Session in English 
Başkan / Chair:  Doç. Dr. Aigerim SHILIBEKOVA 
 
Özüm S. UZUN    Regional Security in the Middle East in the Post-Iraqi War of 2003 
Muhsin BARAN  Multisectoral Securitizations in the Post-Revolution Middle East: The Case of Egypt 
Gökçen YAVAŞ  Turkey and the European Security Complex: A Historical Analysis with Reference 

to Amity-Enmity Spectrum 
Emine AKÇADAĞ  The Importance of a Common Strategic Culture for CSDP 
 
 
12:30-14:00    Öğle Yemeği (Umuttepe Sosyal Tesisleri) / Lunch (Umuttepe Social Facilities) 
 
14:00-15:30   II. Oturum / II. Session 
 
 
İNSAN HAKLARI ve İNSANİ GÜVENLİK (Büyük Salon) / HUMAN RIGHTS and HUMAN SECURITY  
(Main Hall)  
Session in English 
Başkan / Chair: Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR 
 
Abdullah YUVACI   States, Human Rights and Voting in the United Nations General Assembly: An  

Analysis of Country-Specific Resolutions 
Ömer Faruk DİREK   Defending Human Rights in the United Nations Collective Security System: The  

Two-Tier System Set Up by the European Court of Human Rights 
Gül CEYLAN TOK  Secularism and Security: Comparison of the Cases of Turkey and France 
Ayşegül GÖKALP KUTLU  Feminist Interpretations in International Relations and International Law 
 
 
BALKANLAR (Akdeniz Salonu) / BALKANS (Akdeniz Hall)  
Session in Turkish 
Başkan / Chair: Prof. Dr. Cemil OKTAY 
 
İrfan Kaya ÜLGER   Balkanlarda Barış ve Güvenliğin Tesisinde AB’nin Rolü 
    (Role of the EU in Providing Peace and Security in the Balkans) 
Caner SANCAKTAR   Kosova’da Yıkım ve Yeniden Yapılanma 
    (Destruction and Reconstruction in Kosovo) 
Outkou KIRLI NTOKME Yunanistan – İsrail Yakınlaşmasının Türkiye ve Balkanlara Etkisi 
    (The Impact of the Greek-Israeli Rapprochement on Turkey and Balkans) 
 
 
HÜKÜMETLERARASI ÖRGÜTLER (Karadeniz Salonu) / INTERGOVERNMENTAL 
ORGANIZATIONS (Karadeniz Hall)  
Session in Turkish 
Başkan / Chair: Prof. Dr. Darhan KYDYRALI 
 
Atilla SANDIKLI   Yumuşak Güç Savaşları 



    (Soft Power Wars) 
Arif BAĞBAŞLIOĞLU  NATO’nun Yeni Ortaklık Politikası: Asya-Pasifik Açılımı 
    (NATO’s New Partnership Policy: Asia-Pacific Expansion)  
Sertif DEMİR, Emre OZAN  Anayasal Düzeyde Türkiye’nin Güvenlik Politikasının Avrupalılaşması 
 (The Europeanization of Turkey’s Security Policy at Constitutional Level) 
Mesut ŞÖHRET   BM Güvenlik Konseyi’nin Uluslararası Güvenlik Sorunlarının Çözümünde Rolü ve 

BM Teşkilatının Geleceği 
 (The Role of the UN Security Council on Resolution of International Security Issues 

and the Future of the UN) 
 
 
ORTA DOĞU (I) (Körfez Salonu) / MIDDLE EAST (I) (Körfez Hall) 
Session in Turkish 
Başkan / Chair: Doç. Dr. Nejat DOĞAN 
 
Uğur ÖZGÖKER, Hüseyin ÇELİK Türkiye, ABD, İsrail İlişkileri Çerçevesinde Barış Kartalı Projesi ve Bölgesel 

Güvenlik Sorunları 
 (The Peace Eagle Project within the Framework of Turkey-US-Israeli 

Relations and Regional Security Issues) 
Salem KHALAF   Körfez Ülkelerinde Nüfus Dengesizliği ve Güvenlik Sorunu 
     (Population Imbalance and Security Problem in the Gulf Countries) 
Hazar VURAL    Kimlik, Dış Politika ve Güvenlik Bağlamında İran İslam Cumhuriyeti 

(Islamic Republic of Iran in the Scope of Identity, Foreign Policy and 
Security) 

 
15:30-15:45  Kahve Arası / Coffee Break  
 
15:45 – 17:15  III. Oturum / III. Session 
 
 
KÜRESEL GÜVENLİK (Büyük Salon) / GLOBAL SECURITY (Main Hall) 
Session in Turkish 
Başkan / Chair: Prof. Dr. Ayşe Nilgün AKIN 
 
Nejat DOĞAN 21. Yüzyılda Amerika Birleşik Devletleri’nin Uluslararası Politikadaki Rolü 

ve Küresel Güvenlik 
(Global Security and the Role of the US in International Politics in the 21st 
Century)  

Metin AKSOY   AB’nin Bölgesel ve Küresel Güvenliğe Bakış Açısı 
     (Perspectives of the EU on Regional and Global Security) 
Gizem Nur TEKİN Günümüzde Kitle İmha Silahlarının Yayılması, Güvenliği ve Korunma 

Yöntemleri 
(Proliferation and Security of Weapons of Mass Destruction and Methods for 
Safeguarding) 

Fatih YURTSEVER   Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinde Sınır Güvenliği Konusu 
     (Border Security Issue in Turkey-EU Relations) 
 
 
ULUSLARARASI HUKUK (Akdeniz Salonu) / INTERNATIONAL LAW (Akdeniz Hall)  
Session in Turkish 
Başkan / Chair: Prof. Dr. Sevtap YOKUŞ 
 
Sevtap YOKUŞ    Özgürlük / Güvenlik İkilemi 
     (Freedom / Security Dichotomy)  
Gökhan GÜNEYSU   Otonom Silah Sistemleri ve İnsancıl Hukuk 
     (Autonomous Weapon Systems and Humanitarian Law) 
Serdar ÖRNEK, Giasemi VERVERİ  Political Parties in Greece 
 



Arda ÖZKAN    Silahlı Çatışmalar Hukukunun Uygulanmasında Ad Hoc Mahkemelerin Rolü 
(Role of the Ad Hoc Courts in the Application of the Law of Armed Conflict)  

 
 
KARADENİZ (Karadeniz Salonu) / BLACK SEA (Karadeniz Hall) 
Session in Turkish  
Başkan / Chair: Doç. Dr. Atilla SANDIKLI 
 
Göktürk TÜYSÜZOĞLU Savunmacı Realizm ve Saldırgan Realizm Bağlamında Karadeniz Havzası’ndaki  

Çatışma Gerçekliğinin Değerlendirilmesi 
(Evaluation of the Reality of Conflict in the Black Sea Basin in terms of Defensive 

 and Offensive Realism) 
Tolga ÇIKRIKCI  Realizmin Güvenlik Anlayışı ve Soğuk Savaş Sonrası Karadeniz’in Güvenliği 
    (Realism’s Perception of Security and the Security of the Black Sea after Cold War) 
Ayşim PARLAKYILDIZ Bölgesel Güvenlik Bağlamında Karadeniz Havzası’ndaki Stratejik Rekabetin  

‘Dünü – Bugünü - Yarını’ ve Fransa’nın Bu Rekabetteki Rolü 
(History of the Strategic Rivalry in the Black Sea Basin in terms of Regional 
Security and the role of France) 

Zahit OĞURLU  Karadeniz Güvenliğinde Türkiye’nin Rolü 
    (Turkey’s Role in the Security of the Black Sea) 
 
 
İNSANİ GÜVENLİK (I) (Körfez Salonu) / HUMANITARIAN SECURITY (I) (Körfez Hall) 
Session in Turkish 
Başkan / Chair: Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU 
 
İnci ÇAĞLAYAN   Savaşta Kadın Gazetecilerin Güvenliği 
    (Security of Female Journalists in Warfare) 
Togayhan KUTLUK, Bahar GÜRKAYA KUTLUK, Nurcan KAPUCU  

Bioterörizm (Bioterrorism) 
Tolga SAKMAN   Uluslararası Göç ve Güvenlik 
    (International Migration and Security) 
Sezin İBA GÜRSOY   İşbirliği mi? Çatışma mı? Çevresel Güvenliğin Uluslararası İlişkilerdeki Rolü 

(Cooperation or Conflict? The Role of Environmental Security in International 
Relations) 

 
 
17:30    Kokteyl / Cocktail 



9 Ekim/October 2013 II. Gün / II. Day 
 
10:00-11:30    I. Oturum / I. Session 
 
 
BÖLGESEL GÜVENLİK (II) (Main Hall) / REGIONAL SECURITY (II) (Büyük Salon)  
Session in English 
Başkan / Chair: Doç. Dr. Aigerim SHILIBEKOVA 
 
Erdem KAYA  Revisiting Security and Energy Geopolitics of South Caucasus: A Turkish 

Perspective  
Azime TELLİ   A Bridge between East and West: Turkey’s Energy Policy 
Erdal DÜZDABAN    Border Security in Central Asia 
Aziza KHUDAYBERDIEVA  Russian and American Factor on Uzbekistan’s Security Policy 
 
 
GÜVENLİK TEORİLERİ (Akdeniz Salonu) / THEORIES on SECURITY (Akdeniz Hall) 
Session in Turkish 
Başkan / Chair: Doç. Dr. İrfan Kaya ÜLGER 
 
Zuhal ÇALIK    Yeni Güvenlik Kavramı 
    (New Concepts on Security) 
Mehlika Özlem ULTAN  Soğuk Savaş Sonrası Güvenlik Yaklaşımları ve Genişletilmiş Güvenlik  

Kavramları  
(Post-Cold War Security Approaches and Extended Conceptualizations of Security) 

Mesut ŞÖHRET  Kopenhag ve Aberystwyth Ekolleri Çerçevesinde 21. Yüzyılda Güvenliğin  
Değişen Kapsamı ve Boyutu 
(Changing Scope and Dimensions of Security in the 21st Century within the 
Framework of Copenhagen and Aberystwyth Schools) 

 
 
ABD (Karadeniz Salonu) / The USA (Karadeniz Hall) 
Session in Turkish 
Başkan: Doç. Dr. Elgiz YILMAZ 
 
Sibel KAVUNCU   Soğuk Savaş Sonrası ABD’nin Ulusal Güvenlik Stratejileri 
    (Post-Cold War National Security Strategies of the US) 
Kübra Deren EKİCİ  11 Eylül’ün ABD Güvenlik Politikasına Etkileri 
    (The Impact of 9/11 on US Security Policy) 
Burak Şakir ŞEKER   ABD’nin Yeniden Yapılandırma Stratejisi: Deniz Hakimiyeti Teorisinden Deniz  

Hegemonyasına Geçiş 
(The Re-Configuration Strategy of the US: Transformation from Sea Dominance to 
Sea Hegemony) 

 
 
ORTA DOĞU (II) (Körfez Salonu) / MIDDLE EAST (Körfez Hall) 
Session in Turkish 
Başkan / Chair: Dr. Amur GADZHIEV 
 
Gizem Nur TEKİN  Günümüzde Kimyasal Silahların Sınıflandırılması ve Korunma Yöntemleri 
    (Contemporary Classification of Chemical Weapons and Methods for Safeguarding) 
Amur GADZHIEV  Biyolojik, Kimyasal ve Nükleer Silahların Yayılması Sorunu ve Suriye Krizi 
    (Proliferation of Biological, Chemical and Nuclear Weapons and the Syrian Crisis) 
Ali SEMİN    ABD İşgali Sonrasında Irak’ta Milli Güvenliğin Kurumsallaşması Sorunu 
    (Institutionalization of National Security in Iraq after the US Occupation) 
 
 



İNSANİ GÜVENLİK (II) (Hereke Salonu) / HUMANITARIAN SECURITY (II) (Hereke Hall) 
Session in Turkish and English 
Başkan / Chair: Yrd. Doç. Dr. Şengül AYDINGÜN 
 
Şengül AYDINGÜN  Müzelerde Çağdaş Koruma Yöntemleri 
    (Contemporary Methods of Protection in Museums) 
Şeniz ATİK   Kültür Varlıklarının Sürdürülebilirliğinin Sağlanması 
    (Providing the Maintainability of Cultural Properties) 
Çağla ARSLAN BOZKUŞ  Security of Cultural and Natural Properties 
 
 
11:30 – 11:45   Kahve Arası / Coffee Break 
  
11:45 – 13:00   II. Oturum / II. Session 
 
 
BARIŞI KORUMA ve İNSANİ GÜVENLİK (Büyük Salon) / PEACEKEEPING and HUMANITARIAN 
SECURITY II (Main Hall) 
Session in English 
Başkan / Chair: Doç. Dr. Hakan ACAR 
 
Sertif DEMİR   The Characteristics of New Technologies and Peace Support Operations in the  

XXI Century 
Zahit OĞURLU  The Role of Turkey in Providing Security in the Black Sea Region and the Role of 

the Navy 
Sezin İBA GÜRSOY   Food Security as an Essential Part of Human Security 
 
 
TÜRKİYE’NİN GÜVENLİĞİ (I) (Akdeniz Salonu) / SECURITY of TURKEY (Akdeniz Hall) 
Session in Turkish 
Başkan / Chair: Prof. Dr. Abdurrahman FETTAHOĞLU 
 
Soyalp TAMÇELİK, Emre KURT Türkiye’nin Münhasır Ekonomik Bölge Algısı ve Yakın Tehdit Alanı:  

Kıbrıs 
(Turkey’s Perception of Exclusive Economic Zone and Near Threat Area: 
Cyprus)   

Zafer YILDIRIM   Uluslararası İlişkilerde “Güvenlik İkilemi” ve Suriye’nin Türkiye için  
Oluşturduğu Tehdit 
(“Security Dichotomy” in International Relations and Syria as a Threat for 
Turkey) 

H. Alparslan ÖZMEN  Füze Kalkanı Projesine Türk Perspektifinden Tarihsel Bakış: Öğrenilen  
ve Unutulan Dersler 
(A Historical View on the Missile Defense Project from Turkish Perspective: 
Lessons Learned and Forgotten) 

Bekir ÜNAL, Erdem KAYA  PYD’nin Suriye’nin Kuzeyindeki Faaliyetleri ve Türkiye 
     (Turkey and the Activities of PYD in the North of Syria) 
 
 
ORTA ASYA ve KAFKASLAR (I) (Karadeniz Salonu) / CENTRAL ASIA and the CAUCASUS (I) 
(Karadeniz Hall) 
Session in Turkish 
Başkan / Chair: Prof. Dr. Alaeddin YALÇINKAYA 
 
Alaeddin YALÇINKAYA  Afganistan 2014 Sonrası Rusya’nın Güvenlik Endişesi 
     (Russia’s Security Concerns after Afghanistan 2014) 
Ainur NOGAYEVA Büyük Güçlerin Politikaları Işığında Orta Asya Güvenliği  
 (Central Asian Security in light of the Policies of Great Powers) 



Murat YORULMAZ  ABD ve Rusya Güvenlik Politikaları Bağlamında Kafkasya’da Bölgesel 
Güvenliğin Değişen Parametreleri  
(Changing Parameters of Regional Security in the Caucasus in the context of 
US and Russian Security Policies) 

Burcu GÜÇLÜ AKPINAR  Enerji Politikaları Bağlamında Türk-Rus İlişkileri: Kafkaslarda “Enerji 
Güvenliği” 
(Turkish-Russian Relations in the context of Energy Politics: Energy 
Security in the Caucasus)  

 
 
ENERJİ GÜVENLİĞİ (Körfez Salonu) / ENERGY SECURITY (Körfez Hall) 
Sessin in Turkish 
Başkan / Chair: Prof. Dr. Yusuf BAYRAKTUTAN 
 
Merve DOĞAN  Dünyada Fosil Kökenli Kaynakların Rezervleri ve Geleceği 
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REGIONAL SECURITY IN THE MIDDLE EAST IN THE POST-IRAQ WAR OF 

2003 

 

Özüm Sezin Uzun* 

 

 

Security in the Middle East has traditionally been viewed with national security, based 

on state-centric, systemic anarchy and war-proneness approach. However, the 

individual and societal (in)securities emerged in the aftermath of the Iraq War of 2003 

as an urgent need to be dealt with. In fact, the questions of security in (or of) what, 

from what, for what and by what means are still relevant in the Middle East. 

Therefore, this article aims to shed light on the urgent need to deal with these new 

aspect of (in)securities, briefly introducing the recent developments in Iraq, Iran, 

Egypt, Syria and Turkey. It argues that the security problems of these states, which 

have been caused by various factors, such as the existence of factional political 

culture based on ethnic, sectarian and tribal differences, mobilization of terrorist 

organizations and the lack of real political and socio-economic reforms, have been 

regionalizing. In addition, it seems that most of these challenges to both domestic and 

regional security have caused by the lack of non-democratic governance, which 

creates serious invulnerabilities for the regional regimes. Therefore, this article 

concludes that demands for democratic governance would pave the way for a more 

stable regional order.  

 

The Middle East, where Iran-Iraq war, Iraq’s invasion of Kuwait and the everlasting 

Israeli-Palestinian conflict occurred and the acquisition of both conventional and 

unconventional weapons has been increasing, has a complex regional security structure. It 

seems that security studies of the Middle East have mainly focused on the Arab-Israeli 

conflict and the traditional security aspects. Bahgat Korany mentions that the traditional 

vision of national security, which is based on state-centric, systemic anarchy and war-

proneness approach, has been applied to the Middle East.1 In aftermath of the Iraq War of 

2003, however, not only the state (in)security, but also the individual and societal 

                                                        
* Assist. Prof. Dr., Department of Political Science and International Relations, İstanbul Aydın University 
1 Bahgat Korany, “Globalization and (In)Security in AMENA: A Contextual Double-Pronged Analysis,” Ersel 
Aydinli and James N. Rosenau (eds.) Globalization, Security and The National State, New York, State 
University of New York Press, 2005, p. 147. 
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(in)securities have been changed in the Middle East.2 In the last decade, it is observed that 

intra-state armed conflicts, which would inevitably have regional impact, have enormously 

increased throughout the region. Therefore, the questions of security in (or of) what, from 

what, for what and by what means are still relevant. This paper analyzes regional security in 

the Middle East, focusing on the individual and societal dimensions of security in the selected 

five countries, namely Iraq, Iran, Egypt, Syria and Turkey. Within this framework, the first 

part focuses on the emergence of newer security aspects by the Iraq War of 2003. The second 

part examines the individual and societal (in)securities in the selected five countries.  

Traditionally, the concept of security has been related to states in accordance with the 

dominant neorealist view. States have been perceived as an actor for providing security for its 

citizens. The newly emerged challenges in the post-Cold War, however, turned the attention 

to the individual and societal dimensions of security. Pınar Bilgin mentions these 

developments in the post-Cold War era that transformed the academic debate on security as 

follows: “a) growing disparities in economic opportunities both within and between states; b) 

increasing hardships faced by peoples in the developing world who found themselves on the 

margins of a globalizing world economy; c) diminishing nonrenewable resources leading 

families and groups to become refugees; d) rising anti-foreigner feelings and violence in 

reaction to migration pressures from the developing to the developed world; and e) 

proliferating intrastate conflicts increasing public interest in, and pressure for, humanitarian 

intervention.”3 These developments triggered the debate over the nature of security, asking to 

what and to whom the term security refers. In addition, different threats and different 

solutions began to be included in the security studies in the post-Cold War period. Within the 

framework of the critical views of security, states are not assumed as a provider of security at 

all times.  Furthermore, the concepts of individual security and the societal security were 

introduced to address the limitation of traditional state-centric security approach. On the one 

hand, the concept of individual security, which was introduced by the scholars who were 

critical of the traditional thinking of security, refers to human needs, including non-military 

dimension of security. On the other hand, the concept of societal security, which was 

introduced by the scholars of Copenhagen School, refers to the security issues of national, 

ethnic or religious communities.  

Regarding the lack of individual and societal securities in the Middle East, it is 

noteworthy to mention that the regional security is getting worst. In the post-Iraq War of 2003 

                                                        
2 Ibid, p. 148. 
3 Pınar Bilgin, “Individual and Societal Dimensions of Security,” International Studies Review, 5, 2003, p. 207. 
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environment, the intra-state security issues, notably the failure or weakness of states in 

conducting political and economic reforms, the increasing sectarian and ethnic conflict, the 

transformation of struggles into a civil war and the high risk of the proliferation of 

unconventional weapons throughout the region, emerged as significant threat sources against 

regional security. Previously, these issues were considered as problems, which are limited 

within the legal boundaries of each state. By the Iraq War and then the popular uprisings, the 

long-standing internal problems began to threaten regional security. The following part aims 

to demonstrate the process of regionalization of each states’ security problem. 

 

The Operation for Iraqi Freedom: What for Others?  

 

The war in Iraq in 2003 not only collapsed the Saddam regime, but also altered the 

balance of power throughout the region. On the one hand, the Operation for Iraqi Freedom 

opened a new phase of foreign intervention to the region. It was argued that Iraq was simply 

first on the target list and Syria and Iran would be the next targets, aiming at gaining control 

over the oil of the Middle East and ensuring the security of Israel with the friendly regimes in 

the region.  Therefore, Iraq had been perceived as the signal of the regional disorder in future. 

The possibility of foreign intervention triggered the debate over the democracy question in the 

Middle East as well. This debate has been a part of the new security aspect of the region 

because the cause and effects of the foreign interventions began to be seen through a social 

perspective, rather than just a military means.  On the other hand, the changes in the regional 

balance of power by the Operation for Iraqi Freedom increased the considerations about the 

regional security and stability. It is seen that the Iraqi War saved Iran from its long-lasting 

enemy, so Iranian influence throughout the region has gradually increased, which is expressed 

by the terms of Shia revival and Shia crescent. Since analyzing the extent of Iranian role 

throughout the region is out of the scope of this article, it is sufficient to mention here that 

deepening the gap between Shia and Sunni community in Iraq has had repercussion in the 

region as well.  Vali Nasr argues “In the coming years Shias and Sunnis will compete over 

power, first in Iraq but ultimately across the entire region. Beyond Iraq, other countries will 

(...) have to cope with intensifying rivalries between Shias and Sunnis.”4 In accordance with 

this argument, it is observed that the sectarian identity became one of the factors of internal 

                                                        
4 Vali Nasr, The Shia Revival: How Conflicts within Islam will Shape the Future, New York & London, W.W. 
Norton Company, 2006, p. 24. 
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disorders throughout the region. In other words, the security environment, notably in Iraq and 

Syria, has worsened with the Iraqi War, increasing the risk of a sectarian conflict.  

Another newer security issue for the region, which began to threaten both the individual and 

societal security, is the increasing mobility of terrorist organizations. In a failed state, in 

which law, order and basic services are collapsed, the government could not control security 

within its own territory. In the post-War of 2003, the political vacuum in Iraq made it to 

become a battlefront for the terrorist groups, notably Al Qaeda. Al Qaeda in Iraq, for instance, 

was formed to fight US occupation forces. Thomas Hegghammer mentions that the Iraq War 

led to a new debate among the global jihadists.5 In 2003 and 2004, the question whether the 

fight against the West should continue at home or in Iraq, was one of the focal points of 

debates among the jihadists. Hegghammer argues that the debate among the Saudi jihadists 

ended in the summer of 2004 in favor of fighting in Iraq only.6 In addition, Hegghammer 

emphasizes that the notion of “enemy” was redefined by the global jihadists, who began to 

see “America’s European coalition partners and Iraq’s neighbors in the Gulf” as new 

enemies.7 According to Anthony Celso, it is also seen that the regional jihadist networks in 

the Arab Peninsula, which are located under the Al Qaeda’s organizational umbrella, have 

been emerged. 8 As Celso underlined, fighters from North Africa had traveled to Iraq to fight 

against the United States for the global jihadist cause. In addition, the news demonstrates that 

Syria became another country in which Al Qaeda fights against both the West and the Shias. 

The escape of about 500 prisoners, most of whom were senior members of Al Qaeda, from 

Iraq in July 2013, also signaled the increasing risk of attacks, specifically in Iraq and Syria, in 

which Al Qaeda is involved.9  

Even though the Iraq War triggered the new security issues, they have had historical roots. 

Since the states of the region have failed to implement real political and economic reforms, 

their role in providing security for its own citizens were restrained to some extent. Egyptian 

Ambassador Fahmy, for instance, argued that the constructive relationships between people 

and governments, based on the participation of civil society, private sector and a new 

generation empowered by the knowledge has been needed for a stable regional order.10 In 

                                                        
5 Thomas Hegghmamer, “Global Jihadism After the Iraq War,” Middle East Journal, Winter 2006, p. 24. 
6 Ibid, p. 24. 
7 Ibid, p. 30. 
8 Anthony N. Celso, “Al Qaeda’s Post-9/11 Organizational Structure and Strategy: The Role of Islamist 
Regional Affiliates,” Mediterranean Quarterly, Vol. 23, No. 2, Spring 2012, pp. 31-32. 
9 “Iraq Jailbreaks: Hundreds Escape in Taji and Abu Gharib,” BBC News, Last updated 22 July 2013, 
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-23403564 (Accessed 22 September 2013) 
10 Nabil Fahmy, “The Changing Paradigm of the Middle East: Its Elements and Challenges,” Mediterranean 
Quarterly, Spring 2004, p. 12. 
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contrast to have constructive relationships, the Middle Eastern states have performed poorly 

in political and economic means, which led to the popular uprisings in the last 3 years. These 

uprisings demonstrated that the security should be rethought in the Middle East, focusing on 

the intra-state security issues as equal as the security challenges between states. Therefore, the 

following part will analyze the security issues in selected five countries in order to shed light 

on this need.  

 

The Urgent Need of Individual and Societal Security  

Iraq 

Despite the brutal policies of the Saddam regime, Iraq was kept united. As Judith Yaphe 

mentions, one of the Saddam’s contribution was his attempt to create an Iraqi national 

identity.11 The risk of Iraqi disintegration has been increasing, since the government has 

poorly governed the country. Apart from the failure of the central government to stop 

violence, its inability to find permanent solutions to serious issues, such as the future of 

disputed areas, including Kirkuk and the struggle between the federal government and 

Kurdistan regional government over the oil income has been increasing the risk of Iraqi 

disintegration. In that respect, Mustafa Alani argues that an independent Kurdish state, of 

which the process had already began 20 years ago, will most likely be established in the near 

future.12 Therefore, the inter-community tension in Iraq will inevitably create a regional 

instability.  

In retrospect, ten years after the Operation for Iraqi Freedom, it can be said that the war 

turned Iraq to be a source of insecurity, rather than to be the country of freedoms. In the last 

decade, internal violence has turned to the sectarian conflict and many civilians lost their 

lives. Mohammed Ayoob argues that the policies of Washington have deepened the Sunni-

Shia competition that is contending parties of a civil war.13  As a result, news about civilian 

deaths and casualties from Iraq did not end. As of 21 September 2013, the number of civilian 

deaths in Iraq reached to 114.496.14 In fact, it is seen that the intra-state security issues 

replaced the inter-state security concers.  

 
                                                        
11 Judith Yaphe, “Reinventing Iraq: The Regional Impact of US Military Action,” Middle East Policy, Vol. IX, 
No. 4, December 2002, p. 30. 
12 “Ortadoğu’nun Önde Gelen Araştırma Merkezi Gulf Research Center Güvenlik Savunma Bölümü Direktörü 
Mustafa Alani ile Söyleşi,” Ortadoğu Analiz, Cilt 5, Sayı 55, Temmuz 2013, p. 95. 
13 Mohammed Ayoob, “The Middle East in 2025: Implications for US Policy,” Middle East Policy, Vol. XIII, 
No. 2, Summer 2006, p. 150. 
14 Documented Civilian Deaths From Violence, Iraq Body Count, http://www.iraqbodycount.org/database/ 
(Accessed 21 September 2013) 
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Egypt 

Egypt has always been at the heart of the regional security issues and its relations with United 

States and Israel have always been influential in its regional role.  Over the forty years, Egypt 

has been part of both the regional wars and peace agreements. During the popular revolts in 

the Middle East and North Africa, Egypt also became one of these countries where the public 

pressure stepped down long-lasting dictators. Morton and Shortt argue “when the Arab Spring 

began in Egypt, the military seized the opportunity to both defuse the revolt and halt 

Mubarak’s erosion of military influence over the government by allowing him to be removed. 

Mubarak fell from power so quickly after the revolution began not because the people forced 

him to office but rather the military decided to jettison him in an effort to pacify the 

protesters.”15 In accordance with this argument, the influence of military has continued in the 

Egyptian politics, despite the election of Mohammed Morsi as President on 24 June 2012. On 

22 November 2012, Morsi has issued a declaration that bans challenges to his decrees, laws 

and decisions.16 Morsi’s act has led to massive protests throughout Egypt and the largest 

armed conflict between Islamists and their foes in the post-Mubarak period occurred on 5 

December 2012. Morsi offered a “national dialogue” but refused to cancel a vote on a draft 

constitution.17 On 30 June 2013, the protests of Egyptians led Morsi’s Presidency to end. On 3 

July 2013, the military removed Morsi from power in a coup d’état and installed an interim 

government. In fact, it is seen that the new Egyptian government also failed to satisfy public 

demands and the influence of military in the politics has remained.  What the worst is Egypt 

has fallen into a civil war between Islamists and its opponents. According to the figures from 

the Egyptian Health Ministry, around 525 people have died and 3717 have injured during the 

conflict between security forces and pro-Morsi protest camps in Cairo.18 

Like in Iraq, the newer security issues and aspects have appeared in Egypt due to the 

weakness of the state. Over the two decades of Mobarak’s Presidency, the regime had failed 

to implement necessary measures for democratization and suppressed its opponents 

convicting them in military trials, shutting down newspapers and professional syndicates and 

jailing human rights activists. In fact, as Brownlee mentions, Mubarak began to “deliberalize” 

Egypt, tightening controls over opposition parties, Islamist movements, civil society 
                                                        
15 Jeffrey S. Morton and Nicole Shortt, “The Arab Spring: Implications for Israeli Security,” Mediterranean 
Quarterly, Vol. 23, No.3, Summer 2012, p. 41. 
16 “Egypt’s President Mursi Assumes Sweeping Powers,” BBC News, Last updated 22 November 2002, 
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-20451208 (Accessed 21 September 2013) 
17 “Morsi Refuses to Cancel Egypt’s Vote on Constitution,” Los Angeles Times, 6 December 2012, 
http://articles.latimes.com/2012/dec/06/world/la-fg-egypt-morsi-20121207 (Accessed 21 September 2013) 
18 Yousef Gamal El Din and Holly Ellyatt “Death Toll Mounts in Egypt as ‘Civil War Looms’,” CNBC, 15 
August 2013, http://www.cnbc.com/id/100964186 (Accessed 14 September 2013) 
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organizations and the press.19 It is observed that the continuation of the government’s 

blindness to the democratic demands of people became one of the main sources of the 

insecurity. Therefore, the developments in Egypt, as in Iraq, signaled the need to initiate a 

security approach that address to the intra-state challenges.  

 

Syria 

Like Egypt, Syria has also been an important country for the regional security, partly because 

of its close relations with Iran and Russia, on the one hand, and rocky relations with Israel and 

the Arab world, on the other hand. Furthermore, the existence of chemical arsenal and its 

delivery system in Syria brought it at the center of the regional security considerations. Last 

but not least, the rise of popular protests against the Assad regime and then the transformation 

of popular protests into a civil war made Syria a source of regional insecurity. The armed 

conflict between the national forces and opposition militia has been continuing more than 2 

years. During this period, both sides committed war crimes, including murder, torture, rape, 

enforced disappearance, hostage-taking, pillage and other inhuman acts. UN Secretary 

General Ban Ki-Moon declared in July 2013 that more than 100.000 people have been 

killed.20 In fact, three newly emerged security issues in Syria necessitated to re-think regional 

security. The first is the fact that Syria itself became a fighting center for a global jihadist 

cause. As mentioned above, the mutation of Al-Qaeda in the post-9/11 made Iraq and Syria to 

become a front line in their fight against the West.  As early as 2003, Syria became a transit 

country for global jihadists to fight in Iraq. As the popular protests turned into an armed 

conflict in 2011, leaders of Al Qaeda’s Iraq founded Jabhat Al-Nusrah as their operational 

arm in Syria.21 Since then, the attacks of Al-Nusrah, including suicide attacks, car bombs and 

assassinations, have worsened the Syrian security. 

The second is the risk of using chemical weapons against civilians. Disregarding which side 

of the conflict have used or will use chemical weapons against civilians, what is important is 

died and injured peopled because of the usage of chemical weapons. On 19 March 2013, 

allegations aroused about the chemical weapons attack in the village of Khan Al-Assal in 

Aleppo Province that caused 26 fatalities and more than 100 injuries. Neither the Assad 
                                                        
19 Jason Brownlee, “Democratization in the Arab World?: The Decline of Pluralism in Mubarak’s Egypt,” 
Journal of Democracy, Vol. 13, No. 4, October 2002, p. 7. 
20 “Syria Death Toll Now Above 100.000, Says UN Chief Ban,” BBC News, 25 July 2013, 
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-23455760 (Accessed 15 September 2013) 
21 Seth G. Jones, “The Terrorist Threat from Syria,” Testimony, The Rand Corporation, Rand Office of External 
Affairs, 22 May 2013, 
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/testimonies/CT300/CT388/RAND_CT388.pdf p. 2 (Accessed 21 
September 2013) 
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regime nor the rebels took responsibility for the alleged attack. As of August 2013, chemical 

weapons have been used in Syria once more and again neither side took responsibility. 

Doctors Without Borders reported that 355 people died and approximately 3600 displayed 

symptoms of neurotoxic symptoms. According to the US government assessment, 1429 

people died.22 

  Last but not least, the number of Syrian refugees has been increasing due to the 

escalation of the Syrian civil war. It is estimated that 4.25 million Syrians were forcibly 

displaced23 and 1.7 million Syrians have migrated to the neighboring countries.24 In 

conclusion, the latest security environment of Syria, like in Iraq and Egypt, displays the 

urgent need to focus on the individual and societal security.  

 

Iran 

Iranian alleged influence over the Shia community throughout the region and its ongoing 

nuclear program, which consists of the risk of producing nuclear weapons, turned Iran to be 

one of significant actor for regional (in)security. Even though Iran’s efforts in the area of 

nuclear science and technology go back to the years of the Shah, Iranian nuclear program 

became an international problem in the last decade. In 1970, Iran ratified the Treaty on the 

Nonproliferation of Nuclear Weapons (NPT), which is a multilateral arms control agreement 

aiming to stop proliferation of nuclear weapons. In accordance with the Article IV of the 

NPT, which mentions the rights of all Parties to the Treaty to develop research, production 

and use of nuclear energy for peaceful purposes, Iran continued its civilian nuclear efforts 

during the 1970s. Despite the interruption during the Iran-Iraq war, Iran has always had an 

ambition for having an indigenous nuclear program. How did Iranian nuclear program 

become an international issue is mainly determined by the lack of the trust between Iran and 

the West. By the revelation of the US Representative Office of the National Council of 

Resistance about the uranium enrichment facility in Natanz and heavy water production 

facility in Arak, the possibility of Iran’s attempt to acquire nuclear weapons clandestinely 

began to be seen as a serious threat for both regional and international security. Since the 

discovery of the Iran’s undeclared nuclear activities, the negotiation process, in which the 
                                                        
22 Syria, NTI, last updated September 2013, http://www.nti.org/country-profiles/syria/chemical/ (Accessed 15 
September 2013) 
23 Report of the Independent International Commission Inquiry on the Syrian Arab Republic, Human Rights 
Council Twenty-Third Session, A/HRC/23/58, 4 June 2013, 
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A-HRC-23-58_en.pdf (Accessed 17 
September 2013) 
24 “Syria Death Toll Now Above 100.000, Says UN Chief Ban,” BBC News, 25 July 2013, 
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-23455760 (Accessed 15 September 2013) 
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EU-3 (UK, France and Germany) and P 5+1 (UK, France, UK, Russia, China and Germany) 

have actively been involved, has not yet achieved an agreement. What is important here is to 

understand that the security challenge caused by the Iranian nuclear program needs to be 

addressed by a newer approach. So far, the international nonproliferation attempts have been 

based on two norms: the non-use and deterrence norms. 

The current challenge emerges from the possible domino effect of Iranian nuclear program 

throughout the region, which makes the risk of nuclear weapon explosion to be likely. Even 

though the possibility of acquiring nuclear weapons by Iran has understandably taken by a 

traditional state-centric security perception, it should also be dealt with an institutionalist 

approach, mentioning the ineffectiveness of international nonproliferation regime. The latter 

approach would also pave the way for a discussion of nuclear nonproliferation norm based on 

humanitarian approach. If the existence of nuclear weapons would be accepted as a violation 

of rights to life, the nuclear nonproliferation norm will be considered not only from a state-

centric security perspective, but also individual and societal security dimension. Therefore, 

the existence of weapons of mass destruction in the Middle East needs to be solved 

effectively for ensuring individual and societal security.  

Threat perception of Iranian regime from internal sources does also signify the lack of 

individual and societal (in)securities. As recently seen during the Arab Spring, it is not 

peculiar with Iran. Most of the regional states, which are highly dependent on military power 

for their own sake, ignore the individual and societal (in)securities. Unfortunately, this trend 

has commonly applied to the security studies of the Middle East, mostly focusing on the inter-

state conflicts throughout the Middle East.   

 

Turkey 

Being located in an unstable region, Turkey has always been attentive in maintaining both its 

own and regional security in military-focused means. This stance has also had repercussions 

on Turkish foreign policy. Minister of Foreign Affairs, Ahmet Davutoğlu, announced that 

Turkey’s foreign policy vision had become more region-oriented in order to be able to deal 

with questions around Turkey in a systematic manner.25 He declared Turkey had a new role 

that dictated it to provide security and stability not only for itself, but for its neighboring 

regions.26 

                                                        
25 Ahmet Davutoğlu, “Turkey in 2008,” a discussion hosted by the Henry Jackson Society and Bob Laxton MP, 
11 June 2008. 
26 Ahmet Davutoğlu, “Turkey’s Foreign Policy Vision: An Assessment of 2007,” Insight Turkey, 10, No. 1, 
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In contrast to the expectations, Turkey could not provide security and stability for the 

neighboring regions. Furthermore, Turkey found itself in a more insecure environment. 

Firstly, Ankara’s acceptance of the deployment of the NATO early-warning radar system on 

Turkish territory created a threat perception for Turkey’s neighbors. Immediately after the 

Ankara’s decision, Iranian officials reacted very sharply, threatening Turkey if the radar 

system will be used against Iran. Secondly, deteriorating relations of Turkey with Syria 

brought them to the brink of war. Turkish-Syrian diplomatic relations ruptured, months after 

the Syrian uprising began. In 2012, Turkey shuttered its embassy in Damascus and the Syrian 

government declared Turkey's ambassador, Ömer Onhon, persona non grata. Turkey’s 

President Erdoğan has repeatedly denounced Syrian President Assad, publicly calling on him 

to step down after accusing him of massacring his own people. The Syrian government, 

meanwhile, has accused Turkey of arming and funding Syrian rebels. On June Turkey 

claimed that Syria had shot down a Turkish F-4 unarmed jet over international airspace 

without warning. This development escalated already tense relations into a new level. Since 

then, Syrian attacks to Turkish territory, which caused to many people to loose their lives, and 

Turkish retaliation against the Syrian government targets have occurred. Recently, Deputy 

Prime Minister, Bülent Arınç, declared that the Turkish Air Force shot down a Syrian 

helicopter on 16 September 2013 at the Turkish airspace.27 Lastly, Turkey became a part of 

the Syrian conflict since it supports openly the opposition fighters. Furthermore, Turkey’s 

policy has been perceived as taking side in this sectarian conflict, displaying a Sunni stance in 

line with other Sunni axis power such as Saudi Arabia and Qatar.  

Besides the increasing risk of inter-state and transnational conflictual issues, the individual 

and societal insecurities caused by the domestic politics of government became more apparent 

recently. More or less the same throughout the region, Turkish government reacted against the 

popular democratic demands, such as during the incidents of Gezi Parkı, as constructed by 

internal and external enemies to collapse the government. Like in other regional countries, the 

lack of tolerance to democratic demands at the governmental level resulted in the increase of 

concerns over individual and societal (in)securities. 

 

 

 

                                                                                                                                                                             

2008, p. 79. 
27 “Turkey Shot Down Syrian Helicopter At Border, Deputy PM Says,” Hurriyet Daily News, 16 September 
2013, http://www.hurriyetdailynews.com/helicopter-crashes-near-turkeys-border-with-syria-
report.aspx?pageID=238&nID=54538&NewsCatID=352 (Accessed 22 September 2013) 
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Conclusion 

The regional security environment of the Middle East cannot only be studied or understood by 

a traditional state-centric approach. With the Iraq War of 2003, increasing intra-state conflicts 

led the concerns about individual and societal (in)securities to be re-emerged. It seems that 

five-selected countries, namely Iraq, Egypt, Syria, Iran and Turkey, represent the cases in 

which insecurities are mainly caused by the existence of factional political culture based on 

ethnic, sectarian and tribal differences, mobilization of terrorist organizations and the lack of 

real political and socio-economic reforms. What is new after the Iraq War of 2003 is the risk 

of spreading of these issues throughout the region, which seriously jeopardizes individual and 

societal securities. In addition, most of the challenges against regional security are caused by 

the problems in either democratic transition or democracy consolidation phases. Therefore, 

demands for democratic governance in these countries would pave the way for a more stable 

regional order.  
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MULTISECTORAL SECURITIZATIONS IN THE POST-REVOLUTIONARY 

MIDDLE EAST: THE CASE OF EGYPT 
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ABSTRACT 

 

In Egypt, the securitization moves by bureaucratic and military elites in the post-revolutioary 

era became successful to a great extent and gave rise to street protests against the 

democratically elected government. Supported by a certain populace, the military elites 

staged a military coup d’etat and ousted Morsi, the first democratically elected Egyptian 

president. The elites securitized issues  particularly in military, political and societal sectors.  

This study, first of all, examines the eras in which today’s Egyptian elites, who have set their 

faces against the change and democratic demands and have always had a secular and 

western way of life, were schooled. Following the historical background, the democratic 

process in the context of Arab spring are summarized. Then the securitization theory is 

explained and the efforts of elites trying to securitize issues through speech act are analyzed. 

To have a clearer picture of securitization process, a sectoral approach is used for analysis. 

Later on, to complement the securitization process, the facilitating conditions in the case of 

Egypt are presented. The study ends with a conclusion.  

 

Key Words: Securitization, facilitating conditions, coup d’etat, elites, resistance,  

 

Devrim sonrası Orta Doğu’da çoksektörlü güvenlikleştirmeler: Mısır Örneği 

 

ÖZET 

 

Mısır’da Arap Baharı sonrası dönemde bürokratik ve askeri elitler tarafından yapılan 

güvenlikleştirme hamleleri büyük ölçüde başarılı olmuş ve demokratik yollarla seçilen 

yönetime karşı protestolara neden olmuştur. Belli bir kitle tarafından desteklenen askeri 
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elitler bir darbe ile demokratik olarak seçilen ilk Mısır cumhurbaşkanı olan Mursi’yi 

düşürmüşlerdir. Elitler, darbenin altyapısını hazırlayan güvenlikleştirmeleri özellikle askeri, 

siyasi ve toplumsal sektörlerde yapmışlardır.   

Bu çalışma öncellikle değişim ve demokratik taleplere şiddetle karşı çıkan seküler ve batılı 

yaşam tarzına sahip Mısırlı elitlerin yetiştiği ve endoktrine edildiği dönemleri incelemektedir. 

Tarihi dönemler incelendikten sonra Arap Baharı konteksindeki demokratik süreç 

özetlenmektedir. Daha sonra, güvenlikleştirme teorisi açıklanarak elitlerin konuları söz edimi 

yardımıyla güvenlikleştirmeleri analiz edilmektedir. Güvenlikleştirme sürecinin daha net 

ortaya konulması amacıyla analiz sürecinde güvenlikleştirmeler sektörel bazda ele alınmıştır. 

Teorinin tanımlanmasından sonra güvenlikleştirme sürecini bir tamamlayıcısı olarak Mısır 

özelinde devrim sonrası güvenlikleştirmeye katkıda bulunan kolaylaştırıcı şartlara yer 

verilmektedir. Çalışma, bir sonuç bölümüyle sonlandırılmaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: Güvenlikleştirme, kolaylaştırıcı şartlar, askeri darbe, elitler, direniş 

 

Introduction 

 

The counter revolutions in some Arab states threatening the democratic gains obtained in the 

context of Arab uprising became successful to a certain extent as the elites of the old regimes 

were still effective in the new administrations and they were strong enough to prod masses 

into action. The protests against the Al Nahda party in Tunisia, the street demonstrations 

against the post-revolution government resulting in hundreds of deaths in Libya and finally 

the military coup d’etat staged against the democratically elected Egyptian government are 

some attempts to reverse the Arab Spring through counter revolutions.  

The actors of recent coup d’etat causing thousands of casualties in Egypt have grabbed the 

power and governmental institutions albeit mass protests. Although the actors who staged the 

military coup didn’t have large public support, they securitized certain policies of the Morsi 

administration and Muslim Brotherhood Movement by courtesy of the privileged positions 

they had in the previous governments and Morsi administration. By using the media and 

having foreign aid, the securitizing actors became successful to a certain extent.  

The conflict between the groups backing the military coup and those resisting it dates back to 

1950s. Starting from the Nasser’s era, the Muslim Brotherhood Movement was considered to 

pose a threat to secular Egypt. The successive leaders continued this policy and a lot of 

members of this movement were imprisoned and certain measures were taken to prevent 
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Muslim Brotherhood Movement affiliated parties from coming to power until the Arab 

uprising in the region. As a part of this preventive policy, the resistance to the democratic 

transformation in the country resulted in thousands of civilian deaths and in very deed, this 

arose from the defiance of elites to lose their privileged positions after democratic elections. 

In this regard, the subversion of the democratically elected government through a military 

coup is a result of successful multisectoral securitizations. The securitizations occurred in 

several sectors and they  continued even after the military coup. 

 

The modern history of Egypt as an independent state 

 

The modern history of Egypt as an independent state started in 1952 with a military coup 

staged by a group of officers in the army. The military coup d’etat led by the “Free Officers” 

against the Egyptian king in 1952 was a giant leap for Egypt’s complete independence. The 

protectorate of Britain, which started in 1883 and was based on British interests ranging from 

exploiting cotton and some other agricultural products grown in Egypt to keeping the Suez 

Canal open for trade, ended1 and the country got on the stage as a fully independent state.  

       

The Nasser era 

Albeit different political and ideological backgrounds, the officers staging the coup spoke 

with a single voice on toppling the monarchy and the need for an administration breaking off 

relations with Britain, which had been a mandatory state for long. The consensus among the 

new actors continued only transiently and the interim chairman, general Necib, was ousted by 

Gamal Abdel Nasser 2 and the foundations of a secular and nationalistic state were laid. 

As the new leader of the newly founded state, Nasser’s popularity increased after he 

successfully negotiated with Britons and changed some terms of Anglo-Egyptian Defence 

Treaty of 1936 in favour of Egypt. 3 His emergence as a national leader continued with the 

publication of his book named “Philosophy of Revolution” and finally an unsuccessful 

assassination attempt in Alexandria gave him the chance to consolidate his power and put the 

opposition- the Muslim Brotherhood Movement and the Communists- out of the action. 4 

                                                        
1 Robert Eugene Danielson, Nasser and Pan-Arabism, Unpublished, M.A. Thesis, California, Naval 
Postgraduate School,  s. 7. 
2 Tayyar Arı, Geçmişten Günümüze Orta Doğu, Bursa,  MKM Yayıncılık, 2008, s. 255. 
3 Michael Thornhill, “Britain, the United States and the Rise of an Egyptian Leader: The Politics and Diplomacy 
of Nasser’s Consolidation of Power, 1952-54”, The English Historical Review, Vol. 119, No. 483, 2004,  p. 918. 
4  Thornhill, p. 919. 
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The British removal from the Suez Canal in 1956 in accordance with the agreement signed in 

1954 and Nasser’s secession from Western alliances such as Baghdad Pact, which aimed at 

keeping the interests of the western states in the Arab world and the Middle East, made him a 

well-like figure not only in Egypt but also in the entire Arab world. 5 

The Baghdad Pact signed by Turkey, Iraq, Iran, Pakistan and Britain in 1955 divided the Arab 

states in the Middle East and enabled the Soviet Union to be a more active player in the 

region. As a result of this development, an alliance was set up between Nasser and the Soviet 

Union against the western ‘imperialism’.  This new partnership created opportunities for the 

ambitious leader such as  increasing the military capacity of the Egyptian army by purchasing 

arms from Czechoslovakia and invigorating Egyptian economy by constructing the Aswan 

dam. 6 

In order to finance the Aswan dam project, which Nasser thought was central to economic and 

social development of the country, the Nasser administration required outside sources to some 

extent and it had to appeal to either the West or the Soviet Union for the financial aid. The 

West- The United States and Britain together with the World Bank- acted early and proposed 

to help finance the dam by attaching a number of conditions 7on the use of funds by the 

Egyptian government. 8 

Feeling insulted due to the imposed conditions by the creditors, Nasser started to put pressure 

on Britain and the United States to change these conditions. The western resistance to 

Nasser’s requests forced him to head for the Soviet Union once more, but he couldn’t get a 

satisfying aid. As a result, he preferred to nationalize the Suez Canal to defray the costs for 

building the Aswan dam. 9 The nationalization of the canal frustrated Britain and France for 

they had vital interests as far as the transportation of oil was concerned. To dissuade Nasser 

from his decision, these two states started some diplomatic attempts but they failed in their 

efforts. The failure in these attempts led to a military attack on Egypt by an alliance composed 

of France, Britain and Israel. The invasion plan by this alliance was denounced by the United 

States as a result of the US concerns over Soviet involvement in the region. 10  

                                                        
5 Arı, s. 256. 
6 Oral Sander, Siyasi Tarih 1918-1994, Ankara, İmge Kitabevi, 5. baskı, 1996 s. 270. 
7The agreement included the following conditions: 1) One third of Egypt’s internal revenue was to be diverted to 
the dam Project for 10 years. 2) Economic measures were to be taken by the Egyptian government to curb the 
growth of inflation due to the influx of Money into Egypt. 3) Contracts for construction work were to be 
awarded on competitive basis. 4) Help from communist-bloc countries were to be refused. 
8 Michael C. Shupe et al, “Nationalization of the Suez Canal: A Hypergame Analysis”, The Journal of Conflict 
Resolution, Vol. 24, No. 3, 1980, p. 479. 
9 Shupe et al, p. 481. 
10 Veysel Ayhan, Ortadoğu ve Petrol, Bursa, Dora Yayınları, 2009, s. 173-174. 
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The unexpected US reaction to the invasion, the Soviet decisive diplomacy among the 

members of the United Nations Security Council and the resistance of some Asian and 

African states to the occupation forced the alliance to take steps backward. Consequently, 

albeit defeat, the pullback of Israeli, British and French forces made Nasser a national hero 

and the leader of the Arab world. 11 Nasser was already prepared to play this role in the 

region. 

Nasser’s efforts to further his role in the Arab world and Africa failed when the United Arab 

Republic, which had been founded in 1958, dissolved in 1961. However, the real decline in 

his popularity started after he lost the six-day war in 1967 against Israel. Israel launched a 

preemptive strike and destroyed the Egyptian air power and important targets in Egypt and 

other Arab states in the alliance. The war had destructive effects on the Arab states including 

Egypt as Israel recaptured Sinai Peninsula, invaded the West bank, Jerusalem and Golan 

heights. 12 The debacle caused Nasser drive out of office, but he came back and stayed in 

power for three more years. 

Albeit ups and downs during his political power, Nasser left indelible effects on the Egyptian 

society. The socialist and nationalist character of the regime that he propagated and applied in 

the country was unique in point of excluding both Islamists (Muslim Brotherhood Movement) 

and communists. Nasser’s regime created a secular and nationalist class in Egypt, which 

became highly effective for long. The successors of Nasser, Anwar Sadat and Hosni Mubarak 

headed out after Nasser in numerous fields except for having close ties with the West and 

Israel rather than the Communist bloc.  

 

The Anwar Sadat era  

Nasser’s succession in 1970 by his vice-president, Anwar Sadat, was the start of an era in 

which Egypt changed her course from the communist bloc to the western bloc. Seeing that the 

defiant isolationism and socialist ideals were the main reasons for the Egyptian stagnation, 

Sadat restored relationship of cooperation with the United States and made peace with Israel. 

13 But this policy change started only after a joint war of Egypt and Syrian against Israel.  

The recapture of some territory in Sinai peninsula across the Suez Canal and Egypt’s initial 

successes in Yom Kippur war against Israel paradoxically brought him the prestige he needed 

to start peace negotiations with Israel. The peace negotiations accompanied by Sadat’s visit to 

                                                        
11 Arı, s. 260-261. 
12 Charles K. Rowley and Jennis Taylor, “The Israel and Palestine Land Settlement Problem, 1948-2005: An 
Analytical History” Public Choice, Vol. 128, No. ½, 2006,  p. 81. 
13 Alan Munro , “Egypt: The Post-Nasser revival”, The RUSI Journal, Vol. 145, No. 5, p. 68. 
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Jerusalem led to meetings at Camp David, which resulted in recovery of Arab-Israeli relations 

and an agreement over a steady autonomy for Palestinians in the lands occupied by Israel 

army in 1967. 14 

Although the Camp David Accord signed by Anwar Sadat and Menachem Begin in 1978 

isolated Egypt from the Arab world until mid 1980’s, it promoted Israel-Egypt relations and 

paved the way for a Israel-Palestine peace process. Albeit below expectations, with this treaty, 

Egypt recovered its oil fields and , in return, She posed no military threat to Israel. 15 Despite 

severe criticisms to this dramatic policy change, Sadat’s intention was to regain the leadership 

role, which Egypt lost to the ascendant oil states after the six-day wars, and revive the 

Egyptian economy by opening the country to the western investments. 16 However he didn’t 

live long enough to see the results of his new policy in the region. He was assassinated in 

1981 by groups who bitterly criticized him over these nonconventional attitudes toward Israel 

and the western world.  

Apart from changing Egypt’s course from the Soviet bloc to the western bloc, the Nasser and 

Sadat administrations had a lot of things in common. The secular and nationalist characteristic 

of the regime, the role of the army as the most important institution, the attitudes towards the 

opposition groups and the desire to gain the leadership in the Arab world were some 

assimilted policies of both leaders.  

 

The Hosni Mubarak Era 

Mubarak came to power after Sadat was assassinated in 1981. His policies were in line with 

those of Sadat as he continued to liberalize the economy and he promoted relations with the 

outside world, particularly with the western states, and adhered to the Camp David Accord. 

Compared to Sadat’s era, the western influence was more obvious with respect to the 

increasing US assistance .The US aid to Egypt between 1975 and 2009 was as follows: 17  

 

 

 

 

                                                        
14 Munro, s. 68. 
15 William B. Quandt, “Camp David and Peacemaking in the Middle East”, Political Science Quartetly, Vol. 
101, No. 3, 1986, p. 364. 
16 Zahid Mahmood, “Sadat and Camp David Reappraised”, Journal of Palestine Studies, Vol. 15, No. 1, 1985, p. 
68. 
17 “ USAID Egypt”, http://egypt.usaid.gov/en/aboutus/Pages/budgetinformation.aspx (Accessed on 4 September 
2013). 
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The US aid to Egypt 

 

 

 

In addition to this aid, starting from 1987, the United States began to give 1.3 billion dollars 

per year as military aid to the Egyptian army. 18 The largest amount of the total aid was given 

during his presidency.  

 Having promoted relations with the western world, Mubarak’s relative tolerance in the 

first years of his presidency turned into an authoritarian rule which deepened in the 1990s. 

Civil and political rights were restricted, the party law was changed, press freedom was 

significantly limited and other parties, particularly the Muslim Brotherhood Movement, were 

repressed. 19  

Starting from the early 2000s, the regime was forced to make some democratic reforms as a 

result of protests led by the opposition, but these reforms were well below the expectations. 

Even these small-scale democratization process was enough for the rise of the opposition, so 

the regime started to take drastic measures such as ‘removing the judiciary’s role as electoral 

                                                        
18 Jeremy M. Sharp, “ Egypt: Background and U.S. Relations”, 27 June 2013, 
http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RL33003.pdf, (Accessed on 8 September 2013), p. 9.   
19 Maria Cristina Paciello, “Egypt: Changes and Challenges of Political Transition”, 4 May 2011, 
http://www.iai.it/pdf/mediterraneo/MedPro/MedPro-technical-paper_04.pdf, ( Accessed on 9 September 2013), 
p. 1. 
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supervisor, empowering the president to dissolve the parliament without referendum, banning 

explicitly religious parties’ to avoid this rise. 20 

The increase in the foreign aid, the prominent role of the army as an economic giant thanks to 

the US aid as well as its great influence upon the Egyptian politics were some distinctive 

features of the Mubarak era. The repression of the opposition inside the country, injustice, 

economic difficulties and arbitrary treatments of the regime led to some street protests which 

ended up in a revolution in the context of the Arab awakening in the region.  

 

The Egyptian revolution and its aftermath 

 

The Egyptian revolution of 25 January 2011, rooted in the reasons outlined above, created the 

necessary climate to topple the Mubarak regime on 11 February 2011. The peaceful protests, 

albeit a pocket of resistance and use of violence by the armed forces, ended up with the 

Mubarak’s downfall.  

The ouster of Mubarak led to the formation of SCAF (The Supreme Council of Armed 

Forces), which would function as the transitional authority and pave the way for democratic 

elections and normal politics. However, the reluctance and slowness in embracing the 

democratic applications caused some criticisms to be directed at this organism.  

Following ‘the takeover of governing functions, the SCAF called for a referendum on a set of 

amended articles of the 1971 constitution’, which was the start of a set of conflicts between 

the major fractions in the country. The first fraction consisted of secular parties which  were 

controlled by an elite with poor ties to the general population and depended on getting the 

courts and the SCAF to stop the rise of Islamists. The latter was composed of pro-democracy 

formations with Islamic roots and they focused entirely on public backing.  21 

The competition of these two groups resulted in an overwhelming victory of Islamists in the 

first post-Mubarak parliamentary elections. The results were as follows: 22 

People’s Assembly election Results 

Freedom and Justice Party 235 seats (47.2%) 

Nour Party  121 seats (24.3%) 

                                                        
20 Paciello, p. 2-3. 
21 Marina Ottaway, “Slow Return to Normal Politics in Egypt”, 26 October 2012,  
http://egyptelections.carnegieendowment.org/2012/10/26/slow-return-to-normal-politics-in-egypt (Accessed on 
11 September 2013). 
22 “Egypt’s Islamist Parties Win Elections to Parliament”, 21 January 2012,  http://www.bbc.co.uk/news/world-
middle-east-16665748 (Accessed on 12 September 2013). 
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New Wafd Party 38 seats (7.6%) 

Egyptian Bloc 34 seats (6.8%) 

Al-Wasat Party 10 seats (2.0%) 

Reform and Development  Party 9 seats (1.8%) 

Revolution Continues 7 seats (1.4%) 

Other parties 18 seats (3.6%) 

Independents  26 seats (5.2%) 

 10 seats also appointed by president/military 

council 

 

The Muslim Brotherhood’s Freedom and Justice party (FJP) won the largest number of seats 

and the hardline Salafist Nour Party party came the second.  

 The victory gained by Islamists frustrated the secular and military elites and they 

applied to the courts to declare the results as unconstitutional. The courts’ decisions were in 

line with the allegations of secular groups and the SCAF’s partisan attitudes towards this 

incident revealed the fact that its intention was to remain in the power. Under these debates, in 

2012 the presidential elections were held and the Muslim Brotherhood-backed Mohammad 

Morsi got 52% of the votes in the second round against Ahmad Shafiq and became the first 

democratically elected Egyptian president. 23 

 

Multi sectoral securitizations in the post-revolution Egypt 

 

After the largest Arab state- Egypt- joined the ranks of those demanding change in the region 

and democratic elections ended up with the victory of Muslim Brotherhood Movement 

backed Mohamed Morsi, the new administration scoured for the transformation of the 

country, but the new reforms and policies shaped by the new power disappointed the 

opposition, mainly composed of military elites, secular groups and Christian minority, on the 

grounds that the new president was turning into a dictator and the new policies were in line 

with excessive interpretation of Islam and threatening the Egyptian unity, regime, values and 

identity.  

                                                        
23Primoz Manfreda, “Results of Egypt’s 2012 Presidential Election”,  
http://middleeast.about.com/od/egypt/a/Results-Of-Egypts-2012-Presidential-Election.htm (Accessed on 12 
September 2013). 
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Having lost the post-revolution elections, elites of the old regime intensified their 

securitization moves they had already started just after the downfall of the Mubarak regime. 

These securitization attempts provoked masses against the new administration.  The reaction 

to the Morsi administration revealed itself through condensing protests in the Tahrir Square 

and led to a coup d’etat resulting in the ouster of Mohamed Morsi, the first democratically 

elected Egyptian president. The coup d’etat as an extraordinary measure to deal with the 

quasi- existential threat received support to some extent due to the successful multisectoral 

securitizations by the ruling military and secular elites.  The facilitating conditions 

contributed to these securitizations as a propellent power. 

 

Securitization theory 

Securitization is ‘a discursive process through which an intersubjective understanding is 

constructed within a political community to treat something as an existential threat to a valued 

referent object, and to enable a call for urgent and exceptional measures to deal with the 

threat’. 24  When issues are securitized, they are dealt with ‘beyond the established rules of the 

game’.  The issues are presented as existential threats requiring emergency measures and 

justifying actions  outside the normal bounds of political procedure. 25 

In the process of securitization, the issues to be securitized don’t need to be real existential 

threats, yet they require to be presented as so. 26 In other words, rather than objective threats, 

issues are ‘assigned to the security field with threat representations’27 so they are not 

necessarily to be objective, but they are to be labeled as security issues 28which require a 

special kind of politics  to deal with. The fact that the threats don’t need to be objective 

doesn’t mean that all existential threats are subjective. The important point here is the 

intersubjective construction of threats. 29 

A successful securitization occurs when the audience accepts the claims of the securitizing 

actor. Acceptance can be in two forms: coercion and consent.  Unless the audience accepts 

that there is an existential threat to the referent object, the securitization is not achieved. 

Instead, there is a securitization move. 30   

                                                        
24 Barry Buzan and Ole Weaver, Regions and Powers: The Structure of International Security, Cambridge 
University Pres, New York, 2003, p. 491. 
25 Buzan et al, Security: A New Framework for Analysis, Lynne Reinner Publisher, Boulder, 1998, p. 23-24 
26 Buzan et al, p. 24. 
27 Alper Kaliber, “Türkiye’de Güvenlikleştirilmiş Bir alan Olarak Dış Politikayı Yeniden Düşünmek: Kıbrıs 
Örneği”, Uluslararası İlişkiler, Cilt 2, Sayı 7, 2005, s. 36. 
28 Ole Waever, “European Security Identities”, Journal of Common Market Studies, Vol. 34, No. 1, 1996, p. 108. 
29 Buzan et al, p. 31. 
30  Buzan et al. p.25. 
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Through securitization process, the need for extraordinary measures are uttered by the use of 

speech act to cope with the existential threat aiming at the valued referent object. ‘The 

securitizing actor claims a special right to handle the issue using exceptional measures’31 so as 

to get the legitimization for the actions. 

Speech act is central to the securitization theory as it has a transformative power in presenting 

issues. For this reason, in one way ‘security is a speech act’. 32 But this special speech act 

perspective developed by Copenhagen School is composed of linguistics, political theory and 

social construction. 33 Inspired by Austin’s definition of speech act in his book named “How 

to do things with words”, Copenhagen School scholars stress the acting power of the 

utterances. That is to say, when you say something, you actually do it. 

The sectoral approach is another contribution of the Copenhagen School. In order to avoid 

labeling all issues as security problems, the Copenhagen School determines five main sectors 

standing out as military, economic, political, societal and environmental. 34 The sectoral 

analysis of securitization is of great importance as this perspective can reveal unique patterns 

for the analyzer. The sectoral analysis can reduce the complexity of the research and make it 

more manageable. 35  

There are other factors affecting the success of securitization : The social status of the 

securitizing actor is important, but ‘it is never absolute’. 36 It is the speech act that leads to a 

successful securitization. Facilitating conditions are considered by the Copenhagen School as 

important factors to complement speech act, the securitizing actor and the audience. 37 The 

facilitating conditions can be summarized as follows: ‘The demand internal to the speech act 

of following the grammar of security, 2) the social conditions for the securitizing actor, and 3) 

features of alleged threats’. 38 

 

Post-revolution securitizations in Egypt 

There is a debate among the scholars studying the securitization theory over its applicability 

in nondemocratic states. While the majority of the empiric studies in this field have focused 

                                                        
31 Bezen Balamir Coşkun, Analysing Desecuritization: The Case of Israeli-Palestinian Peace Education and 
Water Management, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle,  2011, s. 9. 
32 Ole Waever, “Securitization and Desecuritization”, Ronnie D. Lipschutz (ed),  On Security, Colombia 
University Press, 1998, p. 44. 
33 Sinem Açıkmeşe Akgül, “Algı mı, Söylem mi? Kopenhag Okulu ve Yeni Klasik Gerçekçilikte Güvenlik 
Tehditleri”, Uluslararası İlişkiler, Cilt 8, Sayı 30, 2011, p. 60. 
34 Buzan et al, p. 2. 
35 Buzan et al, p. 8. 
36 Buzan et al, p. 31. 
37 Bezen Balamir Coşkun, p. 16. 
38 Buzan et al, p. 33. 
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on European states so far, there have been studies implementing this theory in regions outside 

the Europe. Contrary to the mainstream view asserting that securitization is peculiar to the 

Europe, there are opinions putting forward that it can be applicable in undemocratic states or 

societies as well. Vouri argues that securitization is quite applicable in nondemocratic 

countries as ‘it can be utilized for a range of political purposes’. 39 As far as Egypt, as a quasi-

democratic state, is concerned, the securitization theory is viable taking the latest counter- 

revolution movements against the democratically elected government into the consideration. 

The actors staging the coup and the pro-coup mindset in Egypt have successfully securitized 

certain issues before, during and after the Morsi’s presidency. These actors were mainly 

composed of bureaucratic elites of Mubarak era and they started securitization moves when 

they lost or they were at risk of losing their privileged positions they once had. As securitizing 

actors, they determined certain referent objects and presented the Morsi’s policies as 

existential threats. These attempts resulted in the mobilization of masses and gave them the 

chance of regaining the power they lost after the ouster of Mubarak. 

The mobilization of masses led to large street protests against the Morsi administration and 

ended up with a military coup d’etat against the new regime. The securitization continued 

even after the military coup to legitimize the exceptional measures against pro-Morsi protests. 

For the sake of a better analysis, the securitizations occurred after the coup will be divided 

into three sectors: military, political and societal.  

The securitization in the military sector was obvious as General Abdel Fettah Sisi, the head of 

Egypt military, presented the Morsi administration and their policies as existential threats to 

the survival of Egypt in his speeches. Following the power grab through a coup d’etat, in one 

of his TV speeches, he blamed the ousted president Morsi and the protesters for the 

destruction of Egypt. He said “ We will not stand by silently watching the destruction of the 

country and the people or the torching nation and terrorizing the citizens”. 40 In an attempt to 

prove that what they did (staging the coup) was right he, in a televised speech, said “What we 

simply did was protect the country from the civil conflict”.41 In another speech, he tried to 

                                                        
39 Juha A. Vuori, “Illocutionary Logic of Strands of Securitization- Applying the Theory of Securitization to the 
Study of Non-Democratic Political Orders”, European Journal of International Relations, Vol. 14, No. 1, p.66. 
40“Egypt’s army chief, protesters defiant”, 18 August 2013, 
http://america.aljazeera.com/articles/2013/8/18/egypt-inturmoilmuslimbrotherhoodcallsfornewrallies.html 
(Accessed on 13 September 2013). 
41 Heba Salih, “Egypt coup leader Sisi denies political ambitions”, 19 August 2013, 
http://www.ft.com/cms/s/0/a539b546-08ec-11e3-8b32-00144feabdc0.html#axzz2eiVqq8MW (Accessed on 14 
September 2013). 
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legitimize the army’s intervention in this process due to the ‘national security’. 42 Having 

presented the Morsi administration and Muslim Brotherhood Movement as threats to the unity 

and survival of Egypt, the new government legitimized its applications and policies to a 

certain degree. 

As for the political sector , the resistance of the fractions affiliated with ousted Morsi 

administration and the Muslim Brotherhood was likened to those fighting democracy and 

democratic values through speech acts. As Morsi’s supporters intensified their protests, the 

administrators of the newly founded interim government tried to demonize these 

demonstrations. Mostafa Hegezy, advisor to interim Egyptian president Adly Mansour, said, 

in a televised speech, “We will combat extremists not only by security measures but by rule 

of law”. Another attempt to proscribe the street protests came from Hazım el-Beblawi, the 

prime minister of Egypt. He said there would be no reconciliation with those who have 

broken the law”. 43The internal actors’ labeling the anti-coup protests as extremism and 

terrorism through speech acts resulted in securitizations in which the referent object was 

Egypt’s democratic regime and the existential threat was Muslim Brotherhood backed Morsi 

administration.  

Another sector in which there was securitization was societal sector. The actors of the military 

coup continuously otherised the Morsi supporters and blamed them for damaging the identity 

and values of Egyptian people. For example, in an effort to present protests as attacks on the 

Egyptian identity and Egyptianness, General Sisi, in a televised speech, said: “We will put up 

with being fought against rather than have them (Islamists) fight the Egyptian people”. 44  

Through this speech, the Muslim Brotherhood and other elements protesting the military coup 

were designated as factions fighting Egyptianness.  In this speech, the Egyptian army and the 

actors of the military coup were casted a role of protecting Egyptian people. 

 

Facilitating conditions before and after the coup 

Facilitating conditions contributed to the success of securitizations mentioned above to a great 

extent. The foreign boosterism, particularly the US support, was encouraging for the actors 

staging the military coup. Albeit US warnings for democratic elections and the release of 

Morsi, the US secretary’s remarks were supportive of what the actors of the coup did. 

                                                        
42 “Egypt will not bow to violence: El Sisi”, 18 August 2013, 
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/79372/Egypt/Politics-/Egypt-will-not-bow-to-violence-
ElSisi.aspx (Acessed on 14 September 2013). 
43  “Egypt State TV: Government fights terrorism”, 18 August 2013, http://jn1.tv/video/news/egypt-state-tv-says-
gov-t-fights-terrorism.html (Accessed on 15 September 2013).  
44 Salih, “ Egypt coup leader Sisi denies political ambitions”, 19 August 2013. 
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Following the ouster of the Morsi administration, John Kerry refused to describe Morsi’s 

removal as a ‘coup’ and he added Egypt military was restoring democracy when it toppled the 

elected president Morsi. 45 In other words, he pegged down that the military coup was staged 

to protect the ‘democratic’ regime of Egypt. Kerry’s remarks for praising the role of the army 

and casting it the role of a liberator facilitated the army’s securitizations.  

In addition to the US approach as a facilitating condition , there were some other factors 

functioning as facilitating conditions and paving the way for a military coup. The Egypt’s 

opening the border with Gaza and improving relations with Hamas during the Morsi era in the 

face of Israel objections was an important factor for losing the western support since the 

western world was sensitive to any development that would threaten the security of Israel and 

change the status quo established with Camp David Accord.  

Last but not the least, the support of some regional states to the new regime after the ouster of 

Morsi encouraged the new administration to revile against the policies made by the Morsi 

administration and form a basis for securitizations. The main reason behind this support was 

to avoid the spread of democratic movements, which could affect these states. Saudi Arabia, 

the foremost supporter of Egypt’s military rulers, announced a 12 billion dollars rescue 

package: 5 billion dollars from the kingdom, 3 billion dollars from United Arab Emirates and 

4 billion dollars from Kuwait. 46 

 

Conclusion 

The ouster of Mubarak and the toppling of the regime, whose foundations were laid in 1950s, 

prompted the secular bureaucratic and military elites who were still effective in the Morsi 

administration to launch some securitization moves with a view to prevent democratic 

transformations in the context of Arab Spring. These securitization moves were mainly in 

three sectors: military, political and societal and they became successful to a certain degree. 

The exceptional measures as a result of securitizations turned into a counter revolution as 

Morsi and the key executives of Muslim Brotherhood were imprisoned, the ousted Mubarak 

was released and the Muslim Brotherhood movement was outlawed.  

The speech act through which the issues were securitized was used to label the polices 

developed and implemented during Muslim Brotherhood backed Morsi presidency as 

                                                        
45 “ Egypt army ‘restoring democracy’, says John Kerry”, 1 August 2013,  http://www.bbc.co.uk/news/world-
middle-east-23543744 (Accessed on 15 September 2013).  
46 Rod Nordland, “Saudi Arabia Promises to Aid Egypt’s Regime”, New York Times, 19 August 2013, 
http://www.nytimes.com/2013/08/20/world/middleeast/saudi-arabia-vows-to-back-egypts-
rulers.html?pagewanted=all&_r=0 (Accessed on 16 September 2013) 
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existential threats to the survival of Egypt. The post-revolution Islamist administration was 

presented as a power aiming at destroying Egyptian identity and values, Egyptian democracy 

and Egyptian state.  

The support given by the western world on account of the fact that the Islamist regime would 

threaten the security of Israel and the western concerns over some Morsi’s policies such as 

having close ties with Hamas facilitated the securitization attempts in Egypt. In addition, the 

attitudes of some regional states together with media support contributed to the policies of the 

post-coup administration and enabled securitization moves of securitizing actors to be 

successful to a great extent. 
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TURKEY AND THE EUROPEAN SECURITY COMPLEX: A HISTORICAL 

ANALYSIS WITH REFERENCE TO AMITY-ENMITY SPECTRUM 
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The aim of this paper is to analyze Turkey’s position vis a vis the evolution of the European 

Union/European security complex nature of which has shifted from an enmity to amity at 

regional level from the Regional Security Complex Theory perspective. The concept of 

enmity-amity spectrum is originally devised by Buzan and Waever in 2003 in their well-

known work of Regions and Powers. Accordingly, the European security complex has begun 

to evolve from an enmity form that categorically corresponds to conflict formation into amity 

or security community form. During the early years of the European Union, it almost became 

inevitable for states to come closer and negotiate to wipe out the main security threats they 

had perceived from each other. Then over time, the states have necessarily managed an 

integration process where one single state no longer seems to peril another or other state/s in 

the region. On the other side, as the main focus of this study, from the Eurocentric perspective 

of security, Turkey’s position and security settings in respect of the European Union have 

remained problematic since the former had not been totally involved in the construction of the 

European security complex region since the early post-Second World War period. For the 

theory, Turkey is labeled as an insulator state among the regions around it, remaining partly 

attached to each of them. Within this context, Turkey’s exclusion from the European security 

complex region and the dissimilarities between the security constructions of Turkey and those 

of the EU/Europe at in particular regional level are analyzed within a historical framework. 
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Introduction 

 

Turkey, a 91 year old Republic has long been debated whether it is definitely “European” or 

not, at ideational and material levels, in terms of, respectively, political/ cultural identity and 

its geographical location since its birth. The Regional Security Complex Theory (RSCT) 

argues that Turkey is categorically sorted out as an insulator between Europe and the East, at 

the intersections of regions rather than within the European security complex region. For 

Buzan and Waever, “Turkey can not bring different security complexes together in one single 

area.” Thus for the theory, Turkey is considered as a distinct field of research with having a 

peculiar historical and geographical background. In this article, Turkey’s inclusion/exclusion 

debate in the European complex region is laid down through an examination of the 

perceptions and practices of both sides, particularly referring to a basic instinct of survival, 

security. In this respect, the RSCT which offers a theoretical analysis of the amity/enmity 

spectrum that has come out in Europe starting from the 1950s. For the theory, the European 

continent is made up of a variety of security complexes including the EU which has been 

inevitably evolving from a conflict torn nature (enmity) to a more peaceful one holding a 

common identity (amity) since the end of the Second World War. Over time the threat 

perceptions in the West Europe diminished whereas new security issues coming from the 

outsiders have been firmly identified as the main security threats by the Europeans. More 

concretely, European Union, as the institutionalized form of the European Security Complex 

has been on its way coming from a conflict torn enmity form to amity form. For the theory 

Turkey constitutes a challenge to this spectrum naturally not being included in this complex.  

In this respect, Turkey’s place in respect of the EU/European security complex is 

analyzed through the RSCT in the enmity/amity spectrum of the European/EU security 

complex region. The similarities in both sides’ security (threat) perceptions and practices have 

remained quite low if not entirely negative since the early years of the Cold War. The starting 

point is the fact that during the Second World War, Turkey did not face up to any threat from 

the European states and the latter felt the same towards Turkey which was not involved in any 

groupings. As a consequence, any kind of mistrust which could have resulted in 

interdependency between Turkey and Europe did not occur in security terms. Unlike those of 

the Europeans, in the following decades, Turkish security concerns were differentiated to an 
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extent and revolved around “fear of loss of territory” and “geographical determinism”.1 Both 

incentives have pushed Turkey to tackle its national security issues for long decades, these are 

guaranteeing the future of the Straits, the Cyprus issue, the Aegean dispute and the domestic 

insecurities. Likewise, Turkey’s bid of the EU membership was not fully welcome by the 

Europeans as Turkey was deemed as a challenging factor for the European security identity 

that was gradually evolved and deepened over time. Therefore, Turkey’s main security issues 

will be compared to those of the Europeans which pushed Turkey outside the enmity-amity 

spectrum. In the theory, it can be inferred that while European countries are getting closer 

each other in an integrated Union, Turkey is evolved from being a country that did not pose 

any threat to Europe to being an insulator that has no common history, characteristics, values 

and ideals, and security settings (concerns and practices). 

The methodological ground of this study is the application of the RSCT to the 

European history in security realm starting from the end of the Second World War to present. 

Even though the importance of discourses in this theory is highlighted, this study will not 

cover a discourse analysis, it constitutes a descriptive account based on major basic historical 

events and preferences. Thus, primarily a brief theoretical explanation reveals that the 

regional subsystems as the objects of security analysis are significant. The EU/European 

security complex region will be then analyzed through one of the variables of the theory that 

is enmity/amity spectrum which helps IR students to explore how the European security 

perceptions and practices have changed over decades. Following a discussion on how the 

European security evolved from conflict torn nature to a cooperative security community type 

entity, the essence of Turkey’s security constructions are given in a historical way. Starting 

from the Ottoman era, Turkey’s security understandings which were shaped by certain issues 

between 1950s and 1960s, 1970s and 1990s and the 2000s in line with the European security 

architecture will be assessed in the study. 

 

European Enmity/Amity Spectrum  

 

This part postulates the enmity/amity spectrum in the European security history along the 

lines of the concepts of “conflict formation”, “security regime” and “security community”. 

                                                        
1 Bilge Criss and Ali Karaosmanoğlu. (n.d.) “Explaining Turkey’s Alignment with NATO: Realism and 
Culturalism”, Unpublished paper in Pınar Bilgin, “Turkey’s Changing Discourses: The Challenge of 
Globalization”, European Journal of Political Research, 44, 1, 2005, p.183. 
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European region is taken as a distinct security complex that is eventually evolving from the 

conflicting region towards a more institutionalized and integrated one.  

Basically, the RSCT offers a theoretical model based on a mixture of the constructivist 

and materialist approaches. From the materialist side, the RSCT privileges the concept of 

“territoriality” with regard to the neorealist explanations of international security. 

Accordingly, region is defined as “structure” that is made up of states as units which have a 

considerable geographical proximity via a vis each other. “Territoriality”, in a given territory, 

is characterized as where nations, states and regions still continue to operate strongly due to 

its proximity in security realm. The “territorialization of security” can thus be one of the 

principles of the regional security complexes where the “most threats more easily travel than 

over long ones”.2 In this respect, states as the territorial units in regions perceive threats 

primarily from the other territorial units. On the constructivist side, the RSCT introduces the 

IR students to the concept of “securitization” specifically examining “discourses and political 

constellations” of particular actor/s. This approach is significant since discourses make up 

“security”.3 Mainly the political leaders maintain securitization processes during which they 

attribute threat perceptions to any issue in political and military matters relevant to the others. 

Any issue can be stereotyped as a security matter through the discourses within a speech act 

process. Thus regional systems that are dependent on the actions, interpretations, interactions 

between them become greatly effective in a given territory. The RSCT can be interpreted as a 

comprehensive framework that helps us to analyze numerous types of “constructed” security 

regions or security constellations in world politics.  

In the light of such hybrid theoretical grounding, as a structure, region constituted 

upon anarchy and power distribution is basically determined by security interdependences and 

patterns of relationships framed within “enmity/amity” spectrum. This analysis can be 

understood largely from a number of assumptions of the English School: First, it studies 

interstate relations in a given territory. Second, the patterns generated by their interactions 

that can be either enmity or amity. The theory is based on new concepts to define the 

relationships  whereby the philosophical strands were depicted in Wight’s “three traditions” 

which he gives details in his work entitled “International Theory: The Three Traditions” that 

was published in 1991. Wight underlines his three traditions of “Realism,” “Rationalism,” and 

“Revolutionism” (that well coincide with Bull’s categorization of Hobbesian, Grotian, and 

                                                        
2 Barry Buzan and Ole Waever, Regions and Powers: The Structure of International Security, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2003, p.12.  
3 Barry Buzan, Ole Weaver and Jaap de Wilde, Security: A New Framework for Analysis. Boulder, Lynne 

Rienner Publishers, 1998, p.25. 
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Kantian worlds respectively) as “three interrelated political conditions which comprise the 

subject-matter of what is called international relations.”4 These three aspects here fall into the 

realm of RSCT respectively as “conflict formation”, “security regime” and “security 

community”.5 

Buzan and Waever’s conceptualization is based on this three type relationship that 

tells different patterns of either one complex or distinct complexes in each pattern. For 

example, there exists a conflict formation nature in the Middle East whereas the South 

America and Southeast Asia constitutes a certain type of security regime. Having experienced 

both processes, the European Union is identified as the only sample of security community 

type entity.6 Within this framework, in the study, the details will be given for each pattern 

then the picture of the European continent will be analyzed and merely the picture of and 

change in each pattern and in parallel with the spectrum Turkey’s security concerns will be 

given.  

Analytically, in particular for Europe, Buzan and Waever did not draw a clear 

boundary among three concepts and their applications to the EU/European Security Complex. 

For that reason, Waever’s concepts of “insecurity”, “desecuritization” and “resecuritization” 

will be completely a motivational point in explaining the patterns of the securitization of 

European region.7 The periods will be divided as 1940s and 1960s as the conflict formation 

period; 1970s-1990s as security regime, and the 2000s, as security community. In the first 

category, Europe was in nature a conflict torn region where each sovereign state felt mistrust 

and insecurity towards each other. In the second category, states started to desecuritize 

themselves in terms of forming new types of institutions such as the European Political 

Cooperation and the Common Foreign and Security Policy. Each state was no longer 

identified as a threat against each other. Thirdly, Europe not in sovereign states form but as a 

community have started to take common positions and been deeply integrated in different 

types of policy areas ranging from military, political and social matters towards outsiders.  

 

 

 

                                                        
4 Martin Wight, Four Seminal Thinkers in International Theory: Machiavelli, Grotius, Kant and Mazzini, 
Oxford, Oxford University Press, 2005.  
5 Buzan and  Waever, Regions and Powers, p.51. 
6 Ibid. 
7 Ole Waever, “‘Insecurity, Security and Asecurity’ in the West European Non-War Community”, in Security 
Communities, Emanuel Adler and Michael N. Barnett (eds.), Cambridge UK, Cambridge University Press, 1998, 
pp. 69-118. 
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The 1950s-1960s 

It was by the unification of Germany when the Concert of Europe had just started to be 

weakened and further threats arouse mainly on territorial issues in the late 19th century.8 Thus 

two world wars were yielded out of the common problems in the heartland of the European 

continent which also fall upon the realm of the German-French territorial conflict. It was 

nearly after 80 years which the territorial conflicts exerted a strong pressure on the states to 

guard themselves through forming permanent alliances. However just before the First World 

War, such a formation had left the continent divided until when Europe, particularly the West 

side, came together to negotiate to settle their ever lasting dispute among each other in 1951.   

However, Europe had entered the Cold War with a despair that yet to phase out 

throughout the years. In this period, Europe was in “conflict formation” where there existed a 

number conflicting states pursuing their security and even survival within a region in an 

anarchical environment. The most important feature of this period is that the states pose 

threats each other as well as an external threat, both of which might create a fear among the 

states in the region. The power distribution may be symmetric or asymmetric which could 

have derived the region into escalating conflicts and relationships. Insecurity is the salient 

characteristic of this phase.9 

Shortly after the Second World War, one may mention that the main threat was 

perceived as the East-West conflict that is an ideological rivalry between Communism and 

Capitalism led by respectively the Soviet Union and the United States; threat for one side was 

the other side.10 In this sense, the transatlantic ties were founded on mutual relations between 

the US and Europe in a bargaining relationship. Under the leadership of the US, NATO was 

created for the purpose of balancing the Soviet threat in a divided Europe. However, 

insecurity was felt at regional level more than global level. In this sense, the German problem 

and in particular small states’ distrust towards the other states becomes central in the regional 

level.11 For that reason the most substantial goal was to incorporate Germany into a capitalist 

                                                        
8 The unification of Germany in 1871 is assumed as the beginning of a new conflict period where the rise of 
Germany had brought the end of the Concert of Europe that started with the Congress of Wien of 1815. For 
further information see: Joseph Nye, Jr. and David A. Welch, Understanding Global Conflict and Cooperation, 
USA, Pearson Longman, 2010.  
9 Buzan and  Waever, Regions and Powers. 
10 The second threat appeared at the domestic level which might spread throughout the whole Europe: The West 
European countries (France, Italy and Greece) domestically confronted the Communist agitation which would 
have been a serious threat against the Western democracy and liberalism. 
11 In the Second World War, Europe was divided into two groupings: The Allies side is made up of the US, 
Russia, Great Britain, France, China, Canada, Poland, Belgium, the Netherlands, Denmark, Norway and 
Czechoslovakia. The Axis side is formed by Germany, Italy, Japan, Hungary, Romania, Slovenia and Finland. 
Such a division made a mark on the European continent in particular during the initial decades of the Cold War. 
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European institution for those, in particular France which was feeling threatened by its long-

term enemy Germany. As a fact, from the European side, beyond the Soviet threat, the main 

security concern is the “recurring enmity” within Europe.12 Like France, other small sized- 

countries like Netherlands, Belgium and Luxembourg were disposed to join the alliance to 

end the German threat.13 As for Italy, at those times the border conflict with Tito’s Yugoslav 

state on Trieste should be resolved, and within NATO it would have been easier to overcome 

the regional problems.14 In this respect, the idea of a European Unity was not truly a political 

idea but rather as a conflict resolution project by which six European states- France, 

Germany, Italy, Belgium, Luxembourg and the Netherlands- came together to establish the 

European Coal and Steel Community in 1951. This project then progressed towards the 

European Economic Community in 1957 and the European Union in 1991. Economically, the 

threat was displayed as the concerns on how to recover from devastating effects of the Second 

World War. This also led the individual European states such as France and other small states 

to some kind of pessimism on how to compete with other developed economies of Europe 

such as Germany. Europe had tried to form new various arrangements such as OEEC (then 

OECD), NATO, the Council of Europe as well as the European Coal and Steel Community.  

However, the Member States continued the securitization of the continent in certain 

areas within the Community. For example, the failure in establishment of new European 

security arrangements such as the European Defense Community (1951) well displayed that  

there was a common sense that the integration process poses threat to national sovereignty (in 

the name of fear of integration) still continued, at least until the mid 1960s. In particular the 

French president Charles de Gaulle’s unilateral policy tendencies towards the Community in 

security and defense matters are the major examples of the persistence of an adverse manner 

among the Member States of the EU.15  

In sum, in this period, it can be contended that even if the everlasting physical 

confrontations were over with the inception of the European Community, there had still been 

suspicious stances among the Western countries as well as between Capitalist bloc and 

Communist bloc.     

 

                                                        
12 John G. Ikenberry, After Victory: Institutions, Strategic Restraint and the Rebuilding of Order After Major 
Wars, USA, Princeton University Press, 2000, p.206. 
13 John A. Reed, Germany and NATO, Washington, National Defense University Press, 1987, p.185.  
14 Glenda Sluga, The Problem of Trieste and the Italo-Yugoslav Border: Difference, Identity and Sovereignty in 
Twentieth-Century Europe, Albany, State University of New York, 2001. 
15 John McCormick and Jonathan Olsen, The European Union Politics and Policies, Westview Press, Boulder, 
2014. 
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The 1970s-1990s 

In this period, the European continent had started to seem more cooperative both in Western 

bloc and between the East and West. New forms of cooperation under regimes had started to 

be created. For Krasner regimes are “…sets of implicit or explicit principles, norms, rules and 

decision-making procedures around which actor expectations converge in a given area of 

international relations.”16 Therefore in these decades, even if states still remain inactive in 

particular in security terms, they gave additional importance to the principles, norms, rules 

and decision-making procedures which became significant in regimes. In parallel with the 

main characteristics of this period in Europe, as Buzan and Waever argue, “the conflict 

structurally exists but the actors agree to deal with it.” Now, the security perceptions and 

implementations move from a conflicting nature to a cooperative one that is known as 

“desecuritization”.17 

The most salient feature of this period is that the East-West conflict started to be 

handled in a more institutionalized formation such as the OSCE regime. The Helsinki Process 

of 1975 is known as the best example of security and confidence building regime in Europe. 

This process has also contributed to the creation of a more comprehensive security 

understanding based on a number of norms, values and rules. Such a regime brought a new 

dimension and offered a model to European security.18 Waever argues that the 1960s can be 

seen as “a period of explorations and probing resulting in the change of German policies in 

particular towards German unity in the name of Ostpolitik.”19 It was initiated by the German 

Chancellor Willy Brandt in the early 1970s.20  

In the 1970s and the 1980s new members namely, Britain, Denmark, Ireland, Greece, 

Spain, Norway, Greece and Austria joined the Union and in a sense the enlargement pushed 

the Union to be more coherent and efficient in their policies. Thus, in particular in political 

and security areas, the Member States needed a new institution, albeit an ad hoc one, the 

European Political Cooperation. It was developed in order to set procedures to shape and 

                                                        
16 Stephen D. Krasner, “Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables”, 
International Organization, 36, 2, 1982, p.186.  
17 Buzan and  Waever, Regions and Powers, p.175. 
18 Arne Hofmann, The Emergence of Détente in Europe: Brandt, Kennedy and the Formation of Ostpolitik, 
London, Routledge, 2007, pp.1-4. 
19 Waever, “‘Insecurity, Security and Asecurity’”, p.85. 
20 Brian White, Understanding European Foreign Policy, Hampshire and New York, Palgrave, 2001, p.71. 
It includes a number of bilateral non-aggression treaties with the SU and other East European states. Ostpolitik is 
also known as the beginning of détente and played a prominent role in launching the Helsinki Act of Conference 
on Security and Cooperation in Europe and the establishment of the European Political Cooperation in 1970 to 
legalize its actions within a European political and security arrangement. 



39 

 

coordinate their positions on foreign policies. This was an intergovernmental forum that was 

formed as “procedures”, “processes” and “mechanisms” “where appropriate” offers a very 

limited nature of cooperation.21 However the initiative is prominent since the Europeans 

created almost a security regime through the EPC which would then turn into legal status by 

the Single European Act and provide a ground of the Common Foreign and Security Policy to 

be established in 1991.22    

In sum, new policy areas have been extended and the enlargement process has been 

accelerated in the European integration process. In particular during the 1980s the economic 

motives accelerated the internal market process. This area remained as a period of 

desecuritization of Europe during its deepening and enlargement which then yielded some 

sort of a “European identity” having one single voice. The Member States did not feel threat 

from each other, but started to be institutionalized or Europeanized within the framework of 

the Union. 

 

The 2000s 

In this period, a united European region has started to turn into almost a security community 

and a single entity that can stand against “other”.23  The concept of “security community” was 

first developed by Deutsch in 1954 who defined it as a group of people which have then 

become integrated. By this sense of community they mean that individual of groups come to 

agree on particularly common social problems to be resolved by peaceful change and without 

a large-scale physical force. In short, the definition of a security community needs a “peaceful 

change”, “non war community” and the “emergence of shared values, beliefs, norms, 

procedures and etc”.24 However, it is quite hard to draw the certain lines of a European type 

security community since it constitutes a multilevel governance system. Therefore, in this 

study, security community is emerged as an entity which was created and transformed mainly 

through social interactions. These interactions resulted in a deeper cooperation and 

                                                        
21 Ibid., pp.71-72. 
22 Neil Nugent, The Government and Politics of the European Union, London, Palgrave MacMillan, 2006, p.296. 
One of the reasons of the creation of the EPC is the European concerns on the reliability of the US following a 
number of cases such as Vietnam or Afghanistan and a desire to play an effective role in the Middle East. It was 
no more surprising that when the EPC was established the EC was demanded to act in a unified way as in the 
case that the nine member states committed to initiate a Euro-Arab dialogue in 1973. 
23 However it is the most debatable concepts of the theory since there is still not a precise consensus on where to 
fix it in the long term history of European integration. 
24 Emanuel Adler and Michael Barnett, “Security Communities in Theoretical Perspective,” in Security 
Communities, Emanuel Adler, and Michael Barnett (eds.), Cambridge UK, Cambridge University Press, 1998,  
pp.29-65. 
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coordination which form the security community type (amity) where a special emphasis is put 

on high interdependence among the states.25 

Like in the 1990s and 2000s new security concerns were added to the European 

security agenda. At first, Europe was oversecuritized with the Yugoslavian war followed by 

the Kosovo crisis and the tensions in Macedonia actually which constituted almost a hallmark 

in security realm in Europe. In the 2000s, the EU has become more unified in taking common 

action with the consent of its all the members states and building up a variety of security 

policies towards its peripheral regions such as the Eastern Europe, the Mediterranean and the 

Eastern neighborhood areas. This was due to a range of security issues that came out after the 

September 11, 2001, such as migration, terrorism, political and economic instabilities, 

environment, energy, proliferation of weapons of mass destructions and regional conflicts.  

This period can be named “resecuritization” process of EU/European complex. In this period, 

the EU as a security community acts in a unified form against other regional threats. 

Therefore, it would not be erroneous to say that the level of the relationship has shifted from 

state-to state to interregional relations.   

In the 21st century, the EU’s security definitions slipped towards new security issues 

and geographical axes, in particular, the EU’s neighborhood. It means that the Union does no 

longer construct its security understanding in the “sphere of intra-EU relations”. In other 

words, securitization is maintained from the EU’s “interior” to the “exterior”. In the European 

Security Strategic Paper, the new threats are described as “dynamic” and “distant” (EU 

Council, 12 December 2003). The securitization is oriented towards more cultural, historical 

and geography-based “othering”.26 It means that since the 1990s the EU has used much more 

geographically defined political entities that are more exclusive towards its neighboring 

regions.27 

In this era, the Member States of the EU perceive a common threat against the common 

“European identity” and urged new EU mechanisms for integrative policies towards the 

conflict-torn regions in its environment. Such threats also altered security discourses including 

a pro-active security practices that derive from the EU’s growing interest and aspiration in 
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promoting its security role in international and regional affairs. This would well define the 

EU’s distinctive identity in relations with “others”.28   

 

Historical Background of Turkey’s Security Relations with Europe  

  

In this section a historical background of Turkey’s security architecture and the basic pillars 

on which Turkey constructed its security perceptions and practices will be scrutinized with 

reference to its relations with the West. This part starting with the Ottoman era and First 

World War mainly tries to draw the readers’ attention to the Second World War which then 

the international -and European -security system was grounded on. 

The threat perception from the Ottoman side reached its peak during the First World 

War, in particular with the decline of the Ottoman State in 1918, and establishment of the 

Republic of Turkey in 1923 by the Turkish community. It would not be erroneous to say that 

Turkey is one of the consequences of the First World War, more concretely the Treaty of 

Sevres signed in 1919. Turkish national movement also resulted in on what will then be 

defined as the “Sevres Syndrome” which arouse in the end of the First World War. It made a 

potent effect on the Turkish nationalists in the post war period –even today- in terms of the 

“fears that Western powers will again divide the Turkish territory”.29 This period is marked 

with National Struggle which started with the signing of a number of treaties that led Turkish 

territory to be a subject matter of the Western war calculations. The movement that is also 

known as a national resistance based on defensive purposes was led by Mustafa Kemal and 

drawn upon the National Pact against the Westerners. National Pact proclaimed the salvation 

of the “territories inhabited by a Turkish-Muslim majority that will remain the homeland of 

the Turkish nation” in 1919.30 The Ottomans and Turkey then never posed a substantial direct 

threat to the European continent at first sight. Rather, from the Turkish side the war among 

the great powers was based on a partition debate and constituted defensive measures against 

the “invaders”.  

With the establishment of the Republic of Turkey, its priorities were concretely 

specified: The Turkish government had to handle the short and middle term foreign policy 

problems which were not resolved by the Treaty of Lausanne. These are the Straits, Mosul 
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Question and Hatay issue. Mosul was left to Iraq in 1926. The legal regime of the Straits was 

settled by the Treaty of Montreux in 1936 which made Turkey relatively contented for the 

time being.31  

Starting from the early years of the Republic, Turkey based its security perceptions 

and practices towards security discourses around “fear of abandonment and fear of loss of 

territory” and “assumption of geopolitical determinism”. The former stresses on guarding the 

“territorial integrity and national independence and sovereignty”, the latter argument is built 

upon the belief that Turkey’s geographical location is unique in nature and needs to be taken 

into consideration.32 More concretely, Turkey’s concerns over its “territorial integrity” it had 

opted for a number of security based foreign policy objectives in particular between the two 

world wars are to protect the status quo; to ally with a group of states against threatening ones 

such as Italy, the Soviet Union and Germany. Turkey had started to improve its relations with 

the Western countries such as Britain, France, Italy on one side, with the Soviet Union and 

other Eastern countries such as Iran, Afghanistan, Iraq and Pakistan on the other side. In order 

to avoid from the adverse symptoms of the Second World War, Turkey signed a number of 

multilateral and bilateral treaties including Litvinov Protocol (1929), the Balkan Pact (1934) 

and the Sadabad Pact (1938).33.  

Turkish foreign policy during the Second World War draws a specific attention here. 

This is because the main subject of this study departs from the argument that Turkish and 

European security concerns might have been differed as Turkey had had no specific enemies 

and did not fight against any sides during the war. On the other side, European powers were 

divided into two groups, namely the Allies and Axis powers. Thus European security 

understandings were shaped in line with the insecurities they felt against each others. 

However, Turkey had formal agreements just before and during the Second World 

War in order to stay out of the war. After the War of Liberation, Turkey based its foreign 

policy on the notion that “peace at home peace abroad.” Therefore Turkey’s priority had been 

its survival and continuity as a sovereign independent state in international environment.  

 Turkey’s wartime strategies were based on a decisive diplomacy with many shifts that 

matched with the existing circumstances: In the mid-1930s, that was the first phase of the 

war, Turkey perceived a direct threat from Italy due to Mussolini’s ambitions labeled under 

the notion of “Mare Nostrum”. Likewise the Nazi-Soviet Pact which led Germany offered the 
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Straits to the Soviets made Turkey much more alarmed during the war. Thus Turkey’s entry 

to the war would be “an excuse” for the Soviet intervention into Turkish soil. In particular for 

Germany, Turkey’s involvement was to mean that a new front would be opened in the East 

which could also help Germany to offend against Britain in the Middle East. For Turkey it 

had chosen to stay out of the war as first it was militarily and economically weak and would 

not have been given adequate assistance by the Allies in the end and left to Italy and 

Germany. Second, Turkey had been one of the main trading partners of Germany on the one 

side, and of Britain and France on the other side, exporting certain goods such as tons of 

chromite to them. This would have been a reliable source of income for Turkey in those years. 

Third, in the last phase of the war, during 1945, Turkey’s fear was rather directed at the post-

war political order in particular on the Straits and Stalin’s offer to revise the Treaty of 

Montreux.34  

In return, both Western allies did not consider Turkey as a threat; after a while they 

did not display any intention for Turkey to enter the war as its weaknesses would make it “a 

liability more than an asset”. Therefore, warring states knew that Turkey’s neutrality would 

be the best choice and thus favored to protect Turkey’s independence and territorial 

integrity.35 

In sum, during the Second World War, Turkey’s main concerns stemmed from its 

geopolitical location which formed the contours of its choices, decisions and actions. Deringil 

describes Turkey as “a small country at the crossroads” which had to avoid the formation of 

power blocks. In this anarchic international environment, Turkey had to pursue a pragmatic 

more than an idealistic, well-prepared -to defend itself- and bargaining policies. This was a 

war of “European powers on making” and Turkey had no territorial revisionist claims, but it 

promoted “active neutrality” between the warring parties.36    

 

Turkey and the European Enmity/Amity Spectrum  

 

Turkey’s security understandings are examined in three parts which will also correspond to 

those of the categorization of the analysis of the EU/European security complex region 

throughout the enmity/amity spectrum. In this section, Turkey’s security issues are given with 

reference to those of Europe. In this section, it can be seen that Turkey’s security concerns to 
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be included in the European security architecture has gradually been articulated over decades. 

The reason for this willingness is that in particular after the Cold War period and when the 

regional security dynamics have become more visible Turkey has found itself more attached 

to the regional security settings – in terms of institutions, issues and policies- in particular to 

those of Europe. In return Europe has begun to be more exclusive and integrated becoming 

responsive to the security threats coming from its neighboring region.   

 

The 1950s-1960s 

In the aftermath of the Second World War, in particular in the 1950s, the main security 

rhetoric is about ending the wars and building new conflict resolution mechanisms in Europe. 

Turkey likewise felt the sense of insecurity not directly referring to the common European 

security matters but shaped by its own specific security issues namely, the Straits and the 

Cyprus question. Therefore, in this period it would not be erroneous to underline that at 

regional level it is hardly found a common defined threat between Turkey and Europe, and the 

only security relevancy between the two sides was born out of the Cold War facts at 

international level, that is the Soviet threat.  

It is essential to state that in terms of identity, Turkey placed itself as a Western 

oriented state as a response to all internal and external insecurities. However, for Bilgin this 

was because of the fact that “it needed recognition as an equal by the great powers of 

Europe.”37 Therefore Turkey was rather interested in being involved in a family of Western 

states in order to eliminate its insecurities towards the West shortly after it became 

independent in 1923.38 However, Turkey’s choice for the Western orientation would not be 

sufficient to explain its Cold War policy preferences.  

Differing from those of Europe, Turkey’s fears stemmed from the threats were posed 

by its neighboring countries, mainly, the Soviet threat towards the Straits and the Cyprus 

question (together with Greece’s policies). In particular, these international level problems 

pushed Turkey to all cooperative engagements with the West, in particular with the US. Upon 

Stalin’s insistence to revise the Convention of Montreux and the likelihood of Turkey’s 

conversion into one of the satellites of the Soviet Union were the main concrete concerns to 

be more cooperative with the West. In return, the West under the leadership of the United 

States offered Turkey financial support and accepted its involvement of an effective alliance 
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with the West. It was Harry Truman, the American President, who feared that the Soviets 

could have invaded Turkey and Greece after controlling Iran, Azerbaijan and Bulgaria. 

Therefore the idea of that Turkey had to be integrated to the Western world through a number 

of regional networks was supported by the US.39 Turkey was accepted to the Council of 

Europe in August 1949 where it “committed its adherence to human rights and other 

democratic norms.” Upon the signature of the North Atlantic Treaty on 4 April 1949 Turkey 

applied to the Organization however its application was twice vetoed by the Member States. 

In fact Turkey’s target was not directly the membership in NATO, but to keep its “national 

security” secured through either NATO or a Western oriented Mediterranean pact. In return, 

the reasons for excluding Turkey from the Alliance were apparent; Turkey was territorially 

far away from the mainland of Europe and its security had to be considered in another pact in 

the Middle East under the leadership Britain.40 Despite the rejections of the SU, Turkey 

succeeded in being accepted as a Member State of the Atlantic Alliance in 1952.41 During the 

1950s and 1960s, Turkey’s commitment and engagement with the Western alliance reached 

its peak by joining the Balkan Pact42 and Baghdad Pact.43 Turkey’s application to the 

European Economic Community was another issue; however it was not marked as a 

significant phase for Turkey as the formation was an economic one more than a security 

matter. Turkey applied to the EEC upon and a short while after Greece’s application in 1959 

and became an Associate Partner in 1963 with Ankara Agreement. For Birand, the major 

reason for Turkey’s application is based on the policy of not leaving Greece alone in any 

West-originated international organization. Turkey’s main concern was to prevent its 

neighboring environment to create insecurity in military, political and economic terms.44 

In fact the Greek policies and Cyprus issue as Turkey’s main security policy 

preoccupation came on agenda in the mid-1950s when Greece and Greek Cypriots demanded 

the incorporation the island into Greece. It would not be erroneous to state that Turkey and 

Greece had improved the relations in the matters regarding the Treaty of Lausanne without 
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involving in any serious crisis until 1955. Turkey had no such a problematic relation to none 

of the countries in Europe. On the other hand, Cyprus did not catch Europe’s attention greatly 

and thus it did not pose threat to European security directly. Therefore, the EEC did not deal 

with the Cyprus issue.45   

Since then, even if the only issue –albeit indirectly- linked to the European security is 

the Cyprus issue, the 1960s were the most intensive decade for Turkey which reevaluated its 

relations with the whole Western countries as a result of the mistrust constructed throughout 

the conflict.46 Turkey in this period started to estrange itself from the West- and improve its 

relations with the Eastern world as a result of a significant shocking political development. 

The US President Johnson warned Turkey not to use NATO assets for the Cyprus issue and 

the Alliance would never protect Turkey against any Soviet intervention. As a result, Turkey 

felt as if it was left alone in the Western world and started to make progress in its relations 

with the SU knowing that Turkey’s insecurities could not be guaranteed by the West. 

However, this did not mean that Turkey considered withdrawing from the Western 

institutions.47   

       In conclusion, while European states had been structurally conflicting over a couple of 

issues among themselves, Turkey had felt no threat from the heartland Europe but been 

concerned with its territorial integrity in particular over its Straits. In addition, it had to cope 

with the Cyprus issue conflicting with Greece. As Greece was not a member state of the EEC 

in this decade, the Cyprus issue did not constitute a direct clash between Europe and Turkey. 

Therefore, Turkey was not seen a further source of threat in these years. The upmost security 

link was also established at the global level, that is NATO and the Council of Europe which 

was politically formed and remained a soft intergovernmental organization under unstable 

security conditions. 

 

The 1970s-1990s 

During this period, the security perceptions almost became less dramatic, moving from 

insecurity to “desecuritization” at the European region whereas Turkey’ security concerns 

started to clash with those of Europe. In particular during the 1970s, Europe began to 
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institutionalize in foreign and security matters and speak with one voice in certain security 

matters almost forming a security regime in the continent. However, this period constitutes a 

key determinant in the future relations between Turkey and the EU as for the former these 

three decades can be defined as a period of instabilities. Turkey had faced with a number of 

insecurities detaching itself from the family of Western states in political and security realms: 

The Cyprus issue had been ever worsened in particular by the Turkish military intervention 

which then yielded another crisis in the Aegean Sea. Turkish domestic instabilities also 

created a special concern for Europe. Thus it would not be erroneous to say that while Europe 

had started to be institutionalized not only in economic but also in security fields, the main 

external and domestic security issues that Turkey was dealing with began to conflict with the 

European security constructions.      

Turkey did enter into the 1970s with new understandings and settings of its security 

environment in particular as a result of the US reactions against its possible military 

intervention in Cyprus. Turkey’s apparent reaction to Johnson’s letter of 1964 at both political 

and public level had also coupled with the events in the 1970s. Turkey had lost its hope in 

Cyprus even after it offered the US and Britain to broker a peaceful solution for the conflict. 

The Johnson Letter had also been a turning point for Turkish foreign and security policy in 

that it set its security understandings and policy options based on not only Europe but also on 

the Middle, Africa and the Soviet Union. Turkey declared that it had no longer perceived the 

Soviets as a threat. Therefore with the declining of its major threatening position the Soviets 

meant only the subject matter of the nuclear rivalry in international system. Turkey, 

remaining loyal to the capitalist bloc, reevaluated its security environment and tried to provide 

a protection of its national security on its own terms.48 

Upon the collapse of the inter-communal negotiations on a new constitution between 

Greek Cypriot leader Glafcos Klerides and Turkish Cypriot leader Rauf Denktas in 1973, 

Turkey went on with a military engagement in the island. Turkey grounded its intervention on 

the clauses of the Treaty of Guarantee of 1960, being one of the guarantors which would have 

exercised its right of intervention and preserved the territorial integrity, independence and the 

sovereignty of the island. Therefore, Turkey launched a military operation in the Island on 20 

June 1974 and a ceasefire was reached on 22 June in accordance with the UN Resolution 353 

of the UN SC. Even if Turkey was condemned by many Western powers, it was not 
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physically refrain from taking military action against the Greek Cypriots by Britain, the US 

and the SU.49  

From now on, an ever lasting relationship on the Cyprus issue between Turkey and the 

EU, in particular after Cyprus had become a member state of the EU, had thus become a 

matter of conditionality of Turkey’s quest for the membership to the EU. Turkey has been 

perceived as an “invader” acting unlawfully under international law as Turkey had initiated a 

military engagement and still continued its presence in the island, Thus Turkey became a 

conflicting party of the Cyprus case vis a vis the EU together with its one of the member 

states. It was during the period when the Cyprus problem reached its peak between the 

Turkish and Greek sides in 1974, a series of crisis on the issues of “sovereignty” and 

“exclusive rights” in the Aegean Sea broke out for the first time. For Turkey, Greece posed 

the actual security threat in the Aegean Sea that Turkey has faced with then in 1976, 1987 and 

1996.50  

In particular, the 1970s is the period when Turkey started to interpret the Europeans’ 

attitudes and actions towards Turkey in a negative way: Turkish political elite together with 

the public opinion have long believed that Turkey’s relations with the West is one-sided and 

seen Greece as the main link to Europe which would have adversely affected Turkey’s 

relations with the EU. For that reason, Turkey’s membership debate was much referred to the 

future of Greece and Cyprus which constituted the main security concerns of Turkey.   

During the 1980s and 1990s Turkey changed the nature of its relations with the EU. 

However at the same time much surprisingly, Turkey faced with a more integrated and 

deepened Europe. It also pushed the Union for the membership more than ever. Turkey set its 

goals this time more concretely on the road to the membership; it had to join the Union for not 

only economic reasons but also political purposes. In particular after a long period of a tough 

military rule between 1980-1983 Turkey’s transition into democratic life was a driving force 

for its insistence on the EU membership. From the all political sides, Turkish membership in 

the Union became one of the main foreign policy goals. Both Kemalists and Conservatives 

shared the same opinion in that Turkey’s both political and economic modernization would be 

possible with the inclusion of Turkey in the EC institutions. It was not surprising that in 1987 

Turkish Prime Minister Turgut Özal applied for the full membership to the EC in the belief 

that this process would also contribute to the economic liberalization of Turkey. This was also 
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the same during Prime Minister Tansu Çiller government which openly voiced that “its 

membership would help Turkey in upgrading its democracy by encouraging attempts at 

liberalizing the constitutional and legal system”.51 

However the EC was becoming a political entity and introducing its political 

conditions entitled the Copenhagen criteria for the future member states of the Union, Turkey 

has had a number of difficulties with its domestic political environment as the democracy 

question was coupled with the human rights, minority rights and Kurdish issue in particular 

during the 1990s. This period is the toughest one in Turkey-EU relations in particular when 

Turkey felt excluded from the Union during the Luxembourg Summit which was held on 12-

13 December 1997 and confirmed the launch of the accession negotiations with Cyprus and 

five Central and East European candidate countries in the following year.52 Turkey stated that 

its goal was the eventual membership while hinting that it will also seek other alternative 

organizations to be involved in. Turkey thought that Europe linked its inclusion to political, 

social and cultural elements more than economic ones in the present decade. The main threat 

for Turkey was “to be excluded from the Union by building new Berlin Wall which would 

end on the frontline between the Turks and the Europeans”.53 

Turkey’s Western link was not only the EU but NATO functions of which were under 

question shortly after the Iron Curtain collapsed. From now on Turkey’s security perceptions 

were directed at whether its national survival would be provided by its own means. Even 

though NATO officials emphasized Turkey’s importance during the post-Cold War era, 

Turkey did not hesitate to voice its annoyance for the EU’s reconstruction efforts for its 

security under the European Security and Defense Policy to be developed outside NATO. 

Hale stated that “Turks thought that the Europeans categorizes them as distant relatives and 

allow them into its garden but not into its house.”54 This kind of belief made Turkey feel more 

unsecure and isolated from more integrated and enlarged Europe, at least until that the 

negative tone of the European voice ended with granting Turkey the candidacy status in 1999 

Helsinki Summit. 
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The 2000s 

 The 21st century definitely put Turkey’s position under question although it was 

granted the candidacy status in 1999. In this period, the main reason for the Turkish debate is 

the fact that Europe resecuritized itself not inside but towards the “exterior” or “others” 

including its neighboring regions and somehow Turkey. On the other side, the consequences 

of the end of the Cold War have opened up new discussions on Turkey’s new security 

discourses and practices. In face of the new “globalized security” Turkey had to transform its 

major traditional security discourses which were articulated as “fear of abandonment and fear 

of loss of territory” and “assumption of geopolitical determinism”, even if it they are not 

totally mitigated.55  

Turkey’s geographical location, national perceptions, discourses and its identity all 

contoured the limits of its foreign and security policy and domestic policies. Therefore 

likewise in the 1990s, its internal and external security matters were all interlocked each 

other.  

 Before proceeding with Turkey’s security perceptions and practices with reference to 

the EU, it would be appropriate to ponder two significant events which contributed to the 

shaping Turkey’s relations with the EU. 

The first one is with the collapse of Berlin Wall the incorporation of the Eastern 

Europe into the Western Europe. The second one is the terrorist attacks in the USA on 11 

September 2001. In the former, the ex-Communist states returned its face to the Western part 

of the European continent and accepted to be a part of the great European project. Turkey’s 

perception was no more than a direct reaction claiming that Europe excludes Turkey from its 

enlargement project on which the member states occasionally depended on the membership 

criteria as identity basis as well as economic basis. In the latter case, in particular after the 

September 11 events a new clear line was divided between the “civilizations” which was 

voiced at different levels, Turkey’s place and its membership possibilities were once more 

discussed depending on the EU’s new offer “privileged partnership” that was proposed 

officially by the German Chancellor Angela Merkel in 2004.56 Turkey’s understanding of the 

EU has no longer become a Christian club that might hinder Turkey’s membership just due to 

cultural and religious reasons.57 In Turkey the perception is that with a mainly Muslim 

population over 70 million, Turkey would be a country of emigration and transit migration for 
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the EU in the next decades. In line with these arguments, as Europe does not want to be a 

bordering neighbor to the Middle East, namely, Iran, Iraq and Syria, Turkey was considered 

much more as an insulator between Europe and them rather than a member state. In a sense, 

despite its newly granted candidacy status, Turkey had become a liability for European 

security.  

In his well-known study entitled Strategic Depth, the Turkish Foreign Minister 

Davutoğlu goes further by arguing that Turkey’s security which has now being constructed on 

its geopolitical connections, to the Balkans, the Middle East and the Central Asia pushed 

Turkey to reconsider its security concerns in its natural environment. He also claims that 

Turkey is a security provider as a regional Muslim country having the Ottoman legacy, not an 

ordinary nation-state. Therefore it underlines that in a region that is full of instabilities and 

risks, Turkey started to prioritize its security which is built upon historical and geographical 

aspects than the other countries.58  

Turkey’s everlasting arguments were for being a full member in the EU whereas the 

EU strongly questioned Turkey’s membership mainly on the identity basis. Aybet and 

Müftüler-Baç argue that the European Union is “constructed along historical and cultural 

lines” that is an attempt to redefine Europe in terms of Christianity or ethnicity.”59 Such a 

contention definitely put Turkey’s self-definition of “European identity and Westernization 

process” into question whereas Turkey’s inclusion into the EU means that it in nature belongs 

to the “Western security community”. Likewise, Turkey’s security priorities and preferences 

did not slip away from the earlier ones; though it reconstructed its security policies under new 

international and regional circumstances. The decision taken at Helsinki Summit for the 

candidacy status was expected by Turkey for a variety reasons, however it was a strategic 

decision for the EU, not a political one.60 Without granting the full membership to Turkey, the 

EU can be in strategic relations with Turkey through NATO and the European Security and 

Defense Identity that was first discussed in 1996 in Berlin Summit of NATO. Not the EU but 

the United States supports Turkey in the EU as it has a strategic importance. In addition, 

Turkey’s main argument has become that, if given the membership, it constitutes as a security 

provider hugely bordering the conflict torn Middle East.61  
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 As a result during the 2000s, from the European point of view both at regional and 

global level, the definition of security has started to transform from its narrower meaning -

materialist- into a comprehensive one –ideal such as identity security and political security 

including democracy and human rights. Being one of the top subject matters of European 

security understandings, Turkey is considered from a discussion point: to what extent it 

constitutes a threat against the European security. Turkey on the other hand deems that 

European security can not be achieved without Turkey and both sides need each other.  

 

Conclusion 

 

The security issues between Turkey and Europe are increasing even if two sides do not have 

the same security perceptions and practices entirely. There is an asymmetrical relation in the 

security constructions between Turkey and the EU/Europe. Therefore Turkey’s inclusion in 

the European security complex highly depended on the positive security correlation between 

two sides. In the study, the Regional Security Complex Theory is applied to analyze primarily 

the internal and external dynamics of European security. In addition, this study has portrayed 

that the EU/European Security Complex has been evolved from enmity to amity form passing 

through a number of patterns of relationships at regional level. These patterns have been laid 

down as “conflict formation” nature (1950s-1960s); “security regime” (1970s-1990s); and 

“security community” (2000s onwards) which also characterize the phases of European 

integration. The early years of the integration had built upon “conflicting concerns and 

distrust” among the Member States of the EU and a division between Western and Eastern 

Europe. In the aftermath of the Second World War, the states due to their geographical 

proximity felt threats directly from each other. This was the starting point of the formation of 

the European security complex in conflict nature. However, the necessity for forming 

cooperative relations such as the European Economic Community in the 1950s gradually 

yielded a new type of relations in the 1970s that is “security regime”. The Member States of 

the European Union then began to perceive threat from the third parties instead of themselves 

even though the mistrust did not terminate entirely. The third period starting from the end of 

1990s postulates “security community” type relationships by which the EU has started to 

handle the security issues from not only its “interior” but also its “exterior” environment such 

as the Western Balkans, the Mediterranean region. Turkey is also considered as a security 

concern due to political, cultural, economic and demographic factors. On the other hand, 

Turkey’s security relevance with the EU has been analyzed in line with security constructions 
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of the EU on the enmity/amity line. Turkey was established in the early 1920s, and it 

constructed its security on the fear of loss of its territorial integrity and its geographical 

location. Therefore its security perceptions and practices were centered on its own security 

matters such as the security of the Straits, the Cyprus issue, the Aegean dispute, the domestic 

issues such as democracy and human rights. These issues were in general did not directly 

influence the European security; however during the 1990s and 2000s Turkey has become a 

challenging issue coupled with its membership question for a more integrated European 

security complex. During the 1950s and 1960s Turkey was not considered as a security matter 

by Europe, but an economic partner in line with the Associate Partnership; in the 1970s and 

1990s, Turkey became a security matter for Europe, not directly, but for political, cultural and 

economical matters Turkey was seen as a problematic country with its distinct geographical, 

political, socio-economical and cultural characteristics. However, for the last three decades 

Turkey has felt itself as a part of Europe providing stability with its geostrategic location; 

however, the EU does consider Turkey not on equal terms with itself.     
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THE IMPORTANCE OF A COMMON STRATEGIC CULTURE FOR CSDP 
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Abstract 

 

This paper questions whether there is a distinct and institutionalised European strategic 

culture which is a sine qua non condition for an effective security and defence policy. Taking 

Iraq, Mali and Libya crises into account, it is possible to mention that the prospect of military 

action causes often division in the EU. These divergences raise questions about the role of the 

EU in international affairs and the credibility of CSDP (Common Security and Defence 

Policy). The heterogeneity of the Union in terms of strategic culture is one of the main 

reasons behind these divisions.  

 

A common strategic culture is essential for an effective CSDP which gives the EU the 

possibility to conduct autonomous external operations and contributes to overcome its 

“military dwarf” image.  The objective of this paper is to demonstrate the utility of the 

concept of strategic culture in explaining EU’s behavior and to identify the factors that shape 

the formation of a common strategic culture. 

 

Key words: CSDP, EU, military capabilities, security strategy, strategic culture 

 

Introduction 

 

 The incapacity of the EU to respond quickly and effectively to recent Mali and Libya crises 

have demonstrated that CSDP is still far from being satisfactory. There are several factors to 

explain this incapacity which affect Union’s image and its credibility negatively on the 

international scene, such as the steady decrease in European defence spending, lack of 

political will, competing interests, competition between NATO and CSDP, etc. However, the 

aim of this paper is to explain the failure to implement an effective and more integrated CSDP 

through strategic culture approach. 
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 Why is strategic culture important for analysing security and defence policies? Since 

realism is the most frequently referred theory to explain state’s security and defence attitudes, 

it can be said that strategic culture provides a different insight on state behaviour in this 

respect. Apart from material factors, it includes historical experiences and cultural elements 

that are not effectively considered by realists. Hence it provides a useful constitutive and 

discursive context for understanding decisions on security and defence policy. Furthermore, 

because of the complexity of world politics, states’ behaviors cannot be understood just by 

analysing their rational choices. According to Robert Keohane, ideational factors should also 

be taken into consideration.1 The concept of strategic culture which consists of beliefs, 

assumptions, attitudes, norms, world views and patterns of habitual behavior that shape states’ 

security and defence policy, is an important factor in explaining strategic choices. As Iain 

Johnston argues, “rather than rejecting rationality per se as a factor in strategic choice, the 

strategic culture approach challenges the ahistorical, non-cultural neorealist framework for 

analysing strategic choices.”2 

 

Strategic culture 

 

 Strategic culture has no generally accepted definition. It was first used in a study of Soviet 

nuclear strategy by Jack Synder, research fellow in RAND Corporation, in 1977.3 Synder 

argued that strategic culture as a mixture of recent history, ideology, high politics, 

organizational interest and geography. In his book, he tried to explain how Soviet stategic 

culture influenced Soviet perception of nuclear forces. 

 Several scholars have contributed to conceptualization of strategic culture. Colin 

Gray,  professor of international relations and strategic studies at the University of Reading, 

define strategic culture as “a shorthand expression to denote the emotional and attitudinal 

environment within which the defense community operates.”4 The definition proposed by 

Paul Cornish and Geoffrey Edwards added an institutional element to the concept: 

“institutional confidence and processes to manage and deploy military forces as part of the 

                                                        
1 Judith Goldstein and Robert Keohane (eds.), Ideas and Foreign Policy: Beliefs, Institutions and Political 
Change, Ithaca, Cornell University Press, 1993.  
2 Alastair Iain Johnston, “Thinking about Strategic Culture”, International Security, Vol.19, No.4, pp. 33-64. 
3 Jack Snyder, The Soviet Strategic Culture: Implications for Limited Nuclear Operations, Santa Monica, Rand, 
1977. 
4 Colin Gray, Modern Strategy, Oxford, Oxford University Press, 1999, p.138. 
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accepted range of legitimate and effective policy instrument.”5 Christoph Meyer, professor of 

European and international politics at the King’s College, added a historical legacy element to 

the previous definitions: “Comprising the socially transmitted identity derived norms, ideas, 

and patterns of behavior that are shared among a broad majority of actors and social groups 

within a given security community which helps to shape a ranked set of options for a 

communities pursuit of security and defense goals.”6 Another widely cited definition belongs 

to Kerry Longhurst, senior researcher in College of Europe: “a strategic culture is a distinctive 

body of beliefs, attitudes, and practices regarding use of force held by a collective and arising 

gradually over time through a unique protracted historical process.”7 According to Bruno 

Colson, professor of war and strategy at the University of Namur, strategic culture is “the set 

of attitudes and beliefs professed within the military concerning the political aims of war, as 

well as the most effective strategic and operational methods for achieving them.”8 

 In brief, strategic culture is the product of distinctive national experiences and the 

unique characteristics of a state or a group of states. It is characterized as the set of beliefs, 

traditions, attitudes, norms, aims, ambitions and world views that shape states’ security and 

defence policy. It is possible to identify six factors which contribute to the creation of a 

strategic culture: the geopolitical setting, military history, international relationships, political 

culture and ideology, the nature of civil-military relations and military technology.9 

 Strategic culture should not be understood as concerning only the use of hard power 

in the implementation of strategy. In today’s world, the full spectrum of instruments, 

including political, diplomatic, military and civilian, trade and development activities, is 

required for crisis management and conflict prevention. Thus strategic culture determines 

security relevant behavior, such as experience during war and peace; perceptions about the 

role of armed forces, peace keeping and peace enforcement; threat perceptions, particular 

images about enemies, and cooperation patterns. Moreover, it must be mentioned that 

strategic culture is not static. It can change through threat perception changes, learning 

through institutions, and in response to changing international conditions. 

 

 
                                                        
5 Paul Cornish and Geoffrey Edwards, “Beyond the EU/NATO Dichotomy: The Beginnings of a European 
Strategic Culture”, International Affairs, Vol.77, 2001, p.587. 
6 Christoph Meyer, “Convergence towards a European Strategic Culture? A Constructivist Framework for 
Explaining Changing Norms”, European Journal of International Relations, No.11, 2005, p.528. 
7 Kerry Longhurst, Germany and the Use of Force, Manchester, Manchester University Press, 2004, p.17. 
8 Bruno Colson, “Culture stratégique”, Thierry de Montbrial, Jean Klein, Dictionnaire de stratégie, Paris, PUF, 
2001, p.52. 
9 Carnes Lord, “American Strategic Culture”, Comparative Strategy, Vol. 5, No. 3, 1985, p.272. 
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EU’s strategic culture 

 

 Stephen Peter Rosen’s, Harvard College professor, highlights that strategic culture “frame 

[…] choices about international military behavior, particularly those concerning decisions to 

go to war […] and levels of wartime casualties that would be acceptable.”10 Thus, even in a 

military alliance, member states can have different strategic visions and attitudes due to their 

strategic culture. These kinds of differences are more likely to emerge in regional 

organizations such as the EU.  

 Less than a state, more than an international organization, the EU is a sui generis 

project. As a pioneer in regional integration since the early 1950s, the EU has managed to 

achieve some degree of integration in economic, industrial, political, legal, social and 

cultural domains. However, even though the EU has created a Common Security and Defence 

Policy, the European integration on security and defence policy is still far from being 

satisfactory, as the incapacity of the EU to manage the recent Libya crisis demonstrated. One 

of the main reasons of this failure is that different member states 

have different predominant strategic cultures. 

 The main reason of the absence of a common strategic culture within the EU is the sui 

generis nature of the Union. As the EU is not a nation-state, it does not behave like one in 

political and cultural terms. It must not be forgotten that CSDP is very much a creation of the 

member states. Hence, the lack of consensus and agreement among Member States about the 

means and ends of security and defence policy affects the CSDP negatively. This lack reflects 

the range of different national strategic cultures, divergent military doctrines and traditions 

within the EU.  

 The most common example of divergence in strategic cultures is Atlanticist, 

Europeanist and neutral tendencies in the Union which caused a crisis within the EU during 

and after the Iraq war in 2003. Apart from this classification, Jolyon Howorth, emeritus 

professor of European studies at the University of Bath, argues that there are six types of 

divergences across EU member state national security cultures: allied/neutral, 

Atlanticist/Europeanist, professional power projection/conscript-based territorial defence, 

nuclear/non-nuclear, military/civilian instruments, large/small states and weapon 

                                                        
10 Stephen Peter Rosen, Societes and Military Power: India and Its Armis, New York, Cornell University Press, 
1996, p.12. 
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providers/consumers.11 By emphasizing this divergence in terms of strategic culture, Meyer 

asks “How else to explain Germany’s reluctance to send troops abroad, Poland’s difficulties 

with trusting European partners, Britain’s attachment to the US, France’s insistence on a 

global autonomous role?”12 

 It is possible to give an alternative classification of the EU member states on strategic 

culture.13 The first group includes smaller and non-aligned states with strategic culture that 

favour the current status quo, regionally orientated crisis management in which co-operation 

with partners is confined to this limited ambition. The second group consists of former 

colonial powers (France and UK) which have the capacity and are willing to undertake full-

spectrum missions. 

 It can be said that the majority of these divergences in terms of strategic culture 

reflect the security environment of the 20th century. The experience of two world wars, the 

Holocaust, the Cold War and US/USSR subordinate allies status formed national strategic 

cultures which shape security and policies of the EU member countries. For example, one of 

the driving forces behind the European integration, France attempts to develop an autonomous 

military capability from NATO through CSDP in order to play a bigger and more autonomous 

role in the international arena. Based on a rejection of Germany’s militarist past, restraint 

became one of the major determinants of German strategic culture. This is why Germany 

gives more importance to the economic power of the EU and has a more cautious approach to 

CSDP. Because of its privilegied relations with the US, the UK gives priority to NATO as the 

primary guarantor of European security. Since the majority of the countries of Central and 

Eastern Europe see the US as the main guarantor of their security against the “Russian threat”, 

they do not support a more capable and autonomous CSDP.  

 In sum, today there are 28 different strategic cultures within the EU and it means that 

there are 28 different visions on security and defence affairs. For example, views about the 

role of the armed forces and the use of military force vary from country to country. In the 

countries where pacifist and anti militarist views predominate, the general tendency is to use 

military force in self defence (Germany, Italy). Some countries such as the UK, France or 

Poland support the use of military force in order to protect national interests or international 

peace and order. According to another point of view, military force should be used only for 

                                                        
11 Jolyon Howorth, “The CESDP and the Forging of a European Security Culture”, Politique Européenne, Vol.4, 
No.8, 2002, p. 90. 
12 Christoph Meyer, age, p.51. 
13 Alessia Biava, Margriet Drent and Graeme Herd, “Characterizing the European Union’s Stratgic Culture: An 
Analytical Framework”, JCMS, Vol.49, Issue 6, November 2011, p.1232. 
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UN peacekeeping and peacemaking operations (Austria, Ireland). 

 

Common strategic culture 

 

 If the Union wants to continue to play a key role in the international arena, it should reinforce 

its CSDP which requires creating a supra-national culture, one that expresses European values 

and norms as to use of force. However, can it be assumed that all countries, regardless of their 

particular historical experience, share the same strategic perspective? Some see impossible to 

create a common strategic culture within the EU and suggest the creation of similarly minded 

groups of countries which can share a similar strategic culture.14 The crisis between member 

states during Iraq war can be seen as evidence to this perspective. Nevertheless, despite of the 

divergences in terms of strategic culture, the efforts on the creation of CSDP and civil and 

military operations under the banner of the EU shows the possibility to ensure a consensus on 

a common European strategic culture. 

 The backbone of this common strategic culture is common values and principles on 

which the EU is based such as human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law 

and respect for human rights. Another important element is European approach to the use of 

force which was formed on past experiences. This approach “grew out of deep trauma at the 

consequences of excessive and uncontrolled military power”.15 Today the EU opts for the use 

of force as a last resort and prefers to address challenges through ‘political cooperation and 

the allocation of resources. 

 As for peacekeeping or peacemaking operations, there is such a thing as a “European 

way of crisis management”. When crisis management is in order, a gradual and 

comprehensive process of intervention is outlined, going from ‘the reinforcement of 

institutions, the security system, and the promotion of economic and social development’, 

through ‘the mandating of a civilian mission’, to ‘carefully targeted sanctions’ and finally, ‘if 

warranted by ongoing security conditions and crisis management needs, the mandating of a 

rapid reaction force and/or a military peacekeeping mission’.16 Within this context, it can be 

said that the political will to launch CSDP operations to manage crisis is a key driver of the 

development of an EU strategic culture.  

                                                        
14 Sten Rynning, “The European Union: Towards a Strategic Culture?”, Security  Dialogue, Vol. 34, No.4, 2003, 
pp. 479-496. 
15  Nicole Gnesotto, EU Security and Defence Policy: The first five years (1999-2004),  Paris, ISS, 2004, p.10. 
16 Sven Biscop, “The ABC of European Union Strategy: Ambition, Benchmark, Culture” , Egmont Paper, 
No.16, October 2007, p.15. 
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 Furthermore, due to the increasing institutionalization of the CSDP in recent years, Brussels 

has moved towards a convergence of views at the level of civil servants and military staff.  

Thus, political and military institutions of the EU such as the PSC, the EUMS, the EUMC, the 

High Representative for CFSP and the Commission play an important role in shaping 

European strategic culture.  

   The adoption of the European Security Strategy in 2003 is a concrete example of the 

attempt to create a common strategic culture. It represents the codification of an already 

existing way of thinking and practice. The European Security Strategy includes common 

threat perceptions, strategic aims and goals stresses and policy implications for Europe. It 

stresses that “we need to develop a strategic culture that fosters early, rapid, and when 

necessary, robust intervention.”17 Some other documents include the United Nations Charter, 

Treaty of Brussels, Washington Treaty, Maastricht Treaty, the Copenhagen Criteria, the 

Petersberg Tasks and Lisbon Treaty deserve to be mentioned because of their importance for 

the development of CSDP. 

 Moreover, the recent White Papers of Germany, French and the UK, three driving 

forces of CSDP, demonstrate that there is a consensus on new security threats and the ways to 

fight them.18 Three countries stress the expanded conception of security and see international 

terrorism, proliferation of weapons of mass destruction, organized crimes, irregular 

immigration, and cyber attacks. They agree on the necessity to combine military and civilian 

instruments in order to fight against new security threats. They also emphasize the importance 

of peacekeeping and peace making operations for international order and peace.  

 Concerning the development of a common strategic culture, Paul Cornish and 

Geoffrey Edwards argue that “first there is the determination to underpin political 

commitments by an institutionalization of the military options within the ESDP. Second there 

is the development of external responsibilities in terms of conflict prevention and 

management that has been quietly proceeding within the EU. If the first development smacks 

of neo-functionalist determinism the second more pragmatically indicates how the military 

                                                        
17 “A secure Europe in a better world”, European Security Strategy, European Council, Brussels, 12 December 
2003, p. 11. 
18 Bkz. The German White Paper 2006,  
http://merln.ndu.edu/whitepapers/germany_white_paper_2006.pdf (Accessed 25 September 2013) 
The French White Paper 2008, http://merln.ndu.edu/whitepapers/france_english2008.pdf  (Accessed 25 
September 2013) 
The British White Paper 2008,  
http://interactive.cabinetoffice.gov.uk/documents/security/national_security_strategy.pdf (Accessed 25 
September 2013) 
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option is becoming part of the EU’s range of policy instruments. It suggests that Civilian 

Power Europe has already begun to evolve a strategic culture.”19 

 

Conclusion 

 

Composed of members with different strategic cultures, the EU has difficulty developing a 

more capable and integrated security and defence policy. If the Union wishes to remain a key 

player in the international arena, it should think and act “European” by creating a common 

strategic culture. 

 

Today, common values and principles, official EU documents, efforts of the EU institutions, 

similar threat perceptions and way to fight them and European way of crisis management 

contribute to the emergence of European strategic culture. It can be argued that this strategic 

culture will be based on an enlarged vision of security and a comprehensive, multilateral and 

internationally legitimated approach to threats, the use of force as a last resort, comprehensive 

approach to crisis management and effective multilateralism.  

 

 

 

 

                                                        
19 Paul Cornish and Geoffrey Edwards, age, p.593-594. 
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ASSEMBLY: AN ANALYSIS OF COUNTRY-SPECIFIC RESOLUTIONS1 
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ABSTRACT 

Although human rights have become one of the most visible issues of international politics 

today, academic interest in states’ human rights policies remains limited. For example, there 

are only few works examining UN General Assembly (UNGA) human rights resolutions. 

Especially how states design their foreign policy on human rights and what factors influence 

their human rights policies are significantly understudied. In an attempt to help fill this gap, 

this paper quantitatively analyzes country-specific UNGA resolutions from 2000 to 2010 that 

target specific countries to condemn their human rights practices. The main question that this 

paper seeks an answer is to what extent political and economic considerations shape states’ 

voting behavior on country-specific human rights resolutions. For example, do democracies 

vote differently than non-democracies? Do states vote against the resolutions that target a 

country in the same region or a political-military ally? Findings of this research may enhance 

our understanding of the two most prominent international relations theories: Realism and 

Liberalism. The paper may also shed some light onto the political and economic factors that 

influence states’ human rights votes in the UNGA. Preliminary findings suggest that both 

democratic development and strategic security calculations influence states’ human rights 

policies.  

  

Keywords: Human rights; Realism; Liberalism; United Nations General Assembly; 

Democracy; Security calculations  

 

 

 

                                                        
1 I would like to thank Dr.Muhittin Kaplan (Melikşah University) and Dr. Ryan Kennedy (Houston University) 
for their contributions to this ongoing project.  
* Melikşah University 
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INTRODUCTION 

 

Human rights issues tend to be highly controversial. It leads to political and even economic 

tensions between countries. This is largely because western countries, international 

organizations as well as various interested parties like international non-governmental 

organizations use human rights issues to condemn and pressure other countries for their 

violations of human rights. However, despite its growing prominence in international politics, 

human rights politics has been largely neglected by the academic community. This should 

largely be because of the difficulty to analytically analyze states’ foreign policy regarding 

human rights. However, this paper argues that it may be possible to examine what kinds of 

factors might influence states’ foreign policy preferences with regards to human rights issues 

by focusing on their voting attitudes on human rights in the United Nations General Assembly 

(UNGA). This paper aims to present the design and preliminary findings of an ongoing 

research project to enhance its scope and intellectual and academic depth. In light of this brief 

introduction, the rest of the paper may be outlined as follows. First, it will be argued that 

UNGA votes may be utilized in academic works to assess states’ foreign policy attitudes. 

Second, research questions and theoretical framework will be presented. Next, the data and 

methodology will be discussed. Finally, preliminary findings will be presented. By sharing a 

general framework of the planned project and providing some details into its theoretical and 

empirical modeling and preliminary findings, the presentation aims to gain insight to develop 

the paper further into a full length article.  

 

THEORY, RESEARCH QUESTIONS and PRELIMINARY FINDINGS 

 

This paper relies on the argument that states’ voting patterns in the United Nations General 

Assembly may be used to assess their foreign policy attitudes. States have to cast their votes 

and therefore publicly declare their policy preferences in General Assembly resolutions every 

year. These resolutions concern various issues such as security, economics and human rights. 

States may display their preferences on these votes in one of four ways as “yes,” “no,” 

“abstain,” and “non-participation.” An extensive literature exists analyzing how states vote on 

these resolutions with an aim to understand their foreign policy attitudes and political 

alliances (for examples see: Rai 1972; Chai 1979; Graham 2011; Yuvacı and Kaplan 2013a; 

Yuvacı and Kaplan 2013b). Thus, analyzing how states vote on human rights resolutions, it 
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may be possible to understand the factors that influence states’ foreign policy pertaining to 

human rights. 

 However, it should also be noted that there are different kinds of human rights 

resolutions. One group of human rights resolutions is nothing but general statements, rules 

and norms that deal with general human rights matters such as gender, child and minority 

rights. However, a more controversial set of human rights resolutions target particular 

countries by explicitly mentioning their names and condemning their violations of human 

rights. For example, it is frequent to see human rights resolutions that condemn countries such 

as Iran, North Korea or Myanmar for their human rights practices. These resolutions are 

controversial as they are perceived to be as interference in their domestic affairs by the 

targeted countries. It is another important assumption of this project that these resolutions 

may be analyzed how states position themselves on human rights issues.  

 Two different and competing theoretical approaches may provide a framework to 

define the project and its variables. The first of these approaches is “Realism,” according to 

which states are guided by their strategic calculations to maximize their interests. Therefore, 

according to the Realist understanding of International Relations, UN states will never support 

resolutions that target their allies or neighboring countries not to endanger their security over 

an ‘unimportant’ issue like human rights. 

 A second theoretical position that may provide a framework for analysis in this paper 

is Liberalism. According to Liberalism, democracies should behave differently in its foreign 

affairs. In fact, it has even been claimed that democracies are more peaceful against other 

democracies (Doyle 1983). Thus, according to Liberalism, it may be expected that 

democracies should be more likely than non-democracies to support resolutions that target 

particular countries for their human rights practices that are against international norms. 

To test these claims, this paper proposes to study UN human rights resolutions that 

target specific countries. When states’ votes on all targeted resolutions from 2000 to 2010 are 

viewed to gain some preliminary findings, it has been observed that states tend to avoid 

voting against political-military allies as well as against neighbors. In addition, it has also 

been observed that democracies are more likely than nondemocracies to vote for targeted 

resolutions. Thus, both theoretical approaches appear to be informative in light of these 

preliminary observations. 

The research may be advanced by adding new variables such as trade relationship 

between UN member states and targeted countries and by formulating new questions such as 

whether the North-South division has any impact (regional voting, e.g.) on shaping their 
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voting attitudes in the UNGA. Developing this project into a full-length article may enhance 

our understanding of the factors that influence states’ human rights policy-making as well as 

the major theoretical foundations of the discipline of International Relations.  

 

CONCLUSIONS 

 

This paper aims to share the main ideas, conceptualization, modeling and preliminary findings 

of an ongoing research project in an attempt to gain constructive feedback to develop the 

mentioned project into a meaningful article. The main question that this project seeks to 

answer is what factors shape states’ foreign policy attitudes in human rights issues. In this 

context, it has been argued that United Nations General Assembly resolutions that target 

specific countries for their human rights violations as states’ votes in the UNGA should 

reflect their policy choices. When whether democracies are more likely than non-democracies 

to vote in favor of targeted resolutions and whether states are more hesitant to support such 

resolutions when they target neighboring countries or military allies, it has been observed that 

both hypotheses have merits. In other words, preliminary findings of the ongoing project 

suggest that both democratic development and strategic security calculations influence states’ 

human rights policies. The inclusion of new variables and refining the research questions of 

the project may not only enhance our understanding of states’ human rights policy-making but 

also shed some light onto international relations theories like Realism and Liberalism.   
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HUMAN RIGHTS AND COLLECTIVE SECURITY: THE PERSPECTIVE OF THE 

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS 

 

Ömer Faruk Direk* 

 

1. Introduction  

 

The collective security system envisaged in international legal order, including especially the 

United Nations Charter, plays a crucial role in setting up a peaceful community of nations. It 

aims to tackle the threats to, and breaches of, international peace and security. For this 

purpose, many projects have been carried out. However, it has been witnessed that the 

enforcements of such collective security actions may considerably endanger the enjoyment of 

human rights, which in turn raises a clear need to protect human rights in the context of the 

UN collective security system. But that is not facile because international peace and security 

operations or actions are initiated mostly under a Chapter VII Security Council resolution 

which is binding upon states involved. The legal question arising as a consequence is germane 

to the conflicting obligations of those states under human rights law and binding Security 

Council decisions. According to Article 103 of the UN Charter, “in the event of a conflict 

between the obligations of the Members of the United Nations under the present Charter and 

their obligations under any other international agreement, their obligations under the present 

Charter shall prevail”. It goes without saying that no clear consensus exists as to how to deal 

with the issue of norm conflict and particularly the operation of Article 103 in this context. 

Academic literature and case-law offer a number of different perspectives and 

recommendations as to how to deal with the problem. 

This article examines how the European Court of Human Rights (ECtHR)- recently 

facing the same legal question due to some member states’ increasing involvement in 

collective security projects, especially military missions authorised by the Security Council- 

has dealt with this problem. Because of its limited scope, the article focuses only on Al-Jedda 

and Nada, the two landmark judgments of the Strasbourg Court discussing the applicability of 

Article 103 in connection with the ECHR.1 It begins with analysing in depth how the ECtHR 

ruled in the former case. Al-Jedda concerns detention of the applicant for security reasons by 

                                                        
* Kocaeli University, Faculty of Law 
1 Al-Jedda v. United Kingdom (App No 27021/08) ECHR 07 July 2011; Nada v. Switzerland (App No 10593/08) 
ECHR 12 September 2012.  
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British troops operating in Iraq.2 After the UK House of Lords, as the ultimate judicial body 

dealing with the complaint at domestic level, held, inter alia, that the UK Government’s 

obligations under the applicable Security Council resolutions displaced/overturned those 

stemming from the ECHR,3 Mr. Al-Jedda lodged an application with ECtHR. The Court’s 

response to the applicant’s claims regarding the UK Government’s conflicting obligations can 

best be understood after brief recourse has been made to the various solutions that have been 

put forward, together with a discussion of why these were of so little help to the Court in its 

consideration of the issue.                     

 

2. Internal and External Reviews of Security Council Resolutions 

 

An important approach in dealing with the conflicting obligations of states in respect of 

Security Council decisions and human rights law centres on conducting internal and external 

reviews of applicable Security Council resolutions. The former concept focuses on the internal 

validity of Security Council resolutions as viewed from the standpoint of the UN Charter. This 

approach is propounded by Dapo Akande, who poses two questions: (i) is the Security Council 

bound by human rights norms when authorising international military missions?; and (ii) are 

states obliged to apply Security Council resolutions that conflict with human rights norms?4  

Article 24(2) of the Charter requires the Security Council to act in accordance with the 

purposes and principles of the United Nations. Article 1(3), setting forth those principles, 

explicitly includes respect for human rights and fundamental freedoms. Pointing to these 

provisions, Akande contends that the Security Council is bound by human rights norms, and 

Security Council decisions inconsistent with human rights norms would therefore be ultra 

vires. If this is the case, then the next issue that falls to be considered is whether ultra vires 

decisions can create obligations for member states. Answering this question in the negative, 

Akande concludes that, since there is no conflict of obligations, Article 103 would not be 

applicable.5  

It is difficult to envisage the ECtHR simply adopting Akande’s methodology. As it 

made clear in its decision in Behrami and Saramati, the Court does not feel able or willing to 

carry out such a review, since, it believes, this would risk undermining the effectiveness of UN 

                                                        
2 Al-Jedda, ibid, paragraphs 10 and 11.   
3 R (on the application of Al-Jedda) v. Secretary of State for Defence (2007) UKHL 58, paragraph 39.  
4 Dapo Akande, ‘The Security Council and Human Rights: What is the Role of Art. 103 of the Charter?’, 
available at http://www.ejiltalk.org/the-security-council-and-human-rights-what-is-the-role-of-art-103-of-the-
charter/, last accessed on 14 February 2013.   
5 Ibid. 
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military operations aimed at creating and maintaining international peace and security. Or, to 

put it differently, the Court could not so easily disregard the Chapter VII obligations of UN 

member states.  

In addition to Akande’s “internal review” process, checking the external validity of 

Security Council resolutions constitutes another option when dealing with norm conflict 

issues. It is now well established that there exists in international law a number of norms of 

such fundamental importance that no derogation from them is permitted. Should a conflict 

arise between one of these jus cogens norms and a treaty obligation, the latter would simply 

not apply. The same can be said in relation to Security Council decisions: if an obligation 

imposed on member states by a Security Council resolution conflicts with a principle of jus 

cogens, then that obligation must automatically be deemed invalid.6  

However, the concept of external validity does not seem relevant to Al-Jedda. In this 

case, the Security Council did not require the UK to act in contravention of a peremptory norm 

of international law. Instead, the case concerned the detention of the applicant for imperative 

reasons of security, and this type of detention is clearly regulated by GCIV. Thus, it is 

impossible to argue that detaining a person for security reasons ipso facto violates jus cogens.7          

 

3. The Kadi and Yusuf Judgments of the European Court of Justice and the Idea of a 

Separate Legal Order 

 

After the bombing of the US Embassy in Kenya in 1998, the Security Council passed a 

number of resolutions creating a regime of targeted economic sanctions with the object of 

deterring terrorism. Resolution 1267 authorised the establishment of the Sanction Committee, 

charged with drawing up a list of persons and companies (the blacklist) associated with Al-

Qaeda or the Taliban. The European Union member states introduced EC Regulation No. 

881/2002 in order to implement the Security Council’s decisions. Mr. Kadi, whose assets were 

frozen under that Regulation, lodged a complaint with the Court of First Instances (CFI) of the 

European Communities, now the General Court of the European Union, seeking an annulment 

of the Regulation on the ground that his fundamental rights, including the right to a fair 

                                                        
6 Alexander Orakhelashvili, ‘R (On the Application of Al-Jedda) (FC) v. Secretary of State for Defence: UK 
House of Lords Judgment on Relationship between UN Security Council Resolution Authorising Detention in 
Iraq and European Convention on Human Rights’ (2008) 102 American Journal of International Law 337, 343.  
7 Marko Milanovic, ‘More on Nada v. Switzerland’, available at http://www.ejiltalk.org/more-on-nada-v-
switzerland/ , last accessed on 19 March 2013. For a more detailed consideration, describing in what 
circumstances an arbitrary deprivation of liberty may be deemed a violation of jus cogens, see Alexander 
Orakhelashvili, ibid, 343-344.    
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hearing and judicial review, had been violated. His principal claim was that the legal system of 

the Community was independent from that of the United Nations. The CFI held that the 

member states and the EU institutions were merely implementing the Security Council’s 

requirements without exercising any autonomous discretion.8 Thus, it could not annul the 

Regulation, since doing so would amount to an indirect review of a Security Council decision. 

Mr. Kadi appealed the CFI’s decision to the European Court of Justice (ECJ). The Advocate 

General, Mr. Poiares Maduro, agreed with the appellant’s argument and held that the 

Community’s legal order was separate, autonomous and constitutional.9 In dealing with the 

appeal, the ECJ followed the Advocate General’s opinion in favour of Mr. Kadi. In particular, 

the Court stated that, irrespective of whether they stemmed from the member states’ or the 

EU’s obligations under Chapter VII resolutions, it had the power to review all Community 

acts (although not the Security Council resolutions from which they might emanate) according 

to the constitutional principles of the Community’s autonomous legal order, which is 

comparable to that of a domestic legal system.10           

Similarly, in Al-Jedda, the ECtHR could have followed the ECJ’s example, 

proclaiming itself a guardian of the European legal order. Had it done so, the Strasbourg Court 

could have avoided the norm conflict issues and the applicability of Article 103. However, 

while relying on the ECJ’s judgment might have seemed an option, the ECtHR was not in a 

position to assume the guardianship role as easily as did the ECJ. As is evident from its 

jurisprudence,11 the ECtHR has always emphasised that the ECHR forms part of international 

law. Otherwise, the validity of the Convention – itself an international treaty – might become 

subject to question, with the attendant risk that the whole ECHR system becomes marginalised 

within the wider international legal regime. However, this is not to say that the ECtHR 

completely relinquished its safeguarding role. 

 

4. The Al-Jedda Judgment of the UK House of Lords 

 

The Al-Jedda judgment delivered by the House of Lords presented another course of action 

that the ECtHR could have followed. After dealing with the question of attribution of conduct, 
                                                        
8 Case T-315/01 Kadi v. Council and Commission, 2005 E.C.R. II-3649, paragraph 214.  
9 C- 402/05 P and C-415/05 P Yassin Abdullah Kadi and Al Barakaat International Foundation v. Council of the 
European Union and Commission of the European Communities, European Court of Justice [2008] ECR I, 
paragraphs 21 and 22.  
10 Ibid, paragraph 286.  
11 Al-Jedda, House of Lords (n 3), paragraphs 115 and 116; Behrami v. France, Saramati v. France, Germany 
and Norway (App No 71412/01 & 78166/01) ECHR 2 May 2007, paragraphs 122 and 145; Al-Adsani v. the 
United Kingdom [GC], no. 35763/97, ECHR 2001-XI, paragraph 55.  
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their Lordships explored the applicability of Article 103, raised by the Secretary of State. In 

his examination of the issue, Lord Bingham began by asking what is arguably the correct 

question: whether Security Council resolution 1546 required or obliged the UK to detain Mr. 

Al-Jedda. He held that: 

there are, secondly, some situations in which the Security Council can adopt resolutions 

couched in mandatory terms. One example is UNSCR 820 (1993), considered by the 

European Court (with reference to an EC regulation giving effect to it) in Bosphorus 

Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Sirketi v Ireland (2005) 42 EHRR 1, which 

decided in paragraph 24 that “all states shall impound all vessels, freight vehicles, 

rolling stock and aircraft in their territories …”. Such provisions cause no difficulty in 

principle, since member states can comply with them within their own borders and are 

bound by article 25 of the UN Charter to comply. But language of this kind cannot be 

used in relation to military or security operations overseas, since the UN and the 

Security Council have no standing forces at their own disposal and have concluded no 

agreements under article 43 of the Charter which entitle them to call on member states to 

provide them. Thus in practice the Security Council can do little more than give its 

authorisation to member states which are willing to conduct such tasks, and this is what 

(as I understand) it has done for some years past. Even in UNSCR 1244 (1999) relating 

to Kosovo, when (as I have concluded) the operations were very clearly conducted under 

UN auspices, the language of authorisation was used.  

This approach seems to me to give a purposive interpretation to article 103 of the 

Charter, in the context of its other provisions, and to reflect the practice of the UN and 

member states as it has developed over the past 60 years”.12 

Lord Bingham therefore concluded that, since Article 103 could extend to 

authorisations, there was a clash between the UK’s obligations under Article 5 of the ECHR 

and its power or duty of detaining the appellant as authorised by applicable Security Council 

resolutions. However, he did not argue that Article 5 was consequently overridden by Article 

103. Rather, his Lordship suggested how the conflicting obligations that had been placed on 

the UK might be reconciled: 

by ruling that the UK may lawfully, where it is necessary for imperative reasons of 

security, exercise the power to detain authorised by UNSCR 1546 and successive 

                                                        
12 Al-Jedda, House of Lords (n 3), paragraph 33.  
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resolutions, but must ensure that the detainee’s rights under article 5 are not infringed to 

any greater extent than is inherent in such detention.13   

 

Baroness Hale addressed Lord Bingham’s distinction between “displacement” and 

“reconciliation” in a more direct manner. She asserted that Article 5 was qualified but not 

displaced.14 More importantly, Baroness Hale added that the extent of the qualification had to 

be determined according to the precise scope of the authorisation.15 However, instead of going 

on to interpret the relevant Security Council resolutions, she merely entered this point as a 

caveat and dismissed the appeal.16     

In their discussion of norm conflict issues, Lords Rodger, Brown and Carswell 

followed the opinions of Lord Bingham and Baroness Hale. Noting the need to minimise any 

infringement of the appellant’s rights under Article 5,17 the House of Lords in general argued 

that the UK’s obligations under the applicable Security Council resolutions “prevailed over” 

those stemming from the Convention.   

In Al-Jedda, the ECtHR could simply have followed the ruling of the House of Lords 

with or without making reference to the notion of “qualification” raised explicitly by Baroness 

Hale and indirectly by Lord Bingham. It could have ruled that the relevant Security Council 

resolutions required UK forces to detain the applicant, and, by virtue of Article 103, the 

complaint was thereby rendered inadmissible. The Strasbourg Court did not follow the House 

of Lords, as it was not prepared to give up its guardianship role so easily. The (theoretical) 

question is why the Court, as the guardian of the European constitutional legal order, should 

allow or endorse the displacement or qualification of one of the Convention’s rights by a 

Security Council resolution. However, the Court could not manifestly ignore the Security 

Council’s decisions either, as did the ECJ in Kadi. Therefore, the ECtHR had to find another 

way to play its guardianship role. This will be discussed in detail below.    

 

5. Interpretation of the Applicable Security Council Resolutions 

 

Another option for the ECtHR in dealing with Mr. Al-Jedda’s complaint would have involved 

a close scrutiny of the wording of the applicable Security Council resolutions. This course of 

                                                        
13 Ibid, paragraph 39.  
14 Ibid, paragraph 126.  
15 Ibid. 
16 Al-Jedda, House of Lords (n 3), paragraph 129.  
17 Ibid, paragraph 136. 
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action, contemplated but not applied by Baroness Hale, suggests that Article 103 is not “fully” 

engaged unless the Security Council precisely and clearly requires member states to carry out 

specific actions, such as interning individuals for imperative reasons of security. 

Orakhelashvili, one of the proponents of this approach, stresses the need to examine 

Resolution 1546 in order to discover whether there was in fact a requirement of internment. 

Referring to Articles 31 to 33 of the Vienna Convention on the Law of Treaties for guidance 

as to the correct interpretation to apply, he finds that the Security Council neither stated nor 

implied that civilians should be detained in violation of humanitarian law.18 In a similar vein, 

Milanovic argues that the expressions “all necessary means” and “all necessary measures” are 

so broad that they can be invoked to cover almost any type of action. In particular, he asserts 

that, if the Security Council does wish to derogate from, or override, conflicting norms 

enshrined in human rights or humanitarian law treaties, then it should do so clearly and 

explicitly.19  

Similar reasoning was employed by Sir Nigel Rodley in his separate opinion in Sayadi. 

This case, dealt with by the Human Rights Committee, concerned the freezing of all financial 

assets belonging to Mr. Sayadi and his wife, Ms. Vinck, on the basis of Security Council 

Resolutions 1267 (1999), 1333 (2000), 1390 (2002), and 1455 (2003), as well as European 

Council Regulation No. 881/2002.20 The state party, Belgium, argued, inter alia, that the 

allegations made by the applicants were inadmissible, since it had merely implemented 

binding Security Council decisions without exercising any discretion.21 The Human Rights 

Committee held that an internal and external review of the relevant Security Council 

resolutions revealed that the state party was not under any obligation within the meaning of 

Article 103.22 Sir Nigel dissented from the Committee’s finding, citing its failure to address 

norm conflict issues. He maintained that, before assessing their legal validity, the Human 

Rights Committee should have scrutinised the applicable Security Council resolutions to find 

out whether a definitive obligation had been imposed by the Security Council.23   

 

 

                                                        
18 Alexander Orakhelashvili (n 6), 342- 343.     
19 Marko Milanovic, ‘Norm Conflict in International Law: Whither Human Rights?’ (2009) 20 Duke Journal of 
Comparative & International Law 69, 97-98; see also Marco Sassoli, ‘Legislation and Maintenance of Public 
Order and Civil Life by Occupying Powers’ (2005) 16 European Journal of International Law 661, 681.  
20 Marko Milanovic, ‘More on Nada v. Switzerland’ (n 120); Sayadi and Vinck v. Belgium, Communication No. 
1472/2006, Human Rights Committee, CCPR/C/94/D/1472/2006, paragraph 2.3.   
21 Sayadi, ibid, paragraph 4.12.  
22 Ibid, paragraphs 5.6 and 5.7.  
23 Al-Jedda, ECtHR (n 1), paragraphs 36 and 37.  
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6. The ECtHR’s Response to Norm Conflict Issues in Al-Jedda 

 

The European Court of Human Rights began its examination of the UK government’s 

submission that Article 5 of the ECHR was displaced/qualified by Article 103 by identifying 

the legal question that it had to deal with.24 The Court held that it had first to find out whether 

the UK had faced a conflict of obligations. In particular, the key question was whether the 

authorisation/delegation under Security Council Resolution 1546, within the meaning of 

Article 103 of the UN Charter, obliged the UK to intern the applicant.25  

In the first instance, the Court made reference to the purposes for which the UN was 

created. It stated that, under Articles 1 and 24(2) of the UN Charter, the Security Council, 

when carrying out its functions, was obliged to act in accordance with the goal of respecting 

human rights and fundamental freedoms.26 However, the ECtHR did not then proceed to 

undertake an internal review of Resolution 1546. Rather, it argued that, by virtue of its human 

rights obligations, there existed a strong presumption that the Security Council would use 

clear and explicit language if it intended member states to deviate from those obligations.27 As 

a consequence, the Court found it necessary to analyse Resolution 1546 in order to determine 

whether such language had in fact been used.  

The Court noted that two letters – one from the Prime Minister of the Interim 

Government of Iraq, and one from the US Secretary of State to the President of the Security 

Council – had been annexed to Resolution 1546.28 Construing the terms of those letters, it 

found that the primary obligation that the Security Council had imposed on the MNF was the 

maintenance of security and stability in Iraq.29 There was no explicit authorisation for 

indefinite internment without a criminal charge or judicial guarantees. The Security Council 

conferred on the MNF the power “to take all necessary measures to contribute to the 

maintenance of security and stability in Iraq in accordance with the letters annexed [to the 

resolution]”.30 The US Secretary of State had listed internment only “as an example of the 

‘broad range of tasks’ that the MNF was ready to undertake”.31 MNF was given discretion to 

                                                        
24 Even though the government seemed to have relied on the argument of “displacement”, it did also suggest that 
Article 5 of the ECHR could be qualified to the extent that it was not compatible with the obligations stemming 
from the Charter. Al-Jedda, ECtHR (n 1), paragraph 91.  
25 Ibid, paragraph 101.  
26 Ibid, paragraph 102.   
27 Ibid.  
28 Al-Jedda, ECtHR (n 1), paragraphs 103 and 104.  
29 Ibid, paragraph 105. 
30 Ibid.  
31 Ibid. 
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devise the means by which it would fulfil its obligation to contribute to the maintenance of 

security and stability. Hence, it was under no obligation to intern individuals in violation of 

human rights law, unless this had been clearly indicated by the Security Council.32   

The Court’s view of the matter clearly shows that it followed the approach advocated by 

Orakhelashvili, Milanovic and Sir Nigel Rodley. The Strasbourg Court did not reject the 

applicability of Article 103, but it cleverly managed to avoid becoming entangled in norm 

conflict issues. Furthermore, a closer examination of the judgment shows that the Court 

exercised its guardianship role in order to protect the Convention. However, it did not do so by 

claiming that the ECHR system constituted an autonomous legal order, as did the ECJ in Kadi. 

Nor did it undertake an internal review of Resolution 1546. Instead, in order to protect the 

Convention from being displaced or qualified, the ECtHR developed a new model based on 

fulfilment of two conditions. In other words, the Convention rights can be displaced only if the 

two requirements set out by the Strasbourg Court are met.   

  

7. The Stipulation that Clear Language be Used 

 

The first requirement set down by the ECtHR was the need for explicit and unambiguous 

language to be used before a member state could claim that it was entitled to violate or 

disregard a human rights obligation. The Court, although undoubtedly aware of the importance 

of maintaining international peace and security, nevertheless emphasised in its Al-Jedda 

judgment that certain regard must still be had for the effective protection of human rights in 

peace and security operations. In this respect, the Court’s position can be better understood by 

taking into account the international security environment that formed the background to Mr. 

Al-Jedda’s complaint.    

Particularly after the terrorist attacks of September 11, 2001, a number of states, 

spearheaded by the US, began to wage what they characterised as a war against terrorism. The 

power of the Security Council has frequently been used and relied on in order to further this 

objective. The blacklisting of those alleged to have provided financial assistance to Al-Qaeda 

or the Taliban serves as a good illustration of this, and, as mentioned above, the Security 

Council passed a number of resolutions imposing economic sanctions on a list of targeted 

individuals.  

                                                        
32 Ibid.   
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This economic aspect of the counter-terrorism regime exhibited, in its earliest stages, little 

regard for human rights. The civil liberties and human rights of the individuals subjected to 

economic sanctions were seriously curtailed. Suspected persons were put on the UN’s 

blacklist without notification and without being given any real opportunity to challenge what 

amounted to an extra-judicial decision.33  

Such a stance was swiftly condemned by the international community. For example, 

both the Council of Europe34 and the Special Rapporteur for the Promotion and Protection of 

Human Rights and Fundamental Freedoms while Countering Terrorism35 made significant 

efforts to accommodate greater protection for human rights in the blacklisting process. An 

important part was also played by judicial bodies: since their introduction, the blacklisting 

procedures have, on several occasions, been subjected to judicial scrutiny,36 with judicial 

authorities having taken a firm stance in favour of safeguarding human rights.37  As a result of 

all this, the Security Council, in its resolutions following Resolution 1267, was obliged to 

introduce some procedural safeguards, such as ensuring that individuals were provided with 

notification before being blacklisted and also given the opportunity to request that they be 

removed from such blacklists.38             

In Al-Jedda, the ECtHR adopted a similar approach. Perhaps inspired by other judicial 

responses to the blacklisting procedures, the Strasbourg Court strove to ensure greater 

protection for human rights in relation to a military operation that had been launched, at least 

in part, on the basis of combating terrorism.39 Hence, it can be said that the Court adopted 

something of a political stance: standing up to the arbitrary use of force in order to safeguard 

human rights, even when the force in question was apparently justified by the need to fight 

                                                        
33 Chafiq Ayadi v. Council of European Union, Judgment of the Court of First Instance, T-253/02, paragraph 
116; See JUSTICE’s Third Party Interventions Submission of Justice in Nada v. Switzerland, paragraph 49, 
http://www.justice.org.uk/data/files/TPIs/Nada_v_Switzerland_-_JUSTICE_submissions_16_dec_10.pdf, last 
accessed on 16 February 2013.    
34 See the Report of Mr. Dick Marty at 
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc07/FDOC11454.htm, last accessed on 17 
April 2013.   
35 See the Special Rapporteur’s report at  
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2010/497&referer=http://www.un.org/sc/committees/126
7/monitoringteam.shtml&Lang=E, last accessed on 17 April 2013.   
36 Kadi and Al Barakaat (n 9); Sayadi and Vinck v. Belgium (n 20).       
37 For example, the Brussels Court of First Instance required Belgium to initiate proceedings to remove the 
names of Mr. Sayadi and his wife from the UN Sanction Committee’s blacklist. Sayadi and Vinck, ibid, 
paragraph 2.5.  
38 In particular, see Security Council Resolutions 1597 and 1824.  
39 When the US and the UK invaded Iraq in 2003 with the object of toppling Saddam Hussein, the US partly 
relied on the alleged connection between Saddam and Al-Qaeda to justify the action. Patrick McLain, ‘Settling 
the Score with Saddam: Resolution 1441 and Parallel Justifications for the Use of Force against Iraq’ (2003) 13 
Duke Journal of Comparative & International Law 233, 279.  
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terrorists or to ensure the maintenance of peace and security for the benefit of the international 

community. 

The ECtHR’s intention in Al-Jedda can be seen in its argument that the language used 

in Resolution 1546 was not sufficiently clear. For internment to be justified on the ground of 

security, the Court held that there must be a clear legal basis for such detention, which could 

not simply be inferred from the broad injunction “to take all necessary measures”. However, 

what if the Security Council had explicitly referred to the possibility of internment for 

imperative reasons of security? Would the Court have then allowed the Convention to be 

displaced by virtue of Article 103 of the UN Charter? It is surely hard to believe that the Court 

would simply give up its guardianship role so easily, even if the stipulation as to the 

employment of clear language were to be met. That this is the case is supported by the second 

condition that the ECtHR had regard to in determining whether there was an obligation of 

internment placed on the UK under Article 103.  

 

8. Discretion as to the Means of Choice 

 

The second criterion applied by the ECtHR related to the discretion that the MNF enjoyed as 

to how to fulfil its obligations under Resolution 1546. The Court held that the MNF was free 

to choose the means by which it would comply with its duty of contributing to the stability and 

security of Iraq. Since much of the Court’s analysis centred on its initial finding that a member 

state would not be entitled to act in violation of human rights law unless the Security Council 

had authorised it to do so in very clear language, the remarks that the Court made about the 

MNF’s power to choose its own methods and strategy in meeting its obligations can easily be 

overlooked. However, this point, too, is of fundamental importance in determining whether the 

UK was under an obligation to intern the applicant. In fact, there are a number of cases that 

demonstrate how the margin of appreciation enjoyed by states in undertaking their obligations 

under Security Council decisions can be critical in assessing whether or not a state is 

necessarily required to employ a method that results in the alleged violation.      

In the cases of Organisation des Modjahédines du Peuple d’Iran v. European Council, 

Sison v. European Council and Al-Aqsa v. European Council, the First Instance Court of the 

European Communities (CFI) examined the role played by the margin of appreciation that had 

been left to the respondent EU member states in relation to their obligations under a Security 
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Council resolution.40 Specifically, the cases concerned the blacklisting of the applicants under 

SC Resolution 1373, passed with the object of combating terrorism. In dealing with the 

applicants’ complaints, the CFI held that the framework of Resolution 1373 conferred on 

member states a certain degree of discretion in identifying the persons to be placed on the list 

and in freezing those individuals’ financial assets. 

A similar stance was adopted by the UK Supreme Court in Ahmed and Others v. HM 

Treasury, concerning the legality of two terrorism orders enacted in 2006 – one implementing 

Resolution 1373 and the other Resolution 1267 – that constituted the legal basis for the 

freezing of the claimants’ financial assets. The Supreme Court distinguished between the 

member states’ obligations under the two resolutions. It pointed out that Resolution 1373 

incorporated general terms, referring broadly to “the act of terrorism” or to those “who 

commit, or attempt to commit, terrorist acts”. Consequently, the Court said, determining who 

would fall within the ambit of this resolution was left to the member states.41 In contrast, 

Resolution 1267 provided for the creation of the Sanction Committee, and states were given 

no leeway as to how to carry out their relevant obligations; they were just bound to follow the 

blacklisting procedures set out under Articles 25 and 103 of the UN Charter so as not to 

interfere with the UN’s key role in maintaining international peace and security.42 

The ECtHR followed a similar line of reasoning in Al-Jedda. It stated that internment 

of the applicant was not the only way in which the UK could have complied with its 

obligations in Iraq. In the Court’s view, the respondent state possessed a choice of means as to 

how to fulfil its duties.43 Hence, the ECtHR, in addition to its finding that any infringement of 

human rights would be permissible only if authorised in very clear terms, also opened up 

another possible avenue that would enable it to safeguard the principles enshrined in the 

ECHR, even if they were to come into conflict with the provisions of a Security Council 

resolution. Rather than advocating non-compliance with obligations imposed by the Security 

Council, the Court could instead assert that member states nevertheless enjoy the freedom to 

carry out those obligations in a manner that is compatible with human rights law. Indeed, the 

ECtHR adopted this approach in Nada v. Switzerland.44 

                                                        
40 Case T-228/02 Organisation des Modjahédines du Peuple d’Iran v. European Council [2006] ECR II; Case T-
47/03, Sison v. European Council [2007] ECR II; Case T-327/03 Al-Aqsa v. European Council [2007] ECR II. A 
brief summary of the cases can be found at http://leuropedeslibertes.u-
strasbg.fr/article.php?id_article=405&id_rubrique=77, last accessed on 22 February 2013.  
41 Ahmed and Others v. Treasury [2010] UKSC 2, paragraph 58. The Supreme Court’s judgment is available at 
http://www.supremecourt.gov.uk/docs/uksc_2009_0016_judgment.pdf, last accessed on 23 February 2013.      
42 Ibid, paragraph 71.  
43 Al-Jedda, ECtHR (n 1), paragraph 105. 
44 Nada (n 1).  
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The background of this case concerns the domestic implementation of the Security Council’s 

“sanction regime” by Swiss authorities. During that process, the applicant’s name was added 

to the Sanction Committee’s blacklist;45 he was removed to Italy after being arrested in 

London;46 his cross-border crossing permit was cancelled;47 his entry to Switzerland was 

banned, and he was forced to live in Italian enclave without having regard to his request to 

receive medical treatment in Switzerland or to attend legal proceedings in Italy or 

Switzerland. The applicant lodged an application with the ECtHR claiming that the Swiss 

national measures implementing the sanction regime violated a number of his rights under the 

Convention.  

When Mr. Nada’s complaint was dealt with at the domestic level, the Swiss Federal 

Council considered whether the Swiss government enjoyed a margin of appreciation in 

discharging its obligations under the applicable Security Council resolutions.48 The same was 

reiterated in Strasbourg by the respondent Government, together with France and the United 

Kingdom intervening as third parties. In view of this, the ECtHR held: 

The Court observes that Switzerland did not became a member of the United Nations 

until 10 September 2002: it had thus adopted the Taliban Ordinance of 2 October 2000 

before even becoming a member of that organisation, whereas it was already bound by 

the Convention. Similarly, it had implemented at domestic level the entry and transit 

ban concerning the applicant, as required by Resolution 1390 (2002) of 16 January 

2002 (see paragraph 74 above), on 1 May of that year by the amendment of Article 4a 

of the Taliban Ordinance. The Court acknowledges that this resolution, particularly in 

the light of paragraph 2, was addressed to “all States” and not only the members of the 

United Nations. However, the Court observes that the United Nations Charter does not 

impose on States a particular model for the implementation of the resolutions adopted 

by the Security Council under Chapter VII. Without prejudice to the binding nature of 

such resolutions, the Charter in principle leaves to UN member States a free choice 

among the various possible models for transposition of those resolutions into their 

domestic legal order. The Charter thus imposes on States an obligation of result, 

leaving them to choose the means by which they give effect to the resolutions (see to 

                                                        
45 Ibid, paragraph 21.  
46 Ibid, paragraph 24.  
47 Ibid, paragraph 25.  
48 See the Statement of the Fact of Nada v. Switzerland (No 

 

10593/08), available at 
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=848716&portal=hbkm&source=externalb
ydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649, last accessed on 25 February 2013.     
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the same effect, mutatis mutandis, the Kadi judgment of the CJEC, § 298, paragraph 86 

above).49 

Applying this formula to the present case, despite the language of relevant Security 

Council resolutions couched in mandatory terms, the ECtHR found that Switzerland “enjoyed 

some latitude, which was admittedly limited but nevertheless real, in implementing the 

relevant binding resolutions of the UN Security Council”.50 In doing so, it can be argued that 

the Strasbourg has now left almost no room for supremacy of Chapter VII obligations over the 

Convention.   

9. Conclusion 

 

The Security Council – composed of fifteen states, but with only five of them enjoying 

permanent status – is a highly political organ that possesses immense power on a global scale. 

It is, however, quite possible for the permanent members to exploit the Council’s powers for 

their own (political and economic) ends rather than in the interests of the wider international 

community. Furthermore, the ways in which the Security Council has been exercising its 

immense powers in recent years have given rise to serious concerns about the impact that this 

is having on individuals’ human rights. It is regrettable that the actions of the Security Council 

aimed at maintaining international peace and security, including the United Nations peace 

support operations authorised or run by the Council, have not offered sufficient guarantees 

against human rights abuses. Bearing in mind that there is ongoing uncertainty as to how or by 

whom the Council’s decisions can be reviewed, this in turn has prompted the international 

community to seek solutions under international law in order to constrain the power of the 

Security Council.  

Over the last decade, regional courts have shown themselves increasingly willing to 

protect their own legal orders against any threat posed by the UN regime. However, the 

strategies that they devised in playing their guardianship roles have been divergent, and also 

made crucial implications for issues relating to fragmentation and unification of international 

law. The UK House of Lords, in Al-Jedda, and the Court of First Instance, now the General 

Court of the European Union, in Yusuf and Kadi, have recognised the supremacy of pertinent 

Security Council resolutions over the applicable human rights treaties by virtue of Article 103 

of the UN Charter. On the other hand, the European Court of Justice (ECJ), in the latter cases, 

                                                        
49 Nada (n 1), paragraph 176.  
50 Ibid, paragraph 180 
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has adopted a fragmentationist view. It claimed that the community law was autonomous and 

separable from the international legal order. 

Dealing with the same question, particularly in Al-Jedda and recently delivered Nada, 

the ECtHR balanced the concerns regarding the effectiveness in the collective security system 

and protection of human rights through using treaty interpretation techniques. While its 

harmonisation approach which built on the integrationist theory propounded in the 

International Law Commission’s Report on Fragmentation of International Law may appear to 

have been intended at contributing to the development of international law,51 this piece argues 

that the Strasbourg Court was not really concerned with the coherence and completeness of 

general international law. It rather aimed to protect the ECHR system against the (ab)use of 

vast Chapter VII powers by the Security Council. However, instead of following the ECJ’s 

ruling in Kadi, which could marginalise the ECHR system within the wider international legal 

regime and raise questions about the validity of the Convention, the Strasbourg Court created 

a two-tier system which leaves virtually no leeway for primacy of Chapter VII obligations 

over those under the ECHR. In Al-Jedda, the ECtHR chose to rely on a careful interpretation 

of the relevant Security Council resolution. In Nada, the Strasbourg Court held that despite the 

existence of an apparent conflict between the obligations of the respondent state under the 

Convention and the pertinent Security Council decisions, the responsibility of the state could 

nonetheless be sought based on the degree of discretion that it enjoyed in undertaking the 

obligations imposed by the Security Council. Thus, it is arguable that the ECtHR assumed a 

political stance in order to prompt the Security Council into exercising its power in a more 

specific and clear manner.  

While the ECtHR’s stance in Al-Jedda and Nada in relation to norm conflict issues 

appears to be an encouraging one for the human rights community – since the Court refused to 

allow the respondent states to shield behind UN authorisation in regard to the human rights 

violation complained of – the reasoning employed by the Court in reaching its conclusion is 

not without controversy. For example, in these two cases, the Strasbourg Court –unlike what 

the ECJ did in Kadi- clearly refrained from reviewing the applicable Security Council 

resolutions. However, in Nada, it had the opinion that the Swiss authorities were to review the 

Security Council decisions so as to ensure that the obligations imposed, namely the Taliban 

                                                        
51 ILC, ‘Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from the Diversification and Expansion 
International Law. Report of the Study Group of the International Law Commission. Finalized by Martti 
Koskenniemi’ UN Doc A/CN.4/L.682 (13 April 2006), 206.   
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Ordinance, was in conformity with the Convention.52 Thus, although the Strasbourg 

significantly contributed to the protection of human rights in collective security projects, its 

intention to avoid facing the application of Article 103 squarely has led to problematic 

reasoning in its rulings.    

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
52 Ibid, paragraph 212.  
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SECULARISM AND SECURITY: THE CASE OF HEADSCARF IN FRANCE 

 

Gül Ceylan Tok* 

 

In the last twenty years, the veil has become the main object of debates on Islam, secularism 

and security in France which has the biggest Muslim migrant population in Europe. In this 

contribution it is argued that the perception of the veil has gone through a transformation 

from a religio-cultural symbol which could be ‘tolerated’ in the ‘private sphere’, to a ‘threat’ 

to the principle of secularism, and therefore, the ‘security’ of the Republic. In France, the 

level of securitization has reached such extreme levels that on May 19, 2010, for ‘security’ 

reasons, the French Cabinet approved a draft bill to ban face-covering garments in public 

spaces such as restaurants, schools and public transportation 

 

The issue of the burqa is not a religious issue. It is a sign of the subjugation, of the 

submission, of women. I want to say solemnly that it will not be welcome on our territory. 

 

The above statement is made by Nicholas Sarkozy, the President of France in 2009 during the 

discussions whether to disallow full covering veil1 outside of the houses. One year after 

Sarkozy’s remark the French Cabinet approved a draft bill to ban face-covering garments in 

public spaces such as restaurants, schools and public transportation on July 13, 2010. Under 

the bill’s provisions, women wearing a face-covering veil in public spaces could be subjected 

to a 150 Euro fine or be asked to take classes to learn about ‘the values’ of French citizenship. 

                                                        
* Assist. Prof. Dr., Kocaeli University, Department of International Relations 

1 In this contribution, the veil is used as a generic term for different practices of head and body covering. More 

precise terms will be specified when necessary. 
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In France the veiling practices Muslim women has become a major public issue since the 

1990s. Although there was significant number of people opposing the introduction of the a 

national ban on headscarves when the first headscarf affair erupted in 1989, the majority 

began supporting the introduction of a national ban on burqa in the 2000s.  

In this paper it will be argued that the high public support for the ban on the burqa 

stemmed from the transformation of the veil from a religo-cultural practice to a security 

threat. While the public visibility of the veil has been presented as a threat to secular republic 

by the rightists, the veil has been deemed as the symbol of the womens oppression by the 

liberals. Although they have very different ideological standings, a consensus has been 

reached about the necessity of introduction of a ban on the veil. In this first section of the 

paper the literature on secularism will briefly be discussed and the second section will provide 

a historical analysis of the transformation of the French state’s approach to the public 

visibility of the veil.  

 

1.1 The Literature on Secularism 

The states can be divided into two with regard to state-religion relations: the secular and anti-

secular states. There are two main requirements for a state to be accepted as secular. Firstly its 

legislative and judicial processes should be ‘out of institutional religious control’. Secondly it 

should constitutionally declare neutrality toward religions in the sense that it should not 

establish an official religion2. Theocracy is a form of anti-secular state where there is a union 

or alliance between religious authority and state. The Islamic Republic of Iran is the major 

example of a theocratic state. Other forms of anti-secular states are defined as the states with 

established religions such as Pakistan and the ‘antireligious states’ which shows an official 

hostility toward religions generally such as China.  

                                                        
2 Kuru, Ahmet. 2009. "A Research Note on Islam Democracy, and Secularism." Insight Turkey no. 11 (4):29-40. 
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The principle of secularism has been implemented with significant differences in each 

constitutionally secular state3. Table 1 is from Kuru’s (2007: 571) comparative study which 

demonstrates the difference between the United States, Turkey and France with regard to the 

implementation of secularism.  

 

Table 1: Comparative Analysis of Constitutionally Secular States4 

 

 Turkey United  

States 

France 

Ban on student’s religious symbols in public schools Yes No Yes 

Pledge referring to God recited No Yes No 

Ban on private religious education Yes No No 

Religious instruction in public schools Yes No No 

State funding of religious private schools No No Yes 

Ban on organized prayer in public schools Yes Yes Yes 

 

The only resemblance between these three constitutionally secular states about the role 

of religion in education is the ban on organized prayer. As Table 1 clearly illustrates, such 

diversity in the interpretation and implementation of the principle of secularism in different 

constitutionally secular states makes a monolithic conceptualization of secularism impossible. 

In the literature on secularism, a distinction is made between French laïcité and Anglo-

American secularism. Etymologically two words derive from different sources. Originating 

from the Latin saeculum, secularism meant “of the world” as opposed to “of the church”, 

whereas deriving from the French word lai, laïcité meant “of the people” as contrary to “the 

                                                        
3 For a comprehensive classification of states based on state-church relations see: Bhagarva (2009). For a 

comparative analysis of constitutionally secular states see: Modood (2009) 

4 Kuru, Ahmet. 2007. "Passive and Assertive Secularism Historical Conditions, Ideological Struggles, and State 

Policies toward Religion." World Politics no. 59 (July):568-594. 
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clergy”. Davison emphasized the fact that secularism is not the English equivalent for the 

French laïcité . 

According to Yavuz and Esposito (2003: 16) on the one hand there is French laïcité 

which is antireligious and seeks to eliminate or control religion. On the other hand, there is 

Anglo-American secularism which is neutral to religions and does not conceive the public 

visibility of religions as a threat to secularism5. For this reason, while there is strict separation 

between the church and the state in France, the use of religious symbols is allowed in schools 

and state institutions in the US.6 The strict separation between the church and the state in 

France is explained as the result of bloody war between the Catholic Church and Republican 

political authority for sovereign power during the first decades of the Third Republic (1870–

1905) (Kuru 2009). 

One major limitation of the typology between Anglo-Saxon and French is that it 

underestimates the importance of Christianity in the politics and daily life in the US. Religion 

constitutes one of the major mobilizing forces in American politics. It notably legitimized the 

Iraqi intervention after 9/11 for a significant part of the population and resulted in the election 

victory of George Bush in 2004. As noted by Modood7, the churches in the south and mid-

west, whose members are mainly white, held open election campaigns supporting candidates 

and parties. They provided funding to politicians and took part in decision making processes 

with regard to issues such as abortion, HIV/AIDS, homosexuality, stem-cell research, prayer 

at school and so on (2009: 177). 
                                                        
5 Yavuz, Hakan, and John L. Esposito. 2003. Islam in Turkey: Retreat from the Secular Path. Edited by Hakan 

Yavuz and John L. Esposito, Turkish Islam and the Secular State: The Gülen Movement. Syracuse, NY: 

Syracuse University Press. 

6 For instance, the motto ‘In God we trust’ can be seen on all coins and money bills, and the invocation ‘God 

save the United States and this honorable Court’ is chanted at the beginning of Supreme Court’s sessions.  

7 Modood, Tariq. 2009. "Secularism, Religion and Multicultural Citizenship." In Secularism, religion and 

multicultural citizenship edited by Geoffrey Brahm Levey and Tariq Modood. New York: Cambridge University 

Press. 
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Another shortcoming of the typology is that the state support of religious associations 

and private religious schools in France does not comply with the image of anti-religious state. 

When a religious association is legally recognized by the state in France, it becomes exempted 

from taxes and receives financial support from municipal governments. It is revealing to note 

that although there is no public religious school in France, the salaries of the teachers in 

private Catholic schools are paid by the state8. 

As a result of these limitations it is very difficult to develop a typology that would 

explain different interpretations and practices of secularism. As noted by Bauberot ‘Indeed 

there is no absolute secularism in secular states. In each country and regarding each domain 

secularism is relative, mixed with other elements of social lives and traditions’9. Secularism is 

a particular experience since interpretations and institutional arrangements of secularism 

change from country to country. Modood explains the particularity with differing projects of 

nation-state building and dominant national religious culture in secular states (2009: 177).   

In France, laïcité ´is first institutionalized during the Third Republic with secular 

education reforms made in 1880s and 1905 law prohibiting recognition and subsidizing of any 

religion by the state. These arrangements were incorporated into the constitutions of 1946 and 

1958. Between 1946 and 1980 there was a conflict between the left and right about the public 

subsidies for private schools which were mostly Catholic schools. Laïcité was associated with 

the left. The consensus over laïcité as being a part of the identity of the state is reached with 

the rise of public visibility of Islam and particularly the headscarf debates beginning from 

1989. 

 

                                                        
8 Bowen, John R. 2007. Why The French Don't Like Headscarves Princeton and Oxford: Princeton University 

Press. 

9 Kuru, Ahmet. 2006. "Reinterpretation of Secularism in Turkey: The Case of the Justice and Development 

Party." In The Emergence of New Turkey, edited by Hakan Yavuz. Utah: University of Utah Press. 
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1.2.1 The History of the L’affaire du foulard (the Headscarf Affair) 

 

France has the highest Muslim immigrant population in Europe with 4.5 million10. Due to the 

serious labor shortage in post- World War II, for three decades France recruited immigrant 

workers from predominantly Muslim countries as Algeria, Morocco, Tunisia and Turkey. The 

first-generation Muslim immigrants did not bring their families in 1960s and early 1970s and 

confined their religious practice to the makeshift facilities. Therefore the public visibility of 

Islam was very limited in 1960s. Islam became more visible in 1970s when the first 

generation of immigrants decided to stay and bring their families from the country of origin. 

From then on French government shifted from simply policing immigration flows into much 

more strict assimilation11.  

In France the integration policy is based on assimilation of immigrants who are 

expected to give up their ethnic, religious, cultural differences and most significantly their 

communities in order to be ‘French’. Communitarianism which can be defined as the priority 

of the community, rather than the nation, over the life of the individual, is assumed to be 

destructive to French integration. In order to deal with communitarianism, universalism is 

defined as ‘the oneness, the sameness of all individuals’12 (Scot 2007: 11). Cesari stressed that 

especially since 9/11 the main distinction appeared to be between ‘good’ Muslims who 

                                                        
10 Cesari, Jocelyne. The Securitisation of Islam in Europe  2009. Available from 

http://www.eumap.org/library/static/libr3/u/0/5/1826_1_g.pdf p.2 

11 Fetzer, Joel. S., and Christopher. J. Soper. 2005. Muslims and the state in Britain, France, and Germany. 

Cambridge: The Press Syndicate of the University of Cambridge. 

12 Scott, 2007, p. 11. 
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assimilated to the secular culture of the western societies and ‘bad’ Muslims who reject 

assimilation13. 

L’affaire du foulard (the headscarf affair) arose in France in 1989 when Ernest 

Cheniere, a school principal in Creil did not allow three Magrebhi girls to come to the school 

with their headscarves on the grounds that wearing headscarf in the school is against the 

principle of laicism. This local affair provoked immense discussions at the national level 

between supporters and opponents of a general headscarf ban in public schools. The anti-

headscarf and anti-ban manifestos were published in national newspapers14. While the 

moderate leftist and rightist parties were divided in their positions with regard to the headscarf 

affair, the National Front, the extreme-right party took a strong position against the visibility 

of headscarf in public schools. ‘The fight against the veil’ in public schools became the major 

part of propaganda for the National Front candidates in local elections. For instance Marie-

France Stirbois who used the slogan of ‘No to the headscarf in schools, no to mosques’ won a 

landslide victory by gaining 61 percent of the votes in Dreux in November 198915 (Freedman 

2004: 134). It is significant to note that Ernest Cheniere who started the war against the 

headscarf was also later elected to the National Assembly as a deputy for the center-right 

RPR. 

                                                        
13 Cesari, Jocelyne. 2005. "Islam, Secularism and the Multiculturalism after 9/11: A Transatlantic Comparison." 

In European Muslims and the Secular State, edited by Jocelyne Cesari and Sean Mcloughin. Burlington,VT: 

Ashgate. p.46 

14 Five Intellectuals (Elisabeth Badinter, Regis Debray, Alain Finkielkraut, Elisabeth de Fontenay and 

Catherine Kintzler) published an open letter to Jospin in Le Nouvel Observateur. In this letter they criticized him 

for his tolerance and defined allowance of the headscarf in public schools as ‘the Munich of the French Republic. 

A counter manifesto was published in weekly magazine Politis by the defenders of pluralistic laicism (Joelle 

Brunerie-Kaufmann, Harlem e´sir, Rene´ Dumont, Gilles Perrault and Alain Touraine 1989) who warned against 

the dangers of ‘Vichy of the integration’. ‘Each side demonized the other by comparing its attitude to that of 

capitulation in the face of Nazism.’(Baubérot 2009) 

15 Freedman, Jane. 2004. Immigration and Security in France: Aldershot: Ashgate Publishhing Limited.p.134 
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In order to put an end to discussions Lionel Jospin, the Minister of Education from 

Socialist Party (PS), appealed to the Council of State for legal advice. In November 1989, the 

Council ruled that the wearing of signs of religious affiliation by students in public schools 

was not necessarily incompatible with the principle of laicism, as long as these signs did not 

constitute an act of ‘pressure, provocation, proselytism or propaganda’16. The Council 

concluded that only school administrations could interpret whether students’ religious 

symbols constitute such an act or not, therefore decision should be made by the school 

administrations, on a case-by-case basis. In light of the Council’s recommendation, Lionel 

Jospin issued a decree ordering school administrations to deal with the issue through dialogue 

with students and their parents.  

In November 1993 the headscarf controversies erupted again when four girls in 

Nantua refused to remove their headscarves during gym classes which caused the majority of 

teachers to go on a strike on 12 October. It is interesting to note that the teachers declared that 

the wearing of the veil not only undermined the freedom of the pupils but also threatened the 

safety of them during science practice sessions and gym classes17. It was the first time the 

headscarf was presented as literally a threat to physical safety. Following the teacher’s 

protests、Ernest Cheniere offered a bill asking for a ban on religious symbols in public 

schools. The media linked the headscarf affair to ongoing civil war in Algeria18 which 

contributed to the association of Islam in general and headscarf in particular with violence and 

terror. The covers of the magazines featuring the pictures of women in black veils with a 

provocative title about the danger of Islamist threat became prevalent in the media which 

                                                        
16 Scott, Joan. 2007. The Politics of Veil. Princeton: Princeton University Press.p.25 

17 Kepel, Gilles, and Milne Susan. Allah in the West: Islamic movements in America and Europe: Stanford: 

University Press. 

18 The civil war erupted in 1992 when military backed regime cancelled the second round of elections in which 

Islamic Salvation Front was expected to win. This decision radicalized FIS and led to the creation Group of 

Islamic Army(GIA). Thousands were killed in Algeria as a result of the war between GIA and the army.   
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contributed to perception of ‘bad daughters’ of the republic. As a result of the huge public 

opposition to the veil, Francois Bayrou, the Minister of Education in a right wing government, 

issued a decree to all public schools prohibiting ‘ostentatious’ signs of religious affiliation. It 

is interesting to note that Francois Bayrou opposed a general ban on the headscarf in public 

schools when the first headscarf affair erupted. He explained his change of position as 

Since (1989) there has been so much evidence that we can no longer afford to ignore the real 

meaning of the headscarf for fundamentalists (…) There are some movements faced with 

which it is impossible to be naïve: we all know where that can lead’19  

His statement illustrates the fact that the headscarf turned into something which could 

not be ‘tolerated’ anymore for people like Bayrou who took a more inclusionary position at 

the beginning. In this new light, the veil came to symbolize Islamic fundamentalism. 

In 1994 the number of expulsion cases reached such a serious level20 that Bayrou 

appointed Hanifa Cherifi who had an Algerian origin, as a mediator in the headscarf cases. In 

her mediation Cherifi tried to persuade the girls to take off their headscarves in order to 

continue their education. She asked the girls ‘Do you really want to continue fighting all the 

time through your exams, so that you can be more Muslim than the others?’ If the girls did not 

accept to take off the headscarf, she said she tried to convince the school administrations to 

allow a ‘discrete’ scarf such as a bandana. Her neutrality as a mediator is questionable since 

she shared her distaste towards the veil. She stated that she looked with favor on a girl 

wearing scarf because of her family’s pressure and disfavor on the girl wearing it despite the 

wishes of her family21.  

                                                        
19 Freedman, 2004, p.134 

20 There are different figures for the number of girls expelled from the school because of the veil in 1994. 

According to Bowen it was more than one hundred, whereas UNCHR states that in 1994 31 girls have been 

expelled from schools in 4 French cities for wearing headscarves in class.(UNCHR 2004) 

21 Bowen, 2007, p. 89 



95 
 

Hanifa Cherifi estimated that the number of covered girls in public schools dropped 

approximately from 2000 at the beginning of 1990 to 400 in 1999 with around 100 being 

problematic22. Girls wearing headscarves were ‘tolerated’ in some schools, while in others 

they were refused entry to classes. The Council of State reaffirmed its 1989 ruling after 

Bayrou’s decree. Between 1992 and 1999, 49 expulsion cases reached the Council of State 

and the Council overturned 41 cases where the headscarf was the only reason for the 

expulsion, whereas it approved eight of them where the school administrations demonstrated 

that girls had violated codes of conduct and were thus considered to have been harming public 

order – such as refusing to attend gym classes or staging protests against the administration23.  

In the 2000s is a French state’s approach to the veil has transformed from relatively more 

‘tolerant’ model towards strict prohibition. At the beginning the distinction between the 

supporters of the ‘laicism de combat’ (combative laicism), composed of socialists, feminists, 

and anti-immigrant rightists who asked for a general ban, and the defenders of ‘laicism 

plurielle’ (pluralistic laicisim), composed of mainstream rightists and multicultural leftists 

who opposed a general ban, was very clear. Nevertheless this distinction disappeared 

gradually with the rise of anti-immigrationist sentiments, Islamophobia and fear of terror 

which was first felt Paris Metro bombings in 1995 and reached to a significant level especially 

following 9/11.  

 

1.2.2  France: From Tolerance to ‘War on Burqa’ 

The wave of anti-immigrationism, coupled with Islamophobia reached such an extent that 

Jean Marie Le Pen, the right wing extremist leader of the National Front, received 17 percent 

of the votes in the first round of 2002 presidency election. He received 10 percent in 2005 

                                                        
22 Winter, Bronwyn. 2008. Hijab & the republic: uncovering the French headscarf debate. . New York: Syracuse 

University press. p.163. 

23 Kuru,2009,p.127. 
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elections where Nicholas Sarkozy won against Segolen Royal. National Front leader Marine 

Le Pen (Jean Marie Le Pens daughter) raised their votes to 17.9 percent of votes in the first 

round of elections in 2012 which made her supporters key to the May 6 runoff between 

President Nicolas Sarkozy and Socialist Francois Hollande. Although it is almost impossible 

for a National Front leader to win the elections the success of Le Pens had deep impact on the 

country. Tevanian described this situation as ‘lepenization of minds’ which meant that 

National Front, had defacto won the battle of ideas although it lost the elections24. The rise of 

Islamophobia and Le Pen caused main rightist and leftist parties to form a coalition against 

the headscarf in public schools. As a result of bills asking for a national ban on veil, in July 

2003 President Chirac asked a commission to evaluate the application of the principle of 

laïcité in the Republic. 

Published in December of the same year, the final report of the Stasi commission 

argued that when these girls removed their headscarves, they were ‘harassed, socially 

excluded and even sexually assaulted’ by their (i.e. Muslim migrant) communities25. With 

regard to the organization of the hearings Bowen raises a significant criticism by stating that 

while the commission listened to teachers and schools administrations, they did not hear from 

any young women who were expelled from the school because of their headscarves. Instead, 

the testimony of the teachers and administrators of the schools who had expelled the students 

for wearing headscarves was taken into account, reinforcing the statist and patriarchal nature 

of the Stasi discourse. Apart from the problems about the organization of the commission, the 

solution it recommended to deal with the alleged oppression of the girls by their communities 

is very problematic. If the girls who do not want to wear veil were ‘harassed, socially 
                                                        
24 Zúquete, José Pedro. 2007. Missionary politics in contemporary Europe. New York: Syracuse University 

Press.p.99 

25 Jansen, Yolande. 2006. "Laicité, or the Politics of Republican Secularism." In Political Theologies Public 

Religions in a Post-Secular World, edited by Hent De Vries and Lawrence E. Sullivan. New York: Fordham 

University Press.p.482 
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excluded and even sexually assaulted’ by their communities, how would the ban on the veil in 

public schools solve this problem. It is revealing to note that out of twenty-three 

recommendations made by the commission only one was adopted as a law immediately. It 

was the prohibition of the wearing of ‘conspicuous’ signs of religious affiliation in public 

schools26. The law passed through the parliament on March 15, 2004.  

The interpretation of laicism became apparent of in the following statement of 

President Chirac 

It is the neutrality of the public sphere which enables the harmonious existence side by side of 

different religions. (…) Laïcité is one of the great achievements of the Republic. It is a crucial 

element of social peace and of national cohesion. We cannot allow it to be weakened. We 

have to work to consolidate it. (BBC 2003)  

According to this understanding of laicisim, the public visibility of the religious 

symbols are regarded as a threat to the neutrality of the public sphere. Within the 

‘conspicuous’ religious symbols such the Sikhs turbans or Jews skullcaps that are banned in 

French schools in 2004, the veil of Muslim women cannot be ‘tolerated’ particularly, because 

it is the alleged symbol of women’s oppression in Islam. President Chirac expressed his 

understanding of the veil as ‘Wearing a veil, whether we want it or not, is a sort of aggression 

that is difficult for us to accept’27. French laïcité always needed an ‘other’ to justify its 

existence. During French colonial history in Algeria in 1830-1962, Islam was represented as 

‘uncivilized, oppressive and backward’ religion in order to legitimize French colonization as a 

civilizing mission. As Hurd stressed, this negative representation of Islam not only reflected 

the political authority of laïcité but also helped to constitute it (2008: 57). Today Islam still 

constitutes the ‘other’ for French laïcité over which it can present itself as the opposite. The 

negative representation of the veil as the symbol of women’s oppression in Islam thus 
                                                        
26 ibid, p. 483   

27 Henley, John. 2003. "Something aggressive about veils, says Chirac." Guardian. 
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contributes to the representation of French state as the emancipator of women from the 

community’s oppression.  

On January 26, 2010, six years after the Stasi Commission, another parliamentary 

commission handed a 200 page report, recommending a partial ban on full body and face 

covering veils. This time Nicholas Sarkozy was the president and he shared his discomfort 

about the burqa with public in several occasions. After listening to 200 people (only one 

women wearing the full veil) the commission recommended prohibiting the use of veil in 

public service such as in hospitals, schools, government offices and on public transport and 

refusing residence cards and citizenship to anyone with visible signs of a ‘radical religious 

practice’ (BBC 2010a). On July 13, 2010 the recommendation of the commission was adopted 

as a law in the parliament and niqab was officially declared as a ‘radical religious practice’. 

The ban on face covering veil started to be implemented in April 2011. Since the law came 

into force, there have been 91 incidents of women in niqab being stopped by police outside 

Paris and nine incidents in the Paris region28. The police does not have the authority to 

charge a fine, s/he has to refer the case to a local judge. The punishment of covering face in 

public can be 150 Euros fine, a citizenship course, or both.  

The niqab ban in France was followed by Belgium and the parliament approved the 

ban almost unanimously in April 201029. With the ban which began to be implemented on 

July 23, 2011, women who wear face covering veils in public will be charged with either 

137.50 Euros or jail terms of up to a week. According to the Open Society Foundation, at 

least 30 French Muslims have since been fined or prosecuted30. Far right politicians are 

pushing for similar bans in Austria, the Netherlands and Switzerland. 

                                                        
28 Chrisafis, Angelique. 2011. "France's burqa ban: women are 'effectively under house arrest'." Guardian. 

29 Traynor, Ian. 2010. "Belgium moves towards public ban on burka and niqab." The Guardian. 

30 Luxmoor, Jonathan. 2011. "Belgium's Burqa Ban Divides Christians." Huffington Post. 
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It is significant to note that more important than the fines the Muslim women will be 

charged with is the impact of the ban on the public. It has been reported by the Muslim groups 

in France that since the introduction of the ban there has been an increase in physical and 

verbal violence against women in veils. According to the French Collective Against 

Islamophobia headscarved women account for 77% of victims of physical or verbal attacks 

which were doubled between 2011 and 2012. The introduction of the ban at the national level, 

affects the micro-politics of day to day life. In France there have been several instances where 

veiled women have been denied entry to shops by the owners or refused to get on the buses by 

bus drivers31.  

 

Conclusion 

 

The chronological analysis of the headscarf affairs in France demonstrated that French state 

initially took a more ‘tolerant’ approach to the visibility of the veil in the public schools. The 

reason for the tolerance was the disagreement about the meaning of the veil between different 

interpretations of laicism. It was however argued in this contribution, that such different 

interpretations of laicism was challenged by the rise of anti-immigrationist sentiments and 

Islamophobia, notably post 9/11.  This resulted in a change in the position of the defenders of 

pluralistic laicism and the veil began to be associated with the oppression of the community. 

As such, the former competing interpretations of laicism on the meaning of the veil that 

existed in France merged in the agreement that the veil was a symbol of women’s oppression 

in Islam. Although their reasoning differ, they both argued that there was an urgent need for 

the prohibition of the veil in order to protect the laic republic and women’s freedom.    

                                                        
31 Chrisafis, loc.cit. 



100 
 

Defining laicism as the provider of national cohesion and public peace through the 

protection of the neutrality of the public sphere, made it possible to present public visibility of 

religious symbols as a threat to laicism. Such representation of the veil as the symbol of 

women’s oppression, gave the state the opportunity to present itself as the emancipator of the 

women from the community’s pressure, as demonstrated by the study of the case of the 

headscarf.
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ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI HUKUKU ve KADINLARIN İNSAN 

HAKLARI 

 

Ayşegül Gökalp Kutlu*  

 

Özet 

İnsan hakları, klasik tanımıyla bireylerin yalnızca insan olmalarından dolayı sahip 

oldukları haklar olarak tanımlandığında ve uluslararası hukuk tarafından korunduğunda, bu 

hakların ve onlara bağlı koruma mekanizmalarının ırk, din, milliyet, cinsiyet, ekonomik, 

toplumsal veya siyasi konum gözetmeksizin bütün insanları kapsaması gerekir. Bu durumda, 

insan hakları kavramı kadınların insan haklarını da doğal olarak içermektedir. Ancak, bakış 

açımızı netleştirmek adına bir soru daha sormak yerinde olacaktır: Uluslararası insan hakları 

belgelerinde ve mahkemelerin bu belgeleri yorumladıkları kararlarında kadınların sadece 

kadın oldukları için karşılaştıkları insan hakları ihlalleri ne kadar yer bulabilmektedir? 

Uluslararası insan hakları hukukuna yöneltilen bu en temel feminist eleştiri, insan haklarının 

evrenselliği ile uygulamadaki ayrımcılığı sorgulamaktadır. 

  

GİRİŞ 

Her yıl dünyada önemli sayıda insan - sadece kadın oldukları için - rutin olarak 

işkence görmekte, açlığa, korkuya ve aşağılanmaya mahkum edilmekte, cinsel sömürüye 

maruz kalmakta, sakatlanmakta ve hatta öldürülmektedir. 1995 yılında toplanan Dördüncü 

Dünya Kadınlar Konferansı’nda kabul edilen Pekin Deklarasyonu ile, Konferans’a katılan 

hükümetler “[b]ütün insanlığın yararı için her yerdeki bütün kadınlar adına eşitlik, kalkınma 

ve barış hedeflerini ileri götürmeye kararlı” olduklarını taahhüt etmiş olsalar da, kadınların 

                                                        
* Öğretim Görevlisi, Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 
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durumunu izlemek için yayınlanan The World’s Women raporlarının sonuncusu tüm dünyada 

kadınların erkeklere göre daha az eğitim alabildiğini, sağlık hizmetlerine önemli ölçüde daha 

az ulaşılabildiklerini, kız bebeklere yaşam hakkı verilmediğini ve kadınların ucuz iş gücü 

olarak görüldüğünü ortaya koymaktadır.1 Bu rapordan 20 yıl önce ise Amartya Sen, 100 

milyondan fazla kadının kayıp olduğunu belirtmiştir.2 Özellikle Asya’da artan bu rakam, 

Sen’e göre beslenme ve temel sağlık hizmetlerine eksikliği sebebiyle kadın ölümlerinin 

yüksek olmasının bir sonucudur. Üstelik, Sen’e göre, bu eşitsizlik Doğu ve Batı kültürlerinin 

arasındaki farklarla veya ekonomik gelişme aşamaları ile açıklanamaz. Sen, bunun yerine, 

kadınların hayatta kalma beklentilerini etkileyen faktörlerin eğitim, istihdam, mülk sahipliği, 

bağımsızlık, özel ve kamusal alandaki güç ilişkileri ve cinsiyet eşitsizliğini devam ettiren 

kültürel ve dini inanışlar gibi daha karmaşık sosyo-kültürel eşitsizlikler bağlamında 

incelenmesi gerektiğini belirtmiştir.  

Kadınlarla ilgili yukarıda bahsi geçen veriler herhangi başka bir grup – örneğin ırksal 

veya etnik bir grup – hakkında elde edilseydi, kuşkusuz o grubun insan haklarının açıkça ihlal 

edildiği sonucunda varılırdı. Ancak, kadınların insan hakları ihlallerinin ölümlere ve istismara 

yol açtığı bilinmesine rağmen, uluslararası hukuk kadınların cinsiyet temelinde karşılaştıkları 

ayrımcılığı insan hakları ihlali olarak sınıflandırmakta oldukça gönülsüz davranmaktadır. 

Uluslararası İnsan Hakları Hukuku’na yönelik feminist eleştiriler, kadınların insan hakları 

ihlallerinin ciddi bir sorun olarak uluslararası hukuk tarafından ele alınmamasını, ataerkil 

toplumsal yapıların ve uluslararası ilişkilerin erkek egemen yapısının bir sonucu olduğunu 

belirtmektedirler. Ancak, kadınların yaşamlarını etkileyen temel konuların Uluslararası İnsan 

                                                        
1 The World’s Women 2010: Trends and Statistics, 

https://unstats.un.org/unsd/demographic/products/Worldswomen/WW2010pub.htm (Çevirimiçi: 08.09.2013) 

2 Amartya Sen (1990). “More than 100 Million Women are Missing.” New York Review of Books, ss. 61-66 
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Hakları Hukuku tarafından ele alınmaması, kadınlar açısından hayati sonuçlar doğurmakta 

olduğu için sorunlu bir yaklaşımdır.3  

Uluslararası İnsan Hakları Hukuku’na feminist bakış, insan hakları kuramının söylemi 

ve uygulanması arasında kadınlar açısından bir eksiklik olduğunu ve bu nedenle kadınların 

insan haklarına vurgu yapılmasının hukuksal ve politik alanlarda gerekli olduğunu ileri 

sürmektedir. Bu durumda, insan haklarının cinsiyetsiz bir şekilde uygulanmasına yol 

açabilecek cinsiyetsiz bir söylem ve anlayış geliştirme gereği ortaya çıkmaktadır. İnsan 

hakları hukukunun feminist eleştirisi, insan haklarının evrensel olduğu ifadesi ile bu hakların 

korunmasındaki cinsiyet temelli ayrımcılığın nedenlerini anlamak ve açıklamak amacındadır. 

Feminist bakış açısı, Uluslararası İnsan Hakları Hukukunun neden ve nasıl cinsiyetler arası 

ayrımı engelleyici bir şekilde anlaşılması ve ayrımcı olmayan bir şekilde uygulanması 

gerektiğini ortaya koymaktadır. Feminist eleştiri cinsiyete dayalı iktidar ilişkilerini, ayrımın 

mekanizmalarını ve içerimlerini anlamak için kavramsal bir araç sunmaktadır. İnsan 

haklarının feminist bir bakış açısıyla incelenmesi, kadınların farklı deneyimlerini aydınlığa 

kavuşturabilir ve genel insan hakları normlarının nasıl anlaşılması ve kadınların 

deneyimlerine nasıl uygulanması gerektiğini gösterebilir. Feminizm, insan hakları kuramı için 

çağdaş bir meydan okuma sunmakta ve bu kuramın cinsiyet hatları boyunca daha kapsayıcı 

hale gelmesini talep etmektedir. İnsan hakları düşüncesine yönelik feminist meydan okuma, 

insan haklarının genel olarak kadınların deneyimleri ışığında yeniden inşa edilmesi 

gerektiğini savunur. 

 

Uluslararası İnsan Hakları Hukuku’na Yönelik Feminist Eleştiriler 

Kadınların haklarını insanlığın yarısının hakları olarak insan hakları genel çerçevesi 

içinde savunmayı, geliştirmeyi ve kadınlara bu konuda ihtiyaç duydukları kaynak ve 
                                                        
3 Charlotte Bunch (1990). “Women’s Rights as Human Rights: Toward a Re-Vision of Human Rights”. Human 

Rights Quarterly. Vol. 12: 486-498 
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olanakları sağlamayı amaçlayan kadınların insan hakları hareketi, belirli sorunlar ve sorular 

merkezinde gelişmiştir. Hareket öncelikle kadınların sorunlarının insan hakları ve gelişme ile 

ilgili küresel gündemlerden ayrı değil, bu gündemlerin ihmal edilen bir yönü olduğu savına 

dayanmaktadır. Bu bağlamda, hareket, kadınların çeşitli alanlarda erkeklerle eşit statüye sahip 

olmalarını (kadınların eşitliği) temel bir insan hakkı olarak savunmaktadır. İnsanlığın yarısını 

oluşturan kadınların eşitliği çoğu zaman bir özel çıkar meselesi olarak değerlendirilirken, 

görece çok daha az sayıda insanı etkileyen sorunlar genel meseleler olarak 

değerlendirilmektedir.4 Bu nedenle, kadınların haklarının insan hakları çerçevesinden ayrı 

değerlendirilmesi kadınların küresel ölçekte ikinci sınıf insan muamelesi görmelerini devam 

ettirmektedir. 

İnsan hakları ile kadınların hakları arasında somut ve doğrudan bir bağlantı 

kurulmasına ihtiyaç duyulması her ne kadar ironik olsa da toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin 

günümüzde en acil çözüm bekleyen insan hakları sorunu olması kendiliğinden apaçık bir 

olgunun (kadınların insan olmaları hasebiyle insan hakları olması) kökleşmiş ve devam 

ettirilmiş fikirlerin ve pratiklerin çemberinde kolayca gözden kaçırılabileceğini 

göstermektedir.5 Bu bağlamda, kadınların insan hakları hareketi özellikle toplumsal cinsiyet 

ayrımı kaynaklı insan hakları istismarları üzerinde yoğunlaşmıştır. Kadınların kadın oldukları 

için maruz kaldıkları bu istismarlar hareketin başa çıkması gereken en belirgin ve büyük 

mesele olmuştur.6 Kadınların insan hakları ihlallerinin de büyük çoğunluğu toplumsal cinsiyet 

ayrımı temellidir. Birçok halde kadınların insan haklarını hiçe sayan ayrımcılık biçimleri ve 

istismarlar mağdur kişi kadın olduğu için gerçekleşmektedir.7 

                                                        
4 Hillary Charlesworth (1995), “Human Rights as Men‟s Rights”, Women’s Rights, Human Rights: International 

Feminist Perspectives, (Ed.) Julie Peters and Andrea Wolper, Routledge, New York, s. 105 

5 Catherine Hawkins,(2012) “Women’s Human Rights: The Global Intersection of Gender Equality, Sexual and 

Reproductive Justice, and Health Care”, Journal of Research on Women and Gender, Vol. 4, s.159 

6 Bunch, a.g.e., s.13 

7 Bunch, a.g.e., s.12 
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Haklara Feminist Yaklaşım 

Uluslararası insan hakları standartlarının feminist eleştirisi genel olarak uluslararası 

insan hakları hareketinin erkeklerin haklarına odaklandığı, hareketin bu hakların özü ve 

konuları ile ilgili anlayışının, bu haklara sahip olan kişilerin erkek olduğu varsayımına 

dayandığı pozisyonundan hareket etmektedir. İnsan hakları kuramları genel olarak kamusal 

alan konusunu (bu nedenle de feminist argümana göre, erkekler arasındaki ilişkileri) ele 

almaktadır. Bu odaklanmayı açıklamak ya da mazur göstermek için çeşitli polemik 

argümanları ileri sürülmüştür: Bu argümanlar cinsiyet ayrımcılığının önemsiz ya da ikincil bir 

konu olduğu; kadınların suiistimalinin kültürel, özel ya da kişisel bir mesele olup devlet 

müdahalesini gerektiren siyasi bir mesele olmadığı; ve kadınların suiistimali tanındığında bile 

bunun kaçınılmaz ve çok yaygın olduğu ve bu nedenle de göz önünde bulundurulmasının 

sonuçsuz olacağı veya diğer insan hakları meselelerini gölgede bırakacağı şeklindedir. 

Feminist eleştiriye göre, insan hakları kavramsallaştırılırken, örfi hukuktan, geleneksel 

uygulamalardan, veya diğer tahakküm biçimlerinden kaynaklanan kadınlara yönelik 

ayrımcılık, özellikle tanımlanmamakta ve genellikle de ihmal edilmektedir. Ayrıca, kadınların 

hukuktaki durumunun incelenmesi, kadınları insan haklarından ziyade aile hakları ve oy 

kullanma hakkı gibi “kadın hakları” olarak kabul edilen belirli alanlar ile sınırlandırmaktadır. 

Örneğin Felice Gaer, BM insan hakları mekanizmalarının, kadın meselelerinin insan hakları 

topluluğunda neden yer etmediğini açıklarken BM’nin yapısına dikkat çekmiştir.8 İlk olarak 

Gaer, BM kurumlarındaki delegelerden bir çoğunun hukukçu olduğuna ve kanuni ve 

geleneksel formel prosedürlere odaklanma yönünde baskın bir eğilim bulunduğuna işaret 

etmektedir. İkinci olarak, Gaer bütün insan hakları kurumlarının, sosyoekonomik haklardan 

çok sivil ve siyasi haklara odaklanma eğiliminde olduğunu belirtmektedir. Sosyoekonomik 

                                                        
8 Felice Gaer (1989). "Human Rights at the UN: Women's Rights are Human Rights," In Brief, No. 14, 

November 1989 
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haklar ele alındığında bile, bu genelde kalkınma meseleleri merceğinden ele alınmaktadır. 

Üçüncü olarak Gaer, insan hakları örgütleri arasında toplumsal cinsiyet eşitsizliği konusunda 

bir bilinç eksikliği olduğunu ileri sürmektedir. Son olarak da, cinsiyet ayrımcılığının özel bir 

konu olduğu ve devletlerin sorumlulukları dışında yer aldığı konusunda yaygın bir anlayış 

olduğunu ifade etmektedir. 

Kadınların insan haklarının korunmasındaki temel bir eksiklik, bunları incelemekle 

görevli birbirinden ayrı BM kurumlarının olmasıdır. Birleşmiş Milletler Kadına Yönelik Her 

Türlü Ayrımcılığı Önleme Komisyonu (CEDAW), diğer BM toplumsal kalkına kurumları ile 

birlikte Viyana’da toplanmaktadır. Oysa BM “insan hakları” kurumları ve insan hakları 

sekretaryası Cenevre’de bulunmaktadır. Bunun neticesinde bu kurumlar arasındaki iletişim de 

az olmaktadır. 

Kadın haklarının kadınların insan hakları olarak algılanmaması, kadın haklarının 

“erkek” (insan) haklarından farklı ya da daha aşağı olduğu düşüncesini devam ettirmektir. Bir 

başka deyişle, “kadın haklarının” erkek haklarından ayrılması, kadın haklarının ihlalinin 

hukukun ya da geleneğin ihlali olmadığı gelenekleri yansıtmakta ve pekiştirmektedir. İnsan 

hakları kuramının feminist eleştirisinin büyük bir bölümünün altında yatan argüman, insan 

hakları ihlalini tanımlamak ve ölçmek için geliştirilen ölçütün erkek normu üzerine kurulu 

olduğudur. Bu durumda, yeni bir insan hakları kuramının geliştirilmesi gerekmektedir. İnsan 

hakların standartlarının seçici bir şekilde kamusal veya politik alan ile sınırlandırılması ve 

“kadın hakları” ve “insan hakları” arasındaki ayrım ile tanımlanan, kadınlar ve erkekler için 

çifte standart uygulanması, kadınların insan hakkı ihlallerini önleyememektedir.   

Özetle, feminist hukuk kuramı, uluslararası insan haklarını ataerkil, formel ve 

hiyerarşik bir şey olarak görmektedir. Yani genel olarak hukuk, özelde de haklar, nesnellik, 

mesafe ve soyutlama ile karakterize bir “erkek” bakış açısını yansıtmaktadır. Feminist kuram 

cinsiyetleri toplumsal olarak, nesnellik – öznellik, akıl – duygu, kültür – doğa, benlik – öteki 
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gibi bir dizi karşıtlıklar ile bağlantılı bir şekilde inşa edilmiş kategoriler olarak 

nitelendirmektedir. Her ne kadar bu kategoriler stereotipik olarak kabul edilseler de, 

erkeksilik toplumsal olarak yukarıda yer alan ikili grupların ilk bileşeni ile, kadınsılık ise 

ikincisi ile ilişkilendirilmektedir. Bu nedenle, liberal anlayış cinsiyetçi bir hukuk sistemi 

oluşturmaktadır. Böylece, “soyut haklar dünyanın erkekçe deneyimlenmesine (dünyayı 

erkeklerin deneyimlemesine) izin vermektedir”.9  

Bununla birlikte, birçok feminist kuramcı, hem ahlaki talepler hem de hukuki hedefler 

olarak hakların, tamamen terk edilmesi gerektiğini ileri sürmemektedir. Yani, hakları dilde, 

hukukta ve toplumda ataerkil yapıların kurumsallaşması olarak tahlil ettikten sonra, birçok 

feminist kuramcının görevi, haklar konusunu kadınların deneyimlerini ve perspektiflerini göz 

önünde bulunduracak şekilde yeniden yapılandırmaktır. Bununla birlikte, doğru bir şekilde 

anlaşıldığında, haklar söylemi her türlü siyası ve hukuki değişim stratejisinin çok önemli bir 

veçhesini meydana getirmektedir. 

Charlotte Bunch10, insan haklarını ve kadınların deneyimlerini birbirine bağlamak için 

dört yaklaşım önermiştir. Bunlardan birincisi, genel insan hakları ihlallerine uğrayan 

kadınların görünürlüğünü artırarak kadın haklarının siyası ve sivil haklar olarak 

tanımlanmasıdır. İkincisi, kadınların ekonomik güçsüzlüğünün, kadınların şiddete karşı 

savunmasızlığının anahtarı olmasına odaklanarak, kadın haklarının sosyoekonomik haklar 

olarak kavramsallaştırılmasıdır. Üçüncü olarak Bunch, cinsiyet ayrımcılığına karşı koyacak, 

mevcut hukuki ve siyasi kurumları kadınlar için kullanacak, ve devletin, kadınların insan 

haklarının ihlaliyle ilgili sorumluluğunu genişletecek yeni hukuki mekanizmaların 

yaratılmasını savunmaktadır.  Son olarak da insan haklarının, kadınların hayatlarını daha fazla 

                                                        
9 Catharine A. Mackinnon (2003). Feminist Bir Devlet Kuramına Doğru. çev. : Türkan Yöney, Sabir Yücesoy, 

Metis Yayınları, İstanbul, ss. 248-249.  

10 Bunch, a.g.e, 492-498. 
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göz önünde bulunduracak ve onların ihtiyaçlarına karşı daha duyarlı olacak şekilde 

dönüştürülmesini önermektedir. 

Esas olarak bu dördüncü öneri, ilk üçünü içinde barındırmaktadır. Gerçekten de, bu 

yaklaşımları birbirinden ayırmak tutarlı olmazdı, zira Bunch’ın da gözlemlediği üzere “Kadın 

haklarının bazı önemli yönleri sivil özgürlükler çerçevesine uymaktadır, ama kadınlara 

yönelik ihlallerin büyük bir bölümü, kadınları kapana sıkıştıran ve böylece onları özellikle 

siyası olarak ya da sadece devletlerin neden olduğu şeklinde tanımlanamayan ihlallere karşı 

daha zayıf konuma getiren daha büyük bir sosyoekonomik ağın bir parçasıdır”.11 

 

Kadınların Deneyimlerinin Göz Ardı Edilmesi 

Kadınların sorunlarının ve haklarının ihlallerinin insan hakları gündeminin ihmal 

edilen bir yönü olmasının temel nedenlerinden biri, uluslararası insan hakları hukukunun 

kadınlardan ziyade erkeklerin deneyimlerini ağırlıkla yansıtması ve erkeklerin sorunlarını 

çözmeye yönelik bir çerçevede biçim almış olmasıdır. İnsan hakları tanımları ve bu hakların 

kanunla korunmasını sağlayan mekanizmalar, tarihsel olarak, insan hakları kavramını formüle 

eden erkek bireylere ve vatandaşlara en çok endişe veren hak ihlalleriyle, bireye bırakılan 

serbestlik alanı içinde devletin bireyin medeni ve siyasal haklarını ihlal etmesiyle ilgilidir.12 

Kadınların insan hakları hareketi mevcut insan hakları tanımları ve uygulama mekanizmaları 

ardında yatan erkek deneyimine dayalı kavramsallaştırmaların yanı sıra, mevcut insan hakları 

hukukunun işleyişinin toplumsal cinsiyet ayrımı üzerinden şekillendiğine de dikkat çekmiştir. 

Bu bağlamda, hareket, uluslararası yasal sistemin kanun yapıcı organlarında erkeklerin 

egemen olduğunun altını çizmiştir. Harekete göre, mevcut insan hakları mekanizmalarının 

içeriğinin ve işleyişinin erkek egemen nitelikte olması uluslararası insan hakları hukukunun 

                                                        
11 Bunch, a.g.e., 488. 

12 Charlesworth, a.g.e., 102 
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evrenselliğine ve tarafsızlığına gölge düşürmektedir.13 Bu nedenle, kadınların insan hakları 

hareketi, mevcut insan hakları çerçevesinde yetersiz temsil edilen ve ihmal edilen kadın 

deneyimlerinden özellikle cinsel saldırı, polis gözetiminde tecavüz, aile-içi şiddet, zoraki 

fahişelik, eş dövme, üreme özgürlüğünün ihlali, kız bebek cinayeti ve sağlık hizmetlerine 

yeterli erişime sahip olamamayı ilgi ve mücadele odağı yapmıştır. 

Kadınların insan hakları hareketi, insan hakları hukukunun işleyişinin ağırlıkla 

devletin bireye karşı işlediği hak ihlallerine odaklanması sonucunda medeni ve siyasal 

hakların korunmasının baskın ve merkezi olmasıdır. Medeni ve siyasal haklar, insan hakları 

hukuku içinde imtiyazlı bir pozisyondadır ve bu olgu uluslararası topluluğun ekonomik, 

sosyal, kültürel, medeni ve siyasal hakların birbirlerine bağlılığını ve bölünmezliğini kabul 

etmiş olmasına tezat bir durum yaratmaktadır. Medeni ve siyasal hakların baskın ve imtiyazlı 

konumu, devletlerin iktidarlarının kısıtlanmasına yönelik kaygı ortaya koymakta ve toplumsal 

cinsiyet eşitsizliğinin öncelikli olarak insan hakları çerçevesinde değil de gelişme politikası 

çerçevesinde ele alınmasına neden olmaktadır.14 Kadınların insan hakları hareketi, kadınların 

medeni, siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlardaki haklarının onların günlük 

yaşamlarının gerçekleri içinde birbirlerinden ayrılmaz olduğunu ve bu nedenle de medeni ve 

siyasal hakların diğer haklar pahasına hukuki korumaya tabii olmasının yetersiz olduğunu 

savunmuştur. Ağırlıkla kamusal alanda devlet ve birey arasındaki ilişkileri düzenleyen ve 

birinci nesil haklar olarak da adlandırılan medeni ve siyasal haklar kadınların insan haklarının 

yoğunlukla ihlal edildiği özel alandaki bireyler-arası ilişkileri yeterince konu edinmemektedir. 

Özellikle bireyin şiddetten korunmasıyla ilgili olan medeni ve siyasal hakların tanımları 

                                                        
13 Charlesworth, a.g.e., 103 

14 Elisabeth Friedman (1995), “Women‟s Human Rights: Emergence of a Movement”, Women’s Rights, Human 

Rights: International Feminist Perspectives, (Ed.) Julie Peters and Andrea Wolper, Routledge, New York, s. 26. 
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kadınların en çok korunmaya ihtiyaç duyduğu özel alanda gerçekleşen insan hakları 

ihlallerinin gereğince ele alınmamasına neden olmaktadır.15 

Feminist eleştirinin büyük bir bölümünün de işaret ettiği gibi, kadınlarla ilgili insan 

hakları ihlalleri geleneksel olarak kadınların medeni ve siyasi haklarını kullanıp 

kullanamadıklarını incelemektedir. Bu yaklaşım, özellikle devlet yetkilileri tarafından işlenen, 

kişinin bedensel bütünlüğüyle ilgili ihlallere odaklanmaktadır. Diğer yandan feminist eleştiri, 

devlet temsilcilerinin gerçekleştirdiği ihlallerin kamusal alanının ötesine bakmayı ve kadınlara 

yönelik “gizli yapısal şiddeti”, geleneksel insan hakları düşüncesinin uğraşamadığı ve 

uğraşmak istemediği şiddeti ortaya çıkarmak için özel alandaki davranışı incelemeyi 

önermektedir. Bunch, “cinsiyetçiliğin öldürdüğü” birçok mekanizma tanımlamaktadır. 

Doğumdan önce, cinsiyetin seçilmesi için kullanılan amniyosentezler, dişi fetüslerin daha 

fazla kürtaja uğramasına yol açmaktadır. Bu oran bazı bölgelerde %99’a kadar çıkmaktadır. 

Birçok ülkede çocukluk çağında kızlar erkeklerden daha az beslenmektedir, daha kısa bir süre 

için anne sütü emmektedir, daha seyrek tıbbi bakım ve kontrol almaktadır, ve kötü 

beslenmeden dolayı erkek çocuklardan daha yüksek oranlarda ölmekte ya da bedensel veya 

zihinsel olarak sakatlanmaktadır. Kadınlara yönelik suiistimaller kadın dayağı, ensest, 

tecavüz, çeyiz ölümü, kadın sünneti, ve cinsel köleliği de içermektedir.16 Ayrıca, sığınmacı 

topluluklarının büyük bir bölümü kadınlardan ve çocuklardan meydana gelmekte, bu da 

barınak, yiyecek, tıbbi tedavi merkezi ve bazı durumlarda da uyruk hakkı meselelerini 

doğurmaktadır. 

 

Kamusal Alan / Özel Alan Ayrımı 

Toplumsal cinsiyet ile ilgili meseleleri insan hakları söylemi içerisinde anlamlı bir 

şekilde ele almak için, bir dizi temel kuramsal meselenin tartışılması gerekmektedir. 
                                                        
15 Charlesworth, a.g.e., 106. 

16 Bunch, a.g.e., 488-489. 
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Uluslararası insan hakları hukuku, bireyler arasındaki kişisel ilişkilere ne kadar girmelidir? 

Farklı bir şekilde dile getirecek olursak, insan hakları kaygıları, geleneksel olarak devlet 

düzenlemesinin kapsamı dışında yer almış özel alanı ne kadar kapsamalıdır? Vatandaşların 

özel alan içindeki eylemlerinde ve insan hakları ihlallerinde devletin sorumluluğu nedir? Bu 

konuları ele almak için, feminist kuramın merkezinde yer alan “kamusal” ve “özel” 

kavramları arasındaki ayrımı incelemeliyiz. 

Tarihsel olarak, “kamusal” ile “özel” arasındaki bölünme, ekonomik ve sosyal 

ilişkilerin “kamusal” dünyası ile aile ve ev hayatının “özel” dünyası arasındaki ayrıma 

dayanmaktadır. Bu iki alan kavramsal olarak sırasıyla erkek ve kadın cinsiyetleri ile 

ilişkilendirilmiştir. Bu ayrım cinsiyete dayalı iş bölümünü açıklamak için kullanılmakta ve 

kadınların “kamusal” alana katılımına kısıtlama getirmektedir. Bu iki alanla bağlantılı olarak 

erkek dünyasna öncelik tanıyan ve erkek egemenliği meşrulaştıran asimetrik değerler ortaya 

çıkmaktadır.17  

Liberalizmin feminist eleştirisine göre, kamusal ve özel alanlar arasındaki kavramsal 

ayrım, liberal kuramın merkezinde yer almaktadır ve liberal toplumlardaki erkek sesinin 

baskınlığını açıklamaktadır. Liberalizmin kuramsal sınırları içerisinde, bir şeyin “özel” olarak 

görülmesi, onu düzeltmek için hiçbir toplumsal sorumluluğun bulunmadığına işaret 

etmektedir. Bu nedenle “özel” olan, liberal devletin erişiminin dışına konulmaktadır. Feminist 

perspektife göre, “mahremiyet, ailenin “özel” alanında meydana geldiği ve bu nedenle de 

yasal yaptırımın dışında kaldığı sürece, kadınlara karşı şiddeti alttan alta destekleyen bir 

mekanizma” haline gelmektedir.18 Yasal olarak meşrulaştırılmış mahremiyet kavramı, bir 

baskı kaynağı, kadınların ailedeki ikincil konumunu devam ettiren bir sosyal yapı olarak 

görülmektedir. Bu nedenle bölünme, cinsiyetler arası eşitsizliği kurumsallaştırmaktadır. 

                                                        
17 Hilary Charlesworth, Christine Chinkin, Shelley Wright (1991). “Feminist Approaches to International Law”. 

American Journal of International Law. Vol. 85 No. 4, s.626-627. 

18 Elizabeth M. Schneider (1991). "The Violence of Privacy," Connecticut Law Review, Vol. 23, ss.975-984. 
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Feminist kuram, “kişisel olan politiktir” cümlesinde ifade edildiği gibi, bu ayırıma 

karşıdır. Feminist kuram erkekler ile kadınlar arasında sözde “özel (mahrem) alanda” yaşanan 

ilişkilerin politik olduğunu, çünkü bunların egemen olma ve boyun eğme yapılarını 

somutlaştırdığını ileri sürmektedir.19  Feministler, liberal devletin en azından kuramsal olarak 

bu iki alanı birbirinden ayırmasına karşın, gerçekte bu iki alan arasında keskin bir ayrım 

olmadığını iddia etmektedir. Uygulamada, devlet otoritesi, “özel alan”ın sözde ayrı tutulmuş 

alanına etki eden birçok konuda (örn. eğitim, vergi, miras, sosyal güvenlik, ve cenin 

korunması) uygulanmaktadır.  

Eisler, bu bölünmeyi yorumlarken, mahremiyet hakkının, ya da “mahremiyet hakkı 

(özel hayatın gizliliği) ile devlet müdahalesinden korunma hakkının”, özellikle de kadınlar 

için temel bir insan hakkı olduğunu ve kolayca terk edilmemesi gerektiğini ileri sürmektedir. 

Eisler, feminist bir bakış açısından kavramsal sorunun “özel (mahrem) alan” “aile alanı” ve 

“mahremiyet hakkı (özel hayatın gizliliği)” terimlerinin normal söylemde birbirlerinin yerine 

kullanılması olduğunu söylemektedir.20  

Özel alan terimi genel olarak, devletin müdahale edememesinin gerektiği kişisel 

seçim, eylem ve kişilerarası ilişkiler alanları için kullanılmaktadır. Ama bu terim aynı 

zamanda ev içi veya aile içi alanla ilgili olarak da kullanılmaktadır. Bu nedenle mesele, kişisel 

mahremiyet hakkına bir müdahale olup olmadığından çok, aile alanına devletin müdahale 

edip etmediği haline gelmektedir. 

Soruyu farklı bir şekilde sorarak, bu kavramsal kargaşanın bir bölümünden kurtulmak 

ve kamusal alan ile özel alan arasında geleneksel olarak yapılan ayrımın, görünüşte insanların 

mahremiyetini korurken, gelişen insan hakları standartlarının, erkekler ile kadınlar arasındaki 

ilişkilere uygulanmasını engellemek için bir araç olarak kullanıldığını görmek mümkündür. 

                                                        
19 Schneider, a.g.e., s. 977. 

20 Riane Eisler (1987) "Human Rights: Toward and Integrated Theory for Action," Human Rights Quarterly, 

VoL 9, No. 3, s.292. 
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Bunun yerine Eisler, kişinin kiminle ilişkide bulunacağını, kiminle yakın veya 

ekonomik bağlantılarının olup olmayacağını, ve hamile kalıp kalmamayı ve bir hamileliği 

sonuna kadar götürüp götürmemeyi özgürce seçme hakkını da içerecek, yeniden 

kavramsallaştırılmış bir mahremiyet hakkı (özel hayatın gizliliği) kavramı önermektedir. Bu 

nedenle mahremiyet hakkı, evin (erkek) reisinin, devletin müdahalesi olmadan özgürce 

hüküm sürmesi hakkı olarak anlaşılmamalıdır.21  

Kamusal / özel alan ayırımına karşı çıkmak, kadınlar için mahremiyet düşüncesini 

reddetmek ve devlet müdahalesini tercih etmek değildir. Feminist eleştiri, sınırların nerede 

çizileceğine dair daha karmaşık bir kuram ve kadınlara eşit derecede yetki veren bir 

mahremiyet anlayışı geliştirmeyi savunmaktadır. Kamusal/özel alan bölünmesinin feminist 

eleştirisi, cinsiyete karşı hassasiyete dayanan yeniden inşa edilmiş ve kadınların 

deneyimlerine dayanan bir mahremiyet kuramına doğru ilerlemelidir. Schneider, özgürlük, 

eşitlik, beden bütünlüğü özgürlüğü ve özerkliği kapsayan “pozitif mahremiyet kuramı”nı 

savunmaktadır. Schneider, kişisel özgürlüğün çeşitli yönleriyle bağlantılı olan bir özel alan 

görüşünü savunmaktadır. Schneider “Eşitliğe dayanan ve özerkliğin bir veçhesi olarak 

görülen, beden bütünlüğünü koruyan ve suiistimale izin vermeyen, bireyliğin önemini 

gerçekten tanıyan bir mahremiyeti” savunmaktadır.22 

İlk bakışta, bu yeniden inşa edilmiş mahremiyet düşüncesi, geleneksel liberal negatif 

özgürlük (yani devlet müdahalesinin olmaması) kavramından çok da uzak değildir. Ama 

burada bu kavram, erkeklere olduğu kadar kadınlara da uygulanmaktadır. Bir başka açıdan 

bakıldığında, mesele, kadınlar için bu alanda devlet müdahalesinden uzak olmak değildir, ama 

erkeklerin kadınların temel insan haklarına müdahalesinden uzak olmaktır. Kaldı ki, liberal 

devletin en azından haklarla ilgili rolü, bireylerin haklarını korumak ve böylece, hakların bazı 

kişiler tarafından kullanılmasının, başkalarının haklarına gereksiz yere tecavüz etmemesini 
                                                        
21 Eisler, a.g.e, ss. 292-293. 

22 Schneider, a.g.e., 975. 
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sağlamaktır. Bu nedenle konu, devletin, kadınların erkeklerle aynı haklara sahip olduğunu 

tanımasını ve onlarla aynı ölçüde korumasını garanti etmesini sağlamak meselesidir. Eğer bu 

sürekli olarak başarılabilirse, insan haklarının her iki cins için ifadesi ve uygulanmasını 

arasındaki uçurumun ortadan kalkması mümkün olacaktır.  

Kadınların insan hakları hareketi, kadınların haklarının insan hakları çerçevesinin 

ihmal edilen bir yönü olmasına neden olarak kamusal ve özel alan ayrımına dikkat çekmiştir. 

İnsan haklarının kavramsallaştırılması ve işleyişi, geleneksel olarak, devletin yaptırımlarıyla 

veya devletin göz yumması sonucunda gerçekleşen baskı biçimleriyle ilgilenmektedir. Bir 

başka deyişle, uluslararası hukuk, tarihsel olarak, devletin bireye karşı işlediği hak ihlallerine 

odaklanmıştır. Bu bağlamda, kadınların insan hakları hareketi, devletler arasındaki ilişkileri 

düzenlemek amacıyla formüle edilmiş olan uluslararası hukukun devlet-merkezli kalmaya 

devam ettiğini belirtmiştir.23 Kadınların insan haklarının ihlalinin en ağır biçimlerinin 

genellikle kamusal alanda değil özel alanda meydana gelmesi devlet-merkezli bakış açısıyla 

düzenlenmiş insan hakları hukukunu ve mekanizmalarını kadınlara karşı taraflı hale 

getirmektedir. İnsan haklarının ağırlıklı ve öncelikli olarak hükümet, siyaset, ekonomi ve iş 

yeri dünyası olan kamusal alanda işlemesi kadınların insan haklarının toplumsal cinsiyet 

temelli şiddet ve istismar yoluyla yoğunlukla ihlal edildiği alan olan özel alanı, yani ailenin ve 

evin dünyasını dışarıda bırakmaktadır.  

Kadınların insan haklarının ihlali en yaygın ve şiddetli biçimde özel alanda 

gerçekleşen bir olgudur.24 Bu nedenle, kadınların insan haklarının ihlal edilmesi devletin fail 

olduğu durumların yanı sıra yoğunlukla ve sıklıkla özel kişilerin fail olduğu durumlarda 

meydana gelen bir olgudur. Kadınların insan haklarını ihlal eden özel kişiler kadınların içinde 

                                                        
23 Hillary Charlesworth (1994). “What are ‘Women’s International Human Rights?” Human Rights of Women: 

National and International Perspectives. Ed. Rebecca J. Cook. Pennsylvania: University of Pennsylvania Press, 

s.70. 

24 Charlesworth, 1994, s. 72. 
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yer aldığı cemaatlerin, iş yerlerinin ve ailelerin mensuplarıdır. Bu bağlamda, kadınların insan 

haklarının mücadelesini verenler, devletlerin özel kişilerin faili olduğu insan hakları 

ihlallerinden doğrudan sorumlu olmasalar da bu ihlallere göz yumdukları için sorumlu 

tutulabileceklerine dikkat çekmişlerdir. Örneğin, erkeğin eşini suistimal etmesi ve baskı 

altında tutmasının, cinsel tacizin ve tecavüzün yetersiz biçimde soruşturulması ve 

yargılanmasında devletin sorumluluğu iddia edilmektedir.25 

 

Sonuç Yerine: Feminist Hareketin Kazanımları 

Son yirmi yılda, Uluslararası İnsan Hakları Hukuku feminist çalışmalara konu olmuş, 

Uluslararası Hukuk’un hem kurgulanışını hem de işleyişini eleştiren uluslararası kadın 

hareketi, kadınların insan haklarının uluslararasılaşması için mücadele etmiştir. İkinci Dünya 

Savaşı sonrası dönemin bir ürünü olan İnsan Hakları Hukuku, devletlerin temel aktör olarak 

tanımlandığı ve devlet dışı aktörlerin göz ardı edildiği bir uluslararası sistemde bireylerin ve 

çeşitli grupların uluslararası hukuk sistemine erişimini sağlamış, ulusal sınırları aşan 

standartlar getirmiş, bu sayede önceden sadece sınırları içinde işlendikleri devleti 

ilgilendirdiği düşünülen zulüm uluslararası incelemeye açılmıştır. Böylece bireyin devletten 

korunması ve vatandaşı oldukları devlet içinde haklarının tesisi uluslararası bir meseleye 

dönüşmüştür. Bu başarıyı referans kabul eden feminist insan hakları mücadelesinin temel 

araştırma konusunu ise uluslararası hukuk sistemi içinde kadınların yüz yüze olduğu 

eşitsizliğe ve ayrımcılığa çare bulmak ile kadınların insan haklarını kullanmalarını 

sağlayabilmek için farkındalık yaratmak oluşturmaktadır. 

Bu bağlamda uluslararası insan hakları hukukunda kadınların insan haklarının 

sağlanması için iki strateji izlenmiştir26: Bunların ilki, özellikle ve sadece kadınların bir takım 

                                                        
25 Friedman, a.g.e., s.21. 

26 Alice Edwards (2012) Violence Against Women Under International Human Rights Law, 3rd Printing. 

Cambridge University Press, New York, s.2. 
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haklarına ilişkin uluslararası sözleşmeler hazırlamaktır. Bu sözleşmelere örnek olarak 

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda 1952 yılında kabul edilen Kadınların Siyasal 

Haklarına İlişkin Sözleşme ve BM Genel Kurulu’nda 1979’da kabul edilen Kadınlara Karşı 

Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) sayılabilir. İkinci strateji ise var 

olan insan hakları hukukunun kadınların deneyimlerini de içerecek şekilde yeniden 

yorumlanmasıdır. Bu stratejiyi izleyen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi çeşitli kararlarında 

yaşam hakkı, işkenceye veya insanlık dışı ya da aşağılayıcı muameleye ve cezaya uğramama 

hakkı ile ayrımcılık yasağını yeniden yorumlamış ve uluslararası insan hakları hukukuna bu 

haklar temelinde bir kadınların insan hakkı perspektifi kazandırmıştır. Bu iki strateji de 

uluslararası insan hakları hukukunun kadınları da kapsayacak şekilde uygulanması için 

önemlidir. Ancak iki yöntemin de kendilerine has zayıflıkları vardır. Örneğin kadınları 

ilgilendiren spesifik uluslararası sözleşmeler yapılması ve uluslararası hukuk mekanizmaları 

oluşturulması, kadınların insan hakları mücadelesinin marjinal ve sanki insan hakları 

mücadelesinin dışında ek taleplermiş gibi görülme riskini içermektedir.27 Uluslararası insan 

hakları hukukunun kadınların deneyimlerin içerecek şekilde yeniden yorumlanması stratejisi 

ise kadınların insan hakları sisteminden faydalanan eşit bireyler olarak değil sanki geleneksel 

insan hakları korumasından bir sapmaymış veya bir istisnaymış gibi algılanmalarına sebep 

olmaktadır. Kadınlar, kendi haklarının ihlalinin de bir insan hakları ihlali olduğuna 

uluslararası hukuk kurumlarını inandırmaları için ek bir çaba sarf etmek zorunda 

kalmaktadırlar28. Bunun en acı örneği, Bosna ve Ruanda’da yaşanan kitle tecavüzlerinin 

değerlendirilmesinde görülmüştür. 1949 Cenevre Sözleşmeleri’nin dördüncüsü olan Harp 

Zamanında Sivillerin Korunmasına İlişkin Cenevre Sözleşmesi’nin 27. maddesi, silahlı 

çatışmalarda tecavüzü ve kadınların fuhşa zorlanmasını menetmekteyse de, kadınlara karşı 

cinsel şiddet ve tecavüz, sivil halk üzerinde terör estirmek için rutin bir savaş aracı olarak 
                                                        
27 Charlesworth, 1994, s. 66 

28 Edwards, a.g.e, s.5. 
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kullanılmış, silahlı çatışmalarda kadınlara yönelik cinsel şiddet ve tecavüz yıllar boyunca 

savaşın talihsiz bir sonucu olarak görülmüştür. Ancak Bosna ve Ruanda’da on binlerce 

kadının kitle tecavüzüne uğradığı, hamile kaldıkları kesinleşene kadar zorla alıkonulduğu ve 

seks kölesi yapıldıkları ortaya çıkınca, silahlı çatışmalarda kadınlara yönelik şiddet 

uluslararası hukukun gündemine gelmiştir. Bu başarıda uluslararası kadın hareketinin söz 

konusu yerlerde kadınlara yönelik cinsel şiddet ve tecavüze ısrarla dikkat çekmesi, feminist 

hukukçuların talebi ile Eski Yugoslavya ve Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemeleri’nde kadın 

hakimlerin görev yapması ve tecavüz öykülerini alan BM görevlilerinin kadın olmasının 

önemi ise yadsınamaz. Uluslararası İlişkiler disiplinine ve Uluslararası Hukuk’a yönelik 

feminist eleştirilerin dikkat çektiği ‘kadınların uluslararası mekanizmalara katılımındaki 

eksikliğin’ giderilmesi ile, Bosna, Ruanda ve gelecekte yaşanabilecek savaş ve silahlı 

çatışmalarda kadınların korunması için önemli bir kazanım sağlanmıştır.   
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BALKANLARDA BARIŞ VE GÜVENLİĞİN TESİSİNDE AB’NİN ROLÜ 

 

İrfan Kaya Ülger* 

 

Bu çalışma Soğuk Savaş sonrasında Eski Yugoslavya’nın dağılması ile birlikte dünyanın en 

istikrarsız bölgesi haline gelen Balkan Yarımadasında barış ve güvenliğin nasıl tesis edildiğini 

ve bu süreçte Avrupa Birliğinin katkılarını incelemeyi amaçlamaktadır.  

Esasında bir bölgesel entegrasyon hareketi olan Avrupa Birliği’ni,  başka özellikleri yanında 

bir barış projesi olarak da nitelendirmek mümkündür.  Gerçekten de Avrupa kıtasında Eski 

Yugoslavya coğrafyası istisna tutulacak olursa İkinci Dünya Savaşından günümüze çatışma 

yaşanmamıştır. Özellikle AB üyesi devletler arasında görüş ayrılıkları ve gerilimler hiçbir 

şekilde savaşı gündeme getirebilecek düzeyde tırmanmamıştır. Öte yandan bütünleşme 

hareketinin esas tetikleyicisinin de Almanya-Fransa anlaşmazlığına çözüm arama olduğunu 

bu bağlamda hatırlamak gerekir. 1945 yılında savaşın dört galibi tarafından işgal edilen 

Almanya toprakları, 1949 yılında ikiye bölünmüştü. İngiltere, Fransa ve ABD’nin kontrol 

ettiği toprakların birleştirilmesiyle Federal Almanya kurulmuş, bu oluşama dahil olmayan 

SSCB ise kendi işgal bölgesinde Doğu Almanya’yı kurmuştu.  Fransa’nın bu süreçte ikna 

edilmesi, Almanya’nın egemenlik haklarına kavuşması bir uzlaşı sonucu mümkün olmuştur. 

Fransa, o dönemde önemli enerji kaynağı olarak kabul edilen ve savaşın devamı için hayati 

ehemmiyet taşıyan çelik ve kömürün üzerindeki tasarruf hakkının yeni kurulacak Alman 

hükümetine verilmemesi konusunda ısrarcı olmuştur. Uzun müzakerelerden sonra 

günümüzdeki Avrupa Birliğinin temelini oluşturan Avrupa Kömür ve Çelik Teşkilatını kuran 

Paris Antlaşması üzerinde taraflar arasında mutabakat sağlamışlardır.29  

                                                        
* Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 

29 Ian Bache ve Stephan George, Politics in the European Union, Oxford University Press, London, 2006, pp. 

93.-105 



120 
 

Kuruluşu aşamasında Almanya-Fransa ihtilafına çözüm teşkil eden, bu yönüyle bir barış 

projesi olarak yola çıkan Avrupa bütünleşme hareketi günümüze kadar kaydettiği ilerleme ile 

de bunu tescil etmiştir. Üye devletler arasında bugüne kadar savaş yaşanmamıştır. Hatta daha 

da ileri giderek şunu söylemek mümkündür. Avrupa bütünleşme hareketi içerisinde yer alan 

devletlerin yanında komşuları ve siyasi, ekonomik ilişki içerisinde bulundukları devletlerde de 

barış ve istikrara katkı sağlamaktadır.  

Bu çalışmada Avrupa Birliği’nin Balkanlar üzerindeki etkilerini incelemeyi hedeflemektedir. 

Çalışmanın birinci bölümünde Avrupa Birliğinin bir entegrasyon hareketi, bir yumuşak güç 

olarak değiştirme/dönüştürme fonksiyonu incelenecektir. İkinci bölümde ise Balkan 

Yarımadasındaki siyasal ihtilaflar ve son bölümde ise bölgede normalleşme, barış ve siyasal 

istikranın tesisinde Avrupa Birliği’nin rolü ele alınacaktır.  

 

1. Bir Yumuşak Güç Olarak Avrupa Birliği 

Uluslararası İlişkiler literatürünün yeni kavramlarından biri olan Yumuşak Güç, klasik/askeri 

gücün yarattığı etki ve nüfuzun askeri güce başvurulmadan tesis edilmesi anlamındadır.  Sert 

güç olarak da bilinen askeri güçte bir siyasal aktör ekonomi ve askeri imkânlarını kullanarak 

diğerleri üzerinde etki/hakimiyet tesis etmektedir.  Devletler tehdit ve caydırıcılık unsurlarını 

kullanarak uluslararası alanda başka aktörlerin davranışlarını etkilerler. Ulaşılmak istenen 

hedef dikkate alındığında Yumuşak Güç kavramıyla amaçlanan sert güç ile aynıdır.  Burada 

devletler araç olarak tehdit ve güç kullanma yerine işbirliği ve çekicilik unsurlarını öne 

çıkarırlar.  Yüksek değerler, kurumlar ve politikalar yumuşak gücün önde gelen araçlarıdır.30  

Bir başka ifadeyle Yumuşak Güç, askeri güç kullanmak yerine istediklerini kültür ve ideolojik 

çekicilik yoluyla elde etme becerisidir.  

                                                        
30 Joseph Nye, “Soft Power and European American Affairs”, Hard Power, Soft Power and the Future of 

Transatlantic Relations, Thomos L. Ilgen (ed), Asghata, London, 2006,  p. 25-35  
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Etki altına alınacak devletin politikalarını fiziki güç kullanmadan değiştirmeyi hedefleyen her 

türlü faaliyet yumuşak güç kavramı içerisinde yer almaktadır.  Sivil toplum örgütlerinin, 

hükümetler dışı uluslararası kuruluşların (NGO) faaliyetleri, konferans, gezi, panel gibi 

faaliyetler,  hedef alınan ülke kanaat önderlerine dil eğitimi ve akademik destek vermek gibi 

çalışmalar Yumuşak Güç faaliyetleridir. Bir ülkede faaliyet gösteren diplomatik 

temsilciliklerin, kültür merkezlerinin tanıtım/propaganda faaliyetleri, kamuoyunu etkileme ve 

yönlendirme amacı taşıyan faaliyetleri, kitle iletişim araçlarında görünürlük ve imaj yaratma 

çalışmaları da aynı kategori içerisindedir.  

Yakın zamana kadar bir ülkenin ulusal gücünün hesaplanmasında silahlı kuvvetler esas 

alınıyordu. Günümüzde ise ülkenin cebire başvurmadan başkalarının politikasını değiştirme 

kapasitesi anlamında Yumuşak Güç de ulusal gücün hesaplanmasında dikkate alınmaktadır. 

Yumuşak Gücün etki yaratması için evrensel normlar içermesi, iletişim kanalları ile etkili 

biçimde kullanılması ve kamuoyunu etkilemesi zorunludur. Bu çerçevede Yumuşak Gücün 

öncelikli hedefleri, medya, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasıdır. Yumuşak 

güç kullanımında esas amaç ise nüfuz tesis etmektir. 31 

Yumuşak Güç kavramının ihtiva ettiklerini daha da somutlaştırmak için yakın geçmişteki bazı 

olayları hatırlamakta yarar var. İkinci Dünya Savaşından sonra ABD Başkanı Franklin 

Roosevelt’in “dört özgürlük” konuşması32, Soğuk Savaş yıllarında Özgürlük Radyosunun33 

kamuoyu etkisi yaratmak için yaptığı yayınlar, Hollywood filmlerinin dünya genelinde 

Amerikan değerlerinin yaygınlaşmasındaki rolü, yumuşak güç kavramının kültürel/ideolojik 

yelpazesini anlamamız bakımından önemlidir. Sert gücün günümüzde de önemini koruduğu 

kuşkusuzdur.  Bununla birlikte tek başına sert güç ile sonuç almak mümkün değildir. Bir 

                                                        
31 Kroening, Matthew, M. McAdam ve S. Weber (2010), “Taking Soft Power Seriously”, Comparative Strategy, 

29:5, s.412-431 

32 Metin için bakınız: http://voicesofdemocracy.umd.edu/fdr-the-four-freedoms-speech-text/ 

33 Özgürlük radyosunun yayınları bazı ülkelerde devam etmektedir.. http://www.rferl.org/ 
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örnek olarak zikretmek gerekirse terörizmle mücadelede siyasal desteğin kesilmesini askeri 

yollarla başarma imkânı sınırlıdır. Daha önemli ve kalıcı olan,  kitlelerin düşünce ve 

algılarında değişiklik sağlanması ve böylece terörle mücadelede halk desteği kazanmaktır.   

Demokrasi, insan hakları, piyasa ekonomisi gibi kavramların yarattığı çekicilik ve cazibeyi de 

bu çerçeve içerisinde ele almak gerekmektedir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Batı 

Avrupa’da ABD gücünün ve etkisinin artmasında çeşitli devletlerdeki üslerde konuşlanan 

ABD askeri varlığı ve Marshall Yardımları kadar ve hatta ondan daha fazla ABD kültürünün 

yaygınlaşması rol oynamıştır.34 

2006 yılında Savunma Bakanı D. Rumsfeld, Başkan Bush’un teröre açtığı savaş konusunda 

şunları söylemişti: “Bu savaşın en kritik çatışmaları Afganistan dağlarında veya Bağdat 

sokaklarında değil, New York, Londra, Kahire veya başka yerlerdeki televizyon stüdyolarında 

gerçekleşebilir.” 

 

Bu noktada sorulması gereken soru şudur: Avrupa Birliği bir Yumuşak Güç müdür? 

Maastricht Antlaşmasından sonra Avrupa Birliği adını alan Batı Avrupa’daki bütünleşme 

hareketinin başlangıçtan günümüze kayda değer ilerlemeler gerçekleştirdiği bir vakıadır. 

Avrupa Birliği’nde  iki ana eğilimi vardır. Bunlardan ilki işbirliği alanlarının genişlemesi 

anlamında derinleşme, öteki de üye sayısının artması, yani genişlemedir. Avrupa Birliği 

1980’lerin ortalarından beri uluslararası siyasal sistemde “ekonomik dev,  siyasi cüce” olarak 

tanımlanmaktadır.35 Bu kavramla kastedilen ekonomik bütünleşme alanında kaydedilen 

ilerlemenin ve gücün uluslararası politikayı çok da fazla etkilemediğidir. Avrupa Birliği, 

zaman içerisinde askeri güç konumunu güçlendirecek faaliyetlere girişmiştir. 1997 yılında 

İngiltere ile Fransa’nın St. Malo görüşmelerinde sağladıkları mutabakat üzerine başlatılan ve 

                                                        
34 Joseph Nye, op.cit. s 29-30.  

35 Desmond Dinan, Ever Closer Union-An Introduction to European Integration, Palgrave, London, 2003. S. 

508-526 
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Acil Müdahale Gücü oluşturulması faaliyetlerini bu kapsamda değerlendirmek 

gerekmektedir.36  

Bununla birlikte, siyasal ve askeri bütünleşme alanlarında üye devletlerin yetki devri 

konusunda mutabakat sağlayamamış olmaları, AB’nin uluslararası alanda ağırlığının ve 

yaptırım gücünün bulunmadığı anlamına gelmemektedir. Günümüzde AB, gerek ortak dış 

ticaret politikası yoluyla, gerek Komisyon ve Dönem Başkanı ülkenin inisiyatifi ile girişilen 

faaliyetlerle uluslararası siyasal sistemi ve devletleri doğrudan ve derinden 

etkileyebilmektedir.  Çatışma sonrası bir bölgenin normalleşmesi için yürütülen faaliyetlere 

iştirak, uluslararası insani yardımlar, Avrupa Komşuluk Politikası ve nihayet adaylık/tam 

üyelik, sınırlı ekonomik işbirliği hedefi ile yürütülen faaliyetlerin başarısı,  AB’nin çok etkili 

bir Yumuşak Güç olduğunu göstermiştir.   

2. Balkanlarda Siyasal İhtilaflar ve AB’nin Tutumu 

Avrupa Birliğinin Balkanlara yönelik politikasını analiz etmeden önce kısaca Balkan 

ülkelerini doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen ihtilaf konuları üzerinde durmak 

gerekmektedir. Balkan ülkelerinin yakın siyasal geçmişi, İkinci Dünya Savaşından sonra 

farklı bir gelişim çizgisi izlemiştir. Romanya ve Bulgaristan, savaş sonrasında SSCB etkisi 

altında kalmış ve Varşova Paktı ve COMECON ile bunu tescil etmiştir.  Yunanistan ve 

Türkiye ise Batı ile yakın ilişki içerisindedir. Her iki ülke de 1952 yılında NATO’ya 

katılmıştır.  Arnavutluk’ta yönetimi ele geçiren Enver Hoca, SSCB ile ilişkilerinde sorunlar 

ortaya çıkınca ülkeyi dünyadan tamamen tecrit etmiştir.  1985 yılında ölümünün ardından 

Arnavutluk’ta komünizm 7 yıl daha devam etmiştir. İkinci Dünya Savaşından sonra Tito 

tarafından kurulan Sosyalist Yugoslavya ise hem Arnavutluk’tan hem de SSCB bloğunda yer 

alanlardan  farklı bir gelişim çizgisi izlemiştir.  

                                                        
36 Robert Dover, “The EU’s Foreign, Security and Defence Policies”, The European Union Politics, Michelle 

Cini (ed), Oxford University Press, New York 2007, s.237-251.  
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Kendine özgü sosyalist modeli ile dikkatleri üzerinde toplayan Yugoslavya bir yandan tek 

parti idaresi altında başka siyasal görüşlerin temsilini engellemiş, öte yandan Pazar 

Sosyalizmi adıyla özel mülkiyetin var olduğu piyasa ekonomisi uygulamıştır. Yugoslavya’nın 

özgün koşulları nedeniyle bu ülkede  hegemonyacı, ayrılıkçı ve irredentist milliyetçi eğilimler 

varlığını hep korumuş, yönetim tarafından kurgulanan Güney Slav (Yugoslav) üst kimliği 

başarılı olmamıştır.37  

Tito döneminde dahi gücünü koruyan milliyetçi eğilimler, Tito sonrası dönemde önce illegal 

ardından da fiilen ve hukuken örgütlenerek siyasetin içerisinde yer almışlardır. Balkanların 

kronik sorunu, tatminsiz milliyetçi ütopyalardan kaynaklanan siyasal hareketlerdir. Bu 

çerçeve dahilinde Sırplar diğer Cumhuriyetlerde yaşayan Sırpları da içine alacak Büyük 

Sırbistan projesini gündeme getirirken, Hırvatlar, İkinci Dünya Savaşı yıllarında 4 yıl ayakta 

kalan Ustaşa Hırvatistan’ı hedefine yönelmişlerdir.  Makedonlar tarihsel coğrafyanın 

sınırlarını tartışmaya açarken, Kosova’da yaşayan Arnavutlar kendilerine haksızlık yapıldığını 

ileri sürerek Federe Cumhuriyet taleplerini dile getirmişlerdir. Hiçbir milletin çoğunluk 

oluşturmadığı Bosna Hersek’te ise yerel Sırplar yaşadıkları toprakların Sırbistan ile 

birleşmesini talep etmişlerdir. Benzer şekilde Bosnalı Hırvatların ütopyası da Hırvatistan’ın 

sınırlarının kendi yaşadıkları yerleri de içine alacak şekilde genişlemesidir.  

Yugoslavya’nın dağılması sonrasında da bölge halkları/milliyetçilikleri arısındaki 

anlaşmazlıklar varlığını devam ettirmiştir. Yunanistan, Makedonya’nın kendi ismiyle 

uluslararası topluma dahil olmasını engellemiş ve bu ülkenin AB ile ilişkilerini bloke 

etmiştir.38  Kosova’nın 2008 Şubat ayında bağımsız devlet olarak sahneye çıkmasından sonra 

dahi Batı Balkanlarda ihtilaflar sona ermemiştir. Bir yandan Kosova içinde kalan Sırp 

                                                        
37 Misha Glenny, Balkans- Nationalism, War and the Great Powers, Granta Books, London, 1999, s. 545-580 

38 Makedonya ile Yunanistan arasındaki ihtilaf için bakınız. Axes Sotirin Walden, “Greece and New Macedonian 

State”  http://dev.ulb.ac.be/cevipol/dossiers_fichiers/waldden-complet.pdf/ 
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bölgeleri, öte yandan Sırp milliyetçilerin Kosova’yı anavatan kabul etmeleri siyasal 

ihtilafların başında yer almıştır. Bunun dışında Kosova, Arnavutluk ve Makedonya’nın bu 

ülkelere mücavir bölgelerinde yoğunlaşan yerel Arnavutların birleşmesi projesi sık aralıklarla 

gündeme gelmiştir.  Bosna Hersek’de temelleri Dayton anlaşmasına dayanan siyasal sistemin 

karmaşık yapısı bu ülkenin karar alma sürecini tıkamıştır. Bosnalı Sırpların irredentist 

eğilimleri nedeniyle sık sık başvurdukları veto/blokaj siysasal sistemin sağlıklı yürümesini 

kilitlemiştir.  

Günümüzde Balkan ülkelerinin bir bölümü AB’ye tam üye olarak katılmıştır. Bazıları 

adaylık/müzakere sürecinde, bakiye kalanlar ise potansiyel aday statüsündedir. Balkan 

ülkelerinden AB’ye ilk katılan Yunanistan olmuştur. Yunanistan aynı zamanda 15 Temmuz 

1959’da o dönemdeki adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu’na katılmak için ilk başvuruyu 

yapan ülkedir. Albaylar Cuntası dönemindeki duraklamaların ardından Yunanistan’ın AB 

yolculuğu 1974 sonrasında hızlanmış ve bu ülke 1 Ocak 1981’de AET’ye tam üye olarak 

katılmıştır. Balkanların geriye kalan ülkelerinin Avrupa Birliği ile adaylık/tam üyelik ilişkisi 

içerisine girmeleri ise ancak 1990’lı yılların ikinci yarısından itibaren gündeme gelmiştir.   Bir 

başka ifadeyle, Avrupa Birliğinin Balkan bölgesine ilgi duyması ve bölgedeki gelişmelerle 

yakından takip etmesi ancak Soğuk Savaşın sona ermesi sonrasında mümkün olmuştur. 

Lağvedilen Varşova Paktı ve kimi eski SSCB/Yugoslavya ardılı ülkelerle 1990’lı yıllarda 

imzalanan Avrupa Antlaşmalarının temel amacı, bölünmüş Avrupa kıtasında birliğinin 

sağlanmasıdır. NATO’ya ilave olarak bu süreçte AB’de önemli rol üstlenmiştir. 39 

Nitekim, AB Devlet ve Hükümet Başkanlarının Haziran 1993’de kabul ettiği Kopenhag 

Kriterleri de esasen Avrupa kıtasında siyasal birliği tesis etme hedefine yönelikti.  Söz konusu 

belge ile tarihlerinde demokrasi ve piyasa ekonomisi deneyimi olmayan ülkelerin hızlı bir 

şekilde AB üyeliğine hazırlanması için yerine getirilmesi gereken asgari yükümlülükler 
                                                        
39 Marie Severosky, “Agenda 2000: A Blueprint for Successful EU Enlargement?, 

http://aei.pitt.edu/777/1/scop98_1_4.pdf/ 
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düzenleniyordu. Buna göre, AB’ye katılmak isteyen ülkelerde çok partili siyasal hayatın 

vatandaşların tercihleri ile şekillenmesi, insan hakları ve azınlık haklarına saygı gösterilmesi, 

hukuk devleti ve son olarak da piyasa ekonomisi asgari koşullar olarak belirlenmişti.40 1990’lı 

yıllarda Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri belirli ilerlemeleri kaydetmeleri koşuluyla Avrupa 

Birliği ile adaylık ve tam üyelik hedefi öngören kapsamlı ve çok taraflı ilişkiler içerisine 

girdiler.  

AB’nin Balkanlara yönelik stratejik vizyonu bu dönemde şekillenmeye başladı. 1990’ların 

başında Yugoslavya’da patlak veren krizi yönetmede Avrupa Birliği yetersiz kalmıştı. Gerek 

1991 Haziran ayından 1992 başına kadar devam eden Sırp Hırvat savaşında, gerek 3.5 yıl 

süren Bosna Hersek Savaşında gerekse 1998-1999 Kosova çatışmalarında Avrupa Birliği 

etkili bir varlık gösteremedi. Balkan coğrafyasında çatışmaya dönüşen anlaşmazlıklar temelde 

Atlantik ötesinden gelen gücün inisiyatif kullanmasıyla çözüme kavuşturulmuştur.41 AB’nin 

Batı Balkanlarda meydana gelen siyasal gelişmelere hazırlıksız yakalanması ve olaylar 

karşısında yetersiz kalması hiç kuşku yok ki Batı Avrupa bütünleşme hareketinin kapsamı ile 

de yakından ilgilidir. O döneme kadar temelde ekonomik bütünleşmeye ağırlık ve önem veren 

AB’nin siyasal gelişmelere ilgi ve alakası aynı ölçüde değildir. Ortak dış ve güvenlik 

politikası alanında kaydedilen mesafeye rağmen AB’nin günümüzde bile yekpare ve kararlı 

bir siyasal aktörlüğünün varlığı tartışmalıdır.  

Bununla birlikte şu saptama da doğrudur: Avrupa Birliği 1990’lı yıllardan günümüze tam 

üyeliği özendirmek suretiyle Balkan coğrafyasındaki siyasal ihtilafların ve çatışmaların 

normalleşmesine katkı sağlamaktadır. Söz konusu katkı konvansiyonel askeri güç kullanımı 

kadar net ve belirgin değil ise de, yarattığı etki bakımından aynı yahut benzer sonuçlar 
                                                        
40 Bu konuda kapsamlı analiz için bakınız. “Heater Grabbe, A Partnership for Accession? The Implications of 

EU Conditionality for the Central and East European Applicants” 

 http://www.esiweb.org/enlargement/wp-content/uploads/2010/01/grabbe_conditionality_99.pdf/ 

 

41 İrfan Kaya Ülger, Yugoslavya’nın Parçalanması, Seçkin Yayınları, Ankara, 2003, s. 140-166. 



127 
 

doğurabilmektedir. Balkan coğrafyasının kadim/kronik sorunları olan hegemonyacı ve mikro 

milliyetçilikten kaynaklanan yayılmacı ve irredentist eğilimler, AB adaylık süreci ve tam 

üyelik hedefinin bölge ülkeleri tarafından benimsenmesiyle geri planda kalmış ve bölge 

topyekûn normalleşmeye başlamıştır.    

3. AB’nin Balkanlarda Siyasal İstikrara Katkısı 

  Kuşkusuz Balkan coğrafyasında siyasal istikrar ve barışa katkı yapan tek aktör AB değildir; 

ABD, BM, Türkiye gibi aktörlerin de bu süreçte kayda değer oranda önemli rolleri  

bulunmaktadır. Bununla birlikte bölgenin çatışma ortamından çıkarılıp siyasal istikrara ve 

güvenliğe yönlendirilmesinde ilk planda gözükmeyen ancak ağırlığı hissedilen temel aktör, 

Avrupa Birliği olmuştur. Tüm Balkan devletleri için tehdit oluşturan fanatik, hegemonyacı 

karakter taşıyan Sırp milliyetçiliğinin dizginlenmesi, Kosova ihtilafının barışçı bir şekilde 

sonuçlandırılması, Bosna Hersek’te siyasal istikrarın ve güvenliğin sağlanması, başka şeylere 

ilave olarak,  bölge devletlerine AB perspektifi verilmesi sayesinde gerçekleşmiştir. 

Makedonya, Karadağ ve Sırbistan için adaylık statüsü ve ardından Makedonya harici ülkelerle 

müzakerelerin başlaması bölgenin kaderini değiştirecek en önemli adımdır.  Bu yöndeki 

gelişmelerin uzak olmayan bir gelecekte Kosova, Bosna Hersek ve Arnavutluk için de söz 

konusu olması beklenmektedir.   

AB günümüzde her ne kadar,  Ortak Dış Güvenlik ve Savunma Politikası alanında mesafe kat 

etmekte zorlanmakta ise de komşuluk politikası, adaylık/tam üyelik perspekifi ile  mücavir 

bölgeleri derin biçimde etkilemekte ve dönüştürmektedir. 2005’den günümüze kendi 

içerisinde derin sorunlar yaşamış olmasına rağmen bütünleşme hareketinin tam üyelik 

perspektifi Balkanları kelimenin tam anlamıyla derin biçimde etkilemiş ve bölgenin siyasal 

istikrar kazanması ve barışa ulaşmasını sağlamıştır.  

AB resmi raporlarında ve üye ülkelerde son yıllarda dikkat çeken eğilim şudur: Balkanlar 

yerine gittikçe artan ölçüde Güneydoğu Avrupa ismi tercih edilmektedir. Bu eğilimin 
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gerisinde yatan düşünce Balkan kavramının yarattığı olumsuz izlenimden kaçınma yanında 

Balkanların Avrupa kıtası içinde yer aldığını vurgulama çabasıdır.  Coğrafi bakımdan Avrupa 

kıtasında yer alan Balkanların bu özelliği ile AB üyeliği arasında irtibat kurulmaktadır. 

Balkan ülkelerinden Yunanistan, 1981 yılında o zamanki adıyla AET’ye tam üye olarak 

katılmıştı. Slovenya, Mayıs 2004’de, Bulgaristan ve Romanya 2007’de, Hırvatistan ise 2013 

Temmuz ayında AB’ye tam üye olmuştur.  

Avrupa Birliği’nin Balkanlar yönelik temel stratejisi şudur: Bölge ülkelerinin tam üyeliğe 

özendirilmesini ve koşulları sağlamaları halinde üye olmalarını öngörmektedir.42 1990’lı 

yıllarda AB’nin Balkanlara ilgisi temelde kriz yönetimi ve Yugoslavya’nın dağılması 

sonrasında bölge ülkelerinin yeniden yapılanması üzerinde yoğunlaşmakta idi. 1999 yılında 

AB’nin Balkanlara bakışı daha da netleşti. 1999 yılında AB tarafından İstikrar ve İşbirliği 

Süreci başlatıldı. Kısa bir süre sonra da bu işbirliğinin örgütsel yapısını oluşturacak olan 

İstikrar Paktı kuruldu. 2000 yılında Fiera’da toplanan Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet 

Başkanları zirvesinde Güneydoğu Avrupa İstikrar Paktı’na üye olan Balkan devletleri AB’ye 

aday ilan edildi. 432003 yılında toplanan Selanik Zirvesinde ise bu karar teyit edilmiştir.  

Yugoslavya’nın dağılması sonrasında Balkan coğrafyasını derinden etkileyen siyasal eğilim 

hegemonyacı ve mikro milliyetçilik akımları olmuştur.  Bölgede çatışmalara son veren 

antlaşma, 1995 yılı sonunda Dayton’da imzalanmış, uluslararası toplum bölgede güvenlik 

tesisi için BM tarafından oluşturulan barış gücüne (UNPROFOR) destek vermiştir.  AB’nin 

Batı Balkanlara yönelik politikası 1999 yılında İstikrar ve İşbirliği Süreci ile ortaya çıkmaya 

başlamıştır. Bu projenin amacı Batı Balkan ülkelerinin Avrupa Birliği ile tedrici olarak 

yakınlaşmasını sağlamak ve tam üyeliğe giden yolu aralamaktır. Bu politika çerçevesinde ikili 

                                                        
42 Corina Stratulat, “EU Enlargement to the Balkans- Shaken not Stirred” 

http://www.epc.eu/documents/uploads/pub_3892_eu_enlargement_to_the_balkans_-_shaken,_not_stirred.pdf/ 

 

43  https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/00200-r1.en0.htm/ 
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düzeyde ortaklık anlaşması karakteri taşıyan anlaşmaların yanında mali yardım, siyasal 

diyalog, ticari ilişkiler ve bölgesel işbirliği amaçlanmıştır.  

İstikrar ve İşbirliği süreci çerçevesinde imzalanan anlaşmalar, 1990’lı yıllarda eski Varşova 

Paktı üyesi devletlerle imzalanan Avrupa Anlaşmalarına benzemektedir.  Bu antlaşma ile 

devletlerden ortak demokratik değerlere, insan hakları ve hukuk devletine uyum sağlamaları 

öngörülmektedir. AB ile aday ülke arasında işleyen sürecin karar organı İstikrar ve İşbirliği 

Konseyi adını almakta ve bu organ sürecin uygulamalarını denetlemektedir.  İstikrar  ve 

İşbirliği Konseyi’ne aynı ismi taşıyan komiteler destek vermektedir.  İstikrar ve İşbirliği 

Parlamenterler Komitesi bu işbirliği çerçevesinde ulusal parlamentolarla Avrupa 

Parlamentosu arasında irtibat sağlamaktadır. 44 

Halen AB ile İstikrar ve İşbirliği Anlaşması antlaşması imzalayan devletler Makedonya, 

Arnavutluk, Karadağ ve Sırbistan’dır. İstikrar ve İşbirliği üyesi olan Hırvatistan, 2013 

Temmuz ayında AB’ye katılmıştır.  Bosna Hersek ile imzalanan antlaşma ise henüz yürürlüğe 

girmemiştir. Sürece Kosova Cumhuriyetini de dahil etme çalışmaları devam etmektedir.  Ne 

var ki,  değişik sebeplerle 5 AB üyesi devletin (Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan, Romanya, 

Slovakya ve İspanya) Kosova’yı tanımamış olmaları bu konuda ilerleme sağlamasını 

zorlaştırmaktadır.  

İstikrar ve İşbirliği süreci, bölge devletlerini potansiyel aday kabul etmektedir. Bu çerçevede 

gelecekte tam üye olacak ülkelerin yerine getirmeleri gereken asgari yükümlülükleri 

belirlemektedir.45 Balkan ülkelerinin tam üyelik hedefine yönelmeleri ancak Kopenhag 

Kriterlerine uyum sağlamaları halinde mümkün olabilecektir. Aday ülkelerden tedricen 

                                                        
44 İstikrar Paktı için bakınız. 

http://www.esteri.it/MAE/EN/Politica_Estera/Aree_Geografiche/Europa/OOII/Patto_di_stabilit_dei_Balcani.htm

/ 

45 Daniel Trenchov, “The Future of the Western Balkans Integration within the EU”, 

http://www.analyticalmk.com/files/2012/01/04.pdf/ 
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Topluluk müktesebatını iç hukukuna aktarmaları talep edilmektedir. AB’den ortaklık statüsü 

alan aday devletlerin bu alanda kaydettiği gelişmeler ise İlerleme Raporları ile sıkı biçimde 

takip edilmektedir. AB ayrıca aday ve potansiyel aday ülkelerin mali yardım kapısını 

aralamıştır. 2007 yılından itibaren Balkan ülkelerine mali yardımlar Katılım Öncesi Yardım 

(IPA) fonundan sağlanmaktadır. Bu çerçevede sağlanan kaynaklar kurumsal gelişme, hukuki 

reform, insan hakları, idari ve ekonomik yaptırımlar ve bölgesel düzeyde işbirliği projelerinin 

finansmanı için tahsis edilmektedir.  Batı Balkan ülkeleri ayrıca Erasmus gibi AB 

programlarına da dahil edilmiştir.   

İstikrar ve İşbirliği Paktının bir diğer amacı da bölge ülkelerini ticaret, taşımacılık, enerji, 

çevre gibi konularda işbirliğine yönlendirmektir. Ayrıca hassasiyet gerektiren savaş suçları, 

sınır sorunları, mülteciler ve organize suçlarla mücadele de desteklenmektedir.  

2008 yılında İstikrar Paktı mekanizması revize edilmiş ve Bölgesel İşbirliği Konseyi adını 

almıştır. Genel Sekreterliği Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’dadır. Sürecin adı ise 

Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci olarak değiştirilmiştir. Batı Balkan ülkelerine tanınan vize 

serbestisi de AB ile ilişkilerin canlanmasına kapı aralamaktadır.  2009 Aralık ayında vize 

serbestisi Makedonya, Karadağ ve Sırbistan’a, 2010 Kasım ayında ise Arnavutluk ve Bosna 

Hersek’e tanınmıştır.  Haziran 2012’de Kosova  Cumhuriyeti ile bu kapsamda diyalog 

başlatılmış ve bu ülkeden yasal düzenlemeler yapması istenmiştir.  Vize serbestisi 

uygulamalarında yasal olmayan mülteci başvuruları gibi bazı ihlallerin ortaya çıkması üzerine 

Komisyon tarafından Batı Balkan ülkeleri için izleme mekanizması kurulmuştur.  

Batı Balkan ülkelerinin AB ile ikili ilişkilerinin fiili durumu ana hatlarıyla şu şekildedir: 

Arnavutluk ile AB arasında İstikrar ve İşbirliği Anlaşması Nisan 2009’da yürürlüğe girmiştir. 

Bu gelişmeden birkaç gün sonra Arnavutluk tam üyelik başvurusu yapmıştır. Komisyon 

tarafından yapılan bir açıklamada bu ülkenin öncelik taşıyan 12 alanda yükümlülüklerini 
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yerine getirmesi halinde tam üyelik müzakerelerinin başlayacağı bildirilmiştir. Komisyonun 

2012 tarihli ilerleme raporunda bu ülkeye aday statüsü verilmesi önerilmiştir.  

Potansiyel aday ülkelerden biri olan Bosna Hersek Cumhuriyeti henüz tam üyelik başvurusu 

yapmamıştır. Bosna Hersek ile AB arasında İstikrar ve İşbirliği anlaşması 2008 yılında 

imzalanmıştır. Ancak anlaşma Bosna Hersek devletinin iç idari yapısından kaynaklanan 

sebeplerle yürürlüğe girmemiştir. Bununla birlikte anlaşmanın ticarete ilişkin hükümleri ayrı 

bir düzenleme yapılmak suretiyle uygulamaya konulmuştur. 2012 Temmuz ayında taraflar 

arasında yüksek düzey temaslarda tam üyelik başvurusu hazırlıkları konuşulmuştur.  AB, 

Bosna Hersek Cumhuriyeti bakımından çok önemli olan Dayton antlaşmasını 

desteklemektedir. 2011 yılından beri Avrupa Birliğinin Bosna Hersek özel temsilcisi aynı 

zamanda bu ülkenin Özel Temsilcisi statüsündedir.  

2004 yılında AB’ye tam üyelik başvurusunda bulunan Makedonya’ya bir yıl sonra aday ülke 

statüsü tanınmıştır. Ne var ki, bu ülkenin ismi nedeniyle Yunanistan’ın itirazları ikili 

ilişkilerde mesafe alınmasını engellemiştir. 2009 yılında Komisyon tam üyelik 

müzakerelerinin açılmasını tavsiye etmiş ve bu görüş Komisyon’un ilerleme raporlarında da 

tekrarlanmış ve Parlamento tarafından desteklenmiştir. Ne var ki, Bakanlar Konseyi’nde 

kararların oybirliği ile alınması nedeniyle Makedonya ile müzakerelere başlanamamıştır. 

Yunanistan, ülkenin ismi nedeniyle karar alınmasını engellemektedir.  

Kosova, AB’nin potansiyel aday ülkelerinden birisidir. 2008 yılında bağımsızlık ilan 

etmesinden ardından bu ülkeye tam üyelik perspektifi verilmiştir. Günümüzde AB’nin 28 

ülkesinden 23’ü Kosova’yı tanımaktadır. AB tarafından bağımsızlık kararından sonra 

Kosova’ya Özel Temsilci atanmış ve EULEX (Rule of Law Mission) faaliyete başlamıştır. 

Haziran 2012’de Vize Serbestisi Yol Haritasının açıklanmasından bir yıl sonra bu ülke ile 

İstikrar ve İşbirliği anlaşması görüşmeleri başlamıştır. Bu ülkenin tam üye olarak AB’ye 

katılması esasında AB-Sırbistan ilişkileri ile doğrudan ilintilidir.  
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2006 yılında Sırbistan’dan ayrılmasından iki sene sonra Aralık 2008’de tam üyelik 

başvurusunda bulunan Karadağ Cumhuriyeti’ne adaylık statüsü 2010 yılında verilmiştir. 

Haziran 2012’de bu ülke ile tam üyelik müzakereleri açılmıştır.  Karadağ ile imzalanan 

İstikrar ve İşbirliği Paktı ise Mayıs 2010’da yürürlüğe girmiştir.  

Sırbistan ise Aralık 2009’da tam üyelik başvurusunda bulunmuş ve 2012 Mart ayında bu 

ülkeye adaylık statüsü verilmiştir. Bu kararın ardında Belgrad ve Priştina’nın uzlaşmaya 

varması yatmaktadır. Sırbistan’ın Kosova ile ilişkilerinin normalleşmesi üzerine Avrupa 

Konseyi tarafından Haziran 2013’de tam üyelik müzakerelerinin açılması kararı alınmış ve 

müzakerelere 2014 yılı Ocak ayında başlanmıştır. Sırbistan ile AB arasında İstikrar ve 

İşbirliği Antlaşması 2008 yılında imzalanmıştır. Ancak Haziran 2010’da onay süreci AB 

tarafından dondurulmuştur. Bunun temel sebebi Sırbistan yönetimimin o dönemde 

Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi ile işbirliği yapmamış olmasıdır. Bu krizin aşılmasının 

ardından ikili ilişkiler normalleşmiş ve Sırbistan’ın tam üyelik yolu açılmıştır.  

 

Sonuç 

Soğuk Savaşın sona ermesinden sonra önce Varşova Paktı’nın lağvedilmesi, ardından 

SSCB’nin dağılması tüm dünyada kimlik siyaseti ve mikro milliyetçiliğin güçlendiği yeni bir 

dönemin kapısını aralamıştır. Balkanlar bu gelişmeden derinden etkilenen bölgelerin başında 

gelmektedir. Özellikle Yugoslavya ve Arnavutluk gibi SSCB ile doğrudan bağlantısı olmayan 

komünist kökenli ülkelerde yaşanan değişim, etnisite, dil, din ve mezhep bakımından 

dünyanın en karmaşık bölgesi olan Balkanlarda milliyetçilik çağının geri dönmesini 

sağlamıştır.  1992 başında Sırp Hırvat çatışması ile başlayan savaş, Bosna Hersek iç savaşı ve 

Kosova’daki çatışmalarla alanını daha da genişletmiş ve Balkan halklarının etnisite ve kimlik 

temelli ideolojilere  eğilimini güçlendirmiştir.  
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Balkan coğrafyasındaki milliyetçiliklerin hegemonya, ayrılıkçılık ve irredentizm olarak 

adlandırılabilecek ütopyaları siyasal çatışmaların temelini teşkil etmektedir. Bölgede 

normalleşme ve siyasal istikrarın tesisi temelde  uluslararası toplumun desteği ile imzalanan 

Brioni  ve Dayton Antlaşmaları ve Martty Ahtisaari Planı belgelere dayanmaktadır.  Bölge 

ülkelerinde BM , NATO ve AB  şemsiyesi altında barış gücü görevlerinin yürütülmesi de 

önemlidir.  Ancak Balkanlarda kalıcı barış ve istikrarı görünmez el olarak AB yumuşak gücü 

sağlamıştır. Bölgede en büyük istikrarsızlık unsuru olan Sırp milliyetçiliğinin güç 

kaybetmesinde AB perspektifi, tam üyelik hedefinin  bölge ülkelerini cezbedecek biçimde 

ortaya konulmuş olması önemlidir. AB’nin temel hedefi etnik çatışmaları önlemek,  siyasal 

istikrarsızlıktan kaynaklanan göçü azaltmak ve Batı Balkan ülkelerini siyasal, hukuki ve 

ekonomik değişim yoluyla AB bünyesine dahil etmektir. Balkanlarda kalıcı barış ve istikrara 

en büyük katkı da AB’nin bu kapsamda yürüttüğü İstikrar ve İşbirliği Pakt olmuştur. 
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NATO’NUN KOSOVA MÜDAHALESİ 

 

Caner Sancaktar* 

 

Giriş 

 

 NATO (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü), İkinci Dünya Savaşı sonrasında gelişen 

komünizm hareketini ve SSCB’yi çevrelemek amacıyla kuruldu. Ayrıca ABD, özelde Avrupa 

kıtasında genelde ise kapitalist dünya sisteminde kendi hakimiyetini tesis etmek için askeri 

alanda NATO’yu kullandı. 1991’de SSCB’nin resmen yıkılması ve komünist hareketin bu 

yıllarda dünya ölçeğinde gerilemesi sonrasında NATO’nun yeni işlevi ortaya çıktı: Batılı 

merkez kapitalist devletlerin (özellikle ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa’nın) kapitalist 

dünya sisteminde hakimiyetini koruma ve güçlendirme. 

 ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa olmak üzere Batılı merkez kapitalist (emperyalist) 

devletler, kapitalist dünya sisteminde kendi hakim pozisyonlarını muhafaza etmek ve 

güçlendirmek amacıyla gerektiğinde (yani diğer ekonomik ve siyasal araçlar etkisiz 

kaldığında) bir askeri araç olarak NATO’yu kullanıyorlar. Bu amaçla NATO’nun askeri 

kapasitesi, ilk defa SSCB yıkıldıktan sonra yani başka bir ifadeyle iki kutuplu sistem sona 

erdikten sonra 1991 Irak Savaşı’nda kullanıldı. NATO’nun Balkanlar’daki ilk askeri 

operasyonu Bosna-Hersek’te ve ikinci olarak Kosova’da başarıyla gerçekleştirdi. Bu 

operasyonları Asya’da Afganistan ve Kuzey Afrika’da Libya müdahaleleri takip etti. 

 NATO müdahalalerini sadece “askeri operasyon” veya “savaş” olarak değerlendirmek 

yanlış olacaktır. Çünkü her savaş, Prusyalı General Karl von Clausewitz’in belirttiği gibi, bir 

                                                        
* Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi. E-mail: 

caner.sancaktar@kocaeli.edu.tr 
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“siyasal eylemdir” ve “askeri araçlarla sürdürülen siyasettir”.1 Her savaşın siyasal veya 

ekonomik nedeni ve amacı vardır. Pek çok savaşta ise siyasal ve ekonomik nedenler ve 

amaçlar iç içe geçer. Dolayısıyla NATO müdahalesi de, siyasal-ekonomik nedenden 

kaynaklanır ve siyasal-ekonomik amaca yönelir. Yani NATO’nun gerçekleştirdiği askeri 

müdahaleler, başlı başına amaç değil, amaca ulaşmak için kullanılan askeri araçtır. Amaç, 

hedef ülkede / bölgede siyasal-ekonomik yeniden yapılanma gerçekleştirmek ve böylece 

Batılı merkez kapitalist devletlerin hakimiyetini kurmak, devam ettirmek veya 

güçlendirmektir. 

 Şimdiye kadar gerçekleştirlmiş olan her NATO müdahalesini, bir sonraki aşamada 

geniş kapsamlı siyasal-ekonomik yeniden yapılanma takip etmiştir / ediyor. Dolayısıyla 

NATO müdahalesi, amaçlanan siyasal-ekonomik yeniden yapılanmanın ön aşamasıdır. Her 

NATO müdahelesi ve akabinde gerçekleştirilen siyasa-ekonomik yeniden yapılanma, hem 

hedef ülkede/bölgede hem de kapitalist dünya sistemi ölçeğinde ABD başta olmak üzere 

Batılı merkez kapitalist (emperyalist) devletlerin hakimiyetini güçlendiriyor. Dolayısıyla 

NATO’nun Kosova müdahalesi de, bu bağlamda ele alınması ve açıklanması gerekiyor. 

 

Batı’nın UÇK’ya Desteği 

Kosova’da Sırp-Arnavut çatışması 1990’lı yıllarda giderek tırmandı ve sivil kayıplar arttı. Bu 

durum dünya kamuoyunun dikkatini bölgeye çekti. 1998 yılına gelindiğinde Batılı merkez 

kapitalist devletler (ABD ve Batı Avrupa devletleri), Kosova sorununu BM Güvenlik 

Konseyi’ne taşıdılar. Güvenlik Konseyi 31 Mart’ta “Kosova krizinin çözülmesi” için 

Yugoslavya Federal Cumhuriyeti’ne (yani Sırbistan, Karadağ ve Kosova’ya)2 silah 

                                                        
1 Beril Dedeoğlu, Uluslararası Güvenlik ve Strateji, Yeniyüzyıl Yayınları, İstanbul 2008, s. 101-103 ; Faruk 

Sönmezoğlu, Uluslararası Politika ve Dış Politika Analizi, Filiz Kitabevi, İstanbul 1995, s. 339-340. 

2 Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti (YSFC), altı federe cumhuriyetten ibaretti. Bunlardan Slovenya, 

Hırvatistan, Makedonya ve Bosna-Hersek cumhuriyetleri bağımsızlık ilan ettikten sonra geriye sadece 
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ambargosu uygulama kararı aldı (1160 sayılı karar). Kosova’da yaşanılan olayların bir “iç 

mesele” olduğunu söyleyen Çin oylamada çekimser kaldı. Ayrıca 23 Eylül’de BM Güvenlik 

Konseyi, Sırp ve Arnavut güçlerini silahlı çatışmaları durdurmaya çağırdı (1199 sayılı karar). 

Bu oylamada da Çin, aynı gerekçeyle çekimser davrandı.3 

Liberal Batı Avrupa ve Amerikan basını sürekli olarak Sırp milliyetçiliğini suçladı. Özellikle 

de Miloseviç’in tehlikeli ve saldırgan bir cani olduğu yönünde yayınlar yapıldı. Miloseviç’e 

“Balkan Kasabı” lakabı Amerikan liberal medyası tarafından yapıştırıldı. Ardından bu 

kasaplık lakabı tüm Sırp ulusuna genelleştirildi. Alman basınında bu işin liderliğini 

Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinin yayıncısı Jorg Reismuller ile yazar Viktor Maire 

üstlendi. ABD, 1989’dan itibaren Kosova’daki ayrılıkçı Arnavut milliyetçiliğini destekledi ve 

Miloseviç yönetimini, Arnavutların haklarına tecavüz etmekle suçladı. Ayrıca ABD, 

Sırbistan’ı, uluslararası hukuku çiğneyen, uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden “haydut 

devlet” ilan etti.4 

ABD, İngiltere, Almanya, Fransa başta olmak üzere Batılı merkez kapitalist devletler, sadece 

Sırp polis ve ordusunun Arnavut sivillere yönelik saldırılarını görüp kınadılar. Ama Kosova 

Kurtuluş Ordusu (UÇK)’nun Sırp sivillere yönelik saldırılarını görmezden geldiler. 

Başlangıçta UÇK’yı terörist sayan ABD, 1998’de bu örgütü kendi terörist listesinden sildi ve 

örgüt liderleriyle resmi diplomatik görüşmeleri başlattı. Aynı davranışı Batı Avrupa 

                                                                                                                                                                             

Sırbistan ve Karadağ cumhuriyetleri kaldı. Bu iki cumhuriyet, yeni bir anayasa hazırlayarak YSFC’nin adını 27 

Nisan 1992’de “Yugoslavya Federal Cumhuriyeti” (YFC) olarak değiştirdiler. Yani YFC; Sırbistan ve Karadağ 

cumhuriyetlerinden oluşuyordu. Kosova ise bu tarihte halen resmi olarak Sırbistan Cumhuriyeti’nin bir 

paçasıydı. Mart 2003’te kabul edilen yeni anayasa YFC’nin ismini “Sırbistan ve Karadağ Federal 

Cumhuriyeti” olarak değiştirdi. 3 Haziran 2006 günü Karadağ Meclisi bağımsızlık ilan etti ve böylece 

Sırbistan-Karadağ Federasyonu da sona ermiş oldu. 

3 Bkz.: David Travers, “The UN: Squaring the Circle”, The Kosovo Crisis: The last American war in Europe?, 

Ed. Tony Weymouth, Stanley Henig, Reuters, London 2001, s. 250-254. 

4 Susan L. Woodward, “The West and International Organizations”, Yugoslavia and After: A Study in 

Fragmentation, Despair and Rebirth, Ed. David A. Dyker, Ivan Vejvoda, Longman, London 1996, s. 163. 



137 
 

hükümetleri de sergilediler. Batılı önemli basın-yayın organları, UÇK’nın bizzat Batılı 

devletler tarafından silahlandırıldığı ve eğitildiği yönünde önemli haberler ve makaleler 

yayınladı. Örneğin; Fransız uzman Roger Falggot, İngiltere’de yayınlanan haftalık The 

European dergisi için kaleme aldığı makalesinde şunları yazdı:  

“Alman sivil ve askeri istihbarat servisleri, Balkan bölgesinde Alman etkisini 

güçlendirmek amacıyla isyancıların eğitilmesi ve donatılması çalışmalarına 

karıştılar… UÇK’nın 1996’da doğuşu, Hansjoerg Geiger’in BND (Alman gizli 

servisi)’nin yeni başkanı olarak göreve atanmasıyla aynı döneme denk geldi... BND 

adamları, UÇK’nın komuta yapısı için elemanların, Arnavutluk’taki 500.000 Kosovalı 

arasından seçilmesi sorumluluğunu üstlendiler.”5 

 

Alman parlamentosu danışmanı Matthias Küntzel ise, UÇK’nın kuruluşundan itibaren Alman 

gizli diplomasisinin bu örgüte yardımcı olduğunu ispatlamaya çalıştı. Yugoslavya, 

Bulgaristan ve Arnavutluk’ta görev yapmış olan Kanadalı Büyükelçi James Bissett, 

hazırladığı medya raporuna şu notu düştü:  

“1998 başında İngiliz Özel Hava Servisi, Kosova Kurtuluş Ordusu üyelerinin 

silahlandırılması ve eğitilmesi için CIA’ya yardım etti… Umut edilen, alevler içinde 

yanan Kosova’ya NATO’nun müdahale edebilmesi idi.”6 

 

CIA ajanları UÇK militanlarına “sabotaj eğitimi verdi. Telefon hatlarının nasıl devre dışı 

bırakılacağı, akaryakıt depolarının nasıl kundaklanacağı öğretildi… Amerikan gizli servisinin 

bu çabaları Kosova’da KFOR gücünde yer alan Avrupalı subaylar tarafından da 

                                                        
5 Makaleden aktaran http://en.wikipedia.org/wiki/Kosovo_Liberation_Army, (31.07.2013). 

6 Rapordan aktaran http://en.wikipedia.org/wiki/Kosovo_Liberation_Army, (31.07.2013). 
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doğrulandı.”7 Yugoslavya üzerine önemli çalışmalarıyla tanınan Tim Judah, UÇK’lı 

yöneticilerin Amerikan, İngiliz ve İsviçre istihbarat servisleriyle görüştüklerini yazdı.8  

The Sunday Times’ın 12 Mart 2000 tarihli baskısında şu çarpıcı haber yer aldı: “Amerikan 

istihbarat ajanları, NATO’nun Yugoslavya’yı bombalamasından önce UÇK’nın eğitilmesine 

yardımcı oldukların itiraf ettiler.”9 Haberin devamında şu önemli bilgiler yer aldı: NATO 

bombalaması başlamadan önce AGİT gözlemcileri Kosova’dan ayrıldılar. Gözlemciler, 

Kosova’dan ayrılırken ellerindeki uydu telefonlarını ve iletişim sistemlerini gizlice UÇK 

yöneticilerine teslim ettiler. Bundaki amaç, UÇK’nın, NATO ve Washington ile temas 

halinde olmasını sağlamak idi. Nitekim UÇK liderlerinin elinde NATO Komutanı General 

Wesley Clark’nın cep telefonu numarası mevcuttu. CIA ekibi UÇK’ya istihbarat ve silah 

desteği sağladı. AGİT için çalışmış olan bazı Avrupalı diplomatlar, “Amerikan politikasının 

Sırbistan’a askeri müdahaleyi kaçınılmaz hale getirdiğini” açıkladılar. 

1990’larda UÇK liderlerinden birisi olan ve daha sonradan Başbakanlık (2006-2008) yapacak 

olan Agim Çeku, Hırvat ordusu vasıtasıyla Amerikalılarla temas kurdu. UÇK 

komutanlarından Shaban Shala, 1996 yılında Kuzey Arnavutluk’ta Amerikan, İngiliz ve 

İsviçre ajanlarıyla görüşmeler yaptığını açıkladı. Amerikan “Military Professional Resources” 

şirketi UÇK’ya eğitim desteği sundu. UÇK’nın en büyük finansçısı, New York’ta yaşayan 

Arnavut müteahhit Florin Krasniqi idi. Krasniqi, 1990’larda Amerika’daki Arnavut 

diasporasının UÇK’ya yüklü meblağda para ve silah yardımı yaptığını açıkladı. Krasniqi, 

sniper ve zırh-delici Barratt marka tüfeklerin Amerika’dan Kosova’ya ihraç edildiğini ve bunu 

yaparken, “federal yasalardaki boşluklardan” faydalandıklarını itiraf etti. 

                                                        
7 Özgür Oğuz, Korhan Yıldırım, “Balkanların gizlisi saklısı”, Detay, Sayı 31, İstanbul 2001, s. 6. 

8 Tim Judah, Kosovo: War and Revenge, Yale University Press, New Haven, London 2002, s. 120. 

9Gazeteden aktaran http://www.balkanpeace.org/index.php?index=/content/balkans/ kosovo_metohija/articles/ 

kam01.incl, (31.07.2012). 
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Cumhuriyetçi Parti’den ABD Kongre üyesi Dana Rohrabacher, ABD’nin UÇK’ya silah 

yardımı yapılmasını savundu ve bunun için yoğun çalışmalarda bulundu. Bu “özverili 

çalışma”, 23 Temmuz 2001’de New Jersey’de düzenlenen törende “Arnavut-Amerikan Sivil 

Birliği” tarafından ödüllendirildi. Birlik Başkanı Joseph J. DioGuardi, Rohrabacher’ı 

kastederek, “O, Kongre’nin, Birleşik Devletler’in Kosova Kurtuluş Ordusu’nu 

silahlandırması konusunda ısrarcı olan ilk üyesidir ve günümüzde Kosova’nın bağımsızlığını 

açıkça destekleyen birkaç üyeden birisidir” dedi. Ardından mikrofonu eline alan Rohrabacher, 

çok ilginç bir biçimde, UÇK’nın ABD tarafından silahlandırılmasını, Fransa’nın 1776 

Amerikan Devrimi’ni desteklenmesine benzetti.10 

UÇK’nın silahlandırılması operasyonuna bir destek de Türkiye’den geldi: ABD Ulusal 

Güvenlik Ajansı (National Security Agency - NSA)’nda çalışan Wayne Madsen, 10 Ocak 

2007’de bir rapor yayınladı. Madsen’in raporuna göre CIA, 1990’lar boyunca UÇK’ya silah 

verdi. Fethullah Gülen Cemaati ve Yasin El-Kadı, silahların bölgeye ulaştırılmasında aracılık 

yaptı. Ayrıca aynı rapora göre, Fethullah Gülen’in kitapları Arnavutça’ya çevrildi ve UÇK 

eliyle bölgedeki Müslüman Arnavutlara dağıtıldı.11 

 

Rambouillet Sözleşmesi ve Askeri Müdahale 

 

UÇK’nın nihai amacı, Kosova’yı Sırbistan’dan koparmak ve “Büyük Arnavutluk” devletini 

kurmak idi. Büyük Arnavutluk’un sınırları Arnavutluk, Kosova, Batı Makedonya ve Presova 

Vadisi’ni kapsayacaktı.12 Bu nedenle UÇK, BM Güvenlik Konseyi’nin ateşkes çağırısına 

(1199 sayılı karara) kulak verilmedi ve sistematik olarak Kosovalı Sırplara yönelik saldırılar 

                                                        
10 http://en.wikipedia.org/wiki/Kosovo_Liberation_Army, (31.07.2013). 

11 Aydınlık, 04.07.2013, s. 9. Fethullah Gülen hallen ABD’de ikamet ediyor. Yasin El-Kadı ise, ABD’ye yönelik 

11 Eylül 2001 terör saldırısı sonrasında BM kararıyla “teröre destek veren kişiler” listesine dahil edildi. 

12 Sırbistan’ın güney doğusunda yer alan Presevo, Bujanovac ve Medveda belediyelerini kapsayan bölge. 
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gerçekleştirdi. Çok sayıda Sırp, UÇK güçleri tarafından katledildi, göçe zorlandı ve çeşitli 

baskılara / şiddete (tecavüz, adam kaçırma, işkence, tartaklama gibi) maruz bırakıldı. Hatta 

UÇK güçleri, bölgedeki Romanlara ve UÇK’ya karşı olan barışçıl Arnavutlara karşı da şiddet 

uyguladı. Ama buna rağmen Batılı merkez kapitalist devletler, BM Güvenlik Konseyi’nin 

1199 sayılı kararını çiğneyen ve sivillere saldıran UÇK’yı hiçbir zaman suçlamadılar ve 

kınamadılar. Ama Belgrat yönetimi, sürekli olarak Batılı devletler ve liberal basın tarafından, 

etnik temizlik uygulamakla, Arnavut halkı göçe zorlamakla ve çeşitli insan hakları ihlalleri 

yapmakla suçlandı. Yani Sırp hükümetin gerçekleştirdiği insan hakları ihlallerini ve 

katliamları kınayan / eleştiren Batı, UÇK’nın gerçekleştirdiği ihlalleri ve katliamları 

görmezden geldi. Batılı liberal basın-yayın kanallarının çoğu, UÇK’nın gerçekleştirdiği insan 

hakları ihlallerini, organize suç faaliyetlerini ve katliamları haber yapmaktan kaçındı.  

Amerikan, İngiliz, Alman ve Fransız hükümetleri, insan hakları ihlallerini, katliamı ve savaşı 

durdurmak “bahanesiyle”, Sırbistan’a, bölgeden askerlerini ve polisini çekmesi için baskı 

yaptılar. Sırp lider Miloseviç, bu baskıya direnince Sırbistan’a askeri müdahale yapılması 

gündeme getirildi. Bunu da, BM Güvenlik Konseyi kararıyla yapmak istediler. Böylece 

Sırbistan’a yönelik askeri saldırı uluslararası hukuk ve uluslararası toplum nezdinde 

“meşrulaştırılacaktı”. Ama konseyde veto yetkisi bulunan Rusya ve Çin, “Sırbistan’a askeri 

müdahale” teklifine kesin olarak karşı çıktılar. Bu nedenle ABD-İngiltere-Fransa ittifakı, BM 

Güvenlik Konseyi’nden askeri müdahale kararını çıkaramadı. 

Güvenlik Konseyi’nden istedikleri kararı çıkaramayan ABD ve Batılı müttefikleri, Kosova 

meselesini NATO’ya taşıdılar. 28 Eylül 1998’de “Kosova’da şiddet durdurulmadığı takdirde 

NATO’nun hava saldırısı düzenleyeceği” şeklinde bir ültimatom verildi.13 Ayrıca 30 Ocak 

1999’da NATO Konseyi, “sorunun siyasal çözümünü gerçekleştirebilmek için, Yugoslavya 

Federal Cumhuriyeti (YFC) topraklarındaki hedeflere hava saldırısı düzenlenebilir” 
                                                        
13 Christopher Williams, “Kosovo: A Fuse for the Lighting”, The Kosovo Crisis: The last American war in 

Europe?, Ed. Tony Weymouth, Stanley Henig, Reuters, London 2001, s. 27. 
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açıklaması yaparak Belgrat’a gözdağı verdi. Bu gözdağından sonra ABD-İngiltere-Almanya-

Fransa dörtlüsü, Kosova meselesi hakkında Güvenlik Konseyi dışında görüşmelerin 

yapılmasını önerdi. Bu öneriye Sırbistan ve Rusya olumlu karşılık verince Paris 

yakınlarındaki tarihi Rambouillet Kalesi’nde (Chateau de Rambouillet) 6 Şubat 1999’da 

görüşmeler başlatıldı. Arabuluculuk görevini, dönemin NATO Genel Sekreteri Javier Solana 

yürüttü. 

Yapılan görüşmelerin sonunda Amerikan, İngiliz ve Arnavut delegasyonları 18 Mart’ta 

“Rambouillet Sözleşmesi”ni imzaladılar. Sözleşme, siyasi ve askeri olmak üzere iki bölümden 

oluşuyordu. Siyasi bölüme göre; Kosova, YFC içinde özerk eyalet olacak, eyalette özgür ve 

adil seçimler düzenlenecek, demokratik kurumlar oluşturulacak, adil yargı sistemi kurulacak, 

azınlık ve insan hakları korunacaktı. Sözleşmenin askeri bölümünde ise, bağımsız bir devletin 

kabul etmesi mümkün olmayan hükümler yer alıyordu: Kosova’ya 30 bin kişilik NATO gücü 

yerleşecek, bölgenin güvenliğini NATO sağlayacak, NATO birliklerine YFC topraklarından 

tam (engelsiz) geçiş hakkı verilecek, NATO ve NATO mensupları YFC yasalarından muaf 

tutulacak. 23 Mart’ta YFC Meclisi, Rambouillet Sözleşmesi’nin siyasal bölümünü kabul 

ederek, sorunu “barışçıl ve demokratik” biçimde çözme niyetini açıkça ortaya koydu. Ama 

tabii ki YFC Meclisi, sözleşmenin askeri hükümlerini, “Sırbistan’ın egemenliğini zedelediği” 

gerekçesiyle reddetti.14 

Amerikan-İngiliz delegasyonu, bu askeri taleplerin YFC tarafından kabul edilmeyeceğini 

gayet iyi biliyordu. Asıl amaç; YFC’nin önüne “kabul edilmesi imkansız” istekler koymak, bu 

isteklerin reddedilmesini sağlamak ve böylece NATO saldırısının bahanesini üretmek idi. 

Nitekim ABD eski Devlet Sekreteri ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Henry Kissinger, 28 

Haziran 1999’da Daily Telegraph’a verdiği demecinde şunu söyledi:  

                                                        
14 http://en.wikipedia.org/wiki/Rambouillet_Agreement, (02.08.2013). 
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“Rambouillet metni… bombalamayı başlatmak için bir provokasyon, bir bahane idi. 

Rambouillet, bir melek Sırp’ın dahi kabul edebileceği bir belge değildi. O şekilde hiç 

bir zaman sunulmaması gereken korkunç bir diplomatik belgeydi.”15 

Yani Rambouillet Sözleşmesi, YFC’ye sunulan bir “savaş ültimatomu” idi. YFC Meclisi bu 

ültimatomu reddedince NATO kuvvetleri 24 Mart 1999 günü saat 19.00’da Sırbistan’a 

yönelik hava saldırısını başlattı. Saldırıya 15 NATO ülkesi16 ve Arnavutluk katıldı. UÇK 

birlikleri saldırı sırasında NATO ile birlikte hareket ettiler. NATO, bu işbirliğine karşılık 

olarak UÇK’yı “özgürlük savaşçısı” ilan etti. 

Mart 1999’da NATO kuvvetleri Sırbistan’ı bombalamaya başlamadan hemen önce, dönemin 

ABD Başkanı Clinton hiç çekinmeden şunu söylemişti: “Eğer bütün dünyaya satış yapmamızı 

da içerecek güçlü ekonomik ilişki kurabilecekse, Avrupa bunun anahtarı olmak zorundadır. 

Bu Kosova davası, baştan aşağı bununla ilgilidir.”17 Clinton, bu konuşmasını yaptığı 

günlerde Amerikan iş dünyasını, Sırbistan’a askeri operasyon düzenlenmesi konusunda ikna 

etmeye çalışıyordu. Nitekim aradığı desteği buldu ve saldırı “başarılı” biçimde 

gerçekleştirildi. 

NATO uçakları, sadece askeri değil aynı zamanda sivil hedefleri de bombaladı: Okullar, 

hastaneler, evler, köprüler, enerji istasyonları, devlet televizyonu binası, bazı siyasi parti 

binaları… Zastava Otomobil Fabrikası gibi Sırbistan sanayisinin önemli fabrikaları özellikle 

NATO savaş uçaklarının hedefi oldu. Hava bombardımanı süresince Belgrat halkı, 

meydanlara çıkıp şehirlerini koruyabilmek için “canlı kalkan” haline dönüştürdü kendisini. 

                                                        
15 A. y. 

16 Saldırıya katılan devletler Belçika, Kanada, Çek, Danimarka, Fransa, Almanya, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, 

Norveç, Portekiz, İspanya, Türkiye, İngiltere ve ABD idi. NATO üyesi olan Yunanistan ise bu saldırıya karşı 

çıktı. Yapılan kamuoyu yoklamasına göre Yunan halkının %97’si saldırıya karşı idi. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Kosovo_War, (02.08.2013). 

17 Aktaran Sungur Savran, Avrasya Savaşları: Körfez’den Afganistan’a Yeni Dünya Düzeninin Kuruluşu, Belge 

Yayınları, İstanbul 2001, s. 128. 
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Ama ağır bombardımana fazla direnemeyen YFC yönetimi, NATO’nun taleplerini 3 

Haziran’da kabul etmek zorunda kaldı. Bunun üzerine NATO bombardımanı 10 Haziran’da 

sona erdirildi. 

İnsan Hakları İzleme Komitesi’nin raporuna göre NATO bombardımanı nedeniyle 488-527 

kadar sivil hayatını kaybetti. Ama YFC’nin resmi açıklamasına göre en az 1.200 sivil ve 462 

asker NATO bombaları altında can verdi. 1 Ocak 1998 – Aralık 2000 arasında Kosova’da 

yaşanılan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 13.421 olarak kayıtlara geçti. Bunun 

etnik gruplara göre dağılımı şöyleydi: 10.533 Arnavut, 2.238 Sırp, 126 Roman, 100 Boşnak 

ve diğerleri. ABD’nin resmi açıklamasına göre YFC güçleri 1990’lar boyunca Kosova’da 

10.000 kadar sivili öldürdü. Savaş sona erdikten sonra 850.000 kadar sığınmacı Kosova’ya 

geri döndü. Savaş sırasında 90.000 Sırp, yaşanılan çatışmalardan ve baskılardan dolayı 

Kosova’yı terk etmek zorunda kaldı. Savaş sona erdikten sonra bu sayı 164.000’i buldu.18 

Yani 1990’lar boyunca yaşanılan Sırp-Arnavut çatışmaları ve akabinde gelen NATO saldırısı 

sonucunda bölgede büyük insani ve maddi yıkım gerçekleşti. Bu yıkımın yaraları halen tam 

olarak sarılmış değildir. On yıllar boyunca da yıkımın izleri yaşamaya devam edeceğe 

benziyor… 

 

Ahtisaari Planı ve Bağımsızlık İlanı 

 

YFC Başkanı Miloseviç, NATO’nun isteğine uyarak Kosova’daki askerlerini ve polis gücünü 

10 Haziran’da geri çekti.19 İki gün sonra NATO komutasındaki uluslararası Kosova Gücü 

                                                        
18 http://en.wikipedia.org/wiki/Kosovo_War, (02.08.2013). 

19 Bu olaydan sonra Sırbistan’da Miloseviç’e karşı muhalefetin eli güçlendi. ABD ve Batı Avrupa (özellikle 

İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda) muhalefete parasal ve siyasal destek verdi. (Bkz.: Oğuz, vd., a.g.e., s. 6). 

Batı destekli muhalif gruplar 2000’nin başından itibaren kitlesel gösteriler düzenlemeye başladılar. Giderek 

güçlenen gösteriler Ekim başında bir ayaklanmaya dönüştü. Daha fazla direnemeyen Miloseviç, 5 Ekim günü 

devlet başkanlığı görevinden istifa etti. Miloseviç devrildikten sonra Vojislav Kostunica başkanlığında “ılımlı 
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(KFOR: Kosovo Force) bölgeye girmeye başladı. Ayrıca BM Güvenlik Konseyi kararıyla 

oluşturulan Birleşmiş Milletler Kosova Misyonu (UNMIK: United Nations Mission in 

Kosovo) bölgeye yerleşti. Ardından Kosova’nın nihai statüsünün ne olacağı tartışmaya açıldı. 

Arnavutlar “tam bağımsızlık” isterken, Sırbistan Kosova için “geniş ve demokratik özerklik” 

önerdi. BM Genel Sekreteri Kofi Annan, Finlandiya eski Cumhurbaşkanı Martti Ahtisaari’yi 

2006 başında “BM Kosova Elçisi” olarak görevlendirdi. Kosova’nın nihai statüsünü 

belirlemek amacıyla Ahtisaari tarafından “Kosova (Ahtisaari) Planı” hazırlandı.  

Şubat 2007’de Sırbistan ve Kosova hükümetlerine sunulan Plan, Kosova’ya anayasa, bayrak, 

milli marş ve uluslararası örgütlere üye olma hakkı tanıdı. Ayrıca planda AB, NATO ve BM 

Güvenlik Konseyi’ne “denetim” yetkisi veriliyordu. Başta Kosovalı Sırplar olmak üzere 

eyalette yaşayan tüm azınlık grupların haklarının korunması yönünde çağrıda bulunuldu. 

Planın uygulanmasını denetlemek üzere bölgeye bir “Uluslararası Sivil Temsilci” atanacaktı. 

Bu temsilci, plana göre, BM Güvenlik Konseyi ve AB tarafından görevlendirilecekti. 

Temsilcinin, yasaları veto etme ve Kosova’lı yöneticileri görevden alma gibi son derece geniş 

yetkilere sahip olması planlandı. 1999 yazından itibaren bölgede bulunan KFOR ve UNMIK 

ise Kosova’da kalmaya devam edecekti. Ayrıca plan, Kosova’ya bir AB Polis Misyonu 

yerleştirilmesini önerdi. AB Polis Misyonu, Ahtisaari Planı çerçevesinde oluşturulacak 

kurumların “etkili, adil ve temsili şekilde çalışmasını” sağlayacaktı. Belli bir süre sonunda (bu 

                                                                                                                                                                             

milliyetçi” hükümet kuruldu. (Bkz.: Dragana Bujosevic, Ivan Radovanovic, The Fall of Milosevic: The 

October 5th Revolution, Palgrave Macmillan, New York, Hampshire 2003).  

Lahey’deki Eski Yugoslavya İçin Uluslararası Ceza Mahkemesi, 27 Mayıs 1999’da (yani Sırbistan’a yönelik 

NATO saldırısı başladıktan yaklaşık iki ay sonra) Miloseviç’i “savaş suçlusu sanığı” ilan etmişti. Miloseviç 

devrildikten sonra kurulan yeni Kostunica hükümeti, ABD ile AB’nin isteği üzerine 2001’de Miloseviç’i 

Lahey’deki mahkemeye teslim etti. Hırvatistan, Kosova ve Bosna-Hersek’te yaşanılan savaşlar sırasında 

“insanlığa karşı suç”, “savaş suçu” ve “soykırım suçu” işlemekten dolayı yargılanan devrik Sırp lider 

Miloseviç, dava süreci sonuçlanmadan cezaevindeki hücresinde kalp krizi nedeniyle 11 Mart 2006 günü 

hayatını kaybetti. (http://en.wikipedia.org/wiki/Slobodan_Milo%C5%A1evi%C4%87, (05.09.2013)). 
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sürenin ne olduğu Ahtisaari Planı’nda belirtilmiyordu), tüm yönetsel yetkiler Kosova 

Cumhuriyeti kurumlarına devredilecekti. 

Yani Ahtisaari Planı; AB, NATO ve BM Güvenlik Konseyi denetiminde Kosova’da adeta bir 

“uluslararası protektoral yönetim” oluşturulmasını öneriyordu. Bu “uluslararası protektoral 

yönetim”, plana göre, ABD ve Batı Avrupalı merkez kapitalist devletler tarafından kontrol 

edilecek ve yönetilecekti. Ne kadar süreceği belirsiz olan “geçiş dönemi”nin sonunda yönetsel 

yetkiler, Kosova kurumlarına devredilecekti. Yani “uluslararası protektoral yönetim”, belli bir 

süre sonra “bağımsız Kosova Cumhuriyeti”ne dönüştürülecekti. 

ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve Kosova (Arnavut) hükümeti Ahtisaari Planı’nı büyük bir 

memnuniyetle kabul etti. Dönemin Sırbistan Devlet Başkanı Boris Tadic ile Başbakan 

Vojislav Kostunica; planı kesinlikle kabul etmeyeceklerini ve Kosova topraklarının Sırbistan 

ülkesinin bir parçası olduğunu açıkladılar. Ayrıca Belgrat yönetimi; Sırbistan’ın “ülkesel 

bütünlüğünü ve egemenliğini” parçalayan planın, BM Kurucu Antlaşması’na aykırı olduğunu 

ve bu nedenle uygulanmasının “uluslararası hukuk açısından imkansız” olduğunu ileri sürdü. 

Kosova’nın Sırbistan’dan ayrılmasına karşı çıkan Sırp yönetimi, bölgeye “geniş demokratik 

özerklik statüsü” verilmesini önerdi. Arnavut Kosova hükümeti ise, “bağımsızlık dışında her 

hangi bir çözüm önerisinin kendileri açısından kabul edilemez” olduğunu açıkladı. 

Plan, Sırbistan ile Kosova’lı Arnavut temsilciler arasında Ahtisaari’nin arabuluculuğu altında 

görüşüldü. Görüşmelerden sonuç çıkmayınca Ahtisaari, planı, BM Güvenlik Konseyi’ne 

gönderdi. Güvenlik Konseyi’nde veto yetkisine sahip olan Rusya, “Sırbistan’ın kabul 

etmediği planlara kendisinin de karşı çıkacağını” açıkladı ve Nisan ayında yapılan BM 

Güvenlik Konseyi toplantısında Ahtisaari Planı’nı sert dille eleştirdi.  

ABD - AB ittifakı, Rusya’yı ikna etmeye çalıştı. Ama Moskova ikna edilemeyince ABD 

Başkanı Bush, Haziran ayında, “Kosova’nın daha fazla gecikmeden bağımsız olması 

gerektiğini” söyledi. Uzlaşma sağlanamadığı için 20 Temmuz’da Ahtisaari Planı BM 
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Güvenlik Konseyi’nin gündeminde çıkarıldı. ABD-İngiltere-Almanya-Fransa dörtlüsünden 

destek alan Kosova Meclisi ise, Temmuz ayında, BM’nin yürüttüğü Kosova sürecinin 

başarısız olduğunu belirtti ve “yılsonuna kadar bağımsızlık ilan edileceğini” duyurdu. 

Ve nihayet Kosova Meclisi 17 Şubat 2008’de bağımsızlık ilan etti: “Bugünden itibaren 

Kosova, bağımsız ve hür olmakla gurur duyduğunu ilan eder… Kosova kurumlarının 

liderleri olarak bizler, Kosova'yı özgür ve bağımsız bir ülke ilan ediyoruz.”20  

UÇK komutanı ve Başbakan Hashim Thaçi tarafından okunan Kosova Bağımsızlık 

Bildirisi’nde ayrıca “Ahtisaari Planı’na uyma” sözü verildi. Bağımsız Kosova’nın yeni 

bayrağı mecliste tanıtıldı. Kosova Cumhuriyeti’nin bayrağı, altı yıldızla birlikte mavi fon 

üzerine sarı renklerde Kosova’nın sınırlarını gösteren bir bayrak olarak belirlendi. Bu zamana 

kadar Kosova Arnavutları, kırmızı fon üzerine siyah renkli iki kafalı kartal tasviri bulunan 

Arnavutluk bayrağını kullanıyordu. 

Sırbistan Başbakanı Kostunica bağımsızlık ilanı sonrasında radyo ve televizyonlardan naklen 

yayınlanan konuşmasında şunları söyledi: 

“Avrupalı yandaşlarıyla birlikte bu şiddetin sorumlusu ABD Başkanı, Sırp tarihine kara 

harflerle yazılacaktır. Bugün 17 Şubat’ta, NATO kontrolündeki Kosova kukla devleti 

Sırbistan toprakları üzerinde yasa dışı biçimde ilan edildi. Bu bir şiddet eylemidir. 

Siyasi tahribatçı, acımasız ve ahlaksız ABD, bu benzersiz yasa dışılığı yarattı ve 

görüşlerini kabul ettirerek AB’yi aşağıladı. ABD, gücü, hukukun üzerinde tuttuğunu ve 

kendi çıkarları için uluslararası hukuku ihlal etmeye hazır olduğunu gösterdi. ABD ve 

AB, uzun vadede olup biteceklerin ve sonuçlarının sorumlusu olacaktır. Sırbistan 

aşağılanmayı ve güce boyun eğmeyi reddediyor.”21 

 

                                                        
20http://www.milligazete.com.tr/makale/kosovada-cosku-ve-sevinc-sirbistanda-ofke-ve-kin-101071.htm, 

(30.07.2012). 

21 http://www.haberakademi.net/haberyaz.asp?hbr=6209, (30.07.2012). 
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ABD hükümeti, bağımsızlık ilanını “not” ettiklerini, konuyu değerlendirdiklerini ve Avrupalı 

ortaklarıyla görüşme içinde olduklarını açıkladı. Avrupalı hükümetler ise, Kosova ve 

Sırbistan hükümetlerini sakin olmaya ve sorumlu davranmaya çağırdı. Buna karşılık 

Moskova, Kosova konusunda Sırbistan’ı desteklediğini bildirdi. Kosova’nın bağımsızlığını 

tanımayacağını açıklayan Moskova yönetimi, bağımsızlık ilanının “uluslararası hukuka ve 

BM Kurucu Sözleşmesi’ne aykırı olduğunu”, ABD ile Batı Avrupalı devletlerin Sırbistan’a 

haksızlık yaptıklarını ve Kosova konusunda çifte standart uyguladıklarını söyledi. Ayrıca 

Rusya’ya göre, Kosova’nın bu şekilde bağımsızlık ilan etmesi ve tanınması, dünyanın diğer 

bölgelerindeki ayrılıkçı hareketleri cesaretlendirecek ve böylece yeni problemleri, 

karışıklıkları, çatışmaları doğuracaktır. 

Kosova’nın bağımsızlığını ilk tanıyan devletler, 18 Şubat’ta yani bağımsızlık ilanının ertesi 

gününde ABD, İngiltere, Fransa, Türkiye, Arnavutluk ile ABD-NATO güdümlü Afganistan 

ve Kosta Rika oldu. Kosova’nın Sırbistan’dan ayrılmasını ve Sırbistan’a askeri müdahale 

yapılmasını açıkça desteklemiş olan bir başka önemli Batılı güç Almanya ise Kosova’nın 

bağımsızlığını üç gün sonra 20 Şubat’ta resmen tanıdı.22 Ama BM Güvenlik Konseyi daimi 

üyeleri olan Rusya ile Çin ve AB üyeleri olan İspanya, Yunanistan, Romanya, Slovakya ile 

Kıbrıs Cumhuriyeti (Güney Kıbrıs Rum Kesimi) Kosova’yı tanımadılar. Kosova, kendisini 

tanımayan Rusya ve Çin’in vetosuyla karşılaşacağını bildiği için ve ayrıca kendisini tanıyan 

devlet sayısı henüz yeterli olmadığı için şimdiye kadar BM’ye üyelik başvurusunda 

bulunmadı.23 Ayrıca Kosova, kendisini tanımayan Avrupalı devletlerin karşı çıkmasından 

dolayı AGİT’e ve Avrupa Konseyi’ne katılamadı. Fakat Kosova, örgüt içinde en fazla oy 

                                                        
22 Bkz.: http://www.mfa-ks.net/?page=2,33 , (17.03.2014). 

23 Bir devletin BM’ye tam üye olabilmesi için, BM Güvenlik Konseyi’nin tavsiyesi üzerine BM Genel Kurul’un 

en az üçte iki çoğunlukla kabul etmesi gerekir. Yani Güvenlik Konseyi’nde yer alan daimi devletlerden birisi 

(ABD, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya) “veto” ederse veya Genel Kurul’da 2/3 çoğunluk sağlanmazsa tam üyelik 

gerçekleşemez. 
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hakkına sahip olan ABD, Japonya, Almanya, İngiltere ve Fransa’nın desteğiyle IMF ile 

Dünya Bankası’na üye olmayı başardı. 

Kosova, uluslararası alanda “tanınmama” problemini ABD-İngiltere-Almanya-Fransa 

dörtlüsünden aldığı büyük destek ile aşmaya çalıştı ve çalışıyor. Bu çalışmanın, şimdiye kadar 

önemli bir başarı elde etmiş olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Şubat 2014 itibariyle BM üyesi 

olan 193 devletten 108’i Kosova’yı tanımış bulunuyor.24 Bu sayının önümüzdeki yıllarda 

artması bekleniyor. Çok sayıda Afrikalı, Asyalı ve Latin Amerikalı çevre kapitalist devlet; 

ABD, Almanya, İngiltere ve Fransa’nın girişimleri ve talepleri sonucunda Kosova’nın 

bağımsızlığını tanıdı. Yani Kosova’yı tanıyan devlet sayısında meydana gelen artış, 

Priştine’nin çabaları sonucunda değil, Sırbistan’a karşı Kosova’yı destekleyen dört 

emperyalist devletin inisiyatifi sonucunda gerçekleşti. 

 

Sonuç 

 

NATO, SSCB’nin yıkılışına kadar her hangi bir askeri operasyon gerçekleştiremedi. 

SSCB'nin yıkılmasıyla birlikte ABD liderliğinde NATO operasyonları başladı ve giderek hız 

kazandı. İlk olarak 1991 Körfez Savaşı sırasında Irak’a karşı NATO uçakları ve askerleri 

kullanıldı. İkinci olarak Bosna-Hersek’teki Sırp kuvvetlerine karşı havadan operasyon 

gerçekleştirildi. Kosova müdahalesi NATO’nun üçüncü askeri operasyonu oldu. Bu 

operasyon, ABD - Batı Avrupa ittifakı tarafından gerçekleştirildi. Ayrıca bu ittifak, 

Kosova’daki ayrılıkçı milliyetçi UÇK örgütünü doğrudan destekledi ve güçlendirdi. 

 NATO’nun müdahalesi sonucunda Sırbistan ordusu ve polisi Kosova’yı terk etmek 

zorunda kaldı. Bununla eş zamanlı olarak NATO ve Batılı devletler bölgeye yerleştiler. 

Akabinde Ahtisaari Planı çerçevesinde görüşmeler başlatıldı. Görüşmelerin sonucunda 
                                                        
24 Ayrıca BM üyesi olmayan Tayvan da Kosova’yı tanıyor. Bkz.: 

http://en.wikipedia.org/wiki/International_recognition_of_Kosovo , (17.03.2014). 
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taraflar ortak bir çözüme ulaşamayınca Kosova Parlamentosu tek taraflı olarak bağımsızlığını 

ilan etti. Bağımsızlık ilanını ABD-Batı Avrupa ittifakı derhal tanıdı ve destekledi. Kosova 

Savaşı’nda Türkiye de Batı ittifakı içinde yer aldı. 

1999 NATO müdahalesi Kosova’nın Sırbistan'dan ayrılmasını sağladı. Başka bir ifadeyle 

Kosova, NATO müdahalesi yoluyla Sırbistan’dan koparıldı. Bu süreçte Sırbistan ordusu ve 

polisinin Kosovalı Arnavutlara yönelik gerçekleştirdiği insan hakları ihlalleri ve etnik 

temizlik, sürekli Batılı devletler ve basın-yayın organları tarafından gündeme getirildi ve 

eleştirildi. Böylece insan hakları ihlalleri ve etnik temizlik, NATO müdahalesinin resmi 

gerekçesi haline getirildi. NATO ve Batılı hükümetlerden gelen resmi açıklamalar göre, 

bölgedeki insan hakları ihlallerini önlemek ve Arnavut sivilleri Sırp saldırısına karşı korumak 

için askeri müdahale yapıldı.  

UÇK’nın, Kosovalı Sırplara, Romanlara ve UÇK karşıtı Arnavut sivillere yönelik 

gerçekleştirdiği saldırılar, katliamlar, çeşitli insan hakları ihlalleri ve organize suç faaliyetleri 

Batılı devletler tarafından görmezden gelindi. Çünkü merkez kapitalist devletlerin (özellikle 

ABD-Almanya-İngiltere-Fransa ittifakının) amacı, bölgedeki silahlı çatışmaları sona 

erdirmek, etnik temizliği ve insan hakları ihlallerini engellemek ve nihayet bölgeye barış 

getirmek değildi. Eğer amaç bu olsaydı, sadece Sırp hükümete ve Miloseviç’e değil, aynı 

zamanda UÇK’ya ve bu örgütün liderlerine de baskı uygulanırdı. Ama Sırp tarafına her türlü 

baskı uygulanırken UÇK’lılar “özgürlük savaşçıları” ilan edildiler. Hatta savaş sırasında 

çeşitli savaş suçları işlemiş olan UÇK komutanları, savaş sonrasında da Batı tarafından 

(özellikle de ABD ve Almanya tarafından) desteklendiler. Bu destek sayesinde UÇK 

komutanları, savaş sonrasında Kosova’da üst mevkiler (başbakanlık, bakanlık, milletvekilliği 

gibi) elde etmeyi başardılar.  

ABD, Almanya, İngiltere ve Fransa; Kosova konusunda Sırbistan’a karşı işbirliği yaptılar ve 

UÇK’yı desteklediler. Çünkü bu devletlerin Kosova ve Sırbistan’a ilişkin dört amacı vardı. 
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Aşağıda özetlediğim bu amaçlar, adı geçen dört merkez kapitalist (emperyalist) devletin 

Kosova politikasını belirledi:  

(1) ABD, Almanya, İngiltere ve Fransa’nın amacı, özelde Kosova’ya ve genelde Balkan 

coğrafyasına askeri ve siyasal olarak yerleşmek idi. Bu amaçla Kosova’yı Sırbistan’dan 

koparmak ve bölgeye asker sokmak istediler. 

(2) Miloseviç liderliğindeki Sırp devleti, 1990’ların başından itibaren Balkanlar’da “Büyük 

Sırbistan”ı kurmayı amaçlıyordu. Oysa adı geçen dört emperyalist devlet, kesinlikle bölgede 

büyük ve güçlü bir Sırbistan’ı istemiyordu. Daha doğrusu; hiçbir Balkan devletinin (Türkiye 

dahil) bölgede güçlenmesini ve etkili olmasını istemiyorlardı. Bu nedenle “Büyük” 

Sırbistan’ın (daha doğrusu bölgede herhangi bir “Büyük” devletin) kurulmasını engellemeye 

çalıştılar.  

(3) Batılı emperyalist devletler, tüm dünyada “söz dinleyen devletleri / hükümetleri / 

rejimleri” istiyor. Bu nedenle, “söz dinlemeyen devletler / hükümetler / rejimler”, ABD başta 

olmak üzere Batılı hükümetler ve liberal basın tarafından “haydut devlet” olarak tanımlanıyor 

ve aşağılanıyor. ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa; Balkanlar’da Kosova, Karadağ, 

Makedonya, Bosna-Hersek gibi “söz dinleyen” çevre (bağımlı zayıf) kapitalist devletlerin var 

olmasını istiyorlar ve bu durumdan büyük memnuniyet duyuyorlar. Oysa Miloseviç 

liderliğindeki Sırp devleti / hükümeti, 1990’lı yıllarda büyük kapitalist Sırbistan’ı kurmak 

istiyordu ve bu amaçla saldırgan bir dış politika izliyordu. Yani Sırp devleti/hükümeti, “söz 

dinlemiyordu.” Dolayısıyla Sırbistan’ın, “söz dinleyen devlet” haline getirilmesi 

gerekiyordu.25 

                                                        
25 Aynı durum Türkiye için de geçerlidir. Türkiye, “söz dinlediği” sürece ABD ve Batı Avrupa’nın “stratejik 

müttefikidir”. Ama “söz dinlemediği” zamanlarda Türkiye, cezalandırılması gereken bir “yaramaz küçük 

kardeştir”. Örneğin Türkiye, Batı’ya rağmen 1974 Kıbrıs Harekatı’nı gerçekleştirdikten sonra ABD’nin silah 

ambargosuna maruz kaldı. Bundaki amaç, “sözden çıkan” Türkiye’yi cezalandırmak ve “söz dinler” hale 

getirmekti. Bunun farkında olan Türk siyasetçileri, hükümetleri ve kapitalist sınıfı, özellikle 1947 Truman 
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(4) Son iki asırdır en güçlü dört emperyalist devlet olan ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya, 

1917’den itibaren SSCB’yi ve 1990 sonrasında Rusya’yı kendilerine rakip ve tehdit olarak 

gördüler. Rusya, SSCB dağıldıktan ve kapitalizme geçildikten sonra yeni bir emperyalist 

(merkez kapitalist) devlet haline gelmeye çalışıyor. Bu nedenle ABD, İngiltere, Almanya ve 

Fransa, Rusya’nın güçlenmesini ve dünya siyasetinde ve ekonomisinde etkili olmasını 

engellemeye büyük özen gösteriyorlar. Ama bunu yaparken, nükleer süper güç olan Rusya ile 

her hangi bir silahlı çatışmaya girmemeye de aynı özeni gösteriyorlar. Dolayısıyla, adı geçen 

dört Batılı devletin Rusya politikası, 1990 sonrasında genel hatlarıyla şöyle şekillenmiş 

bulunuyor: (a) Rusya ile doğrudan silahlı çatışmaya girmeyecek şekilde rekabet etmek ve onu 

zayıflatmak. (b) Rusya’nın müttefiklerini zayıflatmak. Çünkü Rusya’nın müttefiklerinin 

zayıflatılması, dolaylı olarak Rusya’nın da zayıflatılması anlamına geliyor. (c) Rusya’nın, 

“eski SSCB nüfuz alanında” (yani Balkanlar, Doğu Avrupa, Kafkasya ve Orta Asya 

bölgelerinde) etkinliğini sınırlandırmak. 1990 sonrasında (yani SSCB ve YSFC 

parçalandıktan sonra) Rusya’nın Balkanlar’daki en sıkı ve güçlü müttefiki hiç kuşkusuz 

Sırbistan idi. Dolayısıyla Sırbistan’ın güçlenmesi, aynı zamanda Balkanlar’da Rusya’nın da 

(müttefiki Sırbistan üzerinden) güçlenmesi anlamına gelecektir. Veya tam tersi: Sırbistan’ın 

zayıflaması, aynı zamanda bölgedeki Rus etkisinin de zayıflaması anlamına gelecektir. Bu 

nedenle ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa, Rusya’nın müttefiki olan Sırbistan’ı zayıflatmak 

yoluyla Rusya’nın da Balkanlar’daki nüfuzunu sınırlandırmak / azaltmak istediler. 

İşte bu amaçlarından dolayı Batlı emperyalist devletler, 1990’lı yıllarda “Arnavut dostu” ve 

“insan hakları koruyucusu” haline geldiler. ABD-Almanya-İngiltere-Fransa ittifakı, Sırbistan 

ve Kosova konusunda kendi amaçlarını, NATO’yu ve UÇK’yı kullanarak gerçekleştirdi. 

NATO müdahalesi sonrasında bu dört devlet, askeri ve siyasi olarak Kosova’ya yerleşti. 

Haziran 1999’dan bu yana Kosova’yı bu dört devlet kontrol ediyor ve yönetiyor. Dolayısıyla 
                                                                                                                                                                             

Doktrini’nden bu yana ABD ile “iyi ilişkiler” kurmaya özen gösteriyorlar. Çünkü ABD ile “iyi ilişkiler” 

kurulmadığı zamanlarda ABD’nin “cezalandırıcı gücüyle” karşılaşılacağının farkındalar. 
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Kosova’nın seçilmiş meclisi, hükümeti ve yöneticileri, ne yazık ki “resmi formalite”den öteye 

geçemiyor Kosova siyasetinde. 

Sırp devleti ve kamuoyu ise, Kosova’nın Sırbistan’dan ayrılmasını bir türlü kabullenmedi. 

Kosova Cumhuriyeti’ni halen tanımayan Sırbistan, bağımsızlık ilanının uluslararası hukuka 

ve BM Kurucu Sözleşmesi’ne aykırı olduğunu ileri sürdü. Belgrat yönetimi, BM Genel 

Kurulu’na, “Kosova Yönetimi Geçici Kurumları’nın tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan 

etmesi uluslararası hukuka uygun mudur?” sorusunu yöneltti. Genel Kurul, 8 Ekim 2008’de, 

Uluslararası Adalet Divanı’ndan bu konuda istişari görüş talep etti. Adalet Divanı, merakla 

beklenen görüşünü 22 Temmuz 2010’da “14 oyçokluğu” ile açıkladı: “17 Şubat 2008’de 

kabul edilen bağımsızlık deklarasyonu, genel uluslararası hukuka, 1244 (1999) sayılı 

Güvenlik Konseyi kararına veya Anayasal Çerçeveye aykırı değildir.”26  

Böylece Sırbistan’ın, uluslararası hukuk ve uluslararası toplum nezdinde Kosova’nın 

“meşruiyetini yıkma” girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Buna rağmen Sırpların “Kosova 

inadı” devam ediyor. Belgrat yönetimi, halen bölgenin Sırbistan’ın bir parçası olduğunu 

söylüyor. Ayrıca Kosova’da yaşayan %5’lik Sırp azınlık, Kosova Meclisi’nin bağımsızlık 

ilanına tepki olarak 28 Haziran 2008’de Mitrovica’da “Kosova-Metoya Meclisi”ni açtı. 

Meclise, 26 belediyeden seçilen Sırp, Roman, Gorani ve Boşnak temsilciler katıldı. Bu 

meclis, resmi düzeyde Kosova devleti, BM, AB ve Batılı devletler tarafından tanınmıyor olsa 

da, Kosova Sırpları arasında etkili oldu ve Belgrat yönetimi ile sıkı bağlar geliştirdi.27  

Bu meclisin amacı, bölgedeki küçük Sırp nüfusunu korumak ve bölgenin Belgrat ile bağını – 

son derece zayıflamış olsa – devam ettirmektir. Ama Kosova’nın geleceğini, bölgenin otokton 

                                                        
26 Accordance with international law of the unilateral declaration of independence in respect of Kosovo. 

Summary of the Advisory Opinion, International Court of Justice, The Hague, 22 July 2010, http://www.icj-

cij.org/docket/files/141/16010.pdf, (04.08.2013), s. 1, 14-15. 

27 Bkz.: Igor Jovanovic, Blerta Foniqi-Kabashi, “Kosovo Serbs convene parliament; Pristina, international 

authorities objects”, http://www.setimes.com/cocoon/setimes/xhtml/en_GB/features/setimes/features/2008/06/ 

30/feature-01, (04.08.2012). 
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milletleri olan Sırplar ile Arnavutlar’dan çok, ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa 

belirleyecektir. Çünkü 1999’dan bu yana bölgeyi fiilen yönetmekte olan temel aktörler, bu 

dört devlettir. Önce Kosova’yı Sırbistan’dan koparan ve ardından yeni bir Arnavut Kosova 

devleti inşa eden esas güç, Kosovalı Arnavutlar değil, dört Batılı emperyalist devlettir: ABD, 

Almanya, İngiltere ve Fransa. Dolayısıyla uzun bir süre daha Kosova’nın geleceğini bu 

devletler belirleyecektir. 
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YUNANİSTAN-İSRAİL YAKINLAŞMASININ TÜRKİYE VE BALKANLARA 

ETKİSİ 

 

Utku KIRLIDÖKME 

(Outkou KIRLI NTOKME) ⃰ 

 

ÖZET 

Davos Krizi, Alçak Koltuk ve Mavi Marmara Saldırısı, gibi olaylarla aşamalı olarak kopma 

noktasına gelen İsrail-Türkiye ilişkileri, devlet olarak kurulduğu tarihten itibaren dış 

politikası katı bir şekilde güvenliğine ve devletin her şart altında yaşaması kuralına dayalı 

olan İsrail için Türkiye’nin yerini ve rolünü ikame edecek/edebilecek müttefiklere ihtiyacı 

ortaya çıkmıştır. Böylelikle İsrail yeni ittifak arayışları çerçevesinde, başta Yunanistan olmak 

üzere Bulgaristan, Romanya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile ilişkilerini geliştirmeye 

başlamıştır. İsrail, “Düşmanımın düşmanı dostumdur” yaklaşımından ve ayrıca bölgede 

giderek yalnızlaşmasından hareketle Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile ilişkilerini 

geliştirmeye yönelmiştir. Ekonomik kriz ile boğuşan Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum 

Yönetimi (GKRY) için bu adımlar ekonomik anlamda rahatlama ve yitirilen stratejik önemin 

yeniden kazanılması anlamını taşımaktadır. İsrail, Türkiye’nin boşluğunu doldurmak için 

aynı zamanda Bulgaristan, Romanya gibi ülkelere yönelmiş ve ilişkilerini canlandırmayı 

hedeflemiştir. Ancak İsrail’in bu ilişkiler vasıtasıyla Türkiye’nin yarattığı boşluğu 

doldurmasını beklemek ya da gelişen bu ilişkiler aracılığıyla Türkiye’yi zor durumda 

bırakacak bir ittifak çizgisi oluşturmasını beklemenin çok da gerçekçi olmadığı 

düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İsrail, Türkiye, Yunanistan, Balkanlar, Dış Politika 
                                                        
⃰ Öğretim Görevlisi, Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü ve Trakya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 

Doktora Öğrencisi. 
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Giriş 

Yunanistan, 2009 yılından itibaren Avrupa ülkeleri arasında İsrail’i en çok eleştiren ülkeler 

kategorisinden İsrail’i en çok destekleyen ülkeler arasında yer almaya başlamıştır. Yunanistan 

ve İsrail arasındaki ilişkilerin bu denli dönüşümünü sağlayan en temel faktör bilindiği üzere 

aynı tarihler itibarıyla Türkiye İsrail ilişkilerinin gerilemesinden kaynaklanmaktadır. Davos 

Krizi, Alçak Koltuk ve Mavi Marmara Saldırısı, gibi olaylarla aşamalı olarak kopma 

noktasına gelen İsrail-Türkiye ilişkileri devlet olarak kurulduğu tarihten itibaren dış politikası 

katı bir şekilde güvenliğine ve devletin her şart altında yaşaması kuralına dayalı olan İsrail 

için Türkiye’nin yerini ve rolünü ikame edecek/edebilecek müttefiklere ihtiyacı ortaya 

çıkmıştır. Böylelikle İsrail yeni ittifak arayışları çerçevesinde, başta Yunanistan olmak üzere 

Bulgaristan, Romanya ve GKRY ile ilişkilerini geliştirmeye başlamıştır. Bu çerçevede bu 

çalışmanın amacı Yunanistan-İsrail yakınlaşmasının ve İsrail’in Balkanlara yönelik artan 

ilgisinin Türkiye ve Balkan coğrafyası açısından tartışmaktır.  

 

Krizlerle gelen gerileme: İsrail-Türkiye İlişkilerinde “Sonbahar” Havası 

Türkiye, 28 Mart 1949 tarihinde İsrail’i tanıyan ilk Müslüman ülke olmuş, Soğuk Savaş 

yıllarında İsrail ile ilişkilerini Soğuk savaş dengesi içinde yürütmüştür. Soğuk Savaş’ın sona 

ermesi ve Körfez Savaşı sonrasında ortaya çıkan yeni koşullar, Ekim 1991’de Madrid’de 

başlayıp Eylül 1993’te Oslo ile devam eden Ortadoğu Barış Süreci gibi gelişmeler Türkiye 

İsrail yakınlaşmasının önünü açmıştır. Akdeniz’in Doğu’sunda ve Körfez Savaşı sonrası 

Basra Körfezi’nde ortaya çıkan yeni durum bir yandan Türkiye’nin bölgesel konumunu 

yakından etkilemiş, öte yandan Türkiye’yi farklı sorunlar ve olanaklarla karşı karşıya 

bırakmıştır.1 Bu gelişmeler ışığında geleneksel olarak Ortadoğu’daki gelişmelere yönelik 

                                                        
1 1980’lerin ilk yıllarından itibaren ülkede PKK terör eylemlerinin başlaması ve giderek ivme kazanması, Körfez 

Savaşı sonrasında Irak’ın Kuzey’inde oluşturulan güvenli bölge ile birlikte terör örgütüne hareket alanı sağlamış 

ve Türkiye’nin önceleri kendi içerisinde bir asayiş sorunu olarak algıladığı ve yaklaştığı sorunun 
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mesafeli bir tutum izleyen Türkiye’nin dış politikasında değişimde bulunmasını gerektirmiş 

ve bu çerçevede İsrail ile ilişkilerinde yeni bir bakış açısı benimsemiştir. Körfez Savaşı’nın 

bölgesel sistem üzerindeki etkisi iki devletin ortak tehdit algılamasının ortaya çıkmasına 

neden olmuştur. Dolayısıyla 1990’lar boyunca Türkiye-İsrail ilişkilerinde yaşanan canlanma 

sonucunda askeri ve ekonomik alanlarda iki ülke arasındaki işbirliği gelişmiş2 ve ilişkiler 

“stratejik” olarak adlandırılmaya başlamıştır.3 

İkili ilişkilerin anılan dönem boyunca “stratejik” olarak adlandırılması ya da tanımlanmasında 

ABD faktörünü ve Türkiye’nin ABD ile örtüşen ve kesişen politikalarını da eklemek 

gerekmektedir. Çünkü ABD, “Türkiye-İsrail ilişkilerinin olmazsa olmaz parçası” ve aynı 

zamanda iki ülke arasındaki “yakınlaşmanın itici güçlerinden birisi olmuştur”.4 Bu doğrultuda 

Türkiye’nin İsrail’le gelişen ilişkileri Türkiye-ABD ilişkileri açısından değerlendirildiğinde, 

ilk olarak, Türkiye-İsrail işbirliği ve yakınlaşması Türkiye tarafından ABD dış politikasını 

Türkiye lehinde etkilemenin bir yolu olarak görülmekteydi. Bunu da başarmanın en etkin yolu 

ABD’deki Yahudi lobilerinin desteğini alarak ABD Kongresi’nin Türkiye aleyhinde kararlar 

almasını engellemek ve yine ABD’de etkin olan Ermeni ve Yunanlı lobilerine karşı 

Türkiye’nin elini güçlendirmek anlamını taşıyordu. İkinci olarak Türkiye, ABD-İsrail 
                                                                                                                                                                             

“uluslararasılaştığını” fark etmesi, ayrıca “sorunlu” komşuları Suriye ve Yunanistan’ın yine bu dönemde 

yakınlaşmaya başlaması ve PKK’ya destek vermeleri gibi gelişmeler Türk dış politikası açısından ve ülke 

güvenliği açısından tehdit algılamasına yeni bir boyut katmış ve Türkiye’yi bölgesel “ittifak” arayışlarına, 

İsrail’e yönlendirmiştir. Öte yandan İsrail ile yakın temas ve işbirliği yine Türkiye’nin kronikleşmiş Kıbrıs 

sorunu gibi konularda ABD’de Yahudi lobisinin desteğini kazanmasına ve ABD nezdinde bir nevi elini 

güçlendirmesine katkı sağlamıştır. 

2 1990’lar boyunca Türkiye-İsrail ilişkilerinin askeri ve ekonomik alandaki işbirliğinin bir değerlendirmesi için 

bakınız Çağrı Erhan-Ömer Kürkçüoğlu, “1980-90 Orta Doğu’yla Arap Olmayan Devletlerle İlişkiler”, Baskın 

Oran (ed.), Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, Cilt II, (1980-2001), 

İstanbul, İletişim Yayınları, 2001, s. 568-579 ve Serhat Erkmen, “1990’lardan Günümüze Türkiye-İsrail Stratejik 

İşbirliği”, Uluslararası İlişkiler, Cilt 2, Sayı 7 (Güz 2005), s. 157-185. 

3 Türel Yılmaz, “Türkiye-İsrail İlişkileri: Tarihten Günümüze”, Akademik ORTA DOĞU, Cilt 5, Sayı 1, 2010, s. 

9. 

4 Erkmen, op.cit,  s. 167. 
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arasındaki yakın ekonomik ilişkilerden yararlanarak ABD’nin Türkiye’ye uyguladığı ithalat 

kısıtlamalarını aşmayı hedeflemekteydi. ABD açısından ise gelişen Türkiye-İsrail ilişkileri 

ABD’nin Ortadoğu ve Doğu Akdeniz’de etkinliğini artırma anlamını taşımaktaydı.5 

Böylelikle bu dönemde Türkiye ile İsrail arasında özellikle askeri ilişkiler bağlamında 

yakınlaşma başlamış ve ikili askeri ilişkileri ilgilendiren ilk anlaşma Mayıs 1994’te Güvenlik 

ve Gizlilik Anlaşması olmuştur. Ardından terörizm ile mücadele konusunda Karşılıklı 

Anlaşma ve İşbirliği Memorandumu ve 23 Şubat 1996’da imzalanan Askeri Eğitim İşbirliği 

Anlaşması imzalanmış ve yine aynı yıl, 28 Ağustos 1996’da iki ülke arasında Savunma 

Sanayi İşbirliği Anlaşması imzalanmıştır.6 

 Öte yandan aynı dönemde, Türkiye ve ABD çıkarlarının kesiştiği bir diğer bölge 

Balkanlar olmuştur. Soğuk Savaş’ın sona ermesinin Balkanlar üzerindeki etkisi 

Yugoslavya’nın dağılma süreci ile kendini göstermeye başladığında Türkiye ve ABD ilk 

etapta Yugoslavya’nın toprak bütünlüğünü savunmuştur. Ancak dağılma engellenemeyince ve 

Yugoslavya’nın kurucu cumhuriyetleri bağımsızlıklarını ilan etmeye başlayınca her iki ülke 

de söz konusu devletlerin bağımsızlık ilanlarını tanımıştır. Kısacası Türkiye ve ABD önce 

Bosna-Hersek’teki savaş sırasında, Makedonya’nın bağımsızlığını ilan etmesinin ardından 

Yunanistan ile yaşadığı soruna ilişkin izlenen politikalarda, NATO’nun Kosova müdahalesi 

sırasında benzer tutum ve tavır izlemişlerdir.7 

2000’li yıllara gelindiğinde Türkiye-İsrail ilişkilerinde yaşanan sonbahar havası ya da 

dönüşüm/gerileme için Serhat Erkmen “ortak tehdit üzerine inşa edilen ilişkiler, tehdidin 

azalması ve ilişkinin içine doğduğu ortamın büyük bir değişikliğe uğraması, iki ülkede (fakat 

daha çok Türkiye’deki) dış politikaya bakışın tehdit-merkezli olmaktan çıkar merkezli olmaya 

                                                        
5 İlhan Uzgel, “1990-2001 ABD ve NATO’yla İlişkiler”, Baskın Oran (ed.), Türk Dış Politikası, Kurtuluş 

Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, Cilt II, (1980-2001), İstanbul, İletişim Yayınları, 2001, s. 274. 

6 Erkmen, op.cit, s. 166. 

7 Uzgel, op.cit, s. 274-275. 
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kaymasıyla hızını kaybetmiştir” ifadesini kullanmaktadır.8 2002 yılında Türkiye’de iktidara 

gelen AKP Hükümeti ile birlikte ikili ilişkilerdeki gerilemenin hız kazandığı doğrudur. Ancak 

Türkiye’nin İsrail’e yönelik tavrı ve AKP iktidarı öncesi sertleşme sinyalleri vermeye 

başlamıştır. İlk olarak Filistin’de İkinci İntifada9 nedeniyle İsrail-Filistin arasında yaşanan 

çatışmalar ve Filistin konusunda giderek artan Türk kamuoyu hassasiyeti10 sonucunda 

Türkiye’nin İsrail’e yönelik tavrı sert bir söylem düzeyine yükselmiştir. 

Türkiye’nin İsrail özelinde ve Ortadoğu genelinde politikasının dönüşmeye başlamasının 

temel nedeni 11 Eylül 2001 saldırıları sonrası uluslararası sistemde, daha doğrusu ABD’nin 

değişen Ortadoğu politikası ile de bağlantılı olduğunu söylemek mümkündür. Yine de 

Türkiye-İsrail ilişkilerinin önce duraklama ardından gerileme evresine girmesini Nuri 

Yeşilyurt ve Atay Akdevelioğlu üç temel nedene dayandırmaktadırlar. İlk olarak 1990’ların 

sonlarına doğru Türkiye’nin sorun yaşadığı komşularıyla ilişkilerini büyük ölçüde 

normalleştirmiş, dolayısıyla katı “güvenlik” eksenli politikalardan uzaklaşmaya başlamıştı. 

İkinci olarak, daha önce de ifade edildiği gibi, 2000 yılından itibaren İsrail’in Filistinlilere 

yönelik uyguladığı sert politika ve İkinci İntifada Türk kamuoyunda büyün yankı uyandırmış 

ve Türk hükümetlerini İsrail ile iyi ilişkiler içinde olmasını güçleştirmiştir.11 Üçüncü olarak 

2003’te ABD’nin Irak’ı işgal etmesinin ardından İsrail’in Irak’ın kuzeyinde askeri etkinliğini 

arttırdığına yönelik haberler iki ülke ilişkilerini olumsuz etkilemiştir.12 

 

                                                        
8 Erkmen, op.cit, s. 159. 

9 Nuri Yeşilyurt, “İkinci İntifada Sonrası Filistin Sorunu ve Barış Süreci (2001-2011)”, Baskın Oran (ed.), Türk 

Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, Cilt III (2001-2012), İstanbul, İletişim 

Yayınları, 2013, s. 439-440. 

10 Özlem Tür, “Türkiye-İsrail İlişkileri: Yakın İşbirliğinden Gerilime?”, Ortadoğu Analiz, Cilt 1, Sayı 4, Nisan 

2009, s. 24. 

11 Nuri Yeşilyurt-Atay Akdevelioğlu, “AKP Döneminde Türkiye’nin Ortadoğu Politikası”, İlhan Uzgel ve 

Bülent Duru (der.), AKP Kitabı Bir Dönüşümün Bilançosu, Ankara, Phoenix Yayınevi, 2009, s. 392-393. 

12 Erkmen, op.cit, s. 173. 
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Öte yandan ABD’nin Irak’a yönelik olarak 2003 Mart ayında başlattığı savaşın, kurulduğu 

andan itibaren Arap komşularını zayıflatmak isteyen İsrail’in stratejilerine oldukça uygun 

düştüğünü söylemek mümkündür. Bir devlet olarak ortaya çıktığı 1948’den itibaren İsrail 

Ortadoğu’daki düşmanlarına karşı yıkma ve istikrarsız hale getirme politikası izlemiş, 

kendisine muhalif ya da düşman gördüğü bölge Arap devletlerindeki ayrılıkçı, etnik 

hareketleri bu politikasının bir sonucu olarak desteklemiştir. Dolayısıyla 2003 Irak Savaşı 

İsrail’in çıkarlarına hizmet etmiş olup, İsrail’in Irak’ın kuzeyinde Iraklı Kürtler arasındaki 

ilişkiler, başta Türkiye olmak, Suriye ve İran’da endişelerin artmasına ve özellikle de her 

birinde güvenlik bunalımına neden olmuştur. 

Irak Savaş’ı sırasında ve sonrasında ise Türkiye’nin politikaları İsrail’in aksine, özelde Irak’ın 

toprak bütünlüğünün korunması, genelde ise bütün Ortadoğu bölgesinde istikrar ve barışın 

tesis edilmesi yönünde olmuştur. Böylelikle “İsrail’in 27 Aralık 2008’de Gazze’ye karşı 

başlattığı “Dökme Kurşun Operasyonu”, Davos Ekonomik Forumunda Başbakan Erdoğan ile 

İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres arasında yaşanan “Davos krizi”, Anadolu Kartalı 

Tatbikatının uluslararası boyutunun Türkiye tarafından iptal edilmesi, TRT ekranlarında 

gösterime başlayan ve Filistinlilerin dramını anlatan “Ayrılık” dizisine İsrail tarafından 

gösterilen tepki, İsrail’de Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçisinin alçak bir koltuğa 

oturtulmasıyla yaşanan “Alçak Koltuk Krizi” ve nihayet 2010 Mayıs ayının sonunda 

Gazze’de sivil halka yardım götürme amacıyla yola çıkan insani yardım konvoyunda bulunan 

Mavi Marmara gemisine İsrail askerlerince yapılan saldırıyla başlayan “Mavi Marmara 

Gemisi Krizi”, Türkiye-İsrail ilişkilerini geri dönüşü çok zor bir döneme sokmuştur.”13 

Yukarıda yer alan gelişmeler doğrultusunda, yani Türkiye ile çıkarlarının artık ayrışması ve 

farklı yönlerde olması nedeniyle, İsrail yine “katı güvenlik” anlayışı ya da politikası 

                                                        
13 Yılmaz, op.cit, s. 19-20. 
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çerçevesinde ittifak arayışına girmiş, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Balkanlara 

yönelmeye başlamıştır. 

 

İsrail-Yunanistan İlişkilerinin Tarihsel Arkaplânı  

Son dönem gelişmeler öncesinde Yunanistan ile İsrail arasındaki ilişkilere baktığımızda 

tarihsel olarak iki ülkenin birbirine karşı düşman olmasalar da soğuk ve mesafeli olduğunu 

söylemek yanlış olmayacaktır. Yunanistan, II. Dünya Savaşı sonrası İsrail devletinin 

kurulmasına ilişkin Birleşmiş Milletler oylamasında “hayır” oyu veren ülkelerden bir 

tanesidir.14 Hatta iki ülke arasındaki diplomatik temsil düzeyi kırk yıl boyunca, Soğuk 

Savaş’ın sonuna kadar Maslahatgüzarı seviyesinde kalmıştır.15 

Soğuk Savaşın ilk yıllarında Yunanistan Batı sisteminin oluşturduğu kurumlara üye olmuş ve 

Kıbrıs sorunun 1974’te doruk noktasına ulaşmasına kadar dış politika önceliğini komünizme 

karşı durmak olarak belirlemiştir.16 Βαληνάκης, bu tarihe kadar Yunanistan dış politikası 

açısından “temel tehdit, komünist rejimle yönetilen kuzey komşulardan geldiği” yönündeydi. 

Ayrıca Doğu ile Batı arasında yaşanabilecek olası bir karşılaşma Yunan diplomasi ve strateji 

çevrelerinin önceliği arasında yer almaktaydı.17 

Yunanlı akademisyenler, İsrail-Yunanistan ilişkilerinin Soğuk Savaş yıllarında soğuk ve 

mesafeli olmasının nedeni olarak Yunanistan’ın tutumunun etkili olduğunu savunmaktadırlar. 

Örneğin Vassilios Damiras, Yunanistan’ın kurulduğu andan itibaren İsrail’i Doğu Akdeniz 

bölgenizde bir rakip olarak algıladığından bahsetmekte ve bu nedenle uzun yıllar boyunca 

                                                        
14 Βιβή Κεφαλά, “Η Ελληνική Εξωτερική Πολιτική στη Μέση Ανατολή”, επιµ. Παναγιώτης Τσάκωνας, 

Σύγχρονη Ελληνική Εξωτερική Πολιτική, Τόµος Β, Αθήνα, Σιδέρης, 2003, σ. 671.  

15 Ekavi Athanassopoulou, “Greece-Israel The evolution of the Bilateral Relationship and Future Challenges”, 

http://www.ahepa.org/uploads/pdf/10-10-07_Athanassopoulou_remarks.pdf, (Erişim 20 Ağustos 2013). 

16 Γιάννης Γ. Βαληνάκης, Εισαγωγή στην Ελληνική Εξωτερική Πολιτική 1949-1988, ∆’ Έκδοση, Παρατηρητής, 

Θεσσαλονίκη, 1988, σ. 20. 

17 Βαληνάκης, Ibid., σ. 20. 
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“Arap ülkeleri yanlısı” bir dış politika çizgisi izlediğini söylemektedir.18 Yunanistan’ın Soğuk 

Savaş döneminde “Arap ülkeleri yanlısı” bir dış politika izlemesinin diğer bir nedeni olarak 

Yunanistan’ın Ortadoğu bölgesiyle tarihsel bağlarından, Kudüs Ortodoks Rum 

Patrikhanesi’nin ve bölgede az da olsa yaşayan Ortodoks Yunanlı nüfusun var olması gibi 

nedenlerin de etkili olduğunu belirtmektedirler.19 

1967-1974 arası Yunanistan’ın idaresini ele geçiren askeri yönetimin, Albaylar Cuntasının dış 

politika parametrelerinin Soğuk Savaş şartlarına uygun olduğunu ve Arap yanlısı politikanın 

devam ettiğini söylemek mümkündür.20 1973’te Arap-İsrail Savaşı’nda Yunanistan tarafsız 

olduğunu ilan etmiştir.21 Anılan savaş sonrası petrol ihraç eden Arap ülkelerinin İsrail’e 

destek veren Batı ülkelerine petrol ambargosu uygulaması ve Yunanistan’ın da birçok ülke 

gibi petrol bağımlısı bir ülke olması; bir yıl sonra 1974’te Kıbrıs Barış Harekâtı Arap 

ülkelerinin Birleşmiş Milletler oylamalarında Yunanistan ve doğal olarak Kıbrıs-GKRY” 

lehinde olmaları gibi gelişmeler Yunanistan’ın bu politikasının devam etmesinde etkili 

olmuştur.22 

                                                        
18 Vassilios Damiras, “Greek-Israeli Relations and the New Assertive Geostrategic Rapprochment”, 

http://www.examiner.com/aerticle/greek-israeli-relations-and-the-new-assertive-geostrategic-rapprochement, 

(Erişim 01 Nisan 2013). 

19 Κεφαλά, op.cit, σ. 673; Ayrıca bkz. Yannis Kapsis, “The Philosophy and Goals of PASOK’s Foreign Policy”, 

Nikolaos A. Stavrou (ed.), Greece Under Socialism A NATO Ally Adrift, New York, Orpheus Publishing, 1988, 

p. 57. 

20 Yunan ordusunun 1967 darbesi ve Yunan siyasi hayatındaki rolü için bkz., George A. Kouvertaris, “The 1967 

Military Coup and the Role of the Military in Greek Politics”, George A. Kouvertaris (ed.), Studies on Modern 

Greek Society and Politics, New York, Columbia University Press, 1999, pp. 129-151. 

21Yunanistan 1973 Yom Kipur Savaşında tarafsız olduğunu ve topraklarındaki üslerin Arap ülkeleri aleyhinde 

kullanılmasına izin vermeyeceğini ilân etmiş olsa da Girit’teki Suda Amerikan Üssünden İsrail’e destek vermek 

için ABD uçakları tarafından kullanıldığı da bilinmektedir, bkz.,  Βαληνάκης, op.cit, σ. 115-116. 

22 Vassilios Damiras, “Greece and Israel in an Era of Strategic Friendship and Cooperation”, 

http://www.rieas.gr/research-areas/global-issues/middle-east-studies/1604-greece-and-israel-in-an-era-of-

strategic-friendship-and-cooperation.html, (Erişim 01 Nisan 2013). 
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Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 1960’ta bağımsız olmasından itibaren Arap Dünyası 

ile çok yakın bir ilişki içinde olmuşlardır. Ülkenin ilk Cumhurbaşkanı olan Başpiskopos 

Makarios aynı zamanda Arap ülkelerinin bazılarının da üyesi olduğu Bağlantısızlar 

Hareketi’nin kurucularından biridir. Yunanistan bölgede ortaya çıkan Arap devletlerini ilk 

tanıyan devletlerden biri olduğu kadar 1956 tarihinde Mısır Cumhurbaşkanı Cemal Nasır’ın 

Süveyş Kanalı’nı millileştirmesi ile ortaya çıkan krizde Türkiye’nin aksine Mısır tarafında yer 

almıştır.  

Kıbrıs Barış Harekâtı sonrası Kıbrıs’ın ilhakını savunan Yunanistan için adanın bölünmesi ve 

bu bölünmüşlüğe giden süreçte müttefik devletlerin, özellikle ABD ve NATO’nun engel 

olmaması,23 Yunan dış politikasında yeniden bir değerlendirmeye neden olmuştur. II. Dünya 

Savaşı sonrası güvenlik ağırlıklı bir dış politika izleyen Yunanistan, 1974 sonrası ulusal 

strateji ve dış politikasını yine güvenlik ağırlıklı, ancak, komünizm tehlikesi yerine “doğudan 

gelen tehlike” (Türkiye) üzerine şekillendirmiştir. Dolayısıyla bu noktada Yunan dış 

politikasında Türkiye’nin yerine, Yunanistan tarafından algılanışa bakmadan son dönemde 

İsrail ile yakınlaşma adımlarının ne anlama geldiğini tam olarak izah etmenin mümkün 

olmayacağı düşünülmektedir.  

 

Yunan Dış Politikasında Türkiye Faktörü 

Yunanistan’ın Arap ülkelerinin davalarına olan sempatisi özellikle Andreas Papandreu’nun 

PASOK hükümeti (1981-1989) tarafından hem cesaretlendirilmiş hem de kullanılmıştır. 

Yunanistan Filistin Kurtuluş Örgütü’nü (FKÖ) 1981’de tanımıştır. Papandreu Yunanistan’ın 

                                                        
23 Yunanistan, Kıbrıs’ta yaşanan gelişmelere herhangi bir yabancı devletin etkin şekilde engel olmaması ve 

NATO’nun Yunanistan’a destek olmadığı inancına dayanarak 14 Ağustos 1974 tarihinde NATO’nun askeri 

kanadından ayrıldığını açıklamıştır. Yunanlı siyasetçiler Yunanistan’ın NATO’nun askeri kanadından 

ayrılmasıyla ABD’nin komünizmi çevreleme politikası önemli yere sahip olan ittifakın güney kanadının 

çökeceğine ve dolayısıyla ABD’nin böyle bir felaketi engellemek için Türkiye’ye baskı yapacağını ve Türk 

ordularının bu sayede adadan çekilmesinin sağlanacağına inanmaktaydılar, bkz., Βαληνάκης, op.cit, σ. 221-22. 
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kapitalist Batı ile komünist Doğu arasında kalan Üçüncü Dünya Ülkelerine liderlik etmesini 

arzulamıştır.24 Kaminaris’in altını çizdiği gibi kısmen Papandreu’nun 1981’de başlattığı bu 

siyasetin bir sonucu olarak Yunanistan Arap Dünyasındaki terör odaklarıyla da ilişki 

kurmuştur. Aslında bu siyaset ideolojik, politik ve ekonomik bazı hesapların bir ürünü olmuş 

ve Yunan dış politikasında Üçüncü Dünyacılık ya da Papandreu’nun savunduğu gibi 

“Sosyalizm’de Üçüncü Yol”25, yani Bağlantısızlığa yönelim Kıbrıs ve Ege meselelerinde 

Arap uluslarının desteğini sağlamaya yönelik önemli bir araç olmuştur. Güçlü bir Filistin 

yanlısı tutum, güçlü bir Ermeni yanlısı ve bir Kürt yanlısı tutum, Arapları, Ermenileri ve 

Kürtleri Türkiye karşısında Yunanistan’la yakınlaştırmak amacıyla sergilenmiştir. 

Kaminaris’e göre ayrıca bu hesaplara Yunanistan’ın Arap sermayesini ülkede yatırım 

yapmaya çekmek istemesi de ilave edilebilir.26 

Bu dönemde görüldüğü üzere aslında Yunanistan’ın da İsrail gibi dış politikasını şekillendiren 

temel unsur güvenlik ve tehdit algılaması üzerinedir. İsrail için düşmanlarla çevrili bir 

coğrafyada yer almak ve dolayısıyla özellikle 1990’larda Türkiye’ye yönelmesinin paralel 

yansımasını Yunanistan için de söylemek mümkündür. Yunanistan için Türkiye faktörü ve 

Türkiye “tehdidi” Yunan dış politikasının Soğuk Savaş’ın son yıllarında yeniden 

değerlendirmeye ve yeniden şekillendirmeye yöneltmiştir. 

Böylelikle Soğuk Savaş’ın sona erdiği dönemde Yunanistan, SSCB’nin dağılmasının ardından 

Orta Asya ve Balkanlar’da yaşanan gelişmelere Türkiye’nin yaklaşımını Türkiye tarafından 

çevrelenme politikası olarak algılamıştır. Βερέµης ve Κουλουµπής Türkiye’nin Soğuk Savaş 
                                                        
24 Κεφαλά, op.cit, σ. 675; ayrıca bkz., Spiros. Ch. Kaminaris, “Greece and the Middle East”, Middle East Review 

of International Affairs, Vol. 3, No. 2, June 1999, p. 37. 

25 Andreas Papandreu’nun Sosyalizm’de Üçüncü Yol savı için bkz., Nikolaos A. Stavrou, “Ideological 

Foundations of the Panhellenic Socialist Movement”, Nikolaos A. Stavrou (ed.), Greece Under Socialism A 

NATO Ally Adrift, New York, Orpheus Publishing, 1988, pp. 11-40. 

26 Kaminaris, op.cit, s. 38. 1960-1980 arası Arap ülkelerinin Yunanistan’da özellikle inşaat sektöründeki 

yatırımlarına ilişkin bkz., Μ. Ξανθάκης κ.α., Οι Αραβικές Χώρες: ∆ιεύρυνση των Οικονοµιών τους και των 

Σχέσεων τους µε την Ελλάδα, Αθήνα, Ίδρυµα Μεσογειακών Μελετών, 1989. 
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sonrası yeniden canlandırmaya çalıştığı “Osmanlı” vizyonunun sadece Türkmen, Azeri, 

Çeçenler gibi etnik grupları etkisi altına almaya çalışmadığını, aynı zamanda Balkanlarda 

etnik bakımdan yakınlığı olmayan fakat İslamiyet nedeniyle dini bağları olan Arnavut ve 

Boşnakları, hatta bölgede yaşayan tüm Müslümanları bu vizyonun bir parçası haline 

getirmeye çalıştığı şeklinde yorumlamışlardır.27 Bu dönemde Yunanistan, “Düşmanımın 

düşmanı dostumdur” ilkesi ile hareket etmiş, Türkiye’nin PKK nedeniyle ihtilaflı olduğu 

güney komşusu Suriye ile askeri işbirliğine gitmiş, Ermenistan ve İran ile ilişkilerini 

geliştirmeye çalışmıştır.28 Dolayısıyla Yunan dış politikası 1990’ların ikinci yarısında kadar 

hamasi bir çizgide devam etmiş ve Balkanlarda izlediği saldırgan ve hırçın dış politika 

sonucunda hem bölgede yalnız kalmış hem de üyesi olduğu uluslararası kurumlarda 

savunduğu görüşlere destek bulamamıştır.29 

 Yunan dış politikasının bu tarihten itibaren değişime uğramasında en önemli etken Yunanlı 

yazarlara göre dönemin Avrupa yanlısı ve Yunan toplumunun modernleşmeci kesiminin de 

desteğini alan başbakan Kostas Simitis olmuştur. Dış politikada Simitis döneminde AB kadar 

Türkiye ile ilişkiler de önemli bir yer tutmuştur. Uzun yıllar “düşmanımın düşmanı 

dostumdur” ilkesiyle hareket eden Yunanistan, Ermenistan ve Suriye gibi Türkiye ile ilişkileri 

sorunlu ülkelerle ilişkilerini geliştirmiş, PKK’ya destek sağlamıştır.30 Birçok Yunanlı için 

                                                        
27 Θάνος Βερέµης-Θεόδωρος Κουλουµπής, Ελληνική Εξωτερική Πολιτική ∆ιλήµµατα Μιας Νέας Εποχής, 

Εκδόσεις Σιδέρης, Αθήνα, 1997, σ. 47. 

28 Birgül Demirtaş Coşkun, “Küreselleşmenin İkili Sorunlara Yansıması: Türk-Yunan İlişkileri Örneği”, Birgül 

Demirtaş Coşkun (der.), Türkiye-Yunanistan Eski Sorunlar, Yeni Arayışlar, Ankara, ASAM, 2002, s. 200-201. 

29 Bkz., Π. Κ. Ιωακειµίδης, “Το Μοντέλο Σχεδιασµού Εξωτερικής Πολιτικής στην Ελλάδα”, Σύγχρονη Ελληνική 

Εξωτερική Πολιτική, Τόµος Α, επιµ. Παναγιώτης Τσάκωνας, Σιδέρης, Αθήνα, 2003, σ. 104. Yunanistan’ın 

Soğuk Savaş sonrası Balkanlarda yer alan gelişmelerde ve Yugoslavya’nın parçalanması sonucunda meydana 

gelen Bosna Savaşında izlediği tutumun gerekçelerine ilişkin bkz., Vassilis K. Fouskas, Balkanlar Ortadoğu 

Kafkasya Soğuk Savaş Sonrası ABD Politikaları, çev. Ali Çakıroğlu, İstanbul, Aykırı Yayıncılık, 2004, s. 74-76. 

30 Yunanistan’ın PKK terör örgütüne verdiği destekle bağlantılı olarak bkz. M. Murat Hatipoğlu, “Yunanistan’ın 

Dış Politikası ve Balkanlar (1990-2000)”, Ömer. E. Lütem ve Birgül Demirtaş Coşkun (der.), Balkan 

Diplomasisi, Ankara, ASAM, 2001, s. 49. 
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Türkiye insan haklarını ihlal eden, komşularının toprakları üzerinde emelleri olan, ordunun 

idaresi altında bir ülkeydi. Bu nedenle “Ermeni soykırımı”, “Pontus’lu Helenlerin soykırımı”, 

“Küçükasya Helenlerinin soykırımı”,31 “Kıbrıs Helenlerinin soykırımı” ve “Kürt soykırımı” 

gibi siyasi söylemler Yunan halkı tarafından yaygın olarak benimsenmişti.32 

Tüm bunları değiştirme çabasında Simitis’e çağdaş Yunan siyasi tarihinde dış politikayla 

bağlantılı en önemli krizlerden biri olan PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 1999’da Kenya’da 

Yunanistan Büyükelçiliğinde gizlenirken üzerinde kendi adına düzenlenmiş Rum pasaportu 

ile yakalanması yardımcı olmuştur. Ardından, 17 Ağustos 1999’da Türkiye’de yaşanan 

Marmara depremi ve 7 Eylül 1999’da Atina civarında yaşanan deprem iki ülke arasında yeni 

bir sayfanın açılmasına olanak tanımıştır. İlginçtir ki Türkiye’de yaşanan depremin bir gün 

öncesine kadar Yunan medyasında “Kürt halkına yapılan işkenceler” ve “Öcalan 

fiyaskosundan” bahsedilirken,33 depremle birlikte Yunan kamuoyunda Türk halkına karşı 

büyük sempati oluşmuş ve yardım kampanyaları başlatılmıştır. 

2000’li yıllar itibarıyla Türkiye ve Yunanistan ilişkilerinde yaşanan ihtiyatlı yaklaşımın 

artarak devam ettiğini görmekteyiz. Kıbrıs, Ege, Azınlık gibi konularda sorunların devam 

etmesine rağmen karşılıklı temaslar, ortak çalışma grupları ve sivil toplum örgütlerinin 

faaliyetleri, ortak projeler, vs. anılan tarihten günümüze hızla artmaya başlamıştır. Ancak iki 

ülke arasında sürdürülen görüşmelere rağmen Kıbrıs ve Ege konularda halen bir mutabakatın 

                                                        
31 8 Mart 1994’ten itibaren Yunanistan’da 19 Mayıs “Pontuslu Helenlerin Soykırımını Anma günü” ve 25 

Ağustos 1999’dan itibaren de 14 Eylül tarihi “Küçük Asya Helenlerinin Türk Devleti tarafından Soykırıma 

Uğratılışlarının Anma Günü” olarak anılmaktadır. Bkz. Hatipoğlu, Ibid., s. 51.  

32 Yunanlı siyasetçiler ve Yunan halkı tarafından bu “sözde soykırımlar” gerçek olarak kabul edilmektedir, bkz., 

Χρ. Κ. Γιαλλουρίδης, “Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σ’ένα Μεταβαλλόµενο ∆ιεθνές Σύστηµα”, επιµ.  Χρ. Κ. 

Γιαλλουρίδης- Παναγιώτης Ι. Τσάκωνας, Ελλάδα και Τουρκία Μετά το Τέλος του Ψυχρού Πολέµου, Εκδόσεις 

Σιδέρης, Αθήνα, 1999, σ. 39. 

33 ∆ηµήτρης Μητρόπουλος, “Εξωτερική Πολιτική και Ελληνικά Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης: Υποταγή, 

Χειραφέτηση και Απάθεια”, επιµ. Παναγιώτης Τσάκωνας,  Σύγχρονη Ελληνική Εξωτερική Πολιτική, Τόµος Α, 

Σιδέρης, Αθήνα, 2003, σ. 293. 
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sağlanamamış olması birçok çevrede olduğu gibi akademik çevrelerce de Türk-Yunan 

yakınlaşmasının geleceğine ilişkin kuşku ve endişelerin dile getirilmesine neden olmaktadır. 

Öte yandan Türk-Yunan ilişkilerinde yaşanan “normalleşme” dönemi Türkiye-İsrail 

ilişkilerinde gerilim ve krizler dönemi ile örtüşmektedir. Daha önce de ifade edildiği gibi 

1990’lar boyunca yakın işbirliği içinde olan Türkiye ve İsrail son dönemde birbirlerine karşı 

uzak ve mesafelidir. Yunanistan ise yıllarca uzak durduğu İsrail ile ilişkilerinde canlanmayı 

yine bu dönemde yaşamaktadır. 

 

İsrail ve Yunanistan Arasında Dostluk Dönemi 

Mehmet Şahin, İsrail-Yunanistan yakınlaşmasına ilişkin İsrail’in, Yunanistan’ın yıllarca 

Türkiye’ye karşı kullandığı “Düşmanımın düşmanı dostumdur” düşüncesiyle yaklaştığını 

söylemektedir.34 Yunanlı akademisyen Thanos Dokos ise, özellikle 2010 itibarıyla İsrail-

Yunanistan ilişkilerinde yaşanan canlanmayı üç nedene bağlamaktadır. İlk olarak, Türkiye-

İsrail ilişkilerinde yaşanan gerileme sonucunda İsrail’i Doğu Akdeniz’deki stratejik derinliğini 

arttırması için alternatif bir ortağa ihtiyacı ortaya çıkmıştı. İkinci olarak, Netanyahu 

hükümetinin Filistinlilere yönelik sert tutumu nedeniyle Batı tarafından eleştirilen ve giderek 

yalnızlaşan İsrail için Yunanistan bir çıkış kapısı olarak algılanmıştı. Üçüncü olarak da, Atina 

içinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle uluslararası piyasaların dışında kalmış ve yabancı 

yatırımlara ihtiyaç duymaktaydı. Yunanistan bu ihtiyacını Yahudi sermayesi ile telafi etmeyi 

arzulamakta ve aynı zamanda yine kriz nedeniyle azalan stratejik önemini yeniden 

yükseltmeyi hedeflemekteydi. Son olarak Mısır’daki gelişmeler, Suriye’deki iç savaş, İran’ın 

                                                        
34 Mehmet Şahin, “Ortadoğu’da Yalnızlaşan İsrail Yeni Müttefikler Arayışında”, Ortadoğu Analiz, Cilt 3, Sayı 

25, Ocak 2011, s. 33. 
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nükleer programı, Ürdün ve Lübnan’da da olası istikrasızlığın yaşanması İsrail’in bölge dışı 

ittifaklara yönelmesine neden olmuştur demektedir.35 

Aslında İsrail ve Yunanistan ilişkilerinde yakınlaşma adımları daha önce de belirtilen 

Simitis’in Başbakan olduğu dönemde atılmıştı. Dönemin Yunanistan Milli Savunma Bakanı 

Yerasimos Arsenis Aralık 1994’te İsrail’e resmi ziyarette bulunan ilk Yunanlı Savunma 

Bakanı olarak tarihe geçmiş ve iki ülke arasında askeri işbirliği anlaşması imzalanmıştır.36 

Ancak her iki ülke söz konusu anlaşmayı bu dönemde faaliyete geçirmekten sakınmıştır. John 

M. Nomikos İsrail ile Yunanistan arasında imzalanan askeri işbirliği anlaşmasının hayata 

geçirilmemesinin nedenleri olarak Yunanistan’ın Arap dünyasına yabancılaşmayı istememesi, 

İsrail’in de Türkiye’yi rahatsız etmekten çekinmesi olarak değerlendirmektedir.37 Başka bir 

Yunanlı araştırmacı ise Türkiye-İsrail stratejik ilişkilerinin benzerinin İsrail ile Yunanistan 

arasında yaşanmasının mümkün olamayacağını savunmaktadır. Yunanistan’ın Türkiye ile bu 

konuda rekabet edemeyeceğini, dolayısıyla İsrail ile stratejik ilişkiler geliştirmeyi 

düşünmemesi gerektiğinin altını çizmektedir. Onun yerine tarihsel olarak İsrail ile daha yakın 

bir ilişki içinde bulunan “Kıbrıs” GKRY ile Yunanistan’ın bağlarının güçlenmesi 

gerekliliğine vurgu yapmaktadır.38 Daha önce de ifade edildiği gibi tarihsel olarak iki ülkenin 

farklı çıkar ve tehdit algılamaları ve son olarak dönemin şartları gibi nedenlerden ötürü İsrail-

Yunanistan yakınlaşması 2010 yılı itibarıyla yaşanmaya başlamıştır. 

                                                        
35 Thanos Dokos, “The Prospects for Greek-Israeli Relations:  A View from Athens”, ELIAMEP Briefing Notes, 

No. 11, April 2013, http://www.eliamep.gr/wp-content/uploads/2013/04/BN1.pdf, (Erişim 15 Temmuz 2013), 

p.1. 

36  “Greece Agrees to Military Cooperation”, JTA, 6 December 1994, 

http://www.jta.org/1994/12/06/archive/greece-agrees-to-military-cooperation, (Erişim 15 Temmuz 2013). 

37 John M. Nomikos, “An Outline of Greek-Israeli Strategic Relations, RIEAS, http://www.rieas.gr/research-

areas/greek-studies/115.html, (Erişim 22 Temmuz 2013).  

38 Μάριος Ευρυβιάδης, “Ο ηγεµονικός άξονας Τουρκίας-Ισραήλ Συνέπειες για τη ελληνική ασφάλεια”, ”, επιµ.  

Χρ. Κ. Γιαλλουρίδης- Παναγιώτης Ι. Τσάκωνας, Ελλάδα και Τουρκία Μετά το Τέλος του Ψυχρού Πολέµου, 

Εκδόσεις Σιδέρης, Αθήνα, 1999, σ. 311. 
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Basına yansıyan haberlere göre dönemin Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu 2010’un 

Şubat ayında Moskova’daki Puşkin Lokantası’nda “tesadüfen”39 İsrail Başbakanı Benjamin 

Netanyahu ile bir araya gelmiş ve bu görüşmenin ardından iki ülke arasında askeri, istihbari 

ve turizm alanlarında işbirliği ilişkileri güçlenmeye başlamıştır. 2010 yılının Şubat ayında 

Papandreu-Netanyahu “tesadüfi” görüşmesinin ardından, önce Yorgo Papandreu Temmuz 

2010’da İsrail’e gitmiş, bir ay sonra, Ağustos ayında da İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu 

Yunanistan’a ilk resmi ziyarette bulunan İsrail Başbakanı olmuş ve bu ziyaretten iki ay sonra 

18 Ekim 2010’da ise iki ülke sivil havacılık konusunda bir anlaşmaya imza atmışlardır. 

İddialara göre aslında, Yunanistan bu anlaşma öncesi zaten İsrail Hava Kuvvetleri’nin Yunan 

Hava Sahasında askeri eğitim uçuşları yapmasına izin vermişti.40 

2011 yılının Ocak ayında İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman’ın Atina ziyaretinde iki 

ülke terörizme karşı stratejik güvenlik işbirliği konusunda ortak komite kurulması kararı 

almıştır.41 Temmuz 2011’de Yunanistan Cumhurbaşkanı Karolos Papoulias İsrail’e gitmiş, 

mevkidaşı İsrail Cumhurbaşkanı Simon Perez ise bir yıl sonra, 6-9 Ağustos 2012 tarihlerinde 

Cumhurbaşkanı sıfatıyla Yunanistan’a resmi bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Yine 2011 yılında, 

4 Eylül’de dönemin Yunanistan Milli Savunma Bakanı Panagiotis Beglitis ve İsrail Savunma 

Bakanı güvenlik işbirliği anlaşmasına imzalamışlardır.42 Bu ziyaretler silsilesi 2012 ve 2013 

yılında da devam etmiştir. İki ülke arasındaki ziyaretler zincirine son olarak 4 Ekim 2013’ta 

Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras ve 12 Yunanlı Bakan ile İsrail’e ziyaret 

                                                        
39“ «Τα είπαν» Παπανδρέου - Νετανιάχου για το Ιράν”, 16 Φεβρουαρίου 2010, http://www.inews.gr/22/atypo-

deipno-papandreou-netaniachou-sti-moscha.htm, (Erişim 22 Temmuz 2013). 

40 Erika N. Pont, “Turkish and Israeli Relations and the Eastern Mediterranean Region”, 01 December 2010, 

http://www.foreignpolicydigest.org/turkish-and-israeli-relations-and-the-eastern-mediterranean-region/, (Erişim 

01 Nisan 2013). 

41 Αθανασόπουλος Αλ. Άγγελος, “Στο επίκεντρο της επίσκεψης Λίµπερµαν η ενεργειακή συνεργασία Ελλάδος – 

Ισραήλ”, Το Βήµα, 12.01.2011, http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=377452, (Erişim 11 Haziran 2013). 

42 “Μπεγλίτης: «Στρατηγική επιλογή η συνεργασία Ελλάδας - Ισραήλ»”, Τα Νέα, 05.09.2011, 

http://www.tanea.gr/news/greece/article/4654650/?iid=2, (Erişim 01 Nisan 2013). 
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gerçekleştireceği ziyaret eklenebilir. Yunan basınında yer alan haberlere göre görüşmelerin 

ana maddesi enerji alanında işbirliğini geliştirmek olacaktır. Bunun yanı sıra ekonomik 

işbirliği, turizm ve teknoloji alanlarında da ikili anlaşmaların gerçekleşmesi de 

beklenmektedir.43 

 

Güney Kıbrıs’ın Rolü 

Enerji alanında İsrail’in kendi kıta sahanlığı içerisinde geniş bir alanda doğal gaz rezervi 

bulmuş olması ve bunu bir şekilde Avrupa’ya taşımak istemesi önemli bir gelişme olarak 

değerlendirilmektedir. İsrail, kıta sahanlığı içerisinde bulunan doğal gazı Avrupa’ya satmayı 

arzulamaktadır. Dolayısıyla Türkiye’yi kaybettikten sonra bu satışı Yunanistan ve Güney 

Kıbrıs Rum Yönetimi üzerinden gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. 

Özellikle 1990’lı yılların başından itibaren sürekli gelişme eğilimi arzeden Türkiye-İsrail 

ilişkileri çerçevesinde İsrail, Türkiye’nin tepkisine neden olmamak düşüncesiyle GKRY 

tarafından önerilen; Yunanistan, İsrail ve GKRY’nin Orta ve Doğu Akdeniz bölgesi içinde 

Adriyatik’ten başlayıp Doğu Akdeniz’in sonu olan İsrail sahillerine kadar uzanan Münhasır 

Ekonomik Bölge kurulmasına ilişkin anlaşmayı sonuçlandırmaya yönelik herhangi bir adım 

atmamıştır. Ancak Türkiye ile ilişkilerin “Dökme Kurşun Operasyonu”, “Davos Krizi” ve son 

olarak “Mavi Marmara” saldırısından sonra kopma noktasına gelmesinin hemen ardından 

İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında 17 Aralık 2010 tarihinde Münhasır Ekonomik 

Bölge Anlaşmasını imzalanmıştır. Türkiye, böyle bir anlaşmanın Kıbrıs Türklerinin hak ve 

çıkarlarını yok saymak anlamına geleceği ve Kıbrıs müzakerelerini olumsuz etkileyeceği ve 

                                                        
43 “Ενεργειακά θέµατα στο επίκεντρο του ταξιδιού Σαµαρά στο Ισραήλ”, Τα Νέα, 6 Οκτωβρίου 2013, 

http://www.tanea.gr/news/politics/article/5045532/energeiaka-themata-sto-epikentro-toy-taksidioy-samara-sto-

israhl/, (Erişim 06 Ekim 2013). 
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Doğu Akdeniz'de barış ve istikrara katkı sağlamayacağını vurgulamış, ancak, yapılan sert 

açıklama herhangi bir sonuç doğurmamıştır.44 

İddialara göre İsrail Başbakanı Netanyahu Ağustos ayında Yunanistan’a gerçekleştirdiği 

ziyaret esnasında Atina’ya İsrail’in doğal gazının Avrupa’ya satışında transit ülke olması 

teklifinde bulunmuştu. İsrail Dışişleri Bakanı da yine aynı çerçevede İsrail doğal gazının 

Güney Kıbrıs üzerinden Yunanistan’a ulaştırılması ve hatta potansiyel olarak görülen 

Bulgaristan ve Romanya pazarlarına da Yunanistan üzerinden satış yapılmasını teklif 

etmiştir.45 Doğu Akdeniz’deki doğal gaz rezervlerinin değerlendirilmesinin İsrail ekonomisine 

büyük katkı sağlayacağı sık sık dile getirilmektedir. Aynı zamanda İsrail’in uluslararası 

piyasalarda daha etkin bir şekilde yer almasını sağlaması açısından söz konusu anlaşma ve 

yakınlaşmaya bu nedenle önem verildiğinin de altı çizilmektedir.46 

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan açısından bir değerlendirme yapılacak olursa 

İsrail ile gerçekleştirilmeye çalışan enerji işbirliğinin temel nedenini ekonomik çıkarların 

oluşturduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Güney Kıbrıs AB’ye üye olmayı başarmış 

ancak adanın bölünmüşlüğü gerçeğini ortadan kaldıramamıştır. Yunanistan gibi Kıbrıs Rum 

Yönetimi yanlış ekonomi politikaları nedeniyle ekonomik kriz yaşamaktadır. Dolayısıyla 

böyle bir işbirliği ekonomisine katkı sağlayacaktır. Öte yandan İsrail ile yakın ilişki içinde 

olması adaya Türkiye tarafından olası yeni bir müdahaleyi engelleme anlamını taşımaktadır. 

Ayrıca son yıllarda enerji koridorları güvenliğinin uluslararası ortamda giderek önem arz 

                                                        
44 Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, “İsrail ile GKRY Arasında İmzalanan MEB Anlaşması Hk.”, No. 

288, 21 Aralık 2010, http://www.mfa.gov.tr/no_-288_-21aralik-2010_-israil-ile-gkry-arasinda-imzalanan-meb-

anlasmasi-hk_.tr.mfa, (Erişim 19 Ağustos 2013). Ayrıca konuya ilişkin bkz., Semih İdiz, “Doğu Akdeniz’de 

Sular Isınıyor”, Milliyet, 27 Aralık 2010, http://www.milliyet.com.tr/dogu-akdeniz-de-sular-isiniyor/semih-

idiz/siyaset/yazardetay/27.12.2010/1331318/default.htm, (Erişim 19 Ağustos 2013). 

45 Sigurd Neubauer, “How the Emerging Balkan-Israeli Strategic Alliance could Alter Energy Security in the 

Eastern Mediterranean Basin, Journal of Regional Security, Vol. 7, No. 1, 2012, p. 36. 

46 Neubauer, Ibid., p. 35. 



172 
 

etmeye başladığı da dikkate alındığında Güney Kıbrıs böylelikle kendi çapında stratejik 

önemini garanti altına almayı çalıştığı düşünülmektedir. 

Tüm gelişmelere rağmen birçok Yunanlı, Yahudi ve yabancı araştırmacı, gazeteci ve 

akademisyen de dile getirdiği gibi iki ülke yakınlaşmasının olumlu bir adım olduğunu 

düşünse de Yunanistan’ın İsrail açısından Türkiye’nin yerini ikame edemeyeceği 

düşünülmektedir. Aynı zamanda Yunanistan ve İsrail yakınlaşmasının 1990’larda Türkiye’nin 

İsrail ile yakınlaşmasına tam olarak benzediğini söylemek de doğru doğru olmayacaktır. 

Çünkü Yunanistan ve İsrail ilişkilerinin değişen şartlar ve çıkarlar doğrultusunda geliştiğini 

açıkça görmekteyiz. Dolayısıyla dış politikada, en azından Yunanistan ve İsrail için realist 

görüşün halen hakim olduğu görüşünün belirtilmesinde sakınca olmadığı da düşünülmektedir. 

Son yıllarda ekonomik kriz nedeniyle iç politikasına odaklanan ve dış politikasında daha 

“uzlaşıcı” bir tavır sergileyen Yunanistan için İsrail ile işbirliği, İsrail-Güney-Kıbrıs-

Yunanistan enerji işbirliği, İsrail’in Balkanlar’da aktifleşmesi gelişmeler yine ekonomik çıkar 

çerçevesinde değerlendirilmektir. Ancak yine de Türkiye temelli bir dış politika çizgisinden 

vazgeçilmiş olduğu görünse de, Yunanistan İsrail ile ilişkilerinin meyvelerini ABD nezdinde 

Yahudi lobileri aracılığıyla da toplamak istediğini dile getirmektedir. 

 

İsrail’in Balkanlar’a Artan İlgisi 

Neubauer, İsrail’in Balkan ülkelerine yönelmesini ve işbirliği alanlarını geliştirmeye yönelik 

çabalarını Türkiye ile gerginleşen ilişkiler ve Batı tarafından Netanyahu hükümetinin 

Ortadoğu barış sürecine isteksiz olan taraf olarak algılanmasından kaynaklandığını ifade 

etmektedir.47 

Bu bağlamda İsrail’in Bulgaristan ile gelişen ilişkilere bakacak olursak, İsrail’de yayınlanan 

Haaretz Gazetesi haberine göre Bulgaristan Başbakanı Borisov, İsrail Hava Kuvvetleri’ne 

                                                        
47 Neubauer, Ibid. 
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bağlı uçakların Bulgaristan hava sahasında askeri uçuş eğitimi yapmasına kendisi izin 

vermişti. Söz konusu habere göre İsrail-Bulgaristan ilişkilerinin gelişmesinde İsrail’in çabaları 

kadar Bulgaristan Başbakanı Borisov’un da yaklaşımı önem taşımaktadır. Borisov on sekiz yıl 

sonra İsrail’i ziyaret eden ilk Bulgaristan Başbakanı olmuştur.48 Bulgaristan Başbakanı 

Borisov’un İsrail İstihbarat Şefi Meir Dagan ile yapmış olduğu görüşme iki ülke arasındaki 

istihbari işbirliğinin de bir göstergesi olarak yorumlanmıştır. Ayrıca Netanyahu ve Dagan ile 

toplantı yapmayı isteyen ve özellikle de istihbarat ve güvenlik alanlarında işbirliği talep eden 

ve İsrail uçaklarına hava sahasını açma teklifinde bulunan Bulgaristan Başbakanı Borisov 

olduğu iddia edilmektedir.49 

İsrail Başbakanı’nın 5 Temmuz 2011 tarihinde Bulgaristan’a gerçekleştirdiği iadeyi ziyaret 

sırasında iki ülke arasında Bulgar hava sahasının İsrail Hava Kuvvetleri tarafından askeri 

eğitim amacıyla kullanılmasına ilişkin anlaşmanın dışında ekonomi ve ticaret alanlarında 

çeşitli anlaşmalar imzalanmıştır.50 Bulgaristan, İsrail’e sunduğu fırsatlar karşılığında, 

Yunanistan gibi, İsrail’in ileri teknoloji alanındaki kapasitesinden faydalanmayı ve bunun 

yanında İsrailli turistleri Türkiye yerine Bulgaristan’a çekmeyi amaçlamaktadır. 

İsrail’in aynı dönemde Balkanlar’da ilişkilerini güçlendirdiği diğer bir ülke Romanya 

olmuştur. İsrail ile Romanya arasında 2004 yılından bu yana askeri alanda gelişmeler 

yaşanmaktadır. Küçük bir ülke olması nedeniyle stratejik derinliği olmayan İsrail, Romanya 

ile ilişkilerini geliştirerek Hava Kuvvetleri’nin eğitimini geliştirme çabası içerisindedir. 

                                                        
48 “İsrail’den Türkiye’ye Karşı Balkan İttifakı”, Analiz Merkezi, 14 Aralık 2010, 

http://www.analizmerkezi.com/haber/-israilden-turkiyeye-karsi-balkan-ittifaki--18070.html, (Erişim 19 Ağustos 

2013). 

49 Neubauer, Ibid., s. 39 

50 “Israel PM Netanyahu in Bulgaria visit, one of Israel’s best friends in Europe”, EJP, 7 July 2011, 

http://www.ejpress.org/article/51901, (Erişim 19 Ağustos 2013). 
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Romanya’da 27 Temmuz 2010’da meydana gelen ve altı İsrailli subayın öldüğü helikopter 

kazası, iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin seyri açısından bir gösterge olmuştur.51 

Askeri ilişkilerin yanı sıra söz konusu iki ülke ilişkilerinin ekonomik boyutu da 

bulunmaktadır. Fikret Ertan’ın haberine göre göre, Romanya’daki İsrail yatırımları iki milyar 

doların üzerine çıkmıştır. Meşrubat, süt ürünleri, hayvancılık, sigortacılık, dünya çapında 

şirketlerin temsilcilikleri, araba kiralama, mühendislik, gazino işletmeciliği, tarım, bilişim, 

inşaat gibi alanlarda olmak üzere İsrail yatırımları Romanya’da kendini göstermektedir. 

Bugün Romanya’da İsrail’e kayıtlı 3.500 kadar şirket faaliyet göstermektedir. Bunun yanında 

İsraillilerin sahip olduğu ancak üçüncü ülkelerde kayıtlı 2000 kadar şirkette mevcuttur. 

İsrailliler ticari alandaki bu faaliyetleriyle Romanya ekonomisinde önemli bir yer 

edinmektedirler. Ticari ilişkilere ilaveten 30 bin kadar İsrail vatandaşının aynı zamanda 

Romanya vatandaşı olduğu ve bu sayede Avrupa Birliği’nde serbestçe hareket etme imkânına 

sahiptirler. Ayrıca, yaklaşık 200 bin Romanya vatandaşı da İsrail’de göçmen işçi olarak 

çalışmaktadır. İsrail söz konusu fırsatları kullanarak Romanya ile ilişkilerini daha ileri bir 

düzeye taşıma gayreti içerisindedir.52 

 

Sonuç Yerine 

İsrail-Yunanistan yakınlaşması, İsrail’in Güney Kıbrıs Yönetimi ile ilişkilerini geliştirmesi ve 

son olarak yine İsrail’in Balkan ülkelerine ilgisinin artması Türkiye gibi bölgesel bir müttefiki 

“kaybetmiş” olmasından kaynakladığı aşikârdır. Öte yandan İsrail’in Yunanistan 

yakınlaşması, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Bulgaristan, Romanya gibi Balkan ülkeleri ile 

ilişkilerini geliştirmeye çalışması ve bu yönde girişimlerde bulunması bölgesel istikrar ve 

                                                        
51 Herb Keinon, “Analysis: Disaster shines light on Romania ties”, The Jerusalem Post, 07.27.2010, 

http://www.jpost.com/International/Analysis-Disaster-shines-light-on-Romania-ties, (Erişim 20 Ağustos 2013). 

52 Fikret Ertan, “İsrail’in Romanya Yatırımları”, 29 Ağustos 2010, http://www.timeturk.com/tr/makale/fikret-

ertan/israil-in-romanya-yatirimlari.html, (Erişim 20 Ağustos 2013). 
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barış açısından önemlidir. Ancak bu ilişkiler vasıtasıyla Türkiye’nin yarattığı boşluğu 

doldurmasını beklemek ya da Türkiye’yi zor durumda bırakacak bir ittifak çizgisi 

oluşturmasının kolay olmadığı düşünülmektedir. 

Yunanistan İsrail ile gelişen ilişkilerini ihtiyatlı bir şekilde değerlendirmektedir. Her ne kadar 

Yahudi yatırımları ve İsrail ile enerji alanında işbirliğinin ekonomik anlamda ülkeye rahatlık 

sağlayacağı biliniyor olsa, geleneksel Arap yanlısı politikasından ve Arap sermayesinden 

vazgeçmeyecektir. Aynı zamanda Filistin meselesinde de geleneksel çizgisinden taviz 

vermesi de beklenmemektedir. 

Bulgaristan ve Romanya iki kutuplu sistemin sona ermesinin ardından sancılı dönüşüm 

süreçlerini tamamlayarak AB üyesi olmayı başarmışlardır. Ancak ekonomik anlamda 

çekirdek AB üye ülkeleri seviyesine ulaşmayı henüz başaramayan bu iki ülke İsrail vasıtasıyla 

tıpkı Yunanistan ve Güney Kıbrıs gibi İsrail sermayesini ülkelerine çekmeyi 

amaçlamaktadırlar. Dolayısıyla bu çalışmada ele alınan yakınlaşmanın Türkiye’nin bölgede 

etkisini ortadan kaldıramayacağına ancak yine de önemsenmesi gereken gelişmeler olarak 

değerlendirilmesi gerekliliğine inanılmaktadır. 
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YUMUŞAK GÜÇ SAVAŞLARI 

 

Atilla Sandıklı* 

ÖZET 

Küresel güçlerin ulusal çıkarlarını elde etmek için terörü bir araç olarak kullanması, 11 Eylül 

2001 ve sonrasında terörün kendilerini de vurması ile ortadan kalkmıştır. Uluslararası terör 

lanetlenmiş ve teröre destek veren devletler hedef haline getirilmiştir. Bu durum küresel 

güçlerin yumuşak gücün kullanımını esas alan stratejiler geliştirmesine, bir boyutu ile de 

“Yumuşak Güç Savaşları” bağlamında değineceğimiz mücadelelere neden olmuştur. 

Yumuşak Güç Savaşları, çıkarları çelişen ülkelerin birbirlerinin yumuşak güçlerini yok etmek 

ve zayıflatmak için kendi yumuşak güçlerini kullandıkları bir mücadele yöntemidir.  Bu 

makalede güvenlik, güç ve savaş kavramlarının geçirdiği dönüşüm vurgulandıktan sonra 

Yumuşak güç yaklaşımı ve bu çerçevede kavramsallaştırılan Yumuşak Güç Savaşları ele 

alınacaktır. Bununla birlikte Yumuşak Güç Savaşları’nın özellikleri vurgulandıktan sonra bu 

savaşlardaki başarı prensipleri üzerinde durulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Yumuşak Güç, Yumuşak Güç Savaşları, Yeni Toplumsal Hareketler, 

Yönetişim, Çoğulcu Demokrasi 

 

ABSTRACT 

The utilization of terrorism by global powers in service of their national interests ceased in the 

aftermath of the 11 September 2001 related with the reason that these global powers were also 

subjected to terrorism. The international terrorism was cursed and the states which gave 

support to the terrorism became targets. This situation triggered the development of some 

strategies by the global powers which were based on the soft power and in some sort; it led 
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the mentioned battles within the article in the context of “Soft Power Wars”.  The Soft Power 

War is a method of a battle in which the states that have contrasting interests use their soft 

power in order to dissolve and to weaken each other’s soft power. In this article, firstly the 

transformation of notions as security, power and war will be stressed. Then the soft power 

approach and the Soft Power Wars which were conceptualized in this framework will be 

evaluated. Although, after stressing the features of the Soft Power Wars, the principles which 

are necessary for the success of these wars will be elaborated.  

Keywords: Soft Power, Soft Power Wars, New Social Movements, Governance, Pluralist 

Democracy 

 

GİRİŞ 

 Güvenlik, güç ve savaş kavramları tarihsel bir süreç içinde teknolojik, siyasal, sosyal ve 

hukuksal gelişmelere bağlı olarak bir evrim geçirmiştir.1 Başlangıçta güvenlik “devlet 

egemenliği ve toprak bütünlüğü” hedeflerine yönelmiş, siyasi ilişkilerde ve güvenlik 

analizlerinde askeri güç ve strateji önem kazanmıştır. Ok, yay, piyade, süvari ve savaş 

arabalarının kullanıldığı klasik dönem savaşları süreç içinde yivsiz tüfek ve top gibi ateşli 

silahların kullanıldığı erken modern dönem cephe savaşlarına evrilmiştir. 

 Sanayi devrimi sonrasında modern dönemin topyekûn savaşları kapsamında nüfus ve 

ekonomik güç ön plana çıkmıştır. 1. Dünya Savaşı’nda Almanya’nın savaşma azim ve 

kararını kıran ve onu “stratejik tükenmeye” götüren iki nedenin, savaş planlarını 

destekleyecek yeterli asker sayısını sağlayacak nüfusa sahip olmaması ve ekonomik 

                                                        
1 William S. Lind, Keith Nightengale, John F. Schmitt,  Joseph W. Sutton, and Gary I. Wilson, “The Changing 

Face of War: Into the Fourth Generation”, Marine Corps  Gazette, (1989): 22-26.; Martin  Van  Creveld, The 

Rise and Decline of the State, (Cambridge: Cambridge Press, 1999).; D. J. Hanle, “On terrorism: An Analysis of 

Terrorism as a Form of  Warfare”, (Master Thesis, Naval Postgraduate School, 1987).; Avin Toffler, War and 

Anti-war: Survival at the dawn of the 21st Century, (Boston: Little Brown and Company, 1993.; J. Argüilla & D. 

Rondfelt, Swarning and the Future of Conflict, Rand Cooperation, (2000).  
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imkanların yetersizliğidir. Yani nüfus ve ekonomik yetersizlik Almanya’nın savaşı 

kaybetmesine neden olmuştur. Bu aşamada nüfus ve ekonomik güç güvenlik kavramlarına 

dahil olmuştur. Teknolojinin gelişmesine paralel olarak uzun menzilli füzelerin, hava 

kuvvetlerinin ve tank birliklerinin sisteme dahil olmasıyla modern dönem savaşları manevra 

savaşlarına dönüşmüştür. Savaşlarda siyasi güç, askeri güç, bilimsel, ve teknolojik güç, 

coğrafi güç, insan gücü, pisiko-sosyal ve kültürel güç unsurlarının tamamı milli güç unsurları 

olarak kullanılmaya başlamıştır. 

 Uluslararası hukuk kurallarındaki gelişmeler ve savaşların siyasi, ekonomik ve sosyal 

maliyetlerinin kabul edilemez boyutlara ulaşması, Soğuk Savaş sonrası dönemde post-modern 

savaş yöntemlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu savaşların temel özelliği asimetrik 

unsurların kullanılmasıdır. Terör örgütleri, mafyalar, gizli servisler ve özel kuvvetlerin 

kullanıldığı düşük yoğunluklu savaşlar; yıldız savaşları, siber savaş ve etki odaklı savaş gibi 

ileri teknoloji savaşları ve literatürde yerini henüz almamış fakat uygulamalarını yakından 

takip ettiğimiz yumuşak güç savaşları post- modern savaş yöntemleri içinde yerini almıştır. 

 Günümüzde güvenlik değerlendirmeleri karşılıklı etkileşim ortamında küresel, bölgesel, 

ulusal ve toplumsal güvenlik olarak genişlemiş, sistem, devlet, toplum birey düzeyinde 

analizler yapılmaya başlamıştır. Güvenlik siyasi, askeri, ekonomik, toplumsal ve çevre olmak 

üzere beş boyutlu olarak kategorize edilmiştir.2 Bu gelişmeler ışığında güç kavramı da 

değişim göstermiştir. Sert, yumuşak ve akıllı güç kavramları literatürdeki yerlerini almıştır. 

Uluslararası ilişkilerde yumuşak gücün önemi üzerinde durulmakta ve etkinliği 

tartışılmaktadır. Yumuşak güç savaşları olarak kavramsallaştırılabilecek olgular ve olaylar 

yaşanmaktadır.  

 Bu makalede güç kavramı, sert, yumuşak ve akıllı güç sınıflandırması üzerinde 

durulacak, yumuşak gücün artan önemi vurgulandıktan sonra yumuşak güç savaşları 
                                                        
2 Barry Buzan, “New  Patterns of Global Security in the Twenty First Century”, International  Affairs  67, 3 

(1991),  439-51. 
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kavramsallaştırılacaktır. Devamında yumuşak güç savaşlarının özellikleri ve bu savaşlarda 

başarının temel prensipleri açıklanacaktır. Soğuk Savaş sonrasında yaşanan devrimlerin, halk 

ayaklanmalarının, darbeler ve eylemlerin iyi okunabilmesi için gerçekleşen olayların 

kuramsal bir çerçeve ile tanımlanması, anlamlandırılması ve açıklanabilmesi gerekmektedir. 

Türkiye’de Gezi olayları, Mısır’daki darbe, Tunus’taki karışıklar ve Ukrayna’da yaşanan 

gelişmeler yumuşak güç savaşları kuramı çerçevesinde daha iyi analiz edilebilir. Amaç 

gelecekte yumuşak güç savaşları kapsamında meydana gelebilecek muhtemel olaylar 

hakkında farkındalık oluşturmak ve bu olayların önlemesi için gerekli önlemleri sunmaktır. 

 

GÜÇ KAVRAMI 

 Genellikle realist yaklaşımla özdeştirilen güç kavramı, gerçekte farklı şekillerde idealizm, 

Marksizm, feminizm ve eleştirel yaklaşımlarda da önemli bir yer tutmaktadır. Uluslararası 

ilişkiler sistemini yönetecek merkezi bir otorite ve yeterli hukuk kuralları bulunmadığından, 

her devlet kendi varlığını sürdürmek ve küresel sistemde yer edinmek için güvenlik ve güç 

arayışları içerisine girmektedir. Uluslararası ilişkiler tarihi bir bakıma güçlerin oluşumu, 

gelişimi, mücadelesi ve ilişkileri tarihidir.  Uluslararası ilişkiler teorilerinde ve uluslararası 

analizlerde başvurulan en önemli temel kavram olmasına rağmen, gücün içeriği ve nasıl 

ölçülebileceği konusunda net bir mutabakat yoktur. Joseph Nye’e göre güç hava durumu 

gibidir; yani herkesin hakkında konuştuğu ancak çok az insanın işleyiş mantığını anladığı bir 

kavramdır.3 

 Hans Morgenthau, uluslararası politikanın temel amacını güç arayışı ve güç mücadelesi 

ile özdeşleştirmektedir. Gücü; hem bir ilişki türü, hem uluslararası politikanın en temel amacı, 

                                                        
3Joseph Nye, “The Changing Nature of World Power,” Political Science Quarterly , 105/2, (1990),  177; Dünya 

Siyasetinde Başarının Yolu Yumuşak Güç, çev. Rayhan İnan Aydın, (Ankara: Elips Kitap, 2005): 11.  
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hem de amacın gerçekleştirilmesi için bir araç olarak tanımlamıştır.4 Kalevi J. Holsti ise gücü 

bir ülkenin ödül, ceza, ikna ve zorlama gibi yöntemler kullanarak karşı tarafın davranışlarını 

kendi çıkarları doğrultusunda etkileme ve yönlendirebilme kapasitesi olarak açıklamaktadır.5 

Robert Dahl “The Concept of Power” adlı eserinde, güç kavramını bir aktörün diğer bir aktöre 

normalde yapamayacağı bir şeyi yaptırabilme kapasitesi olarak tanımlamaktadır.6  

 Güç sayesinde A devleti B devletinin davranışlarını kendi çıkarları doğrultusunda 

değiştirebileceği gibi; A devleti ulusal çıkarlarını korumak için C devletinden gelebilecek 

baskı, zorlama ve ikna uygulamalarını etkisiz bırakarak, C devletinin alanını daralttığında da 

güç kullanmış olur. Bu konuda Edward H. Carr, güç yönteminde caydırıcılık kavramını ön 

plana çıkarmıştır.7 Bu nedenle güç barış zamanında da caydırıcılık etkisiyle önemli katkılar 

sağlar. Savaş ancak caydırıcılığın başarısızlığa uğraması durumunda gündeme gelir ve son 

çare olarak başvurulması gereken güç uygulamasıdır.  

 Kennet N. Waltz’a göre güç, karşılıklı bağımlılığa dayalı bir uluslararası sistemde diğer 

aktörlerden bağımsız karar alabilme ve onların kararlarından en az etkilenme kapasitesi olarak 

tanımlanabilir. Bir aktöre daha fazla hareket serbestisi yaratan ilişki, kurum, önyargı ve 

uygulamalar onun gücünü oluşturur. Devletlerin amacı gücü maksimize etmek değil güvenliği 

sağlamaktır. Sahip olunan hareket serbestisi aynı zamanda güvenliği tehlikeye atmadan 

izlenebilecek olası politika yelpazesinin de genişlemesini ifade eder.8 

                                                        
4 Hans Morgenthau, Politics Among  Nations. The Struggle for Power and Peace, (New York: Alfred A. Knoff, 

INC., 1985), 127-64. 

5 Kalevi. J. Holsti, “The Concept of  Power in the Study of  International Relations,” Background, Vol. 7, No.4, 

(1964), 179. 

6 Robert Dahl, “The Concept of Power,” Behavioral Sciences, Vol. 2, (1957), 201-203 

7 Edward H. Carr, Twenty Years’ Crisis, 1919-1939: An Introduction to the Study of International Relations, 

(New York: Perennial, 1981), 109. 

8Kenneth Waltz, Theory of International Relations, (New York, Waveland Press Inc., 1979) 195.; Kenneth 

Waltz, “Realist Thoughtand Neorealist Theory,” Journal of International Affairs, 44/1, (1990) 21-37 
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 Robert Keohane ve Nye’nin “kompleks karşılıklı bağımlılık” olarak tanımladıkları, çok 

sayıda devletin sosyal ve siyasal bağlarla birbirlerine bağlandığı bir uluslararası ortamda; 

zorlama, baskı ve savaş uygulamaları geri planda kalmaktadır. Kompleks bağımlılık 

teorisinde güç elde etmek için; sorunlar arasında bağlantı kurma, gündem belirleme, uluslar 

ve hükümetler ötesi ilişkiler geliştirme ve uluslararası örgütlerde söz sahibi olabilme 

kapasitelerine sahip olunması gerekir.9 Günümüzde aktörlerin hareket alanları karmaşık ilişki 

ve bağımlılık esasıyla sınırlanmakta, bir aktörün ulusal çıkarları bir anda küresel sorun haline 

gelebilmekte ve askeri güç kullanımı devletleri zor duruma sokarken, sivil toplum örgütleri ve 

uluslararası örgütler devletlerin dış politikalarına müdahale edebilmektedir. 

 Uluslararası örgütlerin yaygınlaşması, sivil toplum örgütlerinin güçlenmesi, devlet dışı 

diğer aktörlerin etkinliğini artırması ve küresel medyanın gelişmesi, içinde bulunduğumuz 

dönemde “sert güç”, “yumuşak güç” ve “akıllı güç” tartışmalarını gündeme getirmiştir. Güç 

yaşanan döneme, var olan aktörlere ve mevcut olaylara göre bu üç kavram arasında 

geçişkenlik ve değişim gösterebilir. Bir ülke dünya siyasetinde istediği hedeflere ulaşmak için 

askeri müdahaleyi, baskı ve dayatmayı içeren sert gücü kullanabileceği gibi; o ülkenin 

değerlerine hayran olan, onu örnek alan, refah seviyesine ve fırsatlarına özenen ülkelerin 

kendisini izlemesiyle ulaşacağı yumuşak gücü de kullanabilir. Akıllı güç ise sert güç ile 

birlikte yumuşak gücün etkin biçimde kombine edilmesini esas alır. 

 Nye ile Richard L. Armitage gibi önde gelen uluslararası ilişkiler uzmanları tarafından 

geliştirilen“akıllı güç” kavramı; sert ve yumuşak gücün sadece birleşmesinden oluşmamakta, 

gücün uygulanacağı aktörün davranışlarına uyum sağlayacak şekilde önceden hazırlanmış bir 

zeminde ölçülü bir tepki öngörmektedir.10 Ayrıca koşullar, hedef, maliyet, zaman ve etkinlik 

sert ve yumuşak güç optimalinin belirlenmesine etki etmektedir. Uzmanlar sert gücün 

                                                        
9 Robert Keohane & Joseph Nye, Power and Interdependence, (New York: Longman, 2001), 196. 

10 Joseph Nye & Richard Armitage, “A smarter, more secure America”, CSIS Commission on smart power, 

CSIS, (2007), 14. 
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gerekliliğini vurgulayarak, bunun bir ülkenin yumuşak gücünün de garantisi olacağını 

belirtmekte ve akıllı güç kullanımına dikkat çekmektedir. 

 

YUMUŞAK GÜÇ 

 Zaman ve mekana, uluslararası sitemin yapısındaki ve kurallardaki gelişime uygun olarak 

gücün anlamında da önemli değişimler yaşanmıştır. Geçmişte ve Soğuk Savaş sürecinde 

askeri güç ve yetenekler, en etkin güç olarak kabul edilirken, içinde bulunduğumuz bilgi ve 

iletişim çağında bu etkinlik kamuoyunu yönlendirebilme, ikna ve pazarlık yeteneği olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Yumuşak güç kavramını literatüre kazandıran Nye’ye göre; küresel 

sistemin çok kutuplu yapısı, uluslararası örgütler ve medyanın artan etkisi sonucu askeri 

kapasite geri planda kalmıştır. Asimetrik savaş yöntemlerinin üretilmesi ve klasik orduların 

etkinliğinin azalması sonucu çağımızda sert/kaba gücün önemini azaltmıştır.11 

 Zorlama yerine işbirliğini öneren Nye, yumuşak gücü; “Eğer istediğim şeyi istemeni 

sağlayabilirsem, o zaman yapmak istediğim şeyi yapman için seni zorlamama gerek 

yoktur”12şeklinde tanımlamıştır. Yumuşak güç, söz konusu devletin, kendi ulusal çıkarlarını, 

liderlik ettiği ülkelerin ulusal çıkarlarıyla örtüşecek bir biçimde sunabilme ve diğerlerini de 

hoşnut edecek bir biçimde uygulayabilme kapasitesi demektir.  

 İstenilen neticeleri elde etmek adına başkalarının güdülerini zorlamaktan ziyade onları 

cezbederek istediğini yaptırma kabiliyeti olan yumuşak güç; aktöre iliştirilmiş güç ve aktöre 

doğrudan bağlı olmayan güç kullanımı olarak ikiye ayrılır. Bir aktör onu cazibe merkezi 

haline getiren özellikleri ile doğrudan bir ülkenin kamuoyuna etki edebileceği gibi, 

                                                        
11 Joseph Nye, “Soft Power,” Foreign Policy, no. 80. (1990), 153-71. 

12 Joseph Nye, Amerikan Gücünün Paradoksu, (İstanbul: Literatür Yayıncılık, 2003), 10-11 
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uluslararası örgüt, kurum ve yapılar üzerinden de etki edebilir. Kurumsal çerçeve ve yapısal 

ilişkiler güç dengelerini değiştirebilir.13 

 Yumuşak gücün kullanımında birçok unsur karşımıza çıkmaktadır. Bunlar asker 

sayısından ve yaptırım gücünden çok bir ülkenin ekonomik ve finansal kapasitesi, rekabet 

kabiliyeti, yaratıcı düşüncesi, insan kalitesi ve sosyal sermayesi, özgürlükleri, demokrasisi, 

refahı, tarihi birikimi, kültürel zenginliği, sanatı, sineması, mimarisi, müziği, eğitim 

sistemi,bilim ve teknoloji altyapısı, inovasyon kapasitesi, diplomatik becerisi ve kendini 

anlatabilme yeteneğinin toplamıdır. Bu unsurları bir araya getiren bir ülke, bir cazibe merkezi 

haline gelir. Takip edilen, konuşulan, "hikâyesine kulak kabartılan" bir ülke olur. 

 Nye’nin geçmişte devletin medya ile kamuoyunu yönlendirebildiği; ama günümüzde 

bunun çift taraflı işlerlik kazandığını, kamuoyunun da devleti medya ile etkileyebileceğini 

belirtmektedir. Devletlerin yumuşak güç uygulamasında kamuoyuna nüfuz edebilmek için 

kullandığı kamu diplomasisi; "devletten-halka" ve "halktan-halka" iletişim olmak üzere iki 

ana çerçevede toplanmaktadır.14 Devlet-halk eksenindeki faaliyetler; devletin, izlediği 

politikaları, yaptığı faaliyetleri ve açılımları, resmi araçları ve kanalları kullanarak kamuya 

anlatmasıdır. Halktan halka doğrudan iletişim faaliyetlerinde ise araştırma merkezleri, 

kamuoyu araştırma şirketleri, basın, kanaat önderleri, üniversiteler, mübadele programları, 

dernek ve vakıflar gibi devlet dışı sivil toplum örgütlerinin kullanılması esastır.  

 

YUMUŞAK GÜÇ SAVAŞLARI 

 Soğuk Savaş döneminde askeri güç ve ekonomik güç kapasiteleri ön plana çıkmış ve bu 

kapasiteyi etkin olarak kullanan Batı Bloğu, Doğu Bloğu’nu pes ettirmişti. Soğuk Savaş’ın 

                                                        
13 Robert W. Cox, “Social Forces, States and World Orders: Beyond International Relations Theory”, içinde 

Neorealism and Its Critics, Der. Robert Keohane, (New York: Colombia University Press, 1986),  219. 

14 İbrahim Kalın, “Türk dış politikası ve kamu diplomasisi”, Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü, (Son Erişim: 

13 Eylül 2013). http://www.kdk.gov.tr/sag/turk-dis-politikasi-ve-kamu-diplomasisi/20  
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sona ermesi, küreselleşme sonrası oluşan karşılıklı bağımlılık, iletişim yeteneklerindeki 

devrim niteliğinde yaşanan gelişmeler, sivil toplumun ve devlet dışı aktörlerin etkinliğinin 

artması uluslararası sistemde büyük çaplı değişimlere neden olmuştur. Küresel ve bölgesel 

örgütlerin girişimleri ve uluslararası hukukta meydana gelen gelişmeler savaşı ve sert güç 

kullanımını büyük ölçüde sınırlamıştır.  

 Küresel güçlerin ulusal çıkarlarını elde etmek için alçak yoğunluklu çatışmalar 

kapsamında terörü bir araç olarak kullanma durumu, 11 Eylül 2001’de terörün kendilerini de 

vurmasından sonra ortadan kalkmıştır. Uluslararası terör lanetlenmiş ve teröre destek veren 

devletler hedef haline getirilmiştir. Bu durum küresel güçlerin barış ortamında da küresel ve 

bölgesel sistemleri kendi çıkarları doğrultusunda şekillendirebilmek ve ülkeleri 

yönlendirebilmek maksadıyla yumuşak gücün kullanımını esas alan stratejiler15 geliştirmesine 

neden olmuştur. Bu stratejilerde yumuşak güç doğrudan ülkeleri yönlendirebilecek şekilde 

kullanılabileceği gibi; karşı tarafın direnmesi durumunda onun yumuşak gücüne darbe 

vurulması, yok edilmesi veya zayıflatılması maksadıyla da kullanılabilir. Böylesine bir durum 

yumuşak güç savaşlarını gündeme getirir. 

 Yumuşak güç savaşları çıkarları çelişen ülkelerin birbirlerinin yumuşak güçlerini yok 

etmek, zayıflatmak için kendi yumuşak güçlerini kullandıkları bir mücadeledir. Yumuşak güç 

savaşları bir ülkenin yumuşak gücünün hızlı bir gelişme göstererek küresel ve bölgesel 

güçlerin çıkarlarını tehdit etmesi durumunda da meydana gelebilir. Hele hele yumuşak gücü 

hızlı bir şekilde gelişen ülkenin politikaları küresel ve bölgesel güçleri hedef almaya veya 

yumuşak gücüne zarar vermeye başlarsa yumuşak güç savaşlarının çıkması kaçınılmaz olur. 

Hatta bu gelişme farklı devletleri tehdit ettiğinde bu devletler bir ittifak oluşturarak veya bir 

ittifak oluşturmadan ayrı ayrı, yumuşak gücü hızlı bir şekilde gelişen ülkeye karşı savaş 

açabilirler ve bu savaşı aynı anda uygulayabilirler.  
                                                        
15 John Arquilla & David Ronfeldt, The Emergence of  Noopolitik. Toward an American Information Society, 

(Santa Monica CA: Rand Corporation: 1999), 30-31. 
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 Bu savaşlarda karşı tarafın etkili olan yumuşak güç unsurları hedef alınmaktadır. Bu 

unsurlar içinde siyasi liderler, partiler, sivil toplum örgütleri, değerler, ideolojiler, tarihsel 

derinlik, kültürel yapı, insan kapasitesi, ekonomik gelişme, finansal sistemler, yaratıcı 

düşünce yeteneği ve o ülkeyi cazibe merkezi haline getiren diğer yetenek ve kabiliyetler 

bulunmaktadır. Ayrıca yumuşak gücün gelişmesine katkı sağlayan bölgesel ve uluslararası 

sistemin mevcut durumu da hedef alınabilir. Bu hedeflere yönelik stratejiler birbirleri ile 

uyumlu ve koordineli bir şekilde uygulanır. Gerektiğinde sıcak bir çatışmaya neden 

olmayacak şekilde, sert gücün yumuşak güce olumlu etkisinden de faydalanılabilir. 

 Yumuşak güç savaşlarında belirlenen hedeflere yönelik şiddet içermeyen mücadele 

yöntemi esas alınır. Küreselleşme ve bilgi teknolojilerinden istifade edilerek uluslararası 

kamuoyu ve hedef ülke kamuoyları şekillendirilir. Ülke içindeki parçalanmış yapıdan ve 

kutuplaşmadan azami istifade edilir. Şiddet içermeyen mücadele karmaşık ve şiddetten daha 

farklı bir mücadele aracıdır. Mücadele toplum ve kurumlar tarafından psikolojik, sosyal, 

ekonomik ve siyasi araçların kullanılması yoluyla gerçekleştirilir. Bunlar protestolar, grevler, 

direniş, boykot, itaatsizlik ve insan gücüdür. Bütün yönetimler ihtiyaç duydukları gücü 

toplumdan, kurumların işbirliğinden, boyun eğme ve itaat algısından almaktadırlar. Şiddetin 

aksine siyasi direniş, bu tür güç kaynaklarını kesmek için eşsiz bir öneme sahiptir. Siyasi 

direniş süresince şiddetten uzak durmak esas olmasına rağmen zaman zaman şiddet içeren 

mücadele yöntemi de benimsenebilir.16 Her iki teknik de mücadele içermesine karşın, bunu 

çok farklı araçlarla ve farklı sonuçlarla gerçekleştirirler. 

 Geçmişteki güdümlü siyasi direniş kampanyaları, grev ve kitlesel gösteriler gibi sadece 

bir veya iki yönteme dayanmaktaydı. Günümüzde direnişi gerektiği şekilde yoğunlaştırmak ve 

yaygınlaştırmak maksadıyla iki yüzden fazla şiddet içermeyen eylem türü bulunmaktadır. Bu 

yöntemler üç geniş kategoride sınıflandırılabilir: Birinci kategoride protesto, ikna, direniş ve 

                                                        
16 Gene Sharp, Diktatörlükten Demokrasiye, (Boston: The Albert Einstein Institution, 2010), 38-39. 
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müdahaleler yer almaktadır. Bu kategoride barışçı protesto ve ikna yürüyüşleri, büyük 

meydanların işgali, oturma ve duran adam eylemleri, marşlar ve gece nöbetleri gibi sembolik 

gösteriler yer almaktadır. İkinci kategoride sivil itaatsizlik yöntemleri bulunmaktadır ve bu 

yöntemler sosyal, ekonomik ve politik olarak üç başlık altında toplanabilir. Bu kapsamda 

sosyal itaatsizlik yöntemlerine başvurulabileceği gibi, boykotları ve grevleri de içeren 

ekonomik itaatsizlik yöntemlerine veya politik itaatsizlik uygulamalarına başvurulabilir. 

Üçüncü kategori içinde hızlı ve barışçıl işgal, paralel hükümet gibi psikolojik, fiziksel, sosyal, 

ekonomik, politik yöntemlerle barışçıl müdahaleler yer almaktadır.17 

 Eğitimli siviller tarafından oluşturulacak akılcı strateji ve uygun taktiklerle bu 

yöntemlerin geniş ölçekli, yaygın ve ısrarlı olarak uygulanması ülke yönetimleri için ciddi 

problemler oluşturur. Siyasi liderlerin toplumda rahatsızlık yaratan davranış kalıpları ve 

uygulamaları liderin hassasiyetleri olarak değerlendirilir ve istismar edilmeye çalışılır. Bilgi 

teknolojileri ve medya etkin şekilde kullanılarak liderlerin diktatör olarak algılanması için 

imajlar ve propagandalar yaygın bir şekilde gerçekleştirilir. Özgürlük adına gerçekleştirilen 

eylemler ve direnişler ile liderin karizması ve otoritesi aşındırılır. 

 Direnişler toplumda hassasiyet yaratan politika ve uygulamalara karşı da uygulanabilir. 

Bu sayede farklı özelliklere sahip geniş halk kitlelerinin katılımı ile direnişler 

yaygınlaştırılabilir. Belirlenen strateji kapsamında iş yavaşlatma ve durdurma eylemleri bazen 

gizlice uygulanabilir. Bazen açık isyan, itaatsizlik ve grevler şeklinde de görünür bir hal 

alabilir. Şiddet içermeyen direnişlerde ülke yönetiminin meşruiyetini kabul etmeme ve 

itaatsizlik propagandası önem arz etmektedir. 

 Eğer yönetimler ekonomik baskılara açıksa veya kendisine yönelik toplumsal şikayetler 

çoğunlukla ekonomik nitelikteyse, o zaman boykot ve grev gibi ekonomik eylemler uygun 

direniş yöntemleri olabilir. Yönetimlerin ekonomik sistemi sömürmeye yönelik olarak 

                                                        
17 Gene Sharp, A.g.e., 39. 
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gösterilen çabaları genel grev, iş yavaşlatma ve yardım esirgeme yöntemleriyle istismar 

edilebilir. Çeşitli grev türlerinin seçici şekilde kullanılması yöntemi imalat, taşımacılık, ham 

maddelerin tedariki ve ürünlerin dağıtımı gibi kritik noktalarda uygulanabilir.18 

 Şiddet içermeyen bazı mücadele yöntemleri broşür dağıtma, gizlice basın faaliyetleri 

yürütme, açlık grevine gitme ve sokaklarda oturma eylemi yapma gibi insanların normal 

hayatlarıyla bağlantılı olmayan eylemlere başvurulmasını gerektirebilir. Örneğin insanlar 

greve gitmek yerine işlerine giderler fakat alışılmıştan daha yavaş ya da verimsiz şekilde 

çalışırlar. Hatalar bilerek daha sık yapılmış olabilir. Şiddet içermeyen mücadelenin başarısı 

etkili bir strateji ile ayrıntılı planlamaya bağlıdır. Ancak başarının temel anahtarı disiplindir. 

 Bir devletin yumuşak gücü ve liderinin cazibesi, bölgedeki ülkelerin liderlerini ve 

halklarını etkileyebilecek bir duruma gelmesi durumunda, bu ülkelerdeki liderlere ve halklara 

yönelik de yumuşak güç savaşları yürütülebilir. Yumuşak gücü gelişen ülkenin etkinliğini 

sınırlamak amacıyla bölgedeki gelişmeler yeniden şekillendirilebilir. Eğer ülkenin yumuşak 

gücünün kaynağı bir ideoloji veya inanç sistemiyse, bu değerleri aşındırmaya ve toplumun bu 

değerlere yönelik bağlılığını azaltmaya yönelik propaganda ve eylemlere ağırlık verilebilir. 

 

YUMUŞAK GÜÇ SAVAŞLARININ ÖZELLİKLERİ 

 Tarım ve sanayi devrimlerinden sonra 20. yüzyılın sonunda başlayan ve halen devam 

eden iletişim ve bilgi devrimi siyasi, güvenlik, ekonomi, kültür ve kimlik alanlarında önemli 

değişimlere neden olmaktadır. İletişim ve bilgi devrimi kapsamında yaşanan küreselleşme 

bölgesel ve yerel kültürleri evrensel bir tek kültüre doğru yönlendirirken, aynı zamanda 

homojenleşmeye tepki olarak yerel kültürlerin, etnik ve dinsel öğelerin ön plana çıkmasını da 

sağlamaktadır. Özgürlük, demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, serbest piyasa 

ekonomisi ve refah gibi değerler küresel kültürleri etkilemektedir. Buna paralel olarak gelişen 

                                                        
18Gene Sharp, A.g.e.,39. 
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etnik ve dinsel kimliklerin özgürce yaşama beklentisi, bu kimliklerin siyasal taleplerini de 

artırmaktadır. 

 Günümüzde farklı düşünce ve çıkar gurupları kendi düşüncelerini yaymak ve çıkarlarını 

elde etmek için örgütlenmektedir. Sivil toplum kuruluşları kamuoyu oluşturmak suretiyle 

bireylerin taleplerinin dile getirilmesine ve dikkate alınmasına yardımcı olmaktadır. Sivil 

toplum kuruluşları devlet iktidarını kontrol altında tutma, halkın yönetime katılım düzeyini 

yükseltme, demokratik anlayışı geliştirme, bilgiyi toplumun geniş kesimlerine yayma, yeni 

fikirlerin geliştirilerek yayılmasını sağlama, siyasal sistemin halka karşı sorumluluğunu 

artırma, siyasal kültürü geliştirme gibi özelliklere sahiptir. 

 Devlete bağlı olmadan gönüllülük esasına dayalı olarak, ortak bir amaç doğrultusunda 

kurulan sivil toplum kuruluşları halkın katılımının en üst seviyede sağlandığı kuruluşlar 

olarak ortaya çıkmaktadır. Bu anlamda halk yalnızca seçimlerde oy verme işlevini yerine 

getiren seçmen kimliğinden uzaklaşarak, sivil toplumun bir üyesi olması dolayısıyla aktif bir 

vatandaş kimliği kazanmaktadır. Yani vatandaşlar sivil toplum faaliyetlerine katılarak siyasal 

mekanizmayı yönlendirme işlevi sayesinde yönetimde bir şekilde rol almış olmaktadır. Sivil 

toplum örgütleri yaşanan iletişim ve bilgi devrimi sayesinde sadece ülke içinde değil 

uluslararası düzeyde de örgütlenmekte ve etkilerini hem arttırmakta, hem de genişletmektedir. 

 Etnik ve dinsel kimlikler ile sivil toplum örgütleri hükümetlerin dışında siyasal güçler 

olarak devlet yönetiminde alınan kararları, politikaları ve uygulamaları etkilemektedirler. Bu 

durum devlet otoritesini zayıflatmakta ve ülke içinde parçalanmış yapılar oluşturmaktadır. 

Yumuşak güç savaşlarında iktidar ve muhalefet arasındaki farklılıklar istismar edilebileceği 

gibi, sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu parçalanmış yapılar da istismar edilebilir. 

Parçalanmış yapılar arasında kutuplaşmalar ve düşmanlıklar oluşturularak çatışma zeminleri 

oluşturulabilir. 
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 Siyasi iktidarların halkın belirli kesimlerinin taleplerini yeterince dikkate almaması, o 

kesimleri ötekileştirmesi, hor görmesi ve tepkileri sadece güç kullanarak engellemeye 

çalışması yumuşak güç savaşları için bulunmaz fırsatlar yaratmaktadır. Güç kullanımı 

özgürlüklere vurulmuş bir darbe olarak gösterilir, kutuplaşma, düşmanlık ve çatışma ortamı 

derinleştirilerek yaygınlaştırılmaya çalışılır. Hedef hükümetin yönetebilme kabiliyetinin 

aşındırılması, istikrar ve güvenlik ortamının ortadan kaldırılması ve devletin yumuşak 

gücünün zayıflatılmasıdır. 

 Siyasi liderin karakteri detaylı olarak incelenerek istismar edilebilecek özellikleri tespit 

edilir. Halk içinde belirli kesimlerin inanç, görüş ve çıkar odağı olma noktasına gelen liderler 

eğer bu kesimlerin dışındaki kesimlerle iletişimi keser, beklentilerini dikkate almazsa ve 

otoriter yaklaşımı benimserse diktatör olarak gösterilir. Diktatör algısı yerleştirilerek 

mücadelenin meşruiyeti sağlanır. Devlet kurumları ve yöneticilerin siyasi liderin emirlerini 

dinlenmemesi yönünde çağrılarda bulunulur. Bu girişimlerle devlet hiyerarşisinde itaatsizlik 

algısı oluşturularak yönetim felç edilmeye çalışılır. 

 Oluşturulan siyasi ortamda farklılıklar ötekileşmeye, ötekileştirmeler kutuplaşmalara ve 

kutuplaşmalar düşmanlıklara dönüştürülür. Uzlaşma ve işbirliği arayışları dikkate alınmaz. 

Devletin ve halkın ortak menfaatleri siyasal çatışmalara, kargaşaya ve kaosa feda edilir. 

Herkesin kaybettiği böyle bir ortamda devletin yumuşak gücü zayıflar ve etkinliği azalır. 

Sonuçta devlet, muhalefet, toplum ve kişiler kaybeder. Rakipler kazanır ve çıkarlarını elde 

etmeye devam eder.    

 

YUMUŞAK GÜÇ SAVAŞLARINDA BAŞARI PRENSİPLERİ 

 Yumuşak güç savaşlarında başarılı olmak için uygulaması gereken bazı prensipler vardır. 

İlk olarak yumuşak güç olduğundan büyük gösterilmemeli, gücün gelişimi sürecinde bölge ile 

ilgilenen diğer güçleri rahatsız edecek açıklamalardan kaçınılmalıdır. Gücün olduğundan 
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büyük gösterilmesi rekabet içinde bulunulan diğer güçler tarafından hedef haline getirilmesine 

neden olabilir. Bu güçler kendi çıkarları aleyhine gelişen yumuşak gücün etkilerini azaltmak 

için yumuşak güç savaşlarına başvurabilir. Henüz gelişme sürecinde böyle bir savaşa giren 

devletin yumuşak gücü ülke içindeki hassasiyetler istismar edilerek zayıflatılır. 

 Küresel ve bölgesel güçlerle iyi ilişkiler geliştirilmeli, hayati bir konu olmadıkça çatışma 

yaratacak gerilimlerden uzak durulmalıdır. Güç geliştirme stratejilerinin tamamında barış ve 

istikrar ortamının gerekliliği çarpıcı şekilde vurgulanmaktadır. Bu nedenle yumuşak gücün 

gelişim aşamasında işbirliği süreçlerine önem verilmeli, çatışma ve gerilimlerden kaçınılmalı, 

ortaya çıkan sorunlar diyalog ve müzakerelerle çözülmeye çalışılmalıdır. 

 Ülke içindeki hassasiyetlerin istismarını engellemek için çoğulcu demokrasi ve yönetişim 

prensiplerine uyulmalıdır. Demokrasinin gelişim sürecinde, devlet yönetiminde çoğunluğun 

kararlarının mutlak olması, azınlık haklarını kısıtlayabileceği kaygısı çoğulcu demokrasiyi 

ortaya çıkarmıştır. Çoğulcu demokrasi anlayışında çoğunluğun yönetme hakkı bulunmasına 

rağmen çoğunluğun sınırsız yetkilere sahip olduğu söylenemez. Temel insan haklarına saygı, 

insan onurunun korunması, azınlıkta veya muhalefette olanların beklentilerinin karşılanmaya 

çalışılması, farklı düşüncelerin serbestçe hiçbir baskıyla karşılaşmadan söylenebilmesi 

çoğulcu demokrasi için şarttır. 

 Çoğulcu demokrasilerde özgürlük herkesin yönetime serbestçe katılımını sağlarken, 

eşitlik de insanların her türlü farklılığına rağmen, insan onurunun korunması gereğinden 

dolayı, eşit bir şekilde bu yönetime katılabilmesi anlamına gelmektedir.19 Çoğulcu 

demokrasilerde bireysel, kültürel ve sosyal haklar korunur ve genişletilir; farklı kültürel 

kimlikler arası ilişkilerde ötekileşme yerine eleştirel anlama ve diyalog temelli tartışma ortamı 

                                                        
19 Bülent Yavuz, “Çoğulcu Demokrasi Anlayışı ve İnsan Hakları,” Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 

Cilt: XIII, Sayı. 1-2 (2009),  299 

http://webftp.gazi.edu.tr/hukuk/dergi/13_12.pdf 
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oluşturulur;20 toplumsal sorunların çözümü ve taleplere karşı şiddet ve baskı yerine 

demokratik müzakere yöntemi etkin olarak kullanılır. 

 Yönetişim kavramı ise hükümet otoritesine ve gücüne dayalı yönetim anlayışından, 

hiyerarşik yapıdaki bir yönetim olgusundan farklı yeni bir süreci ve toplumun yönetimine 

ilişkin yeni bir modeli anlatmaktadır. Böyle bir model içinde aktörlerin ve birimlerin tek 

taraflı yönlendirmeleri ve etkileri değil, bir etkileşim süreci içinde gerçekleşen interaktif 

ilişkiler söz konusudur. Sadece hükümet birimlerinin ve görevlilerinin değil, aynı zamanda 

hükümet dışı örgütlerin, sivil toplum örgütlerinin, bilim adamlarının, uzmanların ve 

vatandaşların katılımı söz konusudur.21 

 Yönetişim yaklaşımından hareketle yapılan analizlerde; özellikle hükümet-toplum 

etkileşimi üzerinde durulmakta; devlet ile devlet-dışı alan arasında işbirliğinin, kamu ile sivil 

toplum örgütleri arasında ilişkilerin geliştirilmesinin, çok kutuplu karar alma 

mekanizmalarının yaygınlaştırılmasının önemi belirtilmektedir. Devlet, doğrudan doğruya 

yönetme pozisyonundaki egemen aktör niteliğine sahip olmaksızın, karşılıklı bağımlılık 

konumunda bulunan aktörler arası etkileşimlerin çoğalması yoluyla, gerek hükümet 

çerçevesinden, gerekse toplumsal tabandan gelen örgütler arası ilişki ağlarının bir koleksiyonu 

ya da toplamı olmaya başlamaktadır. Bu olguyu dile getirmek üzere de; birlikte düzenleme, 

birlikte üretme ve birlikte yönetim gibi deyimler kullanılmaktadır.22 

 Çoğulculuk ve yönetişimin temel ilkeleri olan hukukun üstünlüğü, katılımcılık, şeffaflık, 

eşitlik, etkinlik, hesap verebilirlik sayesinde önemli güç merkezleri arasında uzlaşma 

                                                        
20 Fuat Keyman, “Küreselleşen Dünyada Türkiye ve Demokratikleşme,” içinde Türkiye’nin Vizyonu Temel 

Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Der. Atilla Sandıklı, (İstanbul: BİLGESAM Yayınları, 2008) 128. 

21 Mehmet Yüksel, Yönetişim (Govenance) Kavramı Üzerine, 

http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2000-3/5.pdf, 145.  

22 Mehmet Yüksel, A.g.e., 146.; Jean Pierre Gaudin, “Modern Governance, Yesterday and Today: Some 

Clarifications to be Gained from French Governance Policies” International Social Sicience Journal, No. 155, 

(1998), 48. 
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sağlanarak toplumsal gerilimlerin çıkması önlenebilir. Çıkan gerilimler kutuplaşmaya ve 

karşılıklı düşmanlıklara varmadan yatıştırılabilir. Toplumda barış, istikrar ve güven ortamı 

hakim olacağından yumuşak güç savaşlarında parçalanmış yapıların hassasiyetinin istismar 

edilmesi engellenebilir. 

 Yumuşak güç savaşlarında klasik güvenlik uygulamaları olayları daha da büyütebilir. Bir 

parkın veya meydanın işgal edilmesine ve trafiğin engellenmesine yönelik eylemler aslında 

güvenlik güçlerini sert müdahaleye zorlamak için yapılan girişimler olabilir. Güvenlik 

güçlerinin sert müdahalesi, müdahale sırasında meydana gelecek yaralanma ve ölümler sosyal 

medyada abartılı bir şekilde işlenir. Toplumdaki hassasiyetler istismar edilerek ve olaylarda 

kahramanlar yaratılarak eylemlere desteğin artırılması ve geniş kitlelerin eylemlere katılması 

sağlanabilir.  

 Açıklanan nedenlerle sosyal medya kullanılarak hızlı bir şekilde organize olan ve sayıları 

bir anda on binlere, yüz binlere ulaşan eylemcilere, bu duruma gelmeden önce her aşamada 

tedbirler alınmalıdır. Öncelikle sosyal medya yakından takip edilerek eylemlerin başlangıcını 

oluşturan ajitasyon ve abartılı haberlere yine sosyal medya kullanılarak açık, şeffaf doğru ve 

katılımcı girişimlerle karşılık verilmelidir. Eylemcilerin amaçları ve beklentileri dikkate 

alınarak, eğitimli ve tecrübeli uzman personel tarafından, eyleme katılan gruplara yönelik 

olarak ikna çalışmaları yürütülmelidir.  

 Yumuşak güç savaşlarında alınacak güvenlik tedbirlerindeki hassasiyetler dikkate 

alındığında, güvenlik güçlerinin teşkilatlarının ve eğitimlerinin büyük önem arz ettiği 

görülmektedir. Güvenlik güçleri bu tip eylemleri yapan grupların özellikleri, kuvvetli ve zayıf 

tarafları, güvenlik tedbirlerinde uygulanacak yöntemlerin sertlik derecelerinin karşı tepkilere 

etkisi ve eylemcileri ikna yöntemleri konusunda etkili bir eğitimden geçirilmelidir. Güvenlik 

güçleri arasında eylemcilere hitap edebilecek, onlarla etkili olarak etkileşim kurabilecek ve 

onlara güven vererek eylemlerden vazgeçirebilecek özel uzmanlar bulunmalıdır. Bu 
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uzmanların yetiştirilmesi ve deneyim kazanması güvenlik tedbirlerinin etkinliği için 

gereklidir.  

 Ayrıca güvenlik güçlerinin aşırı yorulmasının duygusal tepkileri ön plana çıkarabileceği 

ve sertliği arttırabileceği dikkate alınmalıdır. Operasyonlara katılan güvenlik güçlerinin 

psikolojilerinin dengeli ve mutedil durumda olmasının sürekliliğini sağlayabilmek için toplu 

terapi uygulanmalıdır. Güvenlik personelinin psikolojik yapıları devamlı izlenmeli özel olarak 

ilgilenilmesi gereken personel operasyonlara götürülmemeli ve bu personelin terapisi 

yakından takip edilmelidir. Soğukkanlı, sağduyulu ve akılcı davranış gösteremeyen personel 

bu tip görevlerde kullanılmamalıdır.   

 

SONUÇ 

Güç belirli hedeflerin elde edilmesini sağlamak için diğerlerinin davranışlarını etkileme 

yeteneğine denmektedir. Diğerlerinin davranışlarını etkilemenin birçok yöntemi vardır. 

Niccolo Machiavelli’nin belirttiği gibi onları korkutabilir ve zorlayabilirsin. Para veya belirli 

çıkarlar elde etmesini sağlayarak kandırabilirsin. Daha farklı bir yöntem seçerek onların sana 

olan hayranlığını kullanarak istediğini istemeni sağlayabilirsin. Yani İstediklerini elde etmek 

için askeri ve ekonomik kapasitenin oluşturduğu sert gücü veya yumuşak gücü seçebilirsin. 

Nükleer yetenekler ve konvansiyonel silahların tahrip güçlerinin aşırı derecede artması, 

iletişim ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeler ve demokrasilerdeki sosyal değişimler askeri 

güç kullanımını zorlaştırmaktadır. Bu nedenle uluslararası ilişkilerde yumuşak güç kullanımı 

ön plana çıkmaktadır.  

 Belirlenen hedeflerin elde edilmesi için yumuşak güçlerin kullanımının her geçen gün 

arttığı bir ortamda, çıkar çatışmaları olan aktörler arasında farklı bir ilişki biçimi 

oluşmaktadır. Sert gücün ön plana çıktığı savaş uygulamalarından yumuşak güç savaş 

yöntemlerinin ve asimetrik yapıların kullanıldığı post-modern savaşlara bir evrilme söz 
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konusudur. Yumuşak güç savaşları barış dönemlerinde de uygulanabilir ve maliyeti sert 

gücün kullanıldığı savaşlara göre çok daha düşüktür. 

 Çıkarları çelişen aktörlerin birbirlerinin yumuşak güçlerini yok etmek veya zayıflatmak 

için kendi yumuşak güçlerini kullandıkları mücadelelere yumuşak güç savaşları denmektedir. 

Özellikle bir aktörün yumuşak gücü diğer aktörlerin aleyhine hızlı bir şekilde gelişme 

gösterirse ve o aktörün söylemleri diğer aktörlerin çıkarlarını hedef almaya başlarsa yumuşak 

güç savaşlarının çıkması kaçınılmaz olur. Hatta çıkarları zarar gören aktörler bir ittifak 

oluşturarak veya ittifak oluşturmadan ortak hedefler doğrultusunda hareket edebilirler. 

 Yumuşak güç savaşlarında karşı tarafın siyasi liderleri, örgütleri, değerleri, ideolojileri, 

kültürel yapısı, insan kapasitesi, ekonomik ve finansal sistemleri, yaratıcı düşünce yeteneği ve 

o ülkeyi cazibe merkezi haline getiren diğer yetenek ve kabiliyetleri hedef olarak alınabilir. 

Ayrıca aktörün yumuşak gücünün gelişmesine katkı sağlayan konjonktürel koşullara ve 

gelişmelere de müdahale edilebilir. Gerektiğinde belirli sınırlamalar ile sert gücün yumuşak 

güce olumlu etkisinden de faydalanılabilir. 

 Sonuç olarak Soğuk Savaş sonrasında yaşanan devrimleri, halk ayaklanmalarını, darbeleri 

ve eylemleri tanımlayabilmek, anlamlandırabilmek, açıklayabilmek ve muhtemel gelişmeleri 

öngörerek gerekli güvenlik önlemlerini alabilmek için yumuşak güç savaşlarını, hedeflerini ve 

yöntemlerini araştırmamız gerekmektedir. Bu kapsamda Türkiye’de yaşanmakta olan gezi 

olayları sürecinin, Mısır’daki darbenin, Tunus’ta yaşanmakta olan gelişmelerin ve Suriye’deki 

iç savaşın bu kadar uzun sürmesinin nedenlerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi faydalı 

olacaktır.  
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NATO’NUN YENİ ORTAKLIK POLİTİKASI: ASYA-PASİFİK AÇILIMI? 

 

Arif Bağbaşlıoğlu∗ 

 

 Özet 

Bu çalışmanın amacı NATO’nun yeni ortaklık politikasının oluşturulmasında etkili olan 

faktörleri incelemek ve politikanın getirdiği yenilikleri değerlendirmektir. Bu yeni politika 

coğrafi sınırlara dayalı olarak oluşturulan NATO ortaklıklarını daha fonksiyonel kılma 

isteğinin bir yansımasıdır. Yeni politika ile dünyanın çeşitli bölgelerinden, pratikte Asya-

Pasifik bölgesinden, NATO ile birlikte çalışmak isteyen ülkeler ile konu bazlı ilişkilerin 

oluşturulması için NATO içerisindeki yasal çerçeve oluşturulmuştur. NATO ortaklıklarının 

coğrafi temelden arındırılması konu bazlı işbirliği imkânının sağlanması Asya-Pasifik bölgesi 

başta olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinden ülkeler ile NATO arasında ortaklık 

anlaşmaları imzalanmasını sağlayabilir. Çalışmanın iddiası yeni politikanın Asya-Pasifik 

bölgesindeki küresel ortaklar ile ilişkilerin geliştirilmesine odaklandığı ve bu durumun 

ulusalararası güvenlik bağlamında NATO-Çin gerginliğini artıracağı yönündedir. Çalışmada 

bu politika Amerikan dış politikasındaki değişimlerin özellikle Asya-Pasifik bölgesine 

yönelimin NATO’ya yansımaları olarak değerlendirilmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: NATO’nun Ortaklık Politikası, Küresel Ortaklar, Asya-Pasifik 

 

Giriş 

Genel anlamada, NATO üyesi olmayan ülkeler ile NATO arasında kurulan ilişkileri 

düzenleyen ortaklık programları, İttifak’ın Soğuk Savaş sonrasında gerçekleştirdiği coğrafi 

                                                        
∗ Yrd.Doç. Dr., Ahi Evran Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü, abagbaslioglu@ahievran.edu.tr. 
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dönüşümünün en önemli tezahürleri olarak da nitelendirilebilirler. Söz konusu ortaklık 

programları yapıları itibariyle çeşitlilik arz etmektedirler. Kurumsal çerçeveleri olan NATO 

ortaklıkları, Barış İçin Ortaklık (BİO), Akdeniz Diyaloğu (AD) ve İstanbul İş Birliği Girişimi 

(İİG)’dir. BİO’nun üyeleri olan Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Gürcistan ile ikili formatta 

ortaklıklar da mevcuttur. Ayrıca NATO ve BİO üyeleri ülkeler arasında Avrupa-Atlantik 

güvenliği ile ilgili konularda bir danışma forumu niteliği taşıyan Avrupa Atlantik Ortaklık 

Konseyi (AAOK) de bu noktada saymak gerekmektedir. Bu kurumsal ortaklıklar dışında, 

özellikle Afganistan Operasyonu’na verdikleri destek sonrasında başlangıçta “temas ülkeleri” 

olarak anılan ancak bugün  “küresel ortaklar” olarak ifade edilen devletlerle bireysel bazda 

kurulan ilişkiler de söz konusu çeşitliliği artırmaktadır. NATO’nun kurumsal ortaklık 

programları içerisinde yer almayan ancak İttifak liderliğinde gerçekleştirilen operasyonlara 

katkı sağlayan devletleri tanımlayan bu sınıflandırmaya ilk dâhil olan devletler, Avustralya, 

Güney Kore, Japonya ve Yeni Zelanda’dır. NATO’nun yeni ortaklık politikasının ilanından 

sonra Irak, Afganistan, Pakistan ve Moğolistan da küresel ortaklar arasında sayılmışlardır. 

Geniş bir coğrafyaya yayılan NATO ortaklıklarının etkinlik kabiliyetleri, katılımcı ülkelerin 

amaçlarındaki farklılık, kurumsal ortaklık programlarının içerisinde olmamalarına rağmen 

bazı NATO üyelerine nazaran NATO operasyonlarına çok daha fazla katkı sağlayan küresel 

ortakların varlığı ve bu ülkeler ile ilişkilerin geleceği gibi hususlar İttifak’ın yeni bir ortaklık 

politikası oluşturmasını zorunlu kılmıştır. 19-20 Kasım 2010 tarihleri arasında düzenlenen 

Lizbon Zirvesi’nde açıklanan ve “Aktif Angajman Modern Savunma” başlığını taşıyan son 

stratejik konsept, NATO’nun ortaklık politikalarında anlamını bulan “işbirlikçi güvenlik” 

anlayışını İttifak’ın üç resmî görevinden biri haline getirmiştir.1 Belgede, NATO üyelerinin 

                                                        
1 Konsept’te ifade edilen İttifak’ın diğer iki temel görevi Kuzey Atlantik Antlaşması’nın 5. maddesini özetleyen 

“ortak savunma” ve 1991 ve 1999 yıllarında yayımlanan stratejik konseptlerde vurgulanan “kriz yönetimi”dir. 

Bkz. North Atlantic Council, “Active Engagement, Modern Defence: Strategic Concept for the Defence and 

Security of the Members of the North Atlantic Treaty Organisation adopted by Heads of State and Government 
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güvenliklerinin sağlanabilmesi için sınırların ötesindeki devlet ve kuruluşlarla birlikte 

çalışılmasının zorunluluğu da vurgulanmıştır.  Beraber çalışma amacının gerçekleşebilmesi 

için ortakların destek sağladıkları NATO operasyonlarının karar alma süreçlerine 

katılımlarının sağlanacağı ve ortaklıkların bu temelde daha da geliştirileceği ifade edilmiştir. 

Bu kapsamda 14-15 Nisan 2011’de Berlin’de gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları 

Toplantısı sonucunda “Berlin Paketi” olarak da isimlendirilen “İşbirlikçi Güvenlik İçerisinde 

Aktif Angajman: Daha Etkili ve Esnek Ortaklık Politikası” ve “Siyasi-Askerî Çerçeve” 

başlıklı belgeler yayımlanmıştır. Bu belgeler ile NATO’nun yeni ortaklık politikası 

oluşturulmuştur. 

Bu noktada NATO’nun yeni ortaklık politikasının oluşturulma amacı ve hizmet etmesi 

beklenen hedeflerinin neler olacağı sorusu gündeme gelmektedir.  Öncelikle, NATO’nun yeni 

ortaklık politikası NATO’nun son stratejik konseptinin tamamlayıcı bir unsurudur ve bu 

açıdan NATO’nun küresel bir örgüte dönüşme iradesini yansıtmaktadır. NATO’nun bu yeni 

politikası dahilinde çalışmada öncelikli olarak NATO ortaklıklarının geçirdiği dönüşüm üç 

tarihsel dönem içerisinde ele alınacaktır. Daha sonra ise yeni ortaklık politikasının oluşumu ve 

izlenmesinde Amerikan dış politikasındaki Asya-Pasifik Bölgesi’ne kayan politik öncelik 

değişiminin NATO’ya etkileri değerlendirilecektir. 

 

NATO Ortaklıkları 

Ortaklık kavramının gerisindeki tarihsel süreç 1990’lı yılların başına dayanmaktadır. 

Kavrama ilk kez 1990 yılında, ABD ve Sovyetler Birliği arasında Soğuk Savaş sonrası 

Avrupa güvenliği ile ilgili konuların ele alındığı temaslarda yer verilmiştir. Ortaklık 

kavramının buradaki kullanımı daha ziyade ABD’nin Batı normlarına uyum sağlamak isteyen 

                                                                                                                                                                             

in Lisbon”, 20 November 2010, (Erişim) http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_68580.htm, 

15.09.2013. 
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eski Doğu Bloğu ülkeleri ile kurulan ilişkilerini tanımlamak amacına hizmet etmiştir. Ortaklık 

kavramı bu anlamda ABD’nin uluslararası sistemdeki “Amerikan üstünlüğü”nü 

sağlamlaştırmak için oluşturduğu ikili ve çok taraflı ilişkilerle uyumlu bir çaba olarak da 

değerlendirilmektedir.2 Başlangıçta ABD dış politikası dahilinde şekillenen bu kavram kısa 

bir süre içerisinde NATO’nun güvenlik politikasının da ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. 

Ortaklık programları, 1991 ve 1999 yıllarında hazırlanan stratejik konseptlerde belirtilen 

diyalog ve iş birliği yoluyla güvenliğin sağlanması gibi hedeflere ulaşılmasında önemli bir 

araç olarak düşünülmüşler ve takip eden süreçte İttifak’ın güvenlik politikasının önemli birer 

unsuru olmuşlardır. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, Soğuk Savaş sonrası dönemde 

NATO’nun ortaklık politikası durağan bir çizgide devam etmemiş; uluslarası sistemdeki 

değişimlere ve tehdit algılamalarındaki farklılıklara uygun olarak yeni amaçlar ve 

mekanizmalar ile desteklenmiş ve dönüştürülmüştür. Temel amaçları dikkate alındığında 

NATO’nun ortaklık politikası 1991-2002, 2002-2010 ve 2010 sonrası olmak üzere üç tarihsel 

dönem içerisinde ele alınabilir.  

İlk dönemde ortaklık politikası, NATO’nun genişleme politikasının bir unsuru olarak işlev 

görmüştür. NATO’nun ortaklık politikasının ilk adımı Kasım 1991’de gerçekleştirilen Roma 

Zirvesi’nde alınan kararlar neticesinde oluşturulan ve 1997 yılında yerini AAOK’ye bırakan 

Kuzey Atlantik İş Birliği Konseyi (KAİK)’dir. KAİK, Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri ile 

Sovyetler Birliği’nden ayrılan cumhuriyetlerin NATO ile irtibatını kurmak ve bu irtibatı 

geliştirme ihtiyacının bir ürünüdür. Ancak KAİK daha ziyade çok taraflı politik diyaloğun 

üzerine odaklanmış ve üye olmayan ülkelerin NATO ile bireysel iş birliği geliştirme olanağı 

üzerinde durmamıştır. Bu eksikliği gidermek ve NATO ile KAİK üyeleri arasındaki ortaklığı 

kurumsal hale dönüştürmek amacıyla tasarlanan BİO programı, Ekim 1993’te 

Travemün/Almanya’da gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nda ABD 
                                                        
2 Sean Kay, “Partnerships and Power in American Grand Strategy”, Hakan Edström, Janne Haaland Matlary ve 

Magnus Petersson (ed.),  NATO: The Power of the Partnerships, Hampshire, Palgrave Macmillan, 2011,  ss. 19. 
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Savunma Bakanı Les Aspin tarafından önerilmiştir.3 BİO, 10-11 Ocak 1994 tarihinde 

gerçekleştirilen Brüksel Zirvesi’nde ilan edilmiştir. Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin güvenlik 

arayışlarına, Rusya Federasyonu ile olan ilişkiler de dikkate alınarak, acil cevap vermekten 

kaçınıldığı bir ortamda, BİO aracılığı ile söz konusu ülkeler ile NATO arasında düzenli 

ilişkiler geliştirilmiştir.4 BİO’nun en önemli işlevi Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin Avrupa-

Atlantik kurumlarına entegre olabilmeleri için gerekli istikrar ortamını sağlamış olmasıdır. 

Günümüzde yirmi iki devlet5 BİO üyesidir. Burada özellikle dikkat çekici olan husus, 

NATO’ya Soğuk Savaş sonrası üye olan on iki ülkenin6 tümünün bu programa katıldıktan 

sonra NATO üyesi olmalarıdır. Bu açıdan BİO, NATO’nun Soğuk Savaş sonrası genişleme 

sürecinin özgün bir yöntemi olarak nitelendirilebilir. Bu anlamda BİO, oluşturduğu kurumsal 

yapı ile NATO’nun genişlemesine diğer ortaklık programlarına oranla çok daha fazla katkıda 

bulunan bir program olma özelliği de göstermektedir.  

İkinci dönemde ortaklık politikası, NATO liderliğinde yürütülen operasyonlarda birlikte 

çalışabilirliliğe daha fazla odaklanmıştır. Ancak bu noktada bu eğilimin NATO’nun özellikle 
                                                        
3 David S. Yost, NATO Transformed: The Alliance’s New Roles in International Security, Washington, US 

Institute of Peace Press, 2000, ss. 97. 

4 NATO’nun BİO programına katılan devletlere en önemli taahhüdü, BİO Çerçeve Belgesi’nin sekizinci 

maddesinde düzenlenmiştir. Bkz. North Atlantic Council, Partnership for Peace: Framework Document, 10-11 

January 1994, (Erişim) http://www.nato.int/docu/comm/49-95/c940110b.htm, 15.09.2013. Kuzey Atlantik 

Antlaşması’nın dördüncü maddesini anımsatan bu maddeye göre, ortak devletlerden herhangi biri toprak 

bütünlüğüne, siyasi bağımsızlığına ya da güvenliğine yönelik doğrudan bir tehdit algıladığı takdirde, NATO’ya 

danışabilecektir. Ancak burada, NATO’nun söz konusu danışma durumunda, başvuran ülkelere yönelik herhangi 

bir askerî teminat yükümlülüğünün olmadığı vurgulanmalıdır. Bir BİO üyesi ülkenin bir NATO üyesi ülkeden 

“güvenliğinin korunması” açısından en önemli farkı bu noktada ortaya çıkmaktadır. Söz konusu madde ilk kez, 

Kosova krizi sırasında Arnavutluk ve Makedonya’nın talepleri sonrasında uygulanmıştır. 

5 Halen BİO üyesi olan yirmi iki devlet Avusturya, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Bosna-Hersek, Ermenistan, 

Finlandiya, Gürcistan, İrlanda, İsveç, İsviçre, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, Makedonya, Malta, Moldova, 

Rusya Federasyonu, Sırbistan, Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna ve Özbekistan’dır. 

6 Soğuk Savaş sonrasında NATO’ya üye olan ülkeler 12 Mart 1999 tarihinde Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve 

Polonya, 29 Mart 2004 tarihinde Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya, Slovakya ve Slovenya ve 

Nisan 2009’da, Arnavutluk ve Hırvatistan’dır. 
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Kosova’ya gerçekleştirdiği müdahale sonrasında başladığını belirtmek gerekir. Ancak NATO 

önderliğinde yürütülen ISAF’te ortak ülkelerden beklenilen destek Balkanlar’da 

gerçekleştirilen operasyonlara oranla daha yüksektir. Bu durumun en temel nedeni ise 

Avrupalı müttefiklerin kendi güvenlikleri açısından göreli olarak uzak gördükleri Afganistan 

operasyonuna daha az müdahil olmak istemeleridir. 11 Eylül NATO ortaklıkları açısından 

yeni bir sürecin başlangıcı olmuştur. 11 Eylül’den sonra özellikle ABD’nin benimsediği 

“NATO’ya yönelik tehdit algısının bir perspektif değişimine uğraması gerektiği” ve 

“Transatlantik bölgesi dışından gelecek tehditlerin bir saldırıya dönüşmeden önlenmesi” 

düşünceleri NATO’nun ortaklıklar politikasına da yansımıştır. NATO bu dönemde Aybet’in 

belirttiği gibi “devlet-dışı aktörlere karşı sınır gözetmeyen bir savunma anlayışı”nı 

benimsemiştir.7 Bu açıdan teröre karşı savaş konsepti, daha önce insani müdahale konsepti 

içerisinde meşru bir zemin aranan NATO’nun alan dışı müdahalelerinin kapsamını 

genişletmiştir. ABD dış politikasındaki söz konusu değişimler çerçevesinde mevcut ortaklık 

programları, NATO önderliğinde yürütülen operasyonlarda birlikte çalışılabilirliği arttıracak 

mekanizmalarla desteklenmiş, tehditlerin gelebileceği bölgelere yönelik olarak, 2004 yılında, 

yeni bir ortaklık programı (İİG) hazırlanmıştır. Bunlara ek olarak özellikle Afganistan’da 

ihtiyaç duyulan ve Avrupalı müttefiklerden istenilen oranda sağlanamayan operasyonel 

desteğin karşılanabilmesi için kurumsal ortaklık programları dışındaki bazı Avustralya, 

Güney Kore, Japonya, Yeni Zelanda gibi Asya-Pasifik ülkeleriyle de ilişkiler geliştirilmiştir.  

Bahsi geçen değişim resmi olarak 21-22 Kasım 2002 tarihlerinde düzenlenen Prag Zirvesi’nde 

onaylanmıştır. Zirve’de “Avrupa Atlantik Ortaklık Konseyi ve BİO’nun Kapsamlı Yeniden 

Gözden Geçirilmesi Hakkında Rapor” adlı belge kabul edilmiş ve yeni bir mekanizma olan 

“Bireysel Ortaklık Eylem Planı” oluşturulmuştur. Amaç, talep edildiği takdirde, İttifak’ın bir 

BİO ülkesinin kendi iç reformlarına yapacağı desteği, bir faaliyetler menüsü arasından 
                                                        
7 Gülnur Aybet, “The NATO Strategic Concept Revisited: Grand Strategy and Emerging Issues”, Gülnur Aybet 

ve Rebecca Moore (ed.), NATO in Search of a Vision, Georgetown University Press, 2010, ss. 35-50. 
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seçmek yerine, o ülkenin ihtiyaçları ve şartlarına göre düzenlemesini sağlamaktır.8 Bu kararın 

gerçekleştirmeyi hedeflediği en önemli fonksiyon beraber çalışabilirlik kapasitesini 

azamileştirmektir. Zirve’de ayrıca “Terörizme Karşı Ortaklık Eylem Planı” kabul edilerek, 

terörizmden kaynaklanan tehditlerle mücadelede ortaklık programlarına katılan ülkelerin 

NATO ile birlikte çalışabilecekleri bir çerçeve oluşturmuştur.9 Bu belgelerin yanı sıra daha 

önce kurulmuş olan AD’nin güçlendirilmesi İttifak’ın önceliklerinden biri haline gelmiştir. Bu 

kapsamda NATO’nun dönüşümüne paralel olarak mevcut iş birliği alanları daha 

derinleştirilmiş ve yeni iş birliği alanları önerilmiştir. Programa katılan ülkelerin Kuzey 

Atlantik Antlaşması’nın 5. maddesi kapsamı dışındaki NATO operasyonlarına, terörizmle 

mücadele, sınır güvenliği ve afet yönetimi gibi konulara yapacakları katkıların arttırılması 

hedeflenmiştir.10  Tüm bu gelişmelere ek olarak 2004 yılında İİG’nin oluşturulması ve temas 

ülkelerinin NATO operasyonlarına katkılarının artması, NATO’nun ortaklık politikasının 

başlangıçtaki “genişleme politikasının bir unsuru olma amacı”nın değiştiğinin göstergeleridir. 

Bu tarihten sonra ortaklıklar, NATO’nun statik ve kolektif savunma örgütünden esnek ve 

küresel bir güvenlik İttifakına dönüşümü isteğini de yansıtmışlardır. Ancak bu isteğin her 

NATO üyesince aynı oranda arzulandığını ifade etmek çok iyimser bir yaklaşım olacaktır.  

28-29 Kasım 2006 tarihlerinde gerçekleştirilen Riga Zirvesi’nde NATO içerisindeki Anglo-

Sakson müttefikler, ABD ve İngiltere, temas ülkeleri ile bir “küresel ortaklık forum” u 

oluşturulması yönünde lobi çalışmaları yapmışlar; ancak NATO’nun küresel işlevine ağırlık 

                                                        
8 North Atlantic Council, Report on the Comprehensive Review of the Euro-Atlantic Partnership Council and 

Partnership for Peace, 21 November 2002, (Erişim) http://www.nato.int/cps/en/SID-DF650FF9-

E1E5A27A/natolive/official_texts_19548.htm,  15.09.2012. 

9 North Atlantic Council, Partnership Action Plan Against Terorism, 22 November 2002, (Erişim) 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_19549.htm,  15.09.2013. 

10 NATO, NATO Handbook, Brussels: Public Diplomacy Division, 2006, ss. 233. 



213 
 

veren bu düşünce İttifak içerisinde o dönem için bir uzlaşı oluşturamamıştır.11 Özellikle 

Almanya ve Fransa’nın tavırları, bu tür bir kurumsal yapının NATO’nun Transatlantik’in 

ötesindeki alan dışı faaliyetlerini artıracağı, İttifak’ın kollektif savunma görevini ve askerî 

doğasını olumsuz yönde etkileyeceği gerekçeleriyle olası bir uzlaşıya engel olmuştur. Bu 

gerekçelere Fransız dış politika uzmanı Heisbourg’un belirttiği gibi, Asya-Pasifik Bölgesi 

devletlerinin -özellikle Çin’in- söz konusu girişimi kendilerine yönelik bir tehdit olarak 

algılama ihtimali de eklenmiştir.12 O dönem için, temas ülkeleri ile öngörülen kurumsal 

ortaklık oluşturulamamasına rağmen Riga Zirvesi’nden sonra bu ülkeler “küresel ortaklar” 

olarak adlandırılmış ve bu ülkeler ile büyükelçi ve bakan düzeyinde ilişkiler kurulmuştur. 2-4 

Nisan 2008 tarihlerinde gerçekleştirilen Bükreş Zirvesi’nde ise bu ülkeler ile NATO 

operasyonlarında birlikte çalışabilirliği artırmak için “Uygun İş Birliği Paketleri (Tailored 

Cooperation Packages)”  adı altında programlar başlatılmıştır. Bireysel Ortaklık Eylem 

Planı’na benzeyen ve bilgi, istihbarat ve teknoloji değişimi, eğitim faaliyetlerine katılım, 

müşterek tatbikatlar gibi bir dizi faaliyetleri içeren bu paketler ülkelerin NATO ile birlikte 

kendi ihtiyaçlarına uygun olarak çalışmalarına imkân sağlamışlardır. Ancak söz konusu 

birlikte çalışma fikrinin uygulamada Afganistan operasyonuyla sınırlı kaldığını ifade etmek 

de yanlış olmayacaktır. 

Üçüncü dönem ise NATO’nun son Stratejik Konsept’inin ilanıyla başlamaktadır. Bu ilanı bu 

söz konusu dönemin başlangıcı olarak seçmemizin iki temel nedeni vardır. Birincisi, özellikle 

küresel ortaklar ile birlikte çalışabilirliğin sembolü olan Afganistan’daki operasyonun 2014 
                                                        

11 Bu konu literatürde de çok tartışılmıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Ivo Daalder ve James Goldgeier, “Global 

NATO”, Foreign Affairs, Vol. 85 No. 5, 2006, ss. 105-106. Rebecca R. Moore, “Partnership Goes Global: 

The Role of Nonmember, Non-European Union States in the Evolution of NATO”, Gülnur Aybet and 

Rebecca Moore (ed.), NATO in Search of a Vision, Washington: Georgetown University Press, 2010, ss. 228-

230. Arnold Kammel ve Benjamin Zyla, “Looking for a ‘Berlin-Plus in Reverse’? NATO in Search of a New 

Strategic Concept”, Orbis, Vol. 55, No. 4, ss. 654-655. 

12 François Heisbourg, “Why NATO Needs To Be Less Ambitious”, Financial Times, 22.11.2006, (Erişim) 

http://www.ft.com/cms/s/0/3a657376-7a01-11db-8d70-0000779e2340.html#axzz2DR6lz78o, 15.09.2013.  
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sonuna kadar sona erdirilmesi kararının Lizbon Zirvesi’nde alınmasıdır. Bu açıdan küresel 

ortaklarla ilişkilerinin nasıl bir yol izleyeceği sorusu için bir cevap arayışı başlamıştır. İkincisi 

ise söz konusu arayışın bir neticesi olan ve Nisan 2011’de ilan edilen NATO’nun yeni 

ortaklık politikasının temellerinin bu Konsept ile atılmasıdır. 

Son Stratejik Konsept’te NATO’nun güvenliğine yönelik tehditlerin çeşitliliği dikkat 

çekmektedir. Belgede, nükleer ve diğer kitle imha silahlarının yayılmasının, NATO’nun 

sınırları dışında oluşan istikrarsızlık ve çatışma ortamının, terörizm, silah ve uyuşturucu 

kaçakçılığının, insan ticareti gibi yasadışı uluslararası faaliyetler ile siber saldırıların daha 

organize hale gelmesinin İttifak’ın güvenliğine yönelik başlıca tehditleri oluşturdukları 

belirtilmiştir. Belgede lazer silahları, elektronik savaş teknikleri, uzay bağlantısını engelleyen 

farklı teknolojik unsurlar, sağlığa yönelik riskler, iklim değişikliği, su kaynaklarının azalması, 

artan enerji ihtiyacı gibi çevresel sorunlar NATO üyelerinin güvenlik politikalarını 

etkileyebilecek hususlar olarak değerlendirilmişlerdir. Her ne kadar bu konsepti NATO’nun 

bölgesel (kollektif savunma) ve küresel görevleri arasında bir denge unsuru olarak 

değerlendirenler13 olsa bile kanımızca belge açık bir şekilde NATO’nun küresel bir güvenlik 

örgütü olarak algılanma ihtimalini kuvvetlendirmektedir. İttifak’ın güvenliğinin ve İttifak’a 

yönelik olası tehditlerin Transatlantik’in ötesindeki gelişmelerden etkilendiği vurgusunun söz 

konusu belgeye önemli ölçüde nüfuz ettiği açıktır. NATO Genel Sekreteri Rasmussen 

günümüzdeki güvenlik zorlukları ile “salt bir Avrupalı perspektif” ile mücadele 

edilemeyeceğini ve NATO ortaklıklarının bugünün ve yarının güvenlik tehditlerinin 

karşılanmasında hayati rolü olduğunu ifade etmektedir.14 Görüldüğü gibi, NATO’nun yeni 

                                                        
13 Alessandro Marrone, “The Equilibrium of the 2010 NATO Strategic Concept”, The International Spectator, 

Vol. 46, No. 3, 2011, ss. 93–94. 

14 Anders Fogh Rasmussen, NATO: Delivering Security in the 21st Century, London, 4 July 2012, (Erişim) 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/opinions_88886.htm, 15.09.2013. 
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ortaklık politikası NATO yetkililieri tarafından söz konusu küreselleşen tehditlerle 

mücadelenin bir yolu olarak sunulmaktadır.  

 

NATO’nun Yeni Ortaklık Politikası 

Berlin Paketi ile hayata geçirilen ve resmi metinlerde “daha etkili ve esnek bir politika” olarak 

tanımlanan NATO’nun yeni ortaklıklar politikasında öne çıkan amaçları şu şekilde 

maddelendirebiliriz:  

NATO’nun kurumsal ortaklık programlarına katılan ülkeler ve küresel ortaklar ile siyasi 

danışma mekanizmalarını geliştirmek ve bu ülkelerin NATO’nun askerî operasyonları başta 

olmak üzere tüm faaliyetlerine katılımlarını artırmak. 

Ortaklar ile ilişkileri 28+n düzeninde tanımlayarak, NATO üyesi olmayan ama İttifak ile iş 

birliği yapmak isteyen devletlerle konu bazlı ve daha esnek bir mekanizma oluşturmak.   

NATO operasyonlarına katkı sağlayan NATO üyesi olmayan ülkelerin söz konusu 

operasyonlarla ilgili karar mekanizmasına dâhil olmalarını sağlamak. 

Bu amaçlar çerçevesinde, NATO’nun yeni ortaklıklar politikasında, kurumsal ortaklık 

programlarının (BİO, AD, İİG) varlıkları aynen korunmuş; fakat küresel ortak sıfatıyla NATO 

operasyonlarına katkı sağlayan devletleri de içeren yeni bir kurumsal yapı öngörülmemiştir. 

Ancak NATO’nun kurumsal ortaklarına sağladığı tüm araçlar, bu yeni politika dâhilinde daha 

açık bir şekilde NATO ile herhangi bir konuda birlikte çalışmak isteyen tüm devletlerin 

kullanımlarına açık hale getirilmişlerdir. Bu açıdan eskiden sadece BİO ülkelerinin katılımına 

açık olan Bireysel Ortaklık Eylem Planı (Indiviual Partnership Action Plan-IPAP) ve 

Planlama ve Gözden Geçirme Süreci (Planning and Review Process-PARP) gibi 

mekanizmalar tüm ortakların talebine sunulmuştur. Yeni ortaklık politikası kapsamında kabul 

edilen Ortaklık İş Birliği Menüsü (Partnership Cooperation Menu) ile NATO binaltıyüzün 

üzerindeki faaliyet alanınını bütün ortak ülkelere açmıştır. İsteyen ülkeler söz konusu 
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alanlarda NATO ile iş birliği yapabileceklerdir. Bu yapı ile NATO ile ortaklar arasındaki 

ilişkilerin daha esnek ve konu bazlı bir şekilde geliştirilebilmesinin hedeflendiği ifade 

edilebilir. Bireysel Ortaklık ve İş Birliği Anlaşmaları da bu hedef çerçevesinde yeni 

politikanın kapsamı dâhiline alınmışlardır.  

“Berlin Paketi” olarak anılan belgelerde hiçbir ülkenin ismi doğrudan zikredilmediği için bu 

mekanizmaların NATO ile birlikte çalışmak isteyen her devlete açık olduğu anlaşılmaktadır. 

Bu tutumun iki temel nedeni olduğu ifade edilebilir. Birincisi, NATO karar alıcılarının yeni 

ortak ülkeler arayışında olmasıdır. Bu arayışın en temel sebebi ise NATO liderliğinde 

gerçekleştirilen operasyonlara ortakların katılımının, söz konusu “operasyonların meşruluğu 

algısı”nı NATO üyelerinin sınırlarının ötesine taşımasıdır. İkincisi ise, bu tutum ile NATO 

karar alıcılarının, küresel ortaklarla geliştirilen ve geliştirilecek olan ilişkilerin her hangi bir 

ülke - özellikle de Çin- tarafından örtük ya da açık bir tehdit olarak algılanması ihtimalini 

bertaraf etme amacında oldukları söylenebilir. Bu yeni politikanın kabul edilmesinden sonra 

NATO’nun resmî internet sitesinde küresel ortaklar olarak Avustralya, Güney Kore, Japonya 

ve Yeni Zelanda’nın yanı sıra Pakistan, Irak, Afganistan ve Moğolistan da yer almışlardır. 

Ayrıca yeni ortaklık politikasında öngörülen mekanizmaların Çin, Hindistan, Singapur, 

Endonezya, Malezya, Brezilya ve Kolombiya’yı da kapsayabileceği de ifade edilmiştir.15 

NATO’nun yeni ortaklık politikasının açıklanmasından sonra 19 Mart 2012’de Moğolistan, 4 

Haziran 2012’de Yeni Zelanda, 20 Eylül 2012’de Güney Kore, 24 Eylül 2012’de Irak ve 21 

Şubat 2013’te Avustralya ile Bireysel Ortaklık ve İş Birliği Anlaşmaları imzalanmıştır. Bu 

antlaşmalar NATO ile söz konusu ülkeler arasındaki ilişkilerin daha esnek ve konu temelli bir 

şekilde geliştirilebilmesine imkân sağlamaktadırlar. Anlaşmalarda terörizm, kriz yönetimi, 

siber saldırılar ve deniz güvenliği gibi konularda iş birliğinin artırılması düzenlenmiştir. 

Afganistan operasyonuna katkı sağlayan Singapur ve Malezya ile de kısa vadede benzer 
                                                        

15 NATO, “Partnerships: A Cooperative Approach to Security”, 31 July 2013, (Erişim) 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_84336.htm, 15.09.2013. 
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nitelikli anlaşmalar yapılması ihtimal dâhilindedir. Bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde siyasi 

etkileri olsa da özünde idari bir reform olarak tanımlanan16 yeni ortaklık politikasının 

kanımızca en somut hukuki etkisi NATO’nun söz konusu ülkeler ile geliştirdiği ilişkilere 

meşru bir zemin oluşturmasıdır. Söz konusu antlaşmalar ile NATO’nun kapısı İttifak ile 

herhangi bir konuda birlikte çalışmak isteyen devletlere açılmıştır. Bu politikanın “ortaklık” 

açısından bir “açık kapı politikası” olduğu aşikardır.  

Küresel ortak olarak kabul edilen -Irak dışındaki- söz konusu ülkelerin Asya-Pasifik 

Bölgesi’nde yer almaları dikkat çekmektedir. Bu noktada özellikle ABD’nin Asya-Pasifik 

Bölgesi’ne yoğunlaşan ilgisinin varlığına dikkat çekmek gerekmektedir.  Özellikle 

Afganistan’daki birliklerin 2014 yılına kadar geri çekilmesi kararı alındıktan sonra ABD’nin 

çıkarlarının Asya ve Pasifik Bölgesi’ndeki gelişmelerle bağlantılı olduğu hususu uluslararası 

kamuoyuna hatırlatılmıştır. 17 Kasım 2011 tarihinde Avustralya ile imzalanan, bu ülkedeki 

Amerikan askerî varlığının artırılmasını ve iki ülke arasındaki askerî iş birliğinin 

geliştirilmesini öngören antlaşma sonrasında Obama’nın resmî açıklaması bu öncelik 

değişiminin en manidar göstergesidir. Obama açıklamasında ABD’nin bir Pasifik devleti 

olarak bu bölgenin şekillendirilmesinde ve geleceğinin belirlenmesinde, yakın ortaklık 

ilişkilerine de uygun olarak, daha fazla ve uzun vadeli bir rol üstleneceğini ifade etmiştir.17 

Benzer tarihlerde ABD Dışişleri Bakanı Clinton da yirmibirinci yüzyılın Pasifik yüzyılı 

olacağını iddia etmiştir. Clinton gelecek on yıl içerisinde Amerikan hükümetinin en önemli 

görevlerinden birinin bu bölgede diplomatik, ekonomik, stratejik yatırımlara kilitlenmek 

olduğunu ifade etmiştir.18 Obama’nın yeniden başkan seçildikten sonra ilk yurtdışı gezisini 

                                                        
16 Heidi Reisinger, “Rearranging Family Life and a Large Circle of Friends: Reforming NATO’s Partnership 

Programmes”, Research Paper No: 72, NATO Defense College, January 2002, ss. 5.  

17 The White House, Remarks by President Obama to the Australian Parliament, Parliament House, Canberra, 

Australia, November 17, 2011, (Erişim) http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/11/17/remarks-

president-obama-australian-parliament, 15.09.2013. 

18 Hillary Clinton, “America’s Pacific Century”, Foreign Policy, No.189, 2011, ss. 56-63. 
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Kasım 2012’de (Tayland, Myanmar ve Kamboçya) bölgeye gerçekleştirmesi ve burada da 

benzer açıklamalarda bulunması rastlantı olarak değerlendirilemez. Söz konusu yaklaşım 

ABD Savunma Bakanlığı’nın Ocak 2012’de yayımladığı “ABD’nin Küresel Liderliği’ni 

Sürdürmek: 21. Yüzyıl Savunması İçin Öncelikler” başlıklı belgeye de aynen yansımıştır. 

ABD’nin askerî ve diplomatik varlığının Asya-Pasifik Bölgesi’nde daha da yoğunlaşacağının 

belirtildiği belgede akıllı savunma yaklaşımı ve ortaklarla ilişkilerin Amerikan dış politikası 

açısından önemine de vurgu yapılmıştır.19 Bu anlamda Amerikan hükümetinin Asya-Pasifik 

ülkeleri ile de Amerika ile Avrupa arasında oluşturulan transatlantik ilişki ağına benzer bir 

bağ kurmayı amaçladığı ifade edilebilir. 

 ABD’nin stratejik önceliklerinin Asya-Pasifik bölgesinde tanımlamasının altında dünyanın 

giderek daha fazla Asya-merkezli bir hale gelmesi, bölgenin ekonomik potansiyeli ve Çin’in 

uluslararası politikada yükselişi gibi faktörler etkilidir.20 NATO’nun kurumsal ortaklıkları 

dışında NATO ile birlikte çalışan devletlerin genel itibariyle Asya-Pasifik Bölgesi’nde olduğu 

ve yeni politikanın kurumsal ortaklıklar ile bu ortaklıklar dışında kalan devletler arasındaki 

ayrımı ortadan kaldırdığı göz önüne alındığında NATO’nun yeni ortaklık politikasının 

ABD’nin Asya-Pasifik Bölgesi’ne yönelik eğiliminin tamamlayıcı bir unsuru olduğunu ifade 

edebiliriz.  

Ancak bu noktada açıklığa kavuşturulması gereken iki temel husus mevcuttur. Birincisi, 

NATO’nun Asya-Pasifik Bölgesi’ne yönelik halen resmî bir politikasının olmamasıdır. İkinci 

husus ise 2014 yılı sonunda ISAF’in görev süresinin sona erecek olmasından hareketle, farklı 

alanlarda da iş birliği ya da politik söylem uyuşması olsa bile, pratikte Afganistan operasyonu 

                                                        
19 U.S. Department of Defense, Sustaining US Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense, 

Washington: U.S. Department of Defense, January 2012 (Erişim) http://www.whatthefolly.com/wp-

content/uploads/2012/01/Defense_Strategic_Guidance.pdf, 15.09.2013.  

20 ABD’nin Asya-Pasifik Bölgesi’ne yönelik politikası ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için bkz. Xiaosong Tang, 

“The Future Role of the United States in the Asia-Pacific Region: Dead End or Crossroads?, Australian Journal 

of International Affairs, Vol. 66, No. 5, Nov.2012, ss. 592-605. 
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ile sınırlı olan NATO ve küresel ortaklar arasındaki ilişkilerin nasıl bir düzlemde devam 

edeceğidir. Bu hususların açıklığa kavuşturulması, “NATO’nun temel görevi nedir?” sorusuna 

verilecek cevapla doğrudan bağlantılıdır. Ancak yine de yeni ortaklıklar politikasının NATO 

ile söz konusu ülkeler arasında ilişkilerin devamının gerçekten önemsendiğinin bir işareti 

olduğu da ifade edilmelidir. Yeni ortaklıklar politikasının kabulünden sonra küresel ortaklarla 

imzalanan anlaşmalar bu ülkelerin herbiriyle konu bazlı olarak ilişkilerin geliştirileceğini 

göstermektedir.  

NATO’nun resmi metinlerinde ortaklıkların istikrarlı ve güvenli bir uluslararası sistem 

oluşturulmasında hayati önemleri olduğunu vurgulanmaktadır. Küresel finansal krizin NATO 

ülkelerinin savunma bütçelerine etkisi21 göz önüne alındığında, NATO açısından ortak ülkeler 

ile esnek ve konu bazlı geliştirilecek ilişkiler uluslararası güvenliğe yönelik tehditlerle 

mücadelede sorumluluğu ve maliyeti paylaşma açısından etkili bir araç olabilir. Bu açıdan 

“akıllı savunma” kavramı NATO ve Asya-Pasifik Bölgesi’ndeki küresel ortaklar ile birlikte 

çalışabilirliğe en uygun zemini oluşturabilir. Japonya, Güney Kore ve Avustralya akıllı 

savunma projelerinde yer alabilir.  

Küresel tehditlerin arttığı fakat bunlarla mücadele edecek kaynakların azaldığı bir dönemde, 

koşulların İttifak’a yansıyabilecek olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak ya da hafifletebilmek 

için üretilen çözüm çababalarından birisi olan akıllı savunma, uluslararası kamuoyuna NATO 

Genel Sekreteri Rasmussen’in Şubat 2011’de gerçekleştirilen Münih Güvenlik 

Konferansı’nda yaptığı konuşma ile tanıtılmıştır. Bu tarihten itibaren bizzat NATO Genel 

Sekreteri ve yardımcıları tarafından çeşitli ortamlarda detayları ve amacı açıklanan akıllı 

                                                        
21 Özellikle 2008 yılından beri ülkelerin savunma kapasitelerini olumsuz yönde etkileyen küresel finansal 

krizin etkileri özellikle Avrupa’da daha yoğun bir biçimde gözlenebilmektedir. Stockholm Uluslararası Barış 

Araştırmaları Enstitüsü raporuna göre 2011 yılında dünya askerî harcamaları 1998 yılından beri ilk defa artış 

göstermemiştir. Batı Avrupa ülkelerinin savunma harcamaları ise bir önceki yıla oranla yüzde 1.9 azalmıştır. 

Bkz. Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), SIPRI Yearbook 2012: Armaments, 

Disarmaments and International Security, Summary. Solna: SIPRI, 2012, ss. 8. 
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savunma kavramı 20-21 Mayıs 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilen Şikago Zirvesi ile 

resmî olarak İttifak’ın savunma stratejisinin bir parçası haline gelmiştir. NATO’nun resmî 

metinlerinde Füze Savunma Sistemi, İttifak Yer Gözetleme (Allied Ground Surveillance-

AGS) sistemi, Kasım 2010’da İngiltere ve Fransa arasında imzalanan Savunma Anlaşması, 

Çokuluslu Lojistik Koordinasyon Merkezi başta olmak üzere yaklaşık yirmi dokuz proje akıllı 

savunma kapsamında değerlendirilmektedir.  

Akıllı savunma NATO ülkelerinin savunma harcamalarındaki daralmayı telafi etmek ve 

Avrupalı devletlerin ABD’ye olan askerî anlamdaki bağımlılıklarını azaltmak için bir fırsat 

olarak değerlendirmektedir. Libya operasyonunda da görüldüğü gibi Avrupalı müttefikler, 

havayoluyla istihbarat toplamak için kullanılan insansız hava araçları, hava ikmal taşıtları, 

hassas güdümlü silahlar ve yer kontrol imkânları gibi gelişmiş bir askerî operasyon 

yürütmekte büyük önemi olan kaynaklar açısından halen ABD’ye bağımlıdırlar. Rasmussen, 

Çin ve Hindistan gibi yükselen güçlerin askerî harcamalarını artırıp, silahlı kuvvetlerini bir 

dönüşüm süreci içerisinden geçirtmek suretiyle küresel askerî gücün yeniden dağılım sürecini 

değişime uğrattıkları mevcut dönemde Avrupa ülkelerinin savunma harcamalarında yaşanan 

düşüşü endişe verici olarak değerlendirmektedir.22 Soğuk Savaş sonrası dönemde NATO’nun 

maliyetlerinin karşılanması konusunda daha fazla kaynak ayırmaları için Avrupa ülkelerine 

yapılan baskı ile akıllı savunma konusundaki tartışmaların benzerliği dikkat çekicidir. Bu 

bağlamda akıllı savunmanın NATO’nun savunma politikasının en önemli unsuru haline 

getirilmesinin başlıca sebebi kanımızca ABD’nin net bir şekilde stratejik önceliklerini Avrupa 

kıtasının ötesine kaydırmış olmasıdır. 

 

 

 
                                                        
22 Anders Fogh Rasmussen, ''Building Security in an Age of Austerity'',  Keynote speech at the 4 February 2011 

Munich Security Conference (Erişim) http://www.nato.int/cps/en/natolive/opinions_70400.htm, 15.09.2013. 
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Sonuç 

Uluslararası güvenlik tehditlerinin çeşitliliği, küresel finansal krizin NATO ülkelerinin 

savunma bütçelerine yönelik olumsuz etkisi, yeni güç merkezlerinin oluşumu gibi faktörler 

NATO’nun kendi ortaklık politikasını yenilemesini gerektirmiştir. NATO’nun yeni ortaklık 

politikası teşkilatın son stratejik konseptinin tamamlayıcı bir unsurudur ve bu açıdan 

NATO’nun küresel bir örgüte dönüşme iradesini yansıtmaktadır. NATO ortaklık politikasının 

en temel hedefinin  “daha etkili ve esnek bir politika” olarak tanımlanmasının altında yatan 

sebep ortak ülkelerin amaç ve kabiliyetleri arasındaki farklılıklardır. NATO’nun yeni ortaklık 

politikası ile ortaklar arasında pratikte bir ayrım kalmamıştır. Bu yeni politika coğrafi sınırlara 

dayalı olarak oluşturulan NATO ortaklıklarını daha fonksiyonel kılma isteğinin bir 

yansımasıdır. Yeni politika ile dünyanın çeşitli bölgelerinden -pratikte Asya-Pasifik 

bölgesinden- NATO ile birlikte çalışmak isteyen ülkeler ile konu bazlı ilişkilerin 

oluşturulması için NATO içerisindeki yasal çerçeve oluşturulmuştur. Bu noktada yeni ortaklık 

politikasında NATO’nun ortaklardan beklentisinin daha üst düzeyde olduğunu da belirtmek 

gerekmektedir. 

NATO kurulduğundan beri ABD’nin uluslararası sorunları algılama ve o sorunlara çözüm 

üretme pratikleri, İttifak’ın politikalarına, Avrupalı müttefiklerin çıkarlarını da olabildiğince 

gözetecek şekilde uyarlanmıştır. İttifak’ın 1990’lı yıllarda oluşturmaya başladığı ortaklık 

politikası, alan dışı algılamasındaki değişim ve Afganistan operasyonu çerçevesinde 

geliştirilen küresel ortaklar söylemi, akıllı savunma politikası bu tespitin en önemli 

örnekleridirler. NATO’nun yeni ortaklık politikası özetlemeye çalıştığımız siyasal ve 

ekonomik konjonktür dahilinde, ABD’nin Asya- Pasifik Bölgesi’ndeki çıkarlarını vurguladığı 

bir dönemde ABD’nin stratejik önceliklerindeki değişimin NATO’ya yansıyan tezahürü 

olarak yorumlanabilir.  Ancak bu çalışmanın vurgusu ABD dış politikasının NATO 

üzerindeki söz konusu “tarihsel” veya “tabii” etkisini hatırlatmak değil NATO’nun 
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gelecekteki bölgesel ve politik pozisyonlarındaki önceliklerin tespitidir. Zira Asya-Pasifik 

ABD’nin aksine Avrupalı müttefiklerin güvenliği açısından öncelikli olan bir coğrafi bölge 

değildir ve asıl mesele mevcut uluslararası konjonktür ve “çıkar farklılıkları” bağlamında 

örgütün fonksiyonel anlamda bir dönüşüme gebe olmasıdır. Bu politikanın “ortaklık” 

açısından bir “açık kapı politikası” olduğu açıktır. NATO dünyanın çeşitli coğrafyalarından 

ülkeler ile merkezinde olduğu bir güvenlik ağı oluşturma gayretindedir. Bu açıdan “ortaklık”, 

“üyelik”in önüne geçmektedir. Ancak bu durumda akla ilk gelen soru özellikle Asya-Pasifik 

Bölgesi’ndeki ortakların güvenlikleri ile ilgili bir tehdit hissettiklerinde NATO’nun tavrının 

ne olacağıdır? Bu açıdan NATO’nun bir ortaklık politikasına sahip olduğu ama bir ortaklık 

stratejisine sahip olmadığı açıktır. 
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Abstract: The aim of this paper is to discuss the Europeanization of Turkey’s security 

policy at Constitutional level between 1999-2005 period. Turkey has made drastic changes at 

legal field to transform her civil-military relations in direction of Copenhagen criteria 

demanded by EU since Turkey has acquired the membership status at EU Helsinki Summit in 

1999. However, radical changes have occurred after 2002 when a new politic power has 

vested to govern Turkey. So, it is aimed to discuss Europeanization concept at theoretical 

level first section, then to analyze the Turkey’s security policy structures at the EU candidacy 

process, finally the transformation of Turkey’s security policy at constitutional level at the 

following sections. 

 

Key Words: Europeanization, Security policy, Turkey, EU membership, Turkish 

Armed Forces 

 

Giriş  

Hukuki düzlemde Türkiye’nin güvenlik yapılanması son on beş yıl içerisinde köklü 

değişimler geçirmiştir. Bu değişim demokratikleşme ve güvenlik politikasının belirlenmesi 

noktasında sivil-asker ilişkilerindeki askerler lehinde olan dengenin normalleştirilmesi 

yönünde gerçekleşmiştir. Türkiye’de ordunun siyasal hayattaki ve dolayısıyla güvenlik 

politikasındaki etkinliği köklü bir tarihi arka plana sahiptir. Üstelik doksanlı yıllar bu 
                                                        
∗ Doç. Dr. Avrasya Üniversitesi, İİBF; Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim üyesi. 

∗∗ Ar. Gör. Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı. 
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etkinliğin gerek iç politikadaki gerekse dış politikadaki şartlar sonucu arttığı bir dönem 

olmuştur. Fakat doksanların son yıllarında Avrupa Birliği tam üyelik sürecinin başlamasıyla 

birlikte Türkiye güçlü bir değişim baskısıyla karşılaşmıştır. Bu baskı tam üyelik sürecinde 

müzakerelerin başlatılabilmesi için Kopenhag kriterlerinin yerine getirilmesi gerekliliğinin bir 

sonucudur.  

Güvenlik politikasındaki bu değişim sadece AB üyelik sürecinin bir sonucu olarak 

ortaya çıkmamıştır. Demokratikleşme sürecine ulusal düzeyde geniş bir toplumsal destek 

sağlanmış ve iç politikadaki şartlar sözünü ettiğimiz dönüşümü etkilemiştir. Özellikle 2005 

sonrasında bu etkenlerin öne çıktığı ve Avrupalılaşmanın giderek daha az hissedildiği 

görülmüştür. Bu bakımdan makalenin konusu 1999-2005 yılları arasında AB uyum sürecinde 

gerçekleştirilen reformları kapsamaktadır. İlk olarak Avrupalılaşma kavramı ve literatürü 

gözden geçirilecektir. Daha sonra Türkiye’nin güvenlik yapılanmasının AB tam üyelik süreci 

öncesindeki durumu açıklanacaktır. Son olarak güvenlik yapılanmasında gerçekleştirilen 

reformlar değerlendirilecektir.  

Avrupalılaşma ve Güvenlik Politikası  

Avrupalılaşma literatürü doksanlı yıllardan itibaren zenginleşmiş ve bu kavram AB 

çalışmalarında en çok başvurulanlardan biri haline gelmiştir. Daha önceki dönemlerde 

Avrupalılaşma süreci, Avrupa bütünleşmesi bağlamında kullanılmıştır. Başka bir ifade ile 

aşağıdan yukarıya (bottom-up) doğru işleyen bir süreç olarak Avrupalılaşma, ulusal 

düzeydeki karar alma ve politika üretme yetkilerinin AB kurumlarına devredilmesi anlamına 

gelmektedir. Fakat doksanlı yıllar AB düzeyindeki yapılanmanın ulusal düzeydeki etkilerinin 

önem kazandığı bir dönem olmuştur.  
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Buna göre Avrupalılaşma, bir yandan Avrupa düzeyinde yeni süreç, politika ve 

kurumların ortaya çıkması ve ulusal düzeyde süreç, politika ve kurumları etkilemesidir.1 Bu 

süreç iki yönlü işlemektedir. Avrupa düzeyindeki siyasal yapılanmaların etkisinde kalan üye 

devletler aynı zamanda bu yapılanmaları üreten birimlerdir. Yani üye devletler Avrupa 

düzeyindeki düzenlemeleri ulusal düzeye taşıyan pasif alıcılar değillerdir. Aynı zamanda bu 

düzenlemeleri şekillendiren, kendi politika tercihlerini Avrupa düzeyine taşıyabilen 

aktörlerdir.2  

Görüldüğü gibi Avrupalılaşma karşılıklı etkileşimi ifade etmektedir.3 Karşılıklı 

etkileşim sürecine vurgu yapan kapsamlı bir tanım Claudio Radaelli tarafından yapılmıştır. 

Radaelli’ye göre Avrupalılaşma:  

“İlk olarak AB kararlarının oluşumunda tanımlanan ve pekiştirilen ve daha sonra 

ulusal söylemin, kimliklerin, politik yapıların ve kamu politikalarının mantığına dâhil edilen 

resmi ve gayrı resmi kuralların, prosedürlerin, politik paradigmaların, üslupların, işleri 

halletme yöntemlerinin ve paylaşılan inanç ve normların (a) inşası, (b) yaygınlaşması ve (c) 

kurumsallaşması süreçleridir”.4  

Radaelli’nin bu tanımı sadece yukarıdan aşağıya ya da aşağıdan yukarıya işleyen 

dikey süreçleri değil yatay politika transferi süreçlerini de içermektedir.5 Radaelli ulusal 

değişim sürecine önem vermesi; uyumsuzluğu ve adaptasyon baskısını önkoşul olarak 

görmemesi; yasal ve hukuki bağlayıcılığın yanı sıra politik yapı, söylem, kimlik gibi etkenleri 

ele alması bakımından oldukça işlevsel bir tanım sunmaktadır. Bu doğrultuda Heather Grabbe 
                                                        
1 Tanja A. Börzel, “Pace-Setting, Foot-Dragging, and Fence-Sitting. Member State Responses to 

Europeanization”, Queen’s Papers on Europeanization, Sayı 4/2001, p. 1.  

2 A.e., s. 2.  

3 Kerry E. Howell, “Developing Conceptualisations of Europeanization: Synthesising Methodological 

Approaches”, Queen’s Papers on Europeanization, Sayı 3, 2004, p. 1.  

4 Claudio M. Radaelli, “Whither Europeanization? Concept Stretching and Substantive Change” European 

Integration online Papers (EIoP), Cilt 4, Sayı 8, 2000, p. 4.  

5 Howell, a.g.e., p. 5. 
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bu tanımın AB’ye üye olmayan ülkelere de uygulanabilmesi açısından önemini dile 

getirmiştir.6 Ayrıca bu tanım dış politika ve güvenlik politikası gibi yasal ve hukuki 

bağlayıcılığın zayıf olduğu, bunun yerine politik kimlik, söylem ve üslupların değişime 

uğradığı alanlar için de uygun olmaktadır.  

Aday ülkelerin Avrupalılaşma süreci üye ülkelerden farklı özelliklere sahip olduğu 

gibi sürecin işleyiş mekanizması da farklıdır. AB’nin bu süreçte aday ülkelere karşı 

uyguladığı politika ‘koşulluluk’ politikasıdır.7 Koşulluluk, aday ülkelerin üyelik sürecinin 

çeşitli aşamalara sahip olması ve her aşama için çeşitli koşulların yerine getirilmesi anlamına 

gelir. Koşulluluk, aday ülkeleri AB’ye bağlamak ve adaptasyon yönünde teşvik etmek için 

çok önemli bir araçtır.8 AB üyelik süreci genel olarak iki aşamaya ayrılmaktadır. Birincisi 

aday ülke statüsünün kazanılmasının ardından üyelik müzakerelerine başlanmasına kadar 

geçen süreci ifade eder. Müzakerelere başlamanın koşulu Kopenhag siyasal kriterlerinin 

yerine getirilmesidir. Kopenhag siyasal kriterleri demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları 

ve azınlıkların korunması gibi siyasal koşulları; etkin piyasa ekonomisi, AB düzeyinde 

rekabet edebilme yeteneği gibi ekonomik koşulları; siyasal, ekonomik ve parasal birlik 

hedeflerinin kabulü ve AB düzeyindeki tüm yasal düzenlemelere uyum gibi ilkesel koşulları 

kapsar.9 Bu aşamada Avrupalılaşmanın derecesini belirleyen iki unsur vardır: aday ülkenin 

                                                        
6 Heather Grabbe, “Europeanization Goes East: Power and Uncertainty in the EU Accession Process”, Kevin 

Featherstone, Claudio M. Radaelli (ed.), The Politics of Europeanization, Oxford: Oxford University Press, 

2003, p. 309.  

7 Frank Schimmelfennig, Ulrich Sedelmeier, “Candidate Countries and Conditionality”, Paolo Graziano, 

Maarten P.Vink (ed.), Europeanization: New Research Agendas, New York: Palgrave Macmillan, 2007, p. 88-

89.  

8 Grabbe, a.g.e., p. 316 . 

9 European Counsil, “Presidency Conclusion”, European Counsil in Copenhagen, 21-22 Haziran 1993, paragraf 

7 A (iii), http://www.europarl.europa.eu/summits/copenhagen/default_en.htm, erişim tarihi,  (Erişim 18 Mayıs 

2010).  
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AB üyeliğinden beklentisi ve demokratikleşmenin ulusal düzeydeki maliyeti.10 Dolayısıyla bu 

süreçte aday ülkenin politik kültürü çok önemli bir rol oynamaktadır.  

AB üyelik sürecinin ikinci aşaması üyelik müzakereleridir. Bu aşamada AB 

müktesebatı ile adaptasyon sağlanmaktadır. Koşulluluk ilkesi bu aşamada genel politik 

hedeflerden hukuki ve teknik hedeflere yönelir. Bu aşamada Avrupalılaşmanın derecesi ulusal 

politik kültürden ziyade AB üyelik perspektifine bağlıdır. Çünkü müktesebatın kabul edilmesi 

demokratikleşme sürecine göre daha az maliyete sahiptir ve ulusal aktörlerin veto ihtimali 

daha düşüktür.11 Ayrıca AB üyeliğinin getirisi adaptasyon maliyetinden daha yüksektir.  

Türkiye açısından konu ele alındığında Kopenhag siyasal kriterlerinin yerine 

getirilerek ilk aşamanın tamamlandığını görülmektedir. Bu aşama zorlu bir aşama olmuştur ve 

Türkiye’nin ulusal güvenlik politikasında demokratikleşme yönünde ciddi bir baskı 

yaratmıştır. AB üyelik sürecinin Türkiye’nin ulusal güvenlik politikası üzerindeki etkileri de 

bu demokratikleşme baskısı sonucunda doğmuştur. 1999 yılında aday ülke statüsü kazanan 

Türkiye ile üyelik müzakerelerine 2005 yılından itibaren başlanmıştır. Fakat bu süreç 

Kopenhag siyasal kriterlerinin hayata geçirilmesinden daha zor geçmektedir. Birtakım siyasi 

nedenlerle müzakere sürecinde yeni başlıkların açılması engellenmektedir. Bu şekilde 

zayıflayan üyelik perspektifi Avrupalılaşma sürecini yavaşlatmaktadır. Fakat şunu da 

belirtmek gerekir ki ele aldığımız ulusal güvenlik konusunda AB müktesebatı diğer alanlara 

göre daha zayıftır. AB müktesebatının 35 başlığından yalnızca biri doğrudan güvenlik 

politikasını içermektedir. Ayrıca daha önce ulusal güvenlik alanındaki Avrupalılaşmanın 

adaptasyon baskısından ziyade gönüllülük esasına dayanmıştır.  

Ulusal dış politikanın ve güvenlik politikasının Avrupalılaşmasından bahsetmenin 

birtakım zorlukları vardır. Bu zorluk güvenlik alanındaki bütünleşmenin zayıflığıdır. 

Egemenlik devri ekonomik alanda olduğu kadar yoğun değildir. AB’nin güvenlik aktörü imajı 
                                                        
10 Schimmelfennig, Sedelmeier, a.g.e., p. 91.  

11 A.e., p. 92-93. 
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ekonomik alanda olduğu kadar güçlü değildir ve üye ülkeleri etkileme kapasitesi birinci 

sütunu içeren politika alanlarına göre çok daha zayıftır.12 Bu bakımdan güçlü ulus-üstü 

yapıların olmaması nedeniyle güvenlik politikasında Avrupalılaşmanın itici gücünü hiyerarşik 

dikey ilişkiler değil yatay etkileşim süreçleri ve gönüllülük esası oluşturmaktadır.13 

Dolayısıyla ulusal güvenlik politikasının Avrupalılaşması üzerine bir değerlendirme her 

zaman için, Avrupalılaşmayı her şeyi açıklayan bir faktör olarak kabul etme ve ulusal 

değişimde etkili olan diğer iç ve dış etkenlerin önemini küçümseme riskini taşır.14 Tam da bu 

noktada bir başka sorundan bahsedebiliriz. Bu sorun ulusal düzeyde yaşanan değişimde 

Avrupalılaşmanın etkisini diğer etkenlerden soyutlamanın zorluğudur.15 Örneğin uluslararası 

güvenlik ortamındaki gelişmeler ya da ulusal alanda gerçekleşen dönüşüm güvenlik 

politikasındaki yenilenmenin önemli bir etkeni olabilir. Bu bakımdan Türkiye örneğinde 

1999-2005 yılları arasında Avrupalılaşmanın güçlü olduğu, 2005 sonrasında ise güvenlik 

alanında reformlar devam etse de itici gücün artık AB olmadığı görülmektedir.  

1999-2005 yıllarında Kopenhag kriterlerini yerine getirilmesi Türkiye güvenlik 

politikasının Avrupalılaşmasını sağlamıştır. Bu dönemdeki AB üyelik beklentisinin güçlü 

olması Avrupalılaşmayı kolaylaştırmış, AB’den kaynaklanan demokratikleşme baskısı ulusal 

düzeyde destek bulmuş güvenlik alanında köklü reformlar yapılmıştır. 2005 sonrasında ise 

müzakereler başlamış fakat kısa bir süre sonra ilişkiler donma noktasına ulaşmıştır. 

Dolayısıyla bu tarihten sonra Türkiye’nin güvenlik politikasında önemli değişimler devam 

                                                        
12 Kevin Featherstone, “Introduction: In the Name of ‘Europe’”, Kevin Featherstone, Claudio M. Radaelli (ed.), 

The Politics of Europeanization, Oxford: Oxford University Press, 2003, p. 12.  

13 Simon J. Bulmer, Claudio M. Radaelli, “The Europeanisation of National Policy?”, Queen’s Papers on 

Europeanisation, Sayı 1/2004, p. 7.  

14 Claudia Major, “Europeanisation and Foreign and Security Policy – Undermining or Rescuing the Nation 

State?”, Politics, Cilt 25, Sayı 3, 2005, p. 183  

15 Reuben Wong, “Foreign Policy”, Paolo Graziano, Maarten P.Vink (ed.), Europeanization: new research 

agendas, New York: Palgrave Macmillan, 2007, p. 331.  
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etse de AB’nin bu değişimdeki etkisi giderek azalmıştır. Bu bakımdan 2005 sonrasında 

güvenlik alanındaki reformların Avrupalılaşma ile açıklanması güçtür.  

Avrupalılaşma Öncesi Türkiye’nin Güvenlik Politikası  

Tarihsel arka planda, Türkiye’nin güvenlik politikasına hukuki düzlemde bakıldığında 

göze çarpan en önemli etken Türk Silahlı Kuvvetleri’nin etkinliğidir. TSK’nın etkinliğinin 

tarihsel kökenleri vardır. Türk Milleti’nin genlerine yerleşmiş olan iktidar gücüne olan itaati 

ve uyumu bir faktör olarak görülebilir. Ayrıca, Türk Ordusu’nun tarihten gelen devlet içindeki 

gücü ikinci faktör olarak görülebilir. Askerin devlet idaresindeki gücünün kökenlerini 

Osmanlı döneminde bulabiliriz. Osmanlı geleneği asker ile devlet arasındaki sıkı bağa 

dayanmış, askeri bürokrasi devlet yönetiminde en etkili sınıflardan birini oluşturmuştur.16 Bu 

durum cumhuriyet dönemine de miras kalmıştır. Kurtuluş Savaşı sırasında ve Cumhuriyetin 

ilanında ve pekiştirilmesinde ordunun oynadığı rol çok etkili olmuştur. Dolayısıyla TSK, 

toprak bütünlüğünün ve siyasal birliğin yanı sıra cumhuriyetin ve seküler rejimin dış 

düşmanlara olduğu kadar iç düşmanlara karşı korunmasında da sorumlu kabul edilmiştir.17 

TSK’nın üstlendiği, rejimin koruyucusu rolü, güçlü bir kamuoyu desteğine sahip olmuştur. Bu 

bakımdan geleneksel asker-sivil dengesi belli oranda kamuoyunun onayına dayanmaktadır.18 

TSK’nın siyasal yaşamdaki etkinliğinin yanı sıra, coğrafi gereklilikler ve karşılaşılan 

askeri güvenlik sorunlarının ağırlığı sonucu realist güvenlik yaklaşımları Türkiye’nin ulusal 

güvenlik politikasının temelini oluşturmuş ve güçlü ordu ihtiyacı sürekli olarak hissedilmiştir. 

Bu bakımdan silahlı kuvvetlerin güvenlik politikalarının uygulanması noktasında önemli 

roller üstlenmesi doğaldır ve zorunludur fakat Türkiye örneğinde ve özellikle doksanlı 

                                                        
16 Nilüfer Narlı, “Civil-Military Relations in Turkey”, Phillipp H. Fluri v.d. (ed.), The Evolution of Civil-Military 

Relations in South East Europe: Continuing Democratic Reform and Adapting to the Needs of Fighting 

Terrorism, Physica-Verlag Heidelberg, 2005, p. 230.  

17 Ali L. Karaosmanoğlu, “The Evolution of the National Security Culture and the Military in Turkey”, Journal 

of International Affairs, Cilt 54, Sayı 1, 2000, p. 213  

18 Narlı, a.g.e., p. 243  
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yıllarda görüldüğü üzere güvenlik politikalarının oluşturulmasında silahlı kuvvetlerin sivil 

aktörlerin önüne geçmesi ulusal güvenliğin çok geniş tanımlanması ve sorunların daha da 

giriftleşmesi gibi sonuçlar doğurabilmektedir.  

TSK güvenlik politikasında kurumsal olarak ağırlığını 1961 Anayasası ile kurulan 

Milli Güvenlik Kurlu ile sağlamıştır. Bu kurul sayesinde güvenlik politikalarında sivil 

otoriteye doğrudan görüşlerini bildirmeye ve bunları yasal bir zeminde hayata geçirme 

olanağı bulmuştur.  

TSK’nın güvenlik politikasının sadece uygulanmasında değil aynı zamanda 

belirlenmesindeki etkinliği 1982 Anayasası’ ile devam ettirmiş ve hatta daha da pekiştirmiştir. 

İlk haliyle 1982 Anayasası’nın 117. Maddesi ulusal güvenliğin sağlanması sorumluluğunun 

TBMM’ye karşı Bakanlar Kurulunda olduğunu söylemektedir. Fakat MGK’nın anayasal 

durumunu düzenleyen 118. Madde MGK ile ilgili şöyle bir ifadeye yer vermektedir: 

“Kurulun, Devletin varlığı ve bağımsızlığı, ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği, toplumun 

huzur ve güvenliğinin korunması hususunda alınmasını zorunlu gördüğü tedbirlere ait 

kararlar Bakanlar Kurulunca öncelikle dikkate alınır.”19 Öyle anlaşılmaktadır ki Anayasa, 

MGK’nın, ulusal güvenlik politikasının belirlenmesinde başlıca tercih kurumu olmasını 

istemiştir. MGK, yalnızca görüş bildiren bir danışma kurulu olarak tanımlansa da kararlarının 

öncelikle dikkate alınacağı belirtilmiş, uygulamada MGK’nın aldığı kararlar büyük bir 

sadakatle yerine getirilmiştir.20 Aynı zamanda 1982 Anayasasının 118. Maddesine göre MGK, 

Cumhurbaşkanının başkanlığında, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma, İçişleri, 

Dışişleri Bakanları, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ve Jandarma Genel 

                                                        
19 2001 yılında yapılan değişiklik ile “öncelikle dikkate alınır” ifadesi “değerlendirilir” şeklinde düzenlenecektir. 

Değişiklik öncesi düzenleme için bkz. “Türkiye Cumhuriyeti Anayasası”, (18.10.1982 Tarih ve 2709 Sayılı 

Kanun), http://www.hukuki.net/kanun/2709.15.frameset.asp, (Erişim 22 Nisan 2014). 

20 Bülent Tanör, “Türkiye’de Dış İlişkilerin İç Hukuk Rejimi”, Faruk Sönmezoğlu (der.), Türk Dış Politikasının 

Analizi, 3. Basım, İstanbul: Der Yayınları, 2004, s. 817  
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Komutanından oluşur.21 Görüldüğü gibi ulusal güvenlik politikasının belirlenmesinde önemli 

rol alan bu kuruldaki asker sayısı sivil sayısına eşittir ve TSK önemli bir temsil imkânına 

sahiptir.  

MGK aracılığı ile TSK, ulusal güvenlik politikasının belirlenmesinde geniş bir yetki 

alanına sahip olmuştur. Buna bir de ulusal güvenliğin geniş bir biçimde tanımlanması eşlik 

etmektedir. MGK ve MGK Genel Sekreterliği Kanunu’nun 2. Maddesine göre “Milli 

Güvenlik; Devletin anayasal düzeninin, milli varlığının, bütünlüğünün, milletlerarası alanda 

siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik dâhil bütün menfaatlerinin ve ahdi hukukunun her türlü 

dış ve iç tehditlere karşı korunması ve kollanmasını” ifade eder.22 Ulusal güvenliğin bu denli 

geniş kullanımı, başta dış politika olmak üzere birçok konuyu ulusal güvenlik kapsamına 

dâhil etmekte ve Genelkurmay Başkanlığının yetki ve görevlerinin başta dış politika olmak 

üzere birçok alanda fiilen artması sonucunu doğurmaktadır.23 Siyasal açıdan sorumluluğu 

olmayan MGK'nın siyasal süreçlerle çözümlenmesi gereken konularda yetki sahibi olması 

demokratik açıdan sorunlar yaratmıştır.  

Orduya tanınan bu rol iç ve dış politik ortamın etkisiyle pekişmiştir. Öncelikle, iç ve 

dış politikayı birlikte ilgilendiren bir güvenlik sorunu olarak Kürt ayrılıkçılığı ile mücadele 

büyük ölçüde TSK’nın inisiyatifine bırakılmıştır. Böylece TSK’nın karar alma süreçlerindeki 

önemi ve etkinliği de artmıştır.24 TSK, siyasal İslam’ın yükselişi karşısında laik rejimin 

savunulması konusunda da öncülüğü üstlenmiş ve etkinliğini artırmıştır. Değinmemiz gereken 

bir diğer iç etken, siyasal hayattaki istikrarsızlıktır. Doksanlı yıllar boyunca birçok koalisyon 

                                                        
21 2001 yılında yapılan değişiklik ile sivil üyelerin sayısı artırılmıştır.  

22 “MGK ve MGK Genel Sekreterliği Hakkında Kanun”, http://www.mgk.gov.tr/Turkce/kanun.html, , (Erişim 

22 Nisan 2014).  

23 Gencer Özcan, “Türkiye Dış Politikasında Algılamalar, Karar Alma ve Oluşum Süreci”, Faruk Sönmezoğlu 

(der.), Türk Dış Politikasının Analizi, 3. Basım, İstanbul: Der Yayınları, 2004, s. 848.  

24 İlhan Uzgel, “Türk Dış Politikasının Oluşturulması”, Baskın Oran (ed.), Türk Dış Politikası: Kurtuluş 

Savaşı'ndan Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, Cilt 1, 13. Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları, 2008, s. 85-86. 
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hükümetinin kurulup dağılması, yolsuzlukların artması, ekonomideki iniş çıkışlar gibi 

etkenler siyasal partilere ve siyasetçilere olan güveni azaltmıştır.25 TSK, halkın en çok 

güvendiği kurum olma özelliğini korumuş ve böylece belirli bir meşruiyet zemini 

oluşturmuştur.  

Dış politikadaki gelişmeler de silahlı kuvvetlerin etkinliğini artırmıştır. Türkiye bu 

yıllarda kendisini iç ve dış düşmanlarla çevrili, güvensiz bir ortamda hissetmiştir. Türkiye’nin 

uluslararası alanda yalnızlaştığı hissi ve karşılaşılan güvenlik sorunları silahlı kuvvetlerin 

güçlendirilmesi gerektiği düşüncesini doğurmuştur.26 Terörle mücadele açısından da askeri 

modernizasyon programları önem kazanmıştır. Dolayısıyla doksanlı yıllar askeri harcamaların 

büyük ölçüde arttığı bir dönem olmuştur.  

Ulusal Güvenlik Politikasının Avrupalılaşması  

Güvenlik politikasının gerek tanımlanmasında gerekse hukuki yapılanmasında en 

belirleyici unsur TSK’nın etkinliğidir. Bu bakımdan güvenlik politikasının 

Avrupalılaşmasında ana tartışma konusu ordu-sivil ilişkilerinin gözden geçirilmesi olmuştur. 

Avrupalılaşması sürecinde ilk önemli adım 2001 Ekim’inde gerçekleştirilen Anayasa 

değişiklikleridir. Ulusal güvenlikle ilgili olarak en önemli değişiklik MGK’nın görev ve 

işlevinin yeniden tanımlanması olmuştur. Daha önce MGK’nın Anayasa tarafından ulusal 

güvenlik politikasının belirlenmesinde başlıca tercih kurumu olarak tanımlandığı 

belirtilmişti.27 2001 değişikliği ise MGK’nın danışma rolünün altını çizmiştir. MGK kararları 

Bakanlar Kurulu tarafından ‘öncelikle dikkate alınır’ ifadesi ‘değerlendirilir’ ifadesi ile 

                                                        
25 A.e., s. 85.  

26 Serhat Güvenç, “Bir Dış Politika Aracı Olarak Türk Silahlı Kuvvetleri: Yetenekler ve Uygulamalar”, Faruk 

Sönmezoğlu (der.), Türk Dış Politikasının Analizi, 3. Basım, İstanbul: Der Yayınları, 2004, s. 915.  

27 Tanör, a.g.e., s. 817.  
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değiştirilmiştir. Aynı değişiklik ile MGK’nın üye sayısında da sivil üyeler lehine artış 

olmuştur.28  

Bu arada 2002 sonrası dönemi önceki dönemlerden farklı olarak nitelendirmek 

mümkündür. Çünkü 2002 Kasım sonrasının iktidarı, içte ve dışarda meşruiyetini kabul ettirme 

sorunu ile karşı karşıya idi. Toplumsal meşruiyetini sağlamanın yolu AB ile ilişkileri 

geliştirmek ve böylece AB’yi kullanarak, Türkiye’de önemli bir ağırlığı olan askeri 

bürokrasinin geriletilmekten geçiyordu. Ayrıca, askeri gücün azaltılması kapsamında içte ve 

dışarda önemli bir uzlaşı ortamı doğmuştu. Bunun ötesinde yeni iktidar, siyasi hedeflerini 

gerçekleştirmek amacı ile önünde büyük bir engel olarak gördüğü askeri bürokrasinin yasal 

yetkilerinin önemli oranda azaltmak istiyordu. Avrupa Birliği adaylık süreci bu bağlamda 

önemli bir fırsat yaratmıştır. 

Ağustos 2003’te yürürlüğe giren 7. uyum paketi ile birlikte MGK ve MGK Genel 

Sekreterliği Kanunu daha önce anayasada gerçekleştirilen düzenlemeler ile uyumlu hale 

getirilmiştir.29 Birincisi, yeni düzenlemeye göre MGK Genel Sekreteri Başbakanın teklifi ve 

Cumhurbaşkanının onayı ile atanacaktır. Buna göre daha önce TSK üyeleri arasından seçilen 

Genel Sekreterin sivil bürokratlar arasından seçilmesinin önü açılmıştır. Nitekim uygulamada 

2004 yılından beri Genel Sekreterler Dışişleri Bakanlığı mensupları arasından seçilmektedir. 

İkincisi, Genel Sekreterin görevleri de sınırlandırılmış yalnızca MGK çalışmalarını 

kolaylaştırıcı bir rol tanınmıştır. MGK tavsiye karar ve görüşlerinin uygulanmasının 

koordinasyonu ve izlenmesi için Başbakan Yardımcısının görevlendirilebileceği belirtilerek 

daha önce Genel Sekretere tanınan bu görev MGK’nın siyasi/sivil bir üyesine devredilmiştir. 

Üçüncüsü, MGK’nın daha önce olduğu gibi ayda bir değil iki ayda bir toplanması 

                                                        
28 “İşte Anayasa'da değiştirilen maddelerin tam metni”, Radikal, 4 Ekim 2001.  

29 Yasanın son hali için bkz. MGK ve MGK Genel Sekreterliği Kanunu, 

http://www.mgk.gov.tr/Turkce/kanun.html, (Erişim 7 Haziran 2010). 
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kararlaştırılmıştır. Dördüncüsü, TSK’nın elinde bulunan devlet mallarının Sayıştay tarafından 

denetlenmesi hakkında bir düzenlemeye yer verilmiştir.30  

Yedinci uyum paketinde gerçekleştirilen değişikliklerden biri askeri yargı ile ilgilidir. 

Buna göre Askeri Ceza Kanununun 58. maddesinde yazılı suçların, barış zamanında asker 

olmayan kişiler tarafından işlenmesi hâlinde, bu suçlara ilişkin davaların askerî mahkemelerde 

görülmeyeceği belirtilmiştir. Yargı alanında gerçekleştirilen ilk reform bu değildir. Daha önce 

1999 yılında Devlet Güvenlik Mahkemeleri’nden askeri üyeler çıkartılmıştır. DGM’ler 

devletin iç ve dış güvenliği ile ilgili suçlara bakmak için oluşturulmuş özel mahkemelerdir ve 

askeri yargının alanını genişleten bir uygulama olmuşlardır.31 2004 yılındaki Anayasa 

değişikliği ile DGM’ler tamamen kaldırılmıştır. Türk siyasal yaşamının egemen söylemi olan 

ulusal güvenlik/devlet güvenliği anlayışının aşılması doğrultusunda önemli bir adım atılmıştır.  

Temmuz 2004’te çıkartılan sekizinci uyum paketi ise ilk olarak Yükseköğretim 

Kurumu’na Genelkurmay Başkanlığı tarafından üye seçilmesi uygulamasını kaldırmıştır. 

İkincisi Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeliğine MGK Genel Sekreterliğince aday 

gösterilmesi uygulaması kaldırılmıştır. Üçüncüsü, MGK Genel Sekreteri Haberleşme Genel 

Kurulu üyeliğinden çıkartılmıştır. Dördüncüsü, Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma 

Kanununda yapılan değişiklikle, yetkili kurula MGK tarafından bir üye seçilmesine dair 

hüküm yürürlükten kaldırılmıştır.32  

Ulusal güvenlik politikasının Avrupalılaşmasının en önemli boyutunu ulusal 

güvenliğin tanımlanmasında TSK’nın etkinliğinin azaltılması oluşturmuştur.  Bu doğrultuda 

atılan en önemli adımlar da yukarıda bahsettiğimiz anayasal reformlardır. Fakat ordunun 

                                                        
30 Ergun Özbudun, “Democratization Reforms in Turkey, 1993-2004”, Turkish Studies, Cilt 8, Sayı 2, 2007, p. 

194. 

31 Ümit Cizre, “Demythologyzing the National Security Concept: The Case of Turkey”, Middle East Journal, 

Cilt 52, Sayı 2, 2003, p. 220. 

32 Senem Aydın, E. Fuat Keyman, “European Integration and the Transformation of Turkish Democracy”, EU-

Turkey Working Papers, Brussels: Centre for European Policy Studies, Sayı 2, Ağustos 2004, p. 20  
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siyasetteki etkinliğinin tek dayanağı anayasal bir kurum olan MGK değildir. Yasal yapılar 

kadar resmi olmayan yapısal etkenler de önemlidir. Bu yapısal etkenlerden en önemlisi sivil 

siyasal aktörlerin asker-sivil ilişkilerinde mevcut güç dağılımını sorgulamaktaki 

başarısızlıklarıdır.33 AB üyelik süreci asker-sivil ilişkilerinin yeniden düzenlenmesini gerekli 

kılmış ve üyelik sürecinin sunduğu fırsat ile ulusal güvenlik alanının sivil denetimi konusu 

tartışmaya açılmıştır.  

Ulusal güvenlik politikasında yaşanan önemli bir tartışma 2004 yılında Milli Güvenlik 

Siyaseti Belgesi’nin gözden geçirilmesi gündeme geldiğinde yaşanmış, belgenin gerek 

gizliliği gerekse büyük ölçüde askerler tarafından hazırlanması sorgulanmıştır.34 Bu durum 

Avrupalılaşma sürecinin en önemli katkılarından birinin ulusal güvenlik kavramının 

tartışmaya açılması olduğunu göstermektedir. Ulusal güvenlik politikasının etkinliği açısından 

güçlü bir ordu elbette önemli bir gerekliliktir. Fakat ulusal güvenlik politikasının 

belirlenmesinde ordunun etkinliği demokrasi ile bağdaşmamaktadır. Gerçekleştirilen 

reformlara rağmen, önemli eksikler bulunmakla birlikte ulusal güvenlik politikasının 

sivilleştirilmesi yönünde çok önemli adımların atıldığı da bir gerçektir.  

Ulusal güvenlik alanındaki reformların Avrupalılaşma sürecinde gündeme geldiği 

doğrudur. Fakat reformların yalnızca dış etkenlerin tetiklemesi ile gerçekleşmediğini, içeride 

zaten reform ihtiyacı bulunduğunu ve reform yanlısı ulusal aktörler için AB’nin bir dayanak 

noktası oluşturduğunu da iddia edebiliriz.35 Yukarıda bahsettiğimiz tartışmalar da bunun 

göstergesidir. Bu durum yine de AB’nin oynadığı rolün önemini azaltmaz. Gerçekleştirilen 

                                                        
33 Ümit Cizre-Sakallıoğlu, “The Anatomy of the Turkish Military's Political Autonomy”, Comparative Politics, 

Cilt 29, Sayı 2, 1997, p. 162.  

34 Fuat E. Keyman, Senem Aydın-Düzgit, “Europeanization, Democratization and Human Rights in Turkey”,  

Esra LaGro, Knud Erik Jørgensen (ed.), Turkey and the European Union: Prospects for a Difficult Encounter, 

New York: Palgrave Macmillan, 2007, p. 76. 

35 Nathalie Tocci, “Europeanization in Turkey: Trigger or Anchor for Reform?”, South European Society and 

Politics, Cilt 10, Sayı 1, 2005, pp.  73-83.  
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birçok reformun AB uyum paketi adı altında yasalaştırılması da bu önemi gösterir. Kısacası, 

iç dinamikler de etkili olmakla birlikte reformlar büyük ölçüde AB üyelik sürecinin bir gereği 

olarak gerçekleştirilmiştir.36  

Türkiye’nin ulusal güvenlik politikasında önemli değişiklikleri beraberinde getiren 

Avrupalılaşma sürecinde belirleyici aktörlerden biri TSK olmuştur. Daha önce belirttiğimiz 

üzere TSK, Türkiye’nin ulusal güvenlik politikasının belirlenmesinde en etkili aktörlerden 

biridir. Avrupalılaşma süreci TSK’nın bu etkinliğini azaltan, ulusal güvenlik politikasının 

belirlenmesinde sivil aktörleri öne çıkaran bir süreç olmuştur. Dolayısıyla TSK’nın, 

Avrupalılaşma karşısında takınacağı tavır sürece doğrudan etki edebilecektir. İlk bakışta 

TSK’nın direnç göstermesi yüksek olasılık olarak görünmektedir. Oysa birtakım hassasiyetler 

korunmuş olmakla birlikte TSK, Avrupalılaşma sürecinde engel oluşturmamıştır.  

TSK, Avrupalılaşma sürecine engel olmamış olsa da bu süreci güçlü bir şekilde 

desteklediği anlamına da gelmemektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerini bu süreçte rahatsız eden 

husus, AB’nin adaylık sürecinde diğer ülkelerden istemediği hususları Türkiye’ye koşul 

olarak dayatılmasıdır. Türkiye’nin ulusal çıkarlarını doğrudan etkileyen ve tarihsel kökenleri 

olan komşuları ile olan tüm sorunlar için Türkiye’nin aleyhine çözümler zorunlu seçenek 

olarak sunulmuştur. Dolayısı ile Avrupalılaşma çabaları yeni süreçte “güvenlikleştirme” değil, 

“güvenliksizleştirme” riskini beraberinde getirmiştir. Hatta 2006 yılında Türkiye-AB 

ilişkilerinde duraklama sürecine girmesinin nedeni, AB’nin Kıbrıs’a ilişkin yeni önerileri, 

Türkiye’yi “güvenliksizleştirme” kapsamında değerlendirilerek siyasi iktidar tarafından kabul 

görülmemiştir.  

Yine TSK tarafından AB üyeliği ve bu amaçla gerçekleştirilen reformlar hakkında 

birtakım şüpheler dile getirilmiştir. Örneğin MGK ile ilgili düzenlemeleri içeren 7. uyum 

paketinin gündemde olduğu sıralarda bazı generaller AB reformları hakkında olumsuz 

                                                        
36 Keyman, Aydın-Düzgit, a.g.e., p. 74.  
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görüşlerini açıklamışlardır.37 Bir başka örnek MGK Genel Sekreteri Orgeneral Tuncer 

Kılınç’ın, görevinden ayrılırken MGK’nın işlevsiz hale getirilmesine yol açacak yasal 

düzenlemelerden (7. uyum paketi) vazgeçilmesi gerektiğini belirtmesidir.38 Bu görüşlerin 

TSK’nın resmi görüşlerini yansıtmadığını belirtmeliyiz. Yine de ordu içerisinde AB 

reformlarından huzursuz olan bazı kesimlerin bulunduğunu göstermesi açısından bu örnekler 

önemlidir.  

TSK açısından en hassas konuları iç güvenlik sorunları oluşturmuştur. Bunlar siyasal 

İslam ve bölücülüktür. Askerlere göre siyasal İslam ve Kürt ayrılıkçılığı sivillere 

bırakılamayacak kadar kritik sorunlardır.39 Uyum reformlarında en çok direnç gösterilen 

konular da bunlar olmuştur. Bazı AB ülkelerinin Kürt ayrılıkçılığını desteklediği yönündeki 

şüpheler de oldukça güçlüdür. Bütün bunlara rağmen gerçekleştirilen reformlar 1999 

sonrasında terörün büyük ölçüde önünün kesilmesi olmuştur.40 Bu tarihten önce de AB’nin 

demokratikleşme ve özellikle ‘azınlık hakları’ konularında talepleri olmuş gerek AB üyelik 

perspektifinin zayıflığı gerekse terörün yoğun olması nedeniyle bu talepler karşılanmamıştır.41  

Sonuç olarak, TSK siyasal İslam ve Kürt ayrılıkçılığı gibi konularda hassasiyetini 

korumuş, bu koşulla Avrupalılaşma sürecini desteklemiştir. Fakat AB konusunda şüphe duyan 

bazı kesimler ordu içerisinde de mevcut olmuştur. TSK’nın karşılaştığı ikilem; yıllarca 

sekülerizmin, demokrasinin ve Batılılaşmanın koruyucusu rolünü üstlenmeleri nedeniyle AB 

                                                        
37 Ayhan Aydemir, “Emekli Paşalar Muhtırası”, Milliyet, 23 Ağustos 2003, s. 1, 16.  

38 “Org. Kılınç: MGK işlevsiz hale geldi”, Hürriyet, 25 Ağustos 2003.  

39 Metin Heper, “The European Union, the Turkish Military and Democracy”, South European Society and 

Politics, Cilt 10, Sayı 1, 2005, s. 37. 

40 Keyman, Aydın, a.g.e., s. 75. 

41 Tocci, a.g.e., s. 76.  
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üyeliğinin önünü tıkayacak bir rol oynamak istemeyişlerinden kaynaklanır ve ilkesel olarak 

AB’ye karşı çıkılmasa da birtakım şüphelerinden de kurtulamadığını gösterir.42  

Sonuç  

Türkiye’nin güvenlik politikasında geleneksel olarak Türk Silahlı Kuvvetleri geniş bir 

etkileme yeteneğine sahip olmuştur. Bu etkinin derin tarihsel kökleri bulunmaktadır. Fakat 

hukuki düzlemde bakıldığında 1982 Anayasası TSK’nın güvenlik politikasının tanımlandığı, 

belirlendiği ve uygulandığı mekanizmalarda anahtar aktör olarak kabul edildiği görülmüştür. 

TSK’nın güvenlik mekanizmalarında hukuken sahip olduğu ağırlık doksanlı yıllarda 

Türkiye’nin içinde bulunduğu iç ve dış güvenlik ortamı nedeniyle daha da artmıştır. Bu 

güvenlik sorunlarıyla mücadelede TSK inisiyatifi elinde tutmuş ve siyasal istikrarsızlık 

ortamında ülke rejiminin sürekliliğini sağlama misyonunu üstlenmiştir. Fakat 1999 yılında 

Türkiye’nin AB tam üyeliğine aday ülke olarak ilan edilmesi ile demokratikleşme yönünde 

bir baskı doğmuştur.  

Türkiye’nin bu baskıya yanıtı olumlu yönde olmuştur. AB üyelik sürecinde ve 

Kopenhag kriterlerinin yerine getirilmesi aşamasında köklü demokratik reformlar 

gerçekleştirilmiştir. Bu reformlar güvenlik politikasını da etkilemiş ve bu alanda ilk adımlar 

2001 yılında atılmaya başlanmıştır. Bu süreçte TSK’nın güvenlik politikasının belirlendiği 

mekanizmalarda oynadığı roller azaltılmış ve güvenlik politikası sivillerin daha etkin olduğu 

bir politika alanına dönüşmüştür. Bu konuda anayasal değişiklikler ve çeşitli kanun 

değişiklikleri gerçekleştirilmiştir. Böylece TSK’nın güvenlik politikasındaki etkinliğinin 

hukuki zemini ortadan kaldırılmış ve sivilleşmenin yolu açılmıştır.  

Bununla birlikte 2005 yılında AB ile üyelik müzakereleri başlatılmıştır. Fakat bu süreç 

oldukça yavaş bir şekilde ilerlemiştir. İlişkiler adeta donma noktasına ulaşmıştır. Bu durum 

Türkiye’nin dönüşümünde AB’nin itici bir güç olarak oynadığı rolü de azaltmıştır. Ayrıca 
                                                        
42 Zeki Sarıgil, “Europeanization as Institutional Change: The Case of the Turkish Military”, Mediterranean 

Politics, Cilt 12, Sayı 1, 2007, p. 50-52.  
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Türkiye’nin kendi dinamikleri de AB’nin rolünün gerilemesine neden olmuştur. Özellikle 

2007 yılında gerçekleştirilen genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında yaşanan 

gelişmeler asker-sivil ilişkilerinin revizyonu konusunda daha köklü adımların atılmasını 

beraberinde getirmiş fakat bu gelişme Türkiye’nin kendi siyasi dinamiklerinden 

kaynaklanmıştır.  Dolayısıyla 2005 yılı sonrasında güvenlik politikasında ve özellikle sivil-

asker ilişkilerinde yaşanan dönüşümleri Avrupalılaşma kavramı ile açıklamak zordur. 
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BM GÜVENLİK KONSEYİNİN ULUSLARARASI GÜVENLİK SORUNLARININ 

ÇÖZÜMÜNDE ROLÜ VE BM TEŞKİLATININ GELECEĞİ 

 

Mesut Şöhret∗ 

 

Özet 

İkinci Dünya Savaşından sonra uluslararası barış ve güvenliği sağlamak ve devletler 

arasında dostça ilişkileri tesis ederek, dünyadaki ekonomik, sosyal, insani sorunların 

çözümünde işbirliği yapmak ayrıca temel insan hak ve özgürlüklerine gerekli saygının 

gösterilmesini teşvik amacıyla kurulan Birleşmiş Milletler dünyadaki tüm bağımsız devletleri 

bir araya getiren tek uluslararası teşkilat olarak varlığını sürdürmektedir. Kuruluşundan bu 

yana geçen yaklaşık 65–70 yıllık dönemde birçok uluslararası güvenlik sorunun çözümünde 

doğrudan veya dolaylı olarak yer alan teşkilat son dönemde özellikle güvenlik sorunlarının 

çözümünde bir tıkanıklık yaşamaktadır. Özellikle teşkilatın uluslararası güvenlik 

sorunlarında temel karar alma ve uygulama mekanizması olarak faaliyet gösteren Güvenlik 

Konseyinde yaşanan kararsızlıklar teşkilatın son dönemde yaşanan krizlerin çözümünde 

etkisiz bırakarak örgütün uluslararası siyasetteki rolünü ve insanların kafalarındaki imajını 

olumsuz etkilemektedir. Bu bakımdan bu çalışma BM Güvenlik Konseyinin mevcut yapısını 

inceleyerek uluslararası sorunların çözümünde yaşanan sorunları çözmede ne derece etkili 

olduğu veya olamadığı incelenerek bu durumun teşkilatın geleceğine nasıl etki ettiği 

incelenmektedir. Bununla birlikte özellikle Güvenlik Konseyinin ve BM teşkilatının yapısında 

yapılabilecek olası değişiklikler ve reformlar ortaya konulmaktadır.  
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Anahtar Kelimeler: Birleşmiş Milletler, Uluslararası Güvenlik, Güvenlik Konseyi, Güvenlik 

Sorunları, BM Reformları 

 

Abstract 

The United Nations was established as an universal organization by the independent states 

after the World War II to be able to achieve international security and peace in the all over 

the world, the organization has been aiming to solve economic, social and environmental 

problems and promote to respect human rights and freedoms with collaboration of all the 

states. The organization still continues its existence since the 65=70 years. The UN has been 

dealing with many international security problems as a direct or indirect actor to be able to 

solve those problems. However, the organization has been experiencing a bottleneck in 

solving security problems in recent time. Especially, the UN Security Council that is the main 

decision making and implication organ of the organization about security issues seems 

inefficient about solving of security problems in the recent days. This is of course negatively 

effects profile of the whole UN organization in the international security and also image on 

people`s mind. In this respect, this study wants to underline how much Security Council 

effective or ineffective about solving current international security problems by analyzing 

existing structure of that core organ. On the other hand how the recent problems of Security 

Council will possibly affect future of the all UN units as whole. In addition to that this study 

put much emphasis on possible changes and reforms both in the Security Council and UN as 

well. 

 

Key Words: United Nations, International Security, Security Council, Security Issues, UN 

Reforms 
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Giriş 

Günümüz uluslararası sisteminde devletler arası en büyük evrensel organizasyon olarak kabul 

edilen Birleşmiş Milletler Teşkilatı sahip olduğu potansiyel ile dünyadaki mevcut siyasi ve 

ekonomik, sosyal ve kültürel sorunların çözümünde kilit bir role sahiptir. Bir bakıma 

kendinden önceki Milletler Cemiyeti’nin eksikliklerinden alınan dersler ve bu teşkilatın bazı 

özellikleri üzerine inşa edilen BM, bugüne kadar dünya tarihinde görülen en geniş katılımlı ve 

en etkin uluslararası siyasi yapılanma olarak ifade edilmektedir. 1945 yılında kurulduğunda 

Almanya ve Japonya’ya savaş ilan eden 51 egemen devletin yer aldığı teşkilat bugün dünya 

üzerinde neredeyse tüm egemen devletlerin katıldığı ve devlet olma iddiasında olan birçok 

siyasal oluşumun üyesi olmak için çaba gösterdiği bir devletler platformuna dönüşmüştür.  

BM kuruluşu, zaman içindeki gelişimi ve sahip olduğu nevi şahsına münhasır (unique) 

özellikleri ile uluslararası hukukun en temel aktörü durumuna gelmiştir. Öyle ki bugün için 

oluşumunu tamamlayan siyasi bir otoritenin devlet olarak tanınması ve bir bakıma rüştünü 

ispatlaması BM teşkilatına üye olmakla gerçekleşmektedir. Bu bakımdan BM teşkilatı 

günümüz dünyasında devlet statüsü elde etmek veya herhangi bir sorunu uluslararası 

toplumun gündemine getirmek için zirve noktası anlamına gelmektedir.  

Devletlerin egemen eşitliği prensibine göre kurulan BM teşkilatı kendisine üye olan 

devletlerin tutum ve davranışlarını belirlemek amacıyla uluslararası hukuk bakımından 

bağlayıcı olan BM Antlaşması’nın (UN Charter) kabulüne göre işlemektedir. Ekleri hariç 111 

maddeden oluşan bu Antlaşmanın 1. ve 2. maddelerinde Birleşmiş Milletler öncelikli olarak 

Teşkilatın amaç ve ilkelerini ortaya koymuştur. Bu maddelere göre BM’nin amaç ve ilkeleri 

şu şekilde sırlanmıştır. 

Uluslararası barış ve güvenliği korumak ve bu amaçla barışın uğrayacağı tehditleri önlemek. 

Bunları boşa çıkarmak, saldırı ya da barışın başka yollarla bozulması eylemlerini bastırmak 

üzere etkin ortak önlemler almak. Barışın bozulmasına yol açabilecek nitelikteki uluslararası 
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uyuşmazlık veya durumların düzeltilmesini ya da çözümlenmesini barışçı yollarla, adalet ve 

uluslararası hukuk ilkelerine uygun olarak gerçekleştirmek 

Uluslararasında, halkların hak eşitliği ve kendi geleceklerini kendilerinin belirlemesi ilkesine 

saygı üzerine kurulmuş dostça ilişkiler geliştirmek ve dünya barışını güçlendirmek için diğer 

uygun önlemleri almak  

Ekonomik, sosyal, kültürel ve insancıl nitelikteki uluslararası sorunları çözmede ve ırk, 

cinsiyet, dil ya da din ayrımı gözetmeksizin herkesin insan haklarına ve temel özgürlüklerine 

saygının geliştirilip güçlendirilmesinde uluslararası işbirliğini sağlamak 

Bu amaçlara ulaşılması için ulusların giriştikleri eylemlerin uyumlaştığı bir odak olmak. 

Birleşmiş Milletler örgütü ve üyeleri, 1. maddede belirtilen amaçlara ulaşmak üzere aşağıdaki 

ilkelere uygun biçimde hareket edeceklerdir. 

Örgüt, tüm üyelerinin egemen eşitliği ilkesi üzerine kurulmuştur. 

Tüm üyeler, üyelik sıfatından doğan hak ve çıkarlardan tümünün yararlanmasını sağlamak 

için işbu Antlaşmaya uygun olarak üstlendikleri yükümlülükleri iyi niyetle yerine getirirler. 

Tüm üyeler, uluslararası nitelikteki uyuşmazlıklarını, uluslararası barış ve güvenliği ve adaleti 

tehlikeye düşürmeyecek biçimde, barışçı yollarla çözerler. 

Tüm üyeler, uluslararası ilişkilerinde gerek herhangi bir başka devletin toprak bütünlüğüne ya 

da siyasal bağımsızlığa karşı, gerek Birleşmiş Milletlerin Amaçları ile bağdaşmayacak 

herhangi bir biçimde kuvvet kullanma tehdidine ya da kuvvet kullanılmasına başvurmaktan 

kaçınırlar.  

Tüm üyeler, örgütün işbu Antlaşma gereği giriştiği tüm eylemlerde örgüte her türlü yardımı 

yaparlar ve Birleşmiş Milletler tarafından aleyhinde önleme ya da zorlama eylemine girişilen 

herhangi bir devlete yardım etmekten kaçınırlar.  

Örgüt, Birleşmiş Milletler üyesi olmayan devletlerin de, uluslararası barış ve güvenliğin 

korunmasının gerektirdiği ölçüde bu ilkelere uygun biçimde hareket etmesini sağlar.  
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Bu 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 engellemez. 

Genel olarak bakıldığında her ne kadar çok büyük evrensel bir örgüt olsa da BM bir dünya 

hükümeti değildir. Bu nedenle tüm kesimlerin isteklerine cevap vermesi mümkün değildir. 

BM teşkilatının tarihi incelendiğinde genel olarak eğitim, sağlık, çevre sorunları vb. sosyal 

konularda son derece başarılı, ekonomik konularda kısmen başarılı, askeri çatışmaları 

önlemede ise başarısı Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin tutumuna bağlı olan küresel bir 

örgüt izlenimi vermektedir.  

Büyük bir evrensel organizasyon olmasına ve zaman içinde büyük kırılmalar yaşamasına 

rağmen BM teşkilatı uluslararası sistemdeki varlığını hala sürdürmektedir. Ancak 

kuruluşundan itibaren aradan geçen yaklaşık 70 yıllık zaman zarfında teşkilatın hem dünya 

üzerinde algılanma (perception) hem de kendini dünyaya anlatma biçimlerinde büyük 

değişimler yaşanmıştır. Öyle ki şimdilerde kurucu devletlerin savaş açtığı Almanya ve 

Japonya teşkilata üye olarak örgütün işleyişinde önemli roller üstlenerek örgütün en üst 

yönetim organı olan güvenlik konseyinde daimi üyelik ister konuma gelmişlerdir. Diğer 

taraftan teşkilatın birincil kurulma amacı olan kollektif güvenlik ve uluslararası barışın 

sağlanması noktasında artık tek organizasyon konumunda bulunmamaktadır. Çünkü 

günümüzde bu amaçları gerçekleştirmek için kurulan bölgesel ve diğer uluslararası 

yapılanmalar teşkilata alternatif olabilecek konuma gelmişlerdir. Bunun yanında soğuk savaş 

sonrası uluslararası sistemde yaşanan değişim ve dönüşüm BM’nin varlığının ve etkinliğinin 

sorgulanmasına yol açtığını söylemek mümkündür.  

Gelinen noktada BM teşkilatı siyasi anlamda yönetilemeyen, askeri olarak yetersiz ve hantal 

ayrıca vizyon olarak ta karmaşık bir örgüt gibi görünmeye başlamıştır. Özellikle son 15 yıllık 
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dönemde yaşanan NATO’nun BM Güvenlik Konseyi’nin kararı olmadan Kosova’ya 

düzenlediği askeri harekat ve ABD liderliğindeki çok uluslu gücün Irak’a düzenlediği askeri 

operasyon ve işgal sonrası örgütün varlığı sorgulanır hale gelmiştir. Bununla birlikte özellikle 

son dönemlerde dünyada yaşanan birçok çatışmaya karşı gösterdiği etkisiz tavır ve işleyişinde 

yaşanan eşitsizlik teşkilatın yüksek sesle uluslararası arenada eleştirilmesine neden 

olmaktadır. Bu durum elbette dünyadaki en büyük evrensel örgüt iddiasında olan yapının 

gerekliliğine ve meşruiyetine gölge düşürmektedir.  

BM teşkilatı her ne kadar 2. Dünya Savaşı sonrası dönemin şartlarına göre savaştan galip 

çıkan (Almanya ve Japonya ile en çok çarpışan) devletlerin isteklerine ve ayrıcalıklarına 

vurgu yapan şekilde oluşturulmuştur. Her ne kadar ilkelerinde devletlerin egemen eşitliği 

ilkesine göre kurulduğu belirtilse de Güvenlik Konseyi olarak oluşturulan ve BM’nin en 

yüksek karar alma ve uygulama mercii haline gelen bu yapı teşkilatın kuruluş prensipleri ile 

çelişmektedir. Zira güvenlik konseyi içinde yer alan daimi 5 üye (Permanent – 5) teşkilata üye 

olan diğer 188 üye egemen devletten daha eşit konumda (P–5 more equal than others) 

bulunmaktadır. Bu ayrıcalıklı durum günümüzde devam etse de artık gerçekliğini kaybetmiş 

ve sorgulanır duruma gelmiştir. Çünkü diğer egemen üye devletler söz konusu 5 daimi üyenin 

kendi görüşlerini yansıtmadığını ve güvenlik konseyinin daimi üyelerinin sahip oldukları veto 

yetkisini sadece kendi çıkarları doğrultusunda kullandıkları noktasında birleşmektedir. Elbette 

bu durum kuruluş amacı uluslararası güvenlik ve barışı sağlamak olan BM teşkilatının imajını 

olumsuz yönde etkileyerek teşkilatı güvenlik sorunlarının çözümünde ve barışı sağlama 

noktasında etkisiz kılmaktadır. Örneğin genel kurulda 192 üye devletin oyuyla bir tavsiye 

kararı çıkmasına rağmen daimi üyelerden birinin vetosu sonucu alan bir karar uygulanamaz 

hale gelebilmektedir. Bir başka deyişle neredeyse dünyadaki tüm devletlerin görüşüne karşılık 

bir daimi üyenin verdiği veto daha üstün olabilmektedir.  
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Görüldüğü gibi güvenlik konseyindeki daimi üyelerin ayrıcalıklı konumları diğer devletler 

açısından pek de adil değildir. Daimi üyelik sistemi soğuk savaş dönemi boyunca denge 

unsuru sağlaması ve olası bir nükleer savaşı önlemesi bakımından önemli olsa da Sovyet 

Bloğunun dağılması sonrası denge unsuru olma özelliğini kaybetmiştir. Dolayısıyla 

1990’lardan itibaren meşruiyetini kaybetmeye başlayan BM teşkilatının kurulduğu dönemdeki 

saygınlığını tekrar kazanabilmesi için ve selefi durumundaki Milletler Cemiyeti ile aynı 

kaderi paylaşmaması için teşkilatın yapısında özellikle de Güvenlik Konseyinin daimi üyelik 

sisteminde ciddi reformlar yapılması kaçınılmaz görünmektedir. Bu nedenle güvenlik 

konseyinin yapısına yönelik şimdiye kadar dile getirilen reform taleplerini BM’nin geleceğine 

yönelik senaryoların incelenmesi konunun anlaşılmasına büyük yarar sağlayacaktır. 

 

BM GÜVENLİK KONSEYİ VE KONSEYİN GÜVENLİK SORUNLARININ 

ÇÖZÜMÜNDEKİ ROLÜ 

BM, kuruluşunda ortaya koyduğu uluslararası barış ve güvenliği gerçekleştirme amacını 

gerçekleştirmek ve ilkelerinin dünyadaki tüm egemen devletler tarafından kabul edilmesi 

maksadıyla Milletler Cemiyetiyle kıyaslandığında daha etkin bir kurumsal yapılanma tesis 

etmiştir. Bu maksatla BM teşkilatı içinde 6 ana organ ile bu organları destekleyici uzmanlık 

organizasyonları kurulmuştur. Ancak bu ana organlar içinde hem yetki hem de bağlayıcı olma 

bakımından ayrıcalıklı bir yere sahip olan güvenlik konseyi söz konusu devasa BM 

teşkilatının temel siyasi karar alma ve uygulama organı durumundadır.43 Zira Birleşmiş 

Milletlerin diğer organları sadece tavsiye kararı alabilirken, Birleşmiş Milletler 

Güvenlik Konseyi'nin kararları, tüm üye ülkeler açısından bağlayıcılık taşımaktadır. Bu 

bağlayıcılık, üye ülkelerin tamamı tarafından imzalanmış olan Birleşmiş Milletler 

Antlaşmasında açık bir şekilde belirtilmiştir.  
                                                        
43 Danesh Sarooshi, The United Nations and the Development of Collective Security: The Delegation by the UN 

Security Council of Its Chapter VII Powers, Oxford, Oxford University Press, 2000, s. 1–15 
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Güvenlik Konseyinin Yapısı 

Güvenlik konseyi sahip olduğu bu ayrıcalıklı konuma ile BM’nin kuruluşundan bu yana 

birçok uluslararası güvenlik sorunun çözümünde aktif rol oynarken birçoğunun çözümünde de 

daimi üyelerinin ulusal çıkarlarını ön plana çıkarmaları nedeniyle başarısız olmuştur. Bu 

bakımdan özellikle son dönemde dile getirilen dünya P-5’dan ibaret değildir tartışmalarına 

neden olmaktadır.  

BM teşkilatı’nın kuruluşundan itibaren temel karar alıcı siyasi organı konumunda olan 

güvenlik konseyi 1963 yılında gerçekleştirilen reforma kadar ABD, Rusya Federasyonu 

(SSCB), Birleşik Krallık (İngiltere ve Kuzey İrlanda Krallığı), Fransa ve Çin Halk 

Cumhuriyeti’nden (Çin Cumhuriyeti – Tayvan) oluşan 5 daimi üye (Permanent 5) ile 6 geçici 

üyeden (Non-permanent members) oluşmaktaydı. 1963 yılında BM Genel Kurulunda kabul 

edilen 199144 sayılı düzenlemeyle söz konusu geçici üye sayısı 6’dan 10’a çıkarılarak toplam 

üye sayısı 15’e yükselmiştir. Geçici üyeler BM’ye üye devletlerin uluslararası barışın 

korunmasına ve örgütün diğer amaçlarına hizmet etmeleri bakımından aynı zamanda da adil 

bir coğrafi dağılım dikkate alınarak iki yıllık süreler için seçilirler. Geçici üye olarak seçilen 

bir devlet art arda iki dönem seçilemez bu nedenle bir devletin güvenlik konseyine tekrar üye 

olarak seçilebilmesi için üyeliğinin bitiminden sonra en az 2 yıl geçmesi gerekmektedir.45 

Geçici üyelik dağılımında dikkate alınan coğrafi dağılım esası şu şekilde işlemektedir. 

 

                                                        
44 UN General Assembly Resolution, A/RES/1991 (XVIII), Question of equitable representation on the Security 

Council and the Economic and Social Council, Adopted in 17 December 1963, 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/(1991)&Lang=E&Area=RESOLUTION 

(Erişim Tarihi: 26.09.2013) 

45 Karin Prodl, “The Reform of the Security Council” United Nations: Law and Practice, Franz Cede (Eds.), 

Leiden, Brill, 2001, s. 303 
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Tablo 1: BM Güvenlik Konseyi Üyelerinin Bölgesel Dağılımı46 

 

Bölgesel Gruplar Üye 

Devlet 

Sayısı 

Tüm Üyeler 

İçindeki 

Yüzdelik 

Oranı 

Güvenlik 

Konseyindeki 

Daimi Üye Sayısı 

Güvenlik 

Konseyindeki 

Geçici Üye Sayısı 

Afrika Grubu 54 % 28 0 3 

Asya-Pasifik Grubu 53 % 27,5 1 2 

Doğu Avrupa Grubu 23 % 12 1 1 

Latin Amerika ve 

Karayipler  

33 % 17 0 2 

Batı Avrupa ve Diğerleri  29 % 15 3 2 

Gözlemci  1 % 0.5 0 0 

Toplam BM Üyeleri 193 % 100 5 10 

 

Bu tabloda dikkat çekici nokta üye devlet sayısı ve sahip olduğu yüzdelik oran bakımından en 

yüksek yüzdeye sahip olan Afrika grubunun güvenlik konseyinde daimi üyeler arasında 

herhangi bir temsilcisinin olmamasıdır. Bunun yanında üye devlet sayısı bakımından ve 

yüzdelik oran bakımından en az 2. yüzdeye sahip Batı Avrupa bölgesinin güvenlik konseyi 

daimi üyeliğinde 3 daimi üyeye sahip olması ve 2’de geçici üye sayısı ile konseyin 1/3’ü 

üzerinde hakim olmasıdır.47 Diğer taraftan dünyadaki devlet sayısının yarısından fazlasını ve 

oransal olarak ta üye devletlerin yaklaşık % 55’ini kapsayan Afrika ve Asya-Pasifik grubu 

toplamda 1 daimi üyelik (Çin Halk Cumhuriyeti) ve 5 geçici üyelikle ancak ve ancak Batı 

                                                        
46 United Nations Regional Groups, http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Regional_Group  

(Erişim Tarihi: 26.09.2013) 

47 Burada bir parantez açmak gerekirse daimi üyelerden ABD kendisini herhangi bir bölgesel grup içinde 

tanımlamamıştır. Ancak toplantılarda Batı Avrupa ve diğer devletler grubuna katıldığından dağılımda bu şekilde 

gösterilmiştir. Bkz. Members of the General Assembly, 

http://www.un.int/wcm/webdav/site/gmun/shared/documents/GA_regionalgrps_Web.pdf 

(Erişim Tarihi: 26.09.2013) 
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Avrupa ve diğer devletlerden grubundan 1 üyelik fazlalığa sahip olabilmektedir. Kuşkusuz bu 

durum güvenlik konseyinin adaletsiz işleyişini ve Batı Avrupa Grubu ve ABD’nin politik 

ağırlığını ortaya koyan başka bir durumdur.  

Bunun yanında 5 daimi üye devlet ise her zaman güvenlik konseyi üyesi olarak görev 

yapmakta ve konseyin gündemine gelen karar tasarılarında (resolutions) veto yetkisine sahip 

olmaktadır. Geçici üyelerin ise oylamalarda oy hakkı olmalarına rağmen veto yetkisi 

bulunmamaktadır. Konseyde yöntemle ilgili veya yöntem dışı kararlar 3/5 nitelikli oy 

çoğunluğuna (majority vote) göre alınır.48 Yani tüm üyelerin oylamaya katıldığı bir durumda 

15 üyeden en az 9’unun tasarının kabul edilmesi yönünde oy kullanması gerekmektedir. 

Ancak karar alma sürecinde en kritik nokta daha önce de belirtildiği gibi daimi üyelerden 

herhangi birinin oyunun olumsuz olmamasıdır. Örneğin bir karar alma durumunda güvenlik 

konseyi üyesi geçici üyelerin tamamı ve hatta daimi üyelerden 4’ü evet oyu kullansa bile 

daimi üyelerden birinin hayır oyu kullanarak veto etmesi konseyin alacağı o kararın 

reddedilmesi anlamına gelmektedir. Bu durumda karar tasarısı işleme konulmaz ve istenilen 

yaptırım uluslararası hukuk bakımından geçersiz sayılır. Bununla birlikte güvenlik 

konseyinde daimi üyeler ve geçici üyeler oylamalarda çekimser kalarak kararın çıkmasını 

sağlayabilirler. Özellikle daimi üyelerden biri veya bir kaçı çekimser bir oylama esnasında 

(abstention) olarak oy kullanırsa söz konusu karar tasarısı eğer çoğunluk sağlanıyorsa kabul 

edilmiş sayılır ve uygulamaya konulur. 

Daimi üyelerin sahip oldukları veto yetkisi hakkında bir başka durumda veto yetkisinin hem 

sorunun türünü saptama noktasında hem de sorunun özü ile ilgili karar alma noktasında 

olmasıdır. Çifte veto hakkı olarak ifade edilen bu durum konsey üyelerine özellikle daimi 

üyelere hem usule dönük hem de yönteme dönük konularda geniş bir itiraz hakkı 

tanımaktadır. Yani daimi üyelerden biri veya bir kaçı bir konuda karar alınmasını 
                                                        
48 Ancak burada istisnai bir durum olarak BM Antlaşmasının 6. Bölüm ve 52. maddenin 3. fıkrası hükümlerince 

alınan kararlarda uyuşmazlığa taraf olan güvenlik konseyi üyesi devlet oylamalara katılamaz. 
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istemiyorlarsa bunu hem usule hem de yönteme ilişkin oylamalarda veto haklarını kullanarak 

kolaylıkla gösterebilmektedirler. Bu durum esas itibariyle konseyin etkinliğini ve karar alma 

sistemini doğrudan etkilemiştir.49   

Bunun dışında konseyin çalışma sistemi incelendiğinde ise devamlılık unsurunun ön planda 

olduğu görülmektedir. Buna göre konsey üyesi her devletin konseyin merkezi olan New 

York’ta bir temsilci bulundurma zorunluluğu bulunmaktadır. Bunun sebebi acil bir durumda 

konseyin bir an önce toplanıp kısa sürede karar almasını sağlamaktır. Bununla birlikte konsey 

belirli dönemlerde de rutin olarak toplanır üyelerden her biri isterse bir hükümet üyesi veya 

özel olarak atanmış başka bir temsilci tarafından toplantılarda temsil edilebilir. Toplantılar 

eğer üyeler isterlerse teşkilat merkezinin dışında başka bir yerde de toplanabilir.50  

 

Güvenlik Konseyinin Görevleri 

BM teşkilatının en önemli karar alma organı olan güvenlik konseyi her ne kadar en önemli 

organ olsa da uluslararası hukuk çerçevesinde BM Antlaşmasının kendisine yüklediği görev 

ve sorumlulukların dışında hareket etmesi beklenemez. Bu bakımdan BM Antlaşmasının 5. 

bölümünde sıralanan 24, 25 ve 26. maddelerde belirtilen görev ve yetkilerinin çerçevesinde 

hareket edebilir. Buna göre 

Birleşmiş Milletlerin üyeleri, örgütün hızlı ve etkili hareket etmesini sağlamak için, 

uluslararası barış ve güvenliğin korunmasında başlıca sorumluluğu Güvenlik Konseyine 

bırakırlar ve bu sorumluluk gereğince görevlerini yerine getirirken Güvenlik 

Konseyinin kendi adlarına hareket ettiğini kabul ederler. 

                                                        
49 Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk Dersleri Cilt 2, Ankara, Turhan Kitapevi, 1998, s.143 

50 Mehmet Genç, Birleşmiş Milletler ve Uzmanlık Örgütleri Mevzuatı Cilt 1, Bursa, Ezgi Kitapevi, 1999, s.131–

144 
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Güvenlik Konseyi, bu görevleri yerine getirirken Birleşmiş Milletler’ in Amaç ve İlkelerine 

uygun hareket eder.  Bu görevleri yerine getirebilmesi için Güvenlik Konseyi’ ne verilmiş 

belirli yetkiler VI, VII, VIII ve XII.  Bölümlerde gösterilmiştir 

Güvenlik Konseyi, Genel Kurul’ a incelenmek üzere yıllık raporlar ve gerektiğinde özel 

raporlar sunar 

Birleşmiş Milletler üyeleri,  BM Antlaşması uyarınca, Güvenlik Konseyi’nin kararlarını kabul 

etme ve uygulama konusunda görüş birliğine varmışlardır. 

Dünyanın insan ve ekonomi kaynaklarının, yalnızca en küçük bölümünü silahlanmaya 

ayırarak, uluslararası barış ve güvenliğin sağlanıp korunmasını kolaylaştırmak için Güvenlik 

Konseyi, 47. maddede51 öngörülen Askeri Kurmay Komitesi’nin de yardımıyla, silahlanmanın 

düzenlenmesi için bir sistem kurmak üzere Birleşmiş Milletler üyelerine sunulacak planlar 

hazırlamakla yükümlüdür. 

Yukarıdaki maddeler dikkatlice incelendiğinde esasında en can alıcı maddenin 1. madde 

olduğu görülmektedir. Çünkü bu maddeyi kabul etmekle daimi üyeler dışında kalan BM’ye 

üye tüm devletler uluslararası güvenliğin ve barışın tesis edilmesi noktasında güvenlik 

konseyini tek yetkili olarak kabul etmekte ve bu konuda kendilerine ait sorumlulukları da 

konseye devretmektedirler. Bu durumda aslında BM teşkilatına üye olan her devlet bir bakıma 

söz konusu 5 daimi üyenin kendilerinden daha üstün ya da daha egemen olduklarını zımmi 

olarak kabul etmeleridir. BM Antlaşması çok taraflı uluslararası bir antlaşma niteliğinde 

olduğundan bu durumu kabul eden devletler açısından sorun teşkil etmemektedir. Ancak 

teşkilata üye olmak için tüm maddelerin kabul edilmesinin zorunlu olması ve devletlerin 

örneğin bu maddeye muhalefet şerhi koymalarının mümkün olmamasından burada bir 

                                                        
51 Söz konusu 47. Madde incelendiğinde uluslararası barış ve güvenliğin korunması, güvenlik konseyinin 

buyruğu altına konulan kuvvetlerin kullanılması ve yönetilmesi, silahsızlanmanın düzenlenmesi ve muhtemel bir 

silahsızlanmanın gerçekleştirilmesi için Konseye gerekli olan askeri ihtiyaçlara ilişkin her konuda güvenlik 

konseyine danışmanlık yapacak ve ona yardımcı olacak bir Askeri Kurmay Komitesi kurulacaktır. 
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dayatmadan söz etmek mümkündür. Yine de devletler teşkilata üye olmayı kendileri 

istediklerinden bu durumda devletlerin kendileri bilerek ve isteyerek 5 daimi üyenin 

kendilerinden daha egemen olmalarına rıza (consent) verdikleri söylenebilir. “Diğer üyelerin 

böyle bir ayrıcalığı baştan kabul ederek anlaşmaya taraf olmalarının nedeni, uluslararası 

barışın ancak söz konusu bu beş üyenin uzlaşma içinde hareket etmeleri ve bir birlerini 

dengelemeleri ile mümkün olacağını düşünmelerinden kaynaklanan realist bir varsayımın 

sonucu olabilir.”52 

Diğer taraftan maddenin son bölümünde yer alan üye devletler Güvenlik Konseyinin kendi 

adlarına hareket ettiğini kabul ederler ifadesiyle de bu durumu meşru hale getirirler 

demektedir. Esasında güvenlik konseyinin şimdilerde bu kadar çok eleştirilmesine sebep olan 

durumda buradan kaynaklanmaktadır. Çünkü güvenlik konseyinin 5 daimi üyesi BM’nin 

geriye kalan 188 üye devleti adına veya onların istediği doğrultuda hareket etmemektedir. Bir 

başka deyişle daimi üyeler 188 üye devletin genel iradesini veya çoğunluğun iradesini 

yansıtacak kararlar alıp uluslararası güvenlik başta olmak üzere diğer bölgesel ve ekonomik 

sorunları çözmede etkisiz kalmaktadır. Ayrıca bu haliyle güvenlik konseyi uluslararası 

güvenlik sorunlarını çözmek bir yana bazı durumlarda daimi üyeler arasındaki görüş 

ayrılıkları sebebiyle bizzat uluslararası yeni güvenlik sorunlarının oluşmasına zemin 

hazırlamaktadırlar. Örneğin son dönemde Suriye’de yaşanan iç savaşa çözüm bulma 

noktasında Rusya ve Çin’in veto etmesi sebebiyle bu ülkeye karşı herhangi bir yaptırım 

uygulanamamakta ancak bunun neticesinde her gün yüzlerce insanın ölümüne de engel 

olunamamaktadır. 

Yukarıdaki madde kapsamında eleştirilecek bir başka konuda daimi üyeler dışında kalan üye 

devletlerin barış ve güvenliğin tesisinde güvenlik konseyini başlıca sorumlu olarak kabul 

etmelerindeki amacın örgütün hızlı ve etkili hareket etmesini sağlamak şeklinde 
                                                        
52 Fikret Birdişli, “Birleşmiş Milletler (BM)’in Uluslararası Sorunları Önleyebilme Yeteneği”, Uluslararası 

Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt.3, No.11, 2010, s.178, ss.172- 182 
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tanımlanmasıdır. Teoride elbette miktar olarak az sayıdaki devlet arasında görüş birliği 

sağlayarak bir karar almak daha kolay ve daha hızlıdır. Ancak uygulamada bazı zamanlarda 

bunu görmek mümkün olmamaktadır. Örneğin Yugoslavya’nın dağılma sürecinde Bosna – 

Hersek’te yaşanan katliamlara karşı güvenlik konseyi yaklaşık 3 yıl boyunca bir karar 

alamamış bunun sonucunda yüz binlerce insan göz göre katledilmiş ve milyonlarcası da 

yerinden yurdundan olmuştur. Çünkü bu savaş sırasında güvenlik konseyi bir türlü askeri güç 

kullanma konusunda karar alamadığından (gelen kararlar daimi üyelerden Rusya ve Çin 

tarafından veto edildiklerinden) BM devre dışı kalmış ve müdahale NATO tarafından 

gerçekleştirilmiştir.53 Benzer şekilde 1994 yılında BM güvenlik konseyi Raunda’da yaklaşık 

100 gün süren ve yaklaşık 800 bin Tutsi kabilesine mensup insanın palalarla, çivili tahtalarla 

veya bıçaklarla işkence edilerek Hutu kabilesine mensup insanlarca öldürülmesine seyirci 

kalmıştır.54 Tabi ki bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Ancak burada önemli olan asıl işlevi 

güvenliği sağlamak olan güvenlik konseyinin 5 daimi üyesinin kendi arasında bir karar alarak 

hızlı bir şekilde olaylara müdahale edememesi kabul edilebilir bir durum değildir. Kısaca 

güvenlik konseyi için örgütün hızlı ve etkili hareket etmesini sağlayamadığını söylemek 

yanlış olmayacaktır.  

Güvenlik konseyinin eleştirilmesine neden olan diğer bir durumda konseyin aldığı kararların 

tüm üye devletler ile BM Antlaşmasının 2. maddesinde belirtildiği gibi üye olmayanlar 

üzerinde bağlayıcı olması noktasındadır.55 Buna göre konseyin daimi üyeleri kendi aralarında 

anlaşıp bir karar aldıklarında bu karar eğer BM teşkilatına üye diğer üyelerin çoğunluğunun 

ulusal çıkarlarına aykırı olsa bile alınan bu karara uymak zorundadırlar. Ancak BM 

                                                        
53 Cenap Çakmak, BM ve Bosna Soykırımı, 18.07.2008, 

http://www.bilgesam.org/tr/index.php?option=com_content&view=article&id=167 (Erişim Tarihi: 27.09.2013) 

54 Fikret Ertan, Ruanda Katliamı, 10.04.2004, http://www.zaman.com.tr/fikret-ertan/ruanda-katliami_35459.html 

(Erişim Tarihi: 27.09.2013)  

55 Peter Hulsroj, “The Legal Function of the Security Council”, Chinese Journal of International Law, Cilt. 1, 

No.1, 2002, s.63, ss.59–93 
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Antlaşmasının 50. maddesinde belirtildiği gibi Güvenlik Konseyi tarafından bir devlet 

aleyhine önleyici ya da zorlayıcı önlemler alındığında, BM üyesi olsun ya da olmasın başka 

herhangi bir devlet, bu önlemlerin yürütülmesi yüzünden özel ekonomik sorunlarla karşı 

karşıya kalırsa bu devletin, söz konusu sorunların çözümü için Güvenlik Konseyi’ne danışma 

hakkı vardır. 

Diğer taraftan güvenlik BM Antlaşmasının 6. bölümünde yer alan uyuşmazlıkların barışçı 

yollarla çözülmesi başlığı altında yer alan 33 ile 38. maddeleri güvenlik konseyinin görev 

alanlarını ve çözüm metotlarını belirlemesi açısından önemlidir. Buna göre; 

Devam etmesi durumunda uluslararası barış ve güvenliğin korunmasını tehlikeye 

düşürebilecek nitelikte bir uyuşmazlığa taraf olanlar, her şeyden önce görüşme, soruşturma, 

arabuluculuk, uzlaşma,  hakemlik ve yargısal çözüm yolları ile bölgesel kuruluş ya da 

anlaşmalara başvurarak veya kendi seçecekleri başka yollarla buna çözüm aramalıdırlar. 

Güvenlik Konseyi, gerekli gördüğünde, tarafları aralarındaki uyuşmazlığı bu gibi yollarla 

çözmeye çağırır. 

Güvenlik Konseyi, herhangi bir uyuşmazlık veya uluslararası bir anlaşmazlığa yol açabilecek 

ya da uyuşmazlık doğurabilecek bir durum konusunda, bu uyuşmazlık ya da durumun 

sürmesinin uluslararası barış ve güvenliğin korunmasını tehlikeye düşürme eğiliminde olup 

olmadığını saptamak için soruşturmada bulunabilir. 

Birleşmiş Milletlerin her üyesi herhangi bir uyuşmazlık ya da 34. Maddede öngörülen 

nitelikte bir duruma Güvenlik Konseyinin ya da Genel Kurul’ un dikkatini çekebilir. 

Birleşmiş Milletler üyesi olmayan bir devlet, taraf olduğu herhangi bir uyuşmazlık 

konusunda,  işbu Antlaşma’ da öngörülen barışçı yollarla çözme yükümlülüğünü bu 

uyuşmazlık için önceden kabul etmek koşuluyla, Güvenlik Konseyinin ya da Genel Kurul’ un 

dikkatini çekebilir. 
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Güvenlik Konseyi, 33. Madde'de belirtilen nitelikte bir uyuşmazlığın ya da benzeri bir 

durumun herhangi bir evresinde, uygun düzeltme yöntem ya da yollarını tavsiye edebilir. 

Güvenlik Konseyi, bu uyuşmazlığın çözülmesi için taraflarca önceden kabul edilmiş olan tüm 

yöntemleri göz önünde tutacaktır. Güvenlik Konseyi bu Maddede öngörülen tavsiyelerde 

bulunurken,  genel kural olarak,  hukuksal nitelikteki uyuşmazlıkların taraflarca Uluslararası 

Adalet Divanı Statüsü hükümlerine göre Divan’a sunulması gerektiğini de göz önünde 

tutacaktır. 

33. Madde' de belirtilen nitelikte bir uyuşmazlığa taraf olanlar söz konusu uyuşmazlığı anılan 

maddede gösterilen yollarla çözmeyi başaramazlarsa, Güvenlik Konseyi’ne sunarlar. 

Güvenlik Konseyi bir uyuşmazlığın süregitmesinin gerçekten uluslararası barış ve güvenliğin 

korunmasını tehlikeye soktuğu kanısına varırsa, 36. Madde uyarınca mı hareket edeceğini 

yoksa uygun gördüğü başka çözüm yolları mı tavsiye edeceğini kendisi kararlaştırır. 

Güvenlik Konseyi, 33–37. Maddeler hükümlerini zedelemeksizin, bir uyuşmazlığa taraf 

olanların tümünün istemesi halinde bu uyuşmazlığın barışçı yollarla çözülmesi için taraflara 

tavsiyelerde bulunabilir. 

Söz konusu bu maddeler incelendiğinde esasen BM ve güvenlik konseyi için temel kaygının 

herhangi bir sorunun devam etmesini engellemek olduğu yani sorunun büyüyerek uluslararası 

güvenlik ve barışı tehdit edecek noktaya gelmeden sonlandırmak olduğu görülmektedir. Bunu 

yaparken de BM esasında güç kullanma seçeneğini belki de son seçenek olarak görmektedir 

çünkü güvenlik sorunlarının çözümünde öncelikli olarak barışçıl yolların denenmesi ve 

tarafların sorunu kendi aralarında çözmeleri tercih edilmektedir. Aslında bu durum teoride son 

derece makul olarak görülse de pratikte sorunu daha karmaşık hale getirmektedir. Öyle ki 

çatışan taraflar zaten bu noktaya geldilerse ortada gerçekten ciddi bir durum vardır bu 

bakımdan konseyin sorunun çözümü noktasında inisiyatif alarak tarafları uzlaşmaya zorlaması 

daha akıllıca bir yöntem olarak görülebilir. Zaten güvenlik konseyinin özellikle son dönemde 
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yaşanan insanlık trajedilerinde geç kalmakla eleştirilmesi bir bakıma bundan 

kaynaklanmaktadır. Tarafların göstermelik diplomatik hamlelerle uluslararası toplumu 

oyalamaları veya BM’nin olayları iç mesele gibi görmeyi tercih etmesi gibi nedenlerle 

müdahale edilmemesi güvenlik konseyini zor durumda bırakmaktadır. Örneğin son dönemde 

Suriye’de yaşanan olaylar karşısında Esad rejimine karşı yaklaşık 3 yıldır herhangi bir askeri 

müdahale kararının alınmaması sebebiyle 100 binden fazla yaşamını yitirmiş ve milyonlarcası 

mülteci durumuna düşmüştür. Benzer şekilde 1994’te Ruanda’da yaşanan soykırımda 

güvenlik konseyinin olayı soykırım olarak ilan etmekten kaçınarak bir iç sorun olarak deklare 

etmesi ve ardından BM Barış gücü sayısını ülkede bir anda 2.598’den sadece 270’e indirmesi 

Hutu milislerinin adeta önünü açmıştı. 

 

Güvenlik Konseyi Kollektif Güvenliği Sağlamada Ne Kadar Başarılı? 

Klasik realist uluslararası ilişkiler yaklaşımında anarşik bir zemin üzerinde olduğu kabul 

edilen uluslararası ilişkilerin sürdürülmesi temelde savaşın önlenmesi ve barışın sağlanmasına 

dayanmaktadır. Ancak savaşın önlemediği durumlarda en uygun seçenek mümkün olduğunca 

çok devlet arasında barışçıl dayanışma ve geniş katılım prensibi esasları ile tesis edilecek, 

uluslararası bir yapıdır. Ancak, bu yapı oluşturulmadan önce, savaşa sebebiyet verecek güç 

dengesi (balance of power) sisteminin ve ikili antlaşmalarla kurulmuş ittifaklar sisteminin 

ortadan kaldırılması gerekir. Bu sayede hem kollektif bir güvenlik sistemi oluşturulacak hem 

de bu sistem sayesinde savaşlar daha başlamadan önlenebilecektir. Çünkü elde edilecek 

kollektif güvenlik sistemi devletlerin saldırgan ve rekabetçi özelliklerini bir bakıma 

dizginleyecek ve bu sayede savaş bu kollektif güvenlik sistemine üye olan devletler için bir 

araç olmaktan çıkacaktır.  

Buna rağmen örneğin oluşturulan kollektif güvenlik sisteminin dışında olan bir devletle 

sisteme üye bir devlet arasında savaş çıkması durumunda ise savaş ilanı sistemdeki tüm 
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devletlere yöneltilmiş olarak algılanıp, kolektif hareket edilecektir. Böylesi bir yapının tesis 

edilmesindeki asıl amaç ise savaş ve savaşa yol açacak sorunlara tek bir merkezden bakmak 

ve son aşamada de tüm uluslararasında işbirliğini sağlamaktır.56 İşte bu amaçları 

gerçekleştirmek için kurulan ilk örgüt olan Milletler Cemiyeti 10 Ocak 1920’de faaliyete 

geçti. Fakat bu tarz bir uluslararası yapı gerek ilk olması sebebiyle gerekse kuruluşundan 

kaynaklanan sıkıntılardan ve operasyonel yetersizliklerinden kollektif güvenliği sağlama 

noktasında varlığıyla faydalı olmasa da kollektif güvenlik anlayışına bilişsel ve kurumsal 

olarak çok şey kazandırdığını söylemek mümkündür.57 MC’nin o dönem için başarısız bir 

teşkilat olarak kalmasında bir başka nedende bu tarz bir uluslararası yapının devletlerin ulusal 

egemenliklerine ve bağımsızlıklarına zarar vereceğinin gerek dönemin siyasetçileri gerekse 

akademisyenleri tarafından düşünülmesi nedeniyle olduğunu söylememiz mümkündür.  

Milletler Cemiyeti’nin ardından yaşanan iki dünya savaşı arasında yaşanan yaklaşık 20 yıllık 

dönemde kollektif güvenlik alanında teoride bazı başarılar elde etse de pratikte 2. dünya 

savaşını engelleyemediği için başarısız kabul edilmektedir. Öyle ki 1928 yılında imzalanan 

Briand-Kellog Paktı, savaşı uluslararası politikanın meşru bir aracı olarak görmekten çıkarsa 

da bu pakt; savaşı pratikte yasaklayamadı. Çünkü Paktın imzalanmasından çok kısa bir süre 

sonra, Japonya Çin’e, İtalya Habeşistan’a saldırdı. İtalya’da Mussolini iktidarı, Almanya’da 

Hitler’in iktidarı ele geçirmesi, 1930’larda ki Japon faşizmi ve Sovyetlerin üçüncü Roma 

hayali ile dünya, totaliter-milliyetçi yönetimlerin savaş çığlıkları ile inliyordu . Son olarak 

Almanya, izlediği militarist/revizyonist politikalar ile 2. Dünya Savaşı’nı resmen 

başlatıyordu.  

                                                        
56 Şaban Çalış, Erdem Özlük, “Uluslararası İlişkiler Tarihinin Yapısökümü: İdealizm-Realizm Tartışması”, 

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, No. 18, 2007 s. 229–231. 

57 José E. Alvarez, “International Organizations: Then and Now”, The American Journal of International Law, 

Cilt. 100, No. 2, 2006, s. 325. 
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 Bununla birlikte hem iki dünya savaşı arasındaki gelişmeler hem de 2. Dünya Savaşı 

sonrası olaylar güvenlik ve barış alanındaki çalışmaların artmasına neden olmuştu. Barış ve 

kollektif güvenlik konusunda bilinç 1940’lı yıllarda henüz savaş devam ederken başlamış ve 

1945 yılında BM teşkilatının kurulması ile adeta ete kemiğe bürünmüştür. BM, tarihten alınan 

yıkıcı dersler ile kurucu antlaşmanın ilk maddesine uluslararası barış ve güvenliğin korunması 

amacı için kurulduğunu ifade etmiş ve antlaşma bu konuda Güvenlik Konseyi’ni 

görevlendirmiştir.58 Güvenlik konseyinin bu dönemdeki ve şimdiki yapısı dikkate alındığında 

konseyin esasında uluslararası güvenliği sağlama noktasında Meternich’ci güç dengesi 

(balance of power) sistemi ile Wilson’cu İdelizm’in karışımının bir ürünü görüntüsü 

verdiğini59 söylemek mümkündür. Başka bir deyişle Realist ve İdealist görüşlerin bir potada 

eritildiği her iki teorik yaklaşımdan da beslenen bir yapı olduğu gerek söylem olarak gerekse 

eylem olarak kendisini göstermektedir. Bu noktadan hareketle BM güvenlik konseyinin 

tamamen politik bir organ olduğunu ve politik bilinçle (güdü) hareket ettiğini söylemek 

yanlış olmayacaktır. Konsey her ne kadar hukuki ilkeleri göz önünde bulundursa da örneğin 

BM’nin hukuki organı olan Uluslararası Adalet Divan’ın tersine onlarla bağlı değildir.60 Söz 

konusu bu dualist durumu güvenlik konseyinin zaman içinde sorunların çözümünde gösterdiği 

yaklaşımlarda görmek mümkündür. 

 

 

 

 

                                                        
58 Samuel M. Makinda, “The United Nations and State Sovereignty: Mechanism for Managing International 

Security”, Australian Journal of Political Science, Cilt. 33, No.1, 1998, s. 105.  

59 Jeffrey Laurenti, “Reforming the Security Council: What American Interests?”, UNA-USA Occasional Paper 

Series, No. 3, 1997, s. 6 

60 Ben Saul, “Definition of Terrorisim in the UN Security Council: 1985–2004”, Chinese Journal of 

International Law, Cilt. 4, No. 1, 2005, s. 145. 
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Güvenlik Konseyi’nin Uluslararası Sistemdeki Yeri ve Önemi 

Güvenlik konseyi sahip olduğu ayrıcalıklı konumu ve yetkileriyle dünya politikasında ve 

uluslararası ilişkilerde çok önemli bir yere sahiptir.61 2. Dünya Savaşından sonra kollektif 

güvenliği sağlamak amacıyla oluşturulan ve güvenlik sorunlarının çözümünde kendisinden 

çok şeyler beklenen konseyin Soğuk Savaş şartlarından oldukça etkilendiğini söylemek 

mümkündür. Soğuk Savaş boyunca temel görevi olan uluslararası barış ve güvenliğin 

korunması konusunda çok etkili olamadığı ve büyük güçler arasındaki mücadelenin bir 

kamuflâjı olduğu62 için eleştirilen Konsey, Soğuk Savaş’tan sonra ise ABD hizmetindeki bir 

yapılanma olduğu iddiaları yüzünden eleştiri almaktadır.63  

 Gelinen noktada kendisinden çok şeyler beklenilen ve dünyayı daha güvenli bir 

yapması arzu edilen BM ve bu teşkilatın en önemli organı güvenlik konseyi ne yazık ki 

uluslararası sistemin yapısında meydana gelen değişim ve dönüşümü iyi okuyamamış bu 

nedenle birçok olay ve konuda yeterince etkili olamamıştır.64 Esasında güvenlik konseyine 

soğuk savaşın ardından kendi etkinliğini gösterecek ve asıl kurulma amacı olan kollektif 

güvenliği sağlaması noktasında Irak’ın 1991’de Kuveyt’i işgal etmesiyle bir fırsat 

doğmuştur. Zira güvenlik konseyi kuruluşundan itibaren ilk defa daimi üyelerin oy 

birliği ile Irak’a yönelik bir askeri müdahale kararı almış ve bunu hayata geçirmiştir. 

Irak’ın bağımsız bir devlet olan komşusu Kuveyt’i güç kullanarak işgal etmesi konsey 

üyelerince uluslararası güvenliğe ve barışa yönelik bir tehdit olarak algılanmış ve tarihinde ilk 

                                                        
61 Peter J. Fromuth, “The Making of a Security Community: The United Nations after the Cold War”, Journal of 

International Affairs, Cilt. 46, No.2, 1993, s. 341. 

62 John Gerard Ruggie, “The United States and the United Nations: Towards a New Realism”, International 

Organization, Cilt. 39, No. 2, 1985, s. 343–356. 

63 Andrea Bianchi, “Assessing the Effectiveness of the UN Security Council’s Anti-Terrorism Measures: The 

Quest for Legitimacy and Cohesion”, The European Journal of International Law, Cilt. 17, No. 5, 2007, s. 887. 

64 James S. Sutterlin, The United Nations and Maintanance of International Security: A Challange to Be Met, 

New York, Preager, 1995, s.5  
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defa güvenlik konseyi 68765 sayılı tasarı ile Irak’a karşı barışa zorlama operasyonu 

gerçekleştirilmiştir.66 Güvenlik konseyinin bu hareketi uluslararası hukuk bakımından ve 

kendisine yüklenen misyon bakımından son derece uygun olmuştur. Ancak daha sonraki 

dönemlerde yaşanan olaylar karşısında daimi üyelerin kendi aralarında gösterdikleri çıkar 

çatışmaları nedeniyle benzer durumlarda bu tarz bir eylemde bulunamaması ya da Somali’ye 

düzenlenen operasyon gibi başarısızlık yaşanması konseyin prestijine zarar vermiştir. Bunun 

yanında 1999 yılında NATO’nun Kosova’ya BM Güvenlik Konseyi kararı olmadan müdahale 

etmesi ve 2003 yılında ABD öncülüğündeki çok uluslu gücün Irak’a askeri müdahalesi sadece 

Güvenlik Konseyi’nin değil BM’nin de varlık ve meşruiyet sorunu ile yüz yüze kaldığının 

göstergesi olmuştur. 67 

 Uluslararası ilişkilerde konsey gerek şekil olarak gerekse de sahip olduğu siyasi güç 

bakımından sanki diğer devletlerin üzerinde bir üst otorite gibi durmaktadır. Her ne kadar 

devletler güvenlik konseyinin kararlarına bazı zamanlarda itiraz etse de veya konseyin aldığı 

kararları görmezden gelse de konsey görüntü olarak adeta bir üst otorite gibi devletleri 

uluslararası güvenliği tehdit etme noktasında çoğu zaman ekonomik yaptırımlar (economic 

sanctions) uygulayarak bazen de askeri güç kullanarak caydırabilmektedir. Günümüzde 

yaşanan birçok olayda devletler kendileri direkt güç kullanmak yerine güvenlik 

konseyinin almış olduğu bir karara dayanarak güç kullanmayı uluslararası hukuk 

açısından daha meşru görmektedirler. Bu yaklaşım esasında devletlerin bireysel 

anlamda güç kullanmalarını meşrulaştırma yöntemi olarak ta kabul edilmektedir. Zira 

Devletlerin BM güvenlik konseyi kararı olmadan başka bir ülkeye askeri güç 

                                                        
65 United Nations Security Council Resolution 687, S/RES/687, 03.04.1991, http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/596/23/IMG/NR059623.pdf?OpenElement (Erişim Tarihi:27.09.2013)   

66 Richard W. Conroy et all, The Sanctions Decade: Assessing UN Strategies in the 1990’s, New York, Lynne 

Rienner, 2000, s.1–3 

67 Yonatan Lupu, “Rules, Gaps and Power: Assessing Reform of the UN Charter”, Berkeley Journal of 

International Law, Cilt.24, No. 3, 2006, s.885, ss. 880 – 907 
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kullanmaları meşru müdafaa halleri dışında saldıran devleti uluslararası toplum 

nazarında saldırgan devlet veya uluslararası hukuku ihlal eden devlet olarak 

nitelendirilmesine sebep olmaktadır. 

 

Uluslararası Güvenlik Sorunlarını Çözmek İçin Güvenlik Konseyi’nin Kullandığı 

Yöntemler 

İkinci Dünya Savaşından sonra oluşturulan uluslararası sistem her ne kadar devletlerin 

egemen eşitliğine dayansa da BM güvenlik konseyinin daimi üyeleri diğer üye devletlere göre 

daha eşit konumda bulunuyorlardı. Zira daimi üyelerde olan yetkiler diğer teşkilat üyesi 

devletlerde bulunmuyordu.  BM Antlaşmasına göre Güvenlik Konseyi iki tür yetki ile 

donatılmıştır. Bu yetkiler68 

Barışı bozmaya yönelik tehditleri ya da saldırganlığı belirlemek ve çözüm üretmek için 

tavsiyelerde bulunmak 

Bu bağlamda gerektiğinde kuvvet kullanımını da içeren bağlayıcı kararlar almak. 

Güvenlik konseyi uluslararası barışın tehdit altında olduğunu düşündüğünde sahip 

olduğu yetkileri kullanırken diğer BM organları ya da üye devletlerin talep ve 

iddialarıyla bağlı değildir. Ayrıca Güvenlik Konseyinin aldığı kararların BM amaç ve 

ilkelerine uygunluğunu denetleyecek bir makamda yoktur.69 Ayrıca yine BM 

Antlaşmanın 25’nci maddesine göre de Güvenlik Konseyin kararları üye devletler için 

bağlayıcıdır. Bu nedenle Güvenlik Konseyi tarafından alınan ve Genel Kurul tarafından 

onaylanan kararların uygulanması için Güvenlik Konseyi askeri güç kullanabilir. Fakat 

uygulamada Irak’ın işgaline gelinceye kadar Güvenlik Konseyinin bu konularda 

genellikle risk almaktan çekindiği gözlenmektedir. Bu nedenle Güvenlik konseyi’nin 

                                                        
68 Şaban Çalış ve Kürşat Kan, Uluslararası Örgütler ve Türkiye, Konya, Çizgi Kitapevi, 2006, s.54 

69 Enver Bozkurt, Birleşmiş Milletler Sisteminde Kuvvet Kullanımı, Ankara, Nobel Yayıncılık, 2003, s.31 
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geride düzinelerce çözüm önerileri bırakmış olmasına karşın bunlardan çoğunun hayata 

geçmediği görülebilir. 

 Esasında uluslararası güvenlik sorunlarının çözümünde geniş yetkilere sahip olan 

güvenlik konseyinin bu sorunları çözmek için kullanacağı yöntemlerin BM Antlaşmasının 41 

ve 42’nci maddelerinde genel çerçevesinin çizildiği görülmektedir. Bu maddelere göre 

güvenlik konseyi uluslararası sorunları çözmek için temel olarak uygulayabileceği 3 yöntemin 

olduğu görülmektedir. Bunlar diplomatik yaptırımlar, ekonomik yaptırımlar ve askeri 

yaptırımlardır. 

Diplomatik Yaptırımlar: Bir zorlama aracı olarak diplomatik yaptırımlar uluslararası 

hukuka aykırı davranan devleti bu davranışından vaz geçirmeye yöneliktir. Diplomasi 

uluslararası ilişkilerde bir dış politika aracı olduğundan taraflara uzlaşma için çağrı 

yapmaktan, diplomatik ilişkilerin askıya alınması veya teşkilattan çıkarmaya kadar birçok 

yöntem uygulanabilmektedir.70 Ancak günümüzde diplomatik yaptırım kararları çok fazla 

etkili olmamaktadır. 

Ekonomik Yaptırımlar: Diplomatik yaptırımların çoğu kez prestij kaybettirmekten 

gidememesi ekonomik yaptırımlara daha sık başvurulmasını gerektirmiştir. Ekonomik 

yaptırımların en önemlisi sorun çıkaran devlet ya da devletlere ekonomik ambargo 

uygulamasıdır. BM ambargoları genellikle bir ülkede yaşananlar insanlık suçu boyutuna 

ulaştığında veya uluslararası toplum tarafından tasvip edilmeyen bir davranış sergilediğinde 

örneğin bir başka devleti güç kullanarak işgal veya nükleer silah geliştirme faaliyetlerinden 

caydırmak için son çare olarak uygulanmaktadır. Bunun nedeni ekonomik, siyasal ve stratejik 

çıkarlar nedeniyle üye devletlerarasında mutabakat sağlanamamasıdır. Buna bağlı olarak BM 

Ekonomik ambargoları üye ülkelerden özellikle güçlü devletlerden yeteri kadar destek 

görmediği için sistemli olarak delindiği gözlenmektedir. Ayrıca bu ekonomik ambargolar 
                                                        
70 H. Bülent Olcay ve Tarık Olcay, “Dış Politika Araçları”, Değişen Dünyada Uluslararası İlişkiler, İdris Bal 

(Ed.), Ankara, Lalezar Kitapevi, s.210, ss. 209 – 223 
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sırasında yaşanan yolsuzluklar ve skandallar da ekonomik yaptırımlara gölge düşürmektedir. 

Örneğin Irak’ın Kuveyt’i işgalinin ardından güvenlik konseyinin 986 sayılı karar tasarısı ile 

uygulamaya başlanan Petrol Karşılığında Gıda Programı (Oil for Food) sırasında yaşanan 

yolsuzluk ve rüşvet iddialarına BM personellerinin de katılması BM teşkilatının itibarını 

sarsan bir gelişme olmuştur.71 

Askeri Yaptırımlar: Askeri yaptırımlar; silah ambargosu ve askeri müdahaleyi içerir. BM 

anlaşmasının 42’nci maddesi uluslararası sorunların çözümünde ekonomik ve sosyal 

yaptırımların sonuç vermemesi durumunda kara, hava ve deniz kuvvetleri aracılığıyla askeri 

güç kullanımına izin vermektedir. Bu hükümler aynı zamanda bir askeri gücün var olmasını 

ve bu gücün kullanımında zorunlu olan sevk ve idareyi gerektirmektedir. Aslında 42’nci 

madde ortak bir kuvvet oluşturulabilmesini Güvenlik Konseyi ile kuvvet verecek 

devletlerarasında antlaşma yapılmasını ve bu antlaşmaların üye devletlerin anayasaları 

gereğince onaylanmalarını gerektirmektedir. Fakat belirtilen antlaşmalar çoğunlukla 

gerçekleştirilemediği için Güvenlik Konseyinin bu güne kadar uyguladığı askeri önlemlerin 

hiç birisini 42’nci maddeye dayandırmak mümkün olmamıştır. BM tarafından yapılan askeri 

harekâtlar barış operasyonları olarak nitelendirilmektedir. Bu operasyonlar nitelik olarak;72  

Önleyici Diplomasi (Preventive Diplomacy),  

                                                        
71 Oil For Food Programı çok eleştirilmesinin yanı sıra yolsuzluk iddialarıyla da karşılanmıştır. Varlığı sırasında 

Iraklı yöneticilerin ve ilgili Birleşmiş Milletler personelinin yolsuzluk yapmakta olduğu iddialar öne 

sürülmüştür. Programın başındaki Benon Sevan yolsuzluk iddialarına karşı çıkmış ve Çoğu Iraklının muhtaç 

olduğu gıdanın sağlandığını belirterek eleştirilere kulak tıkamıştır. Irak’ın işgalinin ardından ortaya çıkan 

belgeler ve yeni bilgiler ışığında BM teşkilatına ve genel sekreter Kofi Annan’a suçlamalar yöneltilmiş, haksız 

kazanç sağlanıldığı öne sürülmüştür. Programdaki yolsuzlukları araştıran Paul Volcker Komisyonu raporuna 

göre Irak’a satılan gıda maddeleri değerinin üzerinde bedel gösterilen ve tüketime uygun olmayan maddelerden 

oluşmaktaydı. Sevan’ın program süresince 150 bin dolar rüşvet aldığı da iddia edilmektedir. Bkz. Oil-for-food 

chief ' took bribes, http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4131602.stm (Erişim Tarihi:27.09.2013)   

72 David Atwood ve Fred Tanner, “The UN Peacebuilding Commission and International Geneva”, Disarmament 

Forum, http://www.unidir.org/files/publications/pdfs/the-peacebuilding-commission-en-331.pdf  

(Erişim Tarihi:27.09.2013)   
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Barışı İnşa (Peacebuilding) 

Barışı Sağlama (Peacemaking) 

Barışı Koruma (Peacekeeping) harekâtlarıdır. 

Silah ambargoları ise BM’in tartışmalı yaptırımlarından bir diğeridir. Silah ambargolarının 

üye devletlerin isteksiz davranmaları edeniyle etkisiz kaldığı ve bazen farklı sonuçlar 

doğurduğu getirilen eleştiriler arasındadır. Çünkü her ne kadar güvenlik konseyi silah 

ambargosu kararı alsa da bu ülkelerde çatışan gruplar BM sistemiyle sorun yaşayan başka 

devletlerden örneğin, İran, Kuzey Kore gibi devletlerden ya da kendileri yerel üretim yaparak 

silah temin edebilmektedir. Silah ambargoları konusunda dile getirilen bir başka eleştiride 

kuşkusuz bu yaptırımların çok geç gerçekleştirildiği ve çatışmaları önlemede yetersiz kaldığı 

noktasındadır. Ayrıca yaptırım kararları Yaptırım komitesinin silah ambargosu uygulaması 

gereken BM üye ülkelerini gözlemlemekte yetersiz kaldığı için yasadışı silah kaçakçılığı ve 

ticareti de önlenememektedir.  

 

Güvenlik Konseyi’nin İçinde Bulunduğu Durum ve Yapılan Eleştiriler 

Uluslararası arenada devletler arası ilişkilerde ayrıcalıklı ve teoride etkin bir konuma sahip 

olan güvenlik konseyi dünyada uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması noktasında askeri 

güç kullanma tekeline sahip olması sebebiyle gerçekten çok önemli bir konumdadır. Ancak 

Soğuk Savaş koşulları nedeniyle İkinci dünya savaşından 1990’lı yıllara kadar bloklar arası 

çekişmeler nedeniyle bir göreceli olarak pratikte çokta etkili ve başarılı olamadığını söylemek 

mümkündür. Zira soğuk savaş boyunca birçok güvenlik sorununun çözümünde daimi üyelerin 

birbirlerine karşı uyguladıkları ideolojik temelli vetolar sistemi kilitleme noktasına getirmiştir. 

Aşağıdaki tabloda görüleceği üzere 10 yıllık periyotlar halinde 1946 – 1995 yılları arası 

yaklaşık 50 yıllık dönemde SSCB başta olmak üzere ABD ile birlikte en fazla veto yetkisini 

kullanan daimi üyeler olmuşlardır.  
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Tablo 2: BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyelerinin 1946–1995 Yılları arasında Kullandıkları 

Veto Sayıları73 

 

Dönem 1986–1995  1976–1985 1966–1975 1956–1965 1946–1955 Toplam 

Çin 0 0 2 0 1 3 

Fransa 3 9 2 2 2 18 

İngiltere 8 11 10 3 0 32 

ABD 24 34 12 0 0 70 

SSCB 2 6 7 26 80 121 

Toplam 37 60 33 31 83 244 

 

 Yukarıdaki tablodan da görüleceği gibi soğuk savaş döneminde SSCB’nin kullandığı 

toplam 121 vetodan 80’nin 1946–1955 yılları arasında olması bu dönemde doğu ve batı 

blokları arasında yaşanan güvensizliğin sonucu olduğu söylenebilir. Tabloda dikkat çeken bir 

başka noktada ABD’nin 1946–1965 yılları arası dönemde hiç veto yetkisini kullanmamasıdır. 

Buradan şu yorumu yapmak pek tabi mümkündür. Bu dönemde güvenlik konseyine gelen 

karar tasarılarının çoğunlukla ABD’nin yararına olması sebebiyle SSCB veto yetkisini sıklıkla 

kullanmıştır. 

 Diğer taraftan soğuk savaş döneminde yaşanan söz konusu bu veto savaşlarının soğuk 

savaş dönemi sonrasında oldukça azaldığı dikkatlerden kaçmamaktadır. Aşağıdaki tabloda 

görüleceği gibi 1996 – 2012 yılları arasında daimi üyelerin kullandıkları veto sayısı toplamda 

27 olmuştur. Bu durum bize güvenlik konseyinin daimi üyeleri arasında eskiye göre daha 

fazla anlaştıklarını göstermektedir. Bu dönemde dikkat çekici nokta ise en fazla vetonun ABD 

                                                        
73 Changing Patterns in the Use of the Veto in The Security Council, 

http://www.globalpolicy.org/images/pdfs/Changing_Patterns_in_the_Use_of_the_Veto_as_of_August_2012.pdf 

(Erişim Tarihi:01.10.2013) 
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tarafından kullanılması buna karşılık Çin ve Rusya’nında aynı sayıda veto kullanmalarıdır. 

Ayrıca ilginç bir şekilde İngiltere ve Fransa’da bu dönemde veto yetkilerini hiç 

kullanmamışlardır.74  

 

Tablo 3: BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyelerinin 1996–2012 Yılları arasında Kullandıkları 

Veto Sayıları75 

 

Dönem 1996–2000 2001–2005 2006–2010 2011–2012 Toplam 

Çin 2 0 2 3 7 

Fransa 0 0 0 0 0 

İngiltere 0 0 0 0 0 

ABD 2 8 2 1 13 

Rusya 0 1 3 3 7 

Toplam 4 9 7 7 27 

 

 Esasında 1990’larda iki kutuplu yapının sona ermesinin ardından güvenlik konseyinin 

dünya siyasetinde etkin olabileceği beklenmekteydi. Özellikle 1. Körfez Savaşı sırasında 

Irak’a yapılan askeri müdahale ile birlikte elde edilen başarı konseyin etkinliğini arttırmıştır. 

Daha sonrasında Somali’ye yapılan müdahale de konseyin etkinliğinin artmasına neden 

olmuştur. Fakat BM’nin Somali’den bir bakıma mağlubiyetle ayrılması sonrasında başta BM 

teşkilatı özellikle de güvenlik konseyi büyük eleştiriler almaya başlamıştır. Yapılan bu 

eleştirilerin dayandığı nokta ise kısaca teşkilatın saygınlığını ve meşruiyetini yitirdiği 

noktasındadır.  

                                                        
74 1946–2012 yılları arasında verilen toplam 271 veto içinde 59’u BM’ye üye olmak için başvuran yeni 

devletlerin kabulünü engellemek için verilirken 43 veto ise Genel Sekreterlik aday gösterilenlerin kişilerin 

adaylıklarını engellemek için verilmiştir.  

75 Security Council - Veto List, http://www.un.org/depts/dhl/resguide/scact_veto_en.shtml  

(Erişim Tarihi:01.10.2013) 
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2000’li yıllarda ise yapılan bu eleştirilerin dozu gittikçe artmakta güvenlik konseyinin artık 

21. yüzyılın şartlarına cevap veremediği ve reforma ihtiyacı olduğu noktasında 

yoğunlaşmaktadır. Başka bir deyişle güvenlik konseyi asli vazifesi olan barış ve güvenliği 

sağlama noktasında diğer üyelerin kendisine yüklediği sorumluluğu yerine getirmede bir 

acziyet içinde bulunmakta başta kendisine üye olan devletlerin çoğunluğunun ve insanların 

nezdinde günden güne itibar kaybetmektedir. Güvenlik konseyine karşı böyle bir algının 

oluşmasına neden olan sebepler çeşitli olmakla birlikte bunları belirli başlıklar altında 

özetlediğimizde güvenlik konseyinin içinde bulunduğu bu durumu anlamamız daha kolay 

olacaktır. 

 

Günümüz Dünyasının Sorunlarına Cevap Veremeyen Yapı 

BM teşkilatı kurulduğunda başlangıç kısmında saydığımız amaçları gerçekleştirmek için 

kurulmuş ve organizasyonel yapısı da 1945’li yılların şartları ve atmosferi dikkate alınarak 

oluşturulmuştu. Öyle ki 2. Dünya Savaşının galibi 4 büyük devlet (ABD, SSCB, İngiltere, 

Çin) Dumbarton Oaks’ta savaş sonrası uluslararası sistemin yapısını şekillendirirken, 

uluslararası bir örgüt tesis edip, örgüt içinde en ayrıcalıklı konuma kendilerini 

yerleştirmişlerdir. Söz konusu bu yapıya daha sonradan karar almada eşitlik bozulsun diye 

Fransa’da davet edilmiştir.  Esasında o günün şartlarında savaştan en çok zarar görmüş ve 

savaşı kazanmış bu devletler için bu durum doğal kabul edilse de ortada yine de adaletsiz bir 

durum bulunmaktaydı. Çünkü BM teşkilatının temel karar alma mekanizması olarak görev 

yapacak yapıda yer alacak olan bu galip devletler bu yapı içinde kendilerini imtiyazlı bir 

konum elde edeceklerdi. Buna göre bu devletler her ne kadar devletlerin egemen eşitliği 

prensibine göre şekillenecek yapıda diğer devletlere göre daha eşit ya da daha dominant bir 

konumda olacaklardı.  
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Bu yapıya kuruluş aşamasında San Francsico Konferansı’na katılan diğer 46 devlet itiraz etse 

de söz konusu imtiyazlı devletler eğer kendilerinin bu ayrıcalıklı konumlarını kabul 

etmedikleri takdirde BM teşkilatının kurulamayacağı tehdidinde bulundular.76 Bir başka 

deyişle diğer 46 devlete eğer bir örgüt kurulacaksa ve sizde bu örgütün kurucuları arasında 

yer almak istiyorsanız bizlerin güvenlik konseyinde daimi üyeliğimizi kabul etmeniz ve veto 

yetkisine sahip olmamız konusunda rıza göstermeniz gerekmektedir demişlerdir. BM 

teşkilatına kurucu olarak katılmak isteyen ABD, SSCB, İngiltere, Çin ve Fransa dışındaki 

diğer 46 devlet bu durumu eleştirmelerine rağmen bir bakıma dönemin zorlamasıyla kabul 

etmek zorunda kalmışlardır. Esas itibariyle kurucu olarak teşkilata girmek isteyen 46 devletin 

bu adaletsiz yapılanmayı kabul etmelerinde üç önemli faktörün etkili olduğu söylenebilir. 

Bunlar: 

Kurucusu olacakları BM teşkilatı içinde kurucu üye prestijine sahip olmak 

Birçok devletin bir araya gelmesiyle kurulacak uluslararası bir teşkilat içinde o dönemdeki 

egemen devletlerin çoğunluğu tarafından diplomatik olarak tanınmak (O dönemde dünyada 

egemen devlet olarak yer alan 74 devlet bulunmaktadır. Ayrıca mevcut devletlerin çoğunluğu 

tarafından da tanınmayan 14 de facto devlet bulunmaktadır.)77 

Yakın gelecekte güvenlik konseyi daimi üyelerinin bu imtiyazlarının kalkacağını ve teşkilatın 

daha adil bir yapıda olacağını düşünmeleri 

Ne yazık ki kurucu üyelerin çoğunluğunun beklediği gibi güvenlik konseyinde daimi üyelerin 

sahip oldukları bu ayrıcalıklı durum bugüne kadar değişmemiş ve yakın gelecekte de 

değişecekmiş gibi görünmemektedir. BM teşkilatına üye sayısı Ekim 2013 itibariyle 193’e 

ulaşmasına rağmen daimi üyelerin sayısında bir artış ya da azalma olmamıştır. 1963 yılında 

                                                        
76 Ian Hurd, “Of Words and Wars: The Security Council’s Hard Life Among the Great Powers”, Seton Hall 

Journal of Diplomacy and International Relations, Cilt. 5, No.1, 2004, s. 70. 

77 List of Sovereign States in 1945, http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sovereign_states_in_1945  

(Erişim Tarihi:01.10.2013) 
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yapılan değişiklikle sadece geçici üyelerin sayısı 6’dan 10 çıkmıştır. Kısacası örgüt zaman 

içinde gerek kapasite olarak gerekse hacim olarak büyümesine rağmen bir bakıma 

içerik ve mantık aynı kalmış, imtiyazlılar imtiyazlarını korumaya devam etmiştir. Bu 

durum kuşkusuz bir ailenin nüfusunun artmasına rağmen aynı evde oturmasına ayrıcalıklı 

konumda bulunan Anne – Babanın’da çocuklarının büyüdüğünü kabul etmemelerine ve onları 

hala birer çocuk gibi görmelerine benzer. Ancak gelinen noktada 5 daimi üyenin dışında 

birçok devlet zaman içinde büyük bir gelişim göstererek daimi üyeler kadar hatta daha fazla 

siyasi ve ekonomik olarak güçlü konuma gelmişlerdir. Örneğin dünya siyasetinde ve 

ekonomisinde Almanya ve Japonya’nın etkisi Fransa ve İngiltere’den daha fazladır. Kaldı ki 

BM teşkilatı bu iki ülkenin bir daha savaşmaması için caydırıcı bir örgüt olarak kurulmuştu.  

Bunun yanında 1990 sonrasında dünyada yaşanan uluslararası güvenlik sorunların sayısında 

yaşanan artış ve güvenliğin kapsam ve boyut olarak genişlemesi bir bakıma güvenlik ve barış 

ihtiyacının daha da önem kazanmasına neden olmuştur. Fakat mevcut yapısıyla BM teşkilatı 

ve özellikle güvenlik konseyinin yaşanan değişimi anlama noktasında yetersiz kaldığı ve 

uluslararası alanda güvenlik sağlama noktasında çare olamadığı açıkça ortadadır. Başka 

bir deyişle güvenlik konseyi dünyada yaşanan değişime ayak uyduramamış ve hala 1945’lerin 

mantığına göre hareket ettiğinden çeşitlenen güvenlik sorunlarının çözümüne müdahale 

etmede ya geç kalmakta ya da devre dışı kalmaktadır. Bu durum elbette günümüz şartlarında 

sürdürülebilir değildir. 

 

Güvenlik Konseyinin Prestijini ve Yetkinliğini Kaybetmesi  

Kuruluş itibariyle devletlerin eşit egemenliğine dayalı BM teşkilatı hedef olarak kendisine 

dünyada kollektif güvenliği sağlamayı seçmişti. Soğuk Savaş dönemi boyunca bloklar arası 

çatışmaları önleme noktasında ve olası bir nükleer savaşın yaşanmasında büyük rol oynayan 

teşkilatın genel itibariyle bu konularda başarı sağladığı söylenebilir. Nitekim 1945 – 1990 
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yılları arasındaki yaklaşık 45 yıllık dönemde dünyada büyük çaplı bir savaş yaşanmamış ve 

nükleer silahlarda bloklar arasında caydırıcı unsur olmaktan öteye gidememişti. Ancak 

1990’dan sonraki dönemde güvenliğin kapsam ve boyutunun değişmesi salt askeri güvenliğe 

dayalı yaklaşımların yerine neredeyse her alanın güvenlik sorununa dönüşmesine neden 

olmuştur.  

Bu değişimi BM ve güvenlik konseyinin pek önemsediğini veya kavradığını söylemek ne 

yazık ki mümkün görünmemektedir. Zira fakir ülkelerde yaşanan insanlık açlık veya susuzluk 

problemlerini insanları birbirleriyle çatışma noktasına getirmesinin güvenlik konseyindeki 

daimi üyelerin ne kadar ilgisini çektiğini görmek hiçte zor değildir. Örneğin son dönemde 

Suriye’de yaklaşık 3 yıldır devam eden iç savaşı durdurma noktasında güvenlik konseyi bir 

karar alıp uygulayamamıştır. Son olarak Esad rejiminin düzenlediği kimyasal silah saldırısı 

sonrasında söz konusu silahların imhası konusunda anlaşılması dışında güvenlik konseyinin 

bir zorlaması veya caydırıcılığı söz konusu olmamıştır. Ancak bu durum şimdiye kadar ölen 

100 binden fazla insanı bir daha geri getirmeyecektir. Ayrıca Suriye’de çatışmalardan kaçarak 

komşu devletlere sığınan milyonlarca sivilin bu ülkelerde meydana getirdiği sorunların 

çözümüne güvenlik konseyi henüz bir çözüm bulamamıştır. 

Genel bir değerlendirme yapacak olursak Soğuk Savaş sonrası dönemde dünyadaki kollektif 

güvenliği tehdit eden birçok gelişme yaşanmasına ve güvenlik konseyinden daha fazla barış 

yapıcı rol beklenirken ne yazık ki bu mümkün olmamıştır. Çünkü güvenlik konseyi bazı 

olaylar karşısında aldığı ya da daimi üyelerin vetoları nedeniyle alamadığı kararlar 

nedeniyle uluslararası toplumun çoğunluğunun hem fikir olduğu konularda olumsuz 

tavır sergileyerek kendisinden bekleneni yerine getirememiştir. Bu durumda kuşkusuz 

uluslararası hukuka göre güç kullanma tekelini elinde bulunduran güvenlik konseyinin 

kendisine bu yetkiyi veren 188 devletin nazarında meşruiyetini kaybetmesine neden 

olmaktadır. Açıkçası güvenlik konseyinin içinde bulunduğu bu durum nedeniyle uluslararası 



277 
 

güvenlik sorunlarının çözme noktasında ne BM teşkilatına üye devletlerin çoğunluğuna ne de 

dünyada yaşayan insanların çoğunluğuna güven vermemektedir. Bu bakımdan güvenlik 

konseyi kaybettiği meşruiyeti ve güveni kısa vadede sağlayamazsa BM teşkilatının uzun süre 

ayakta kalması mümkün görünmemektedir. Zira BM’den önce var olan MC’nin yıkılmasının 

en büyük sebebi de iki savaş arası dönemde bir türlü uluslararası toplum ve insanların 

nazarında meşruiyet ve güven sağlayamamış olmasıdır.78  

Diğer taraftan Soğuk Savaş sonrası dönemde güvenlik konseyi şu ana kadar 1. Körfez Savaşı 

dışında hemen hemen hiçbir kollektif güvenlik sorunda tam anlamıyla başarılı olamamıştır. 

Çünkü çok ciddi güvenlik konularında bile daimi üyeler arasındaki çıkar çatışmaları ve politik 

görüş farklılıkları nedeniyle oybirliği ile kararlar alınamadığından bazen çok kısa sürede 

çözüme kavuşturulacak sorunlar uzun süre dünya gündemini meşgul etmekte ve güvenlik 

konseyinin prestijine ve yetkinliğine gölge düşürmektedir. Örneğin 1999 yılında Kosova’ya 

düzenlenen NATO’nun askeri müdahalesi güvenlik konseyinde bir türlü askeri güç kullanma 

karar çıkmaması nedeniyle (Rusya ve Çin’in vetoları) binlerce insanın ölmesinden sonra 

konsey kararı olmadan yani güvenlik konseyi by pass edilerek düzenlenmiştir. Yine ABD 

öncülüğünde uluslararası koalisyon tarafından 2003 yılında Irak’a düzenlenen askeri 

müdahale’de güvenlik konseyinin kararı beklenmeden düzenlenmesi nedeniyle güvenlik 

konseyi çok büyük prestij kaybına uğramıştır. Söz konusu bu askeri güç kullanımı örnekleri 

esasında uluslararası topluma şu mesajı da vermiştir. Eğer yeterli derecede askeri gücün varsa 

güç kullanma tekeli sadece güvenlik konseyine ait değildir.79 

Esasında güvenlik konseyinin bu şekilde yetkinliğini kaybetmesi çoğunlukla güvenlik 

konseyindeki daimi üyeler arasındaki oy birliği olma şartına dayanmaktadır. Çünkü bu 

                                                        
78 Marrack Goulding, “Globalization and the United Nations: New Opportunities, New Demands”, International 

Relations, Cilt. 14, No.4, s.62.  

79 Erik Voeten, “Outside Options and the Logic of Security Council Action”, American Political Science Review, 

Cilt. 95, No. 4, 2001, s.845.  
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durumda daimi üyelerden hepsinin aynı anda tek bir görüşe sahip olmaları çoğu zaman 

mümkün olmamaktadır. Örneğin güncel olması bakımından Suriye’de yaşanan iç çatışmalar 

karşısında daimi üyelerden Rusya ve Çin bu ülkeye karşı güç kullanma seçeneği içeren karar 

tasarılarını birçok kez veto etmişlerdir. Her ne kadar daimi üyelerden ABD, İngiltere ve 

Fransa güç kullanılması gönünde oy kullansalar da konseyin karar alabilmesi için oy birliği 

gerektiğinden 3 yıldan beri bu ülkeye uluslararası toplum askeri müdahalede bulunamamıştır. 

Bu bakımdan önümüzdeki günlerde Suriye’ye gerçekleşebilecek olası bir askeri müdahale 

güvenlik konseyinin yetkinliğinin bir kez daha sorgulanmasına neden olacaktır. Bu konuda 

ilginç nokta ise bugüne kadar güvenlik konseyi kararı olmadan yapılan askeri 

müdahalelerinde yine çoğunlukla başta ABD olmak üzere daimi üyeler tarafından 

düzenlenmiş olmasıdır.  

Güvenlik konseyinin günümüzde yaşanan sorunlar karşısında prestijini ve etkinliğini 

kaybetmesi yakın gelecekte bir bakıma tıpkı MC Konseyinin karşı karşıya kaldığı gibi sadece 

danışma görüşü veren bir organ konumuna düşmesine sebep olabilir.80 Bu nedenle 

güvenlik konseyinin karar alma sisteminde reform yapılması kaçınılmaz görünmektedir. 

 

Güvenlik Konseyi’nin Karşılaştığı Yapısal ve Kurumsal Sorunlar 

BM’nin ve özellikle güvenlik konseyinin bugün yaşamakta olduğu meşruiyet ve güven 

sorununun sadece güvenlik sorunlarında yaşanan değişime ayak uyduramamakla açıklamamız 

mümkün değildir. Çünkü genel olarak bakıldığında güvenlik konseyinin kurumsal 

yapılanmasından kaynaklanan bir dizi sorunla yüz yüze kaldığını söylememiz mümkündür. 

Öncelikle günümüz şartlarında güvenlik konseyinde siyasi kararlılık ve karar alma 

konusunda büyük bir problem yaşandığı görülmektedir. Çünkü her ne kadar soğuk savaş 

döneminin iki kutuplu ve ideolojik olarak bölünmüş yapısına rağmen güvenlik konseyinin 
                                                        
80 Simon Chesterman, “Legality Versus Legitimacy: Humanitarian Intervention, the Security Council, and the 

Rule of Law”, Security Dialogue, Cilt.33, No.3, 2002, s. 303. 
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güvenlik sorunlarına yaklaşımında daha kararlı bütünsel bir yaklaşım sergilediği görülürken 

söz konusu bu kararlı tavrı günümüzde yaşanan güvenlik sorunlarında görmemiz mümkün 

görünmemektedir.81 Özellikle 1990’lı yıllarda Yugoslavya’nın dağılma sürecinde, Ruanda ve 

Somali’de yaşanan çatışma ve krizler karşısında güvenlik konseyinin takındığı tavır, BM 

sisteminin ne kadar yetersiz ve siyasi kararlılıktan ne kadar yoksun olduğunu uluslararası 

topluma çeşitli defalar göstermiştir.82 Benzer tavırlar 2000’li yıllarda yaşanan birçok krizde de 

kendisini göstermektedir.  

 Güvenlik konseyinin karşı karşıya kaldığı bir başka sorun da bütçe konusunda 

yaşanmaktadır. Üye devletlerden bazıları kendi ekonomik büyüklüklerine göre ödemeleri 

gereken miktarları ödeme noktasında isteksiz davranmakta bu nedenle çoğu zaman BM 

bütçesi açık vermektedir. Bu durum kuşkusuz güvenlik konseyinin bir konuda karar alırken 

işin maliyeti ve bütçeyi göz önüne almasına neden olmaktadır. Belki de düzenlenebilecek bir 

askeri müdahale kararı bütçe sorunları nedeniyle organize edilememektedir. Ancak güvenlik 

konseyinin bugüne kadar ki karar alma yöntemleri dikkate alındığında parasal konuların 

öncelikle dikkate alındığını söylemek pek mümkün değildir.  

Bununla birlikte üye devletler arasında standart bir ödeme sistemi bulunmamaktadır. BM’nin 

bütçesine ülkelerin yaptıkları katkılar ekonomik büyüklükleriyle orantılıdır. Örneğin 2013 yılı 

BM genel bütçesine katkı açısından bakıldığında aşağıda yer alan tablodan da görüleceği gibi 

örgütün bütçesinin yaklaşık % 81’ni 15 üye devlet karşılarken geriye kalan 178 üye 

devlet ise yaklaşık % 19’unu karşılamaktadır. Yani 178 ülkenin BM bütçesine katkısı 

ABD’nin tek başına yaptığı katkıdan bile daha azdır. Burada ilginç bir diğer nokta ise 

BM’nin bir bakıma kuruluş nedeni olan Japonya ve Almanya’nın şu aşamada örgütün 

                                                        
81 Donald Maitland, “International Order in the Twenty-First Century: the Role of the United Nations”, 

International Relations, Cilt. 95, No.6, 1999, s. 53 – 55.  

82 Justin Morris, “UN Security Council Reform A Counsel for the 21st Century”, Security Dialogue, Cilt.33, 

No.3, 2000, s.266. 
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bütçesinin yaklaşık % 18’ini karşılıyor olmasıdır. Buna karşılık ABD haricindeki daimi 

üyelerin (Fransa, İngiltere, Rusya ve Çin) ise BM bütçesine katkısı % 18,6 düzeyindedir. 

Görüldüğü gibi finansal açıdan da BM teşkilatı içinde bir adaletsizlikte söz konusudur. Eğer 

P–5 olarak adlandırılan daimi üyelik sistemi BM bütçesine yapılan katkı oranına göre 

belirlenmiş olsaydı kuşkusuz Rusya ve Çin muhtemelen daimi üyelik statüsünü kaybetmiş 

olacaktı. Söz konusu BM bütçesine Türkiye’nin katkı oranı ise yaklaşık  % 1,32 

düzeyinde olup 17. sırada yer almaktadır. 

 

Tablo 4: BM 2013 Yılı İdari Bütçesine En Fazla Katkı Sağlayan Üye Devletler83 

Sıra Ülke  BM Bütçesine 

 Katkısı % 

1 ABD % 22.00 

2 Japonya % 10.83 

3 Almanya % 7.14 

4 Fransa % 5.59 

5 İngiltere (UK) % 5.18 

6 Çin % 5.14 

7 İtalya % 4.44 

8 Kanada % 2.98 

9 İspanya % 2.97 

10 Brezilya % 2.93 

11 Rusya % 2.43 

12 Avustralya % 2.07 

13 Güney Kore % 1.99 

14 Meksika % 1.84 

15 Hollanda % 1.65 

 Diğer Ülkeler % 20.76 

                                                        
83 Assessment of Member States' contributions to the United Nations Regular budget for 2013, 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/238 (Erişim Tarihi:01.10.2013) 
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BM’nin idari bütçesinin dışında barış ve güvenlikle ilgili barışı tesis (peacekeeping) 

operasyonlarında kullanılmak üzere ayrı bir bütçesi daha vardır. Temmuz 2013 – Haziran 

2014 dönemini kapsayan dönemde kullanılmak üzere onaylanan bu bütçe yaklaşık $ 7.14 

milyar dolar düzeyindedir. Söz konusu bu bütçeye destek sağlayan ilk 10 üye devlet ve katkı 

oranları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Yukarıdaki idari bütçe oranlarına benzer oranların 

bulunduğu bu tabloda da Japonya ve Almanya’nın peacekeeping operasyonlarına en fazla 

katkı sağlayan ilk 5 devlet içinde olması oldukça ilginçtir.  

 

Tablo 5: BM 2013 Yılı Barış Operasyonlarını Bütçesine En Fazla Katkı Sağlayan Üye 

Devletler84 

Sıra Ülke  BM Barışı Tesis 

Operasyonlarına  

Katkısı % 

1 ABD % 28,38 

2 Japonya % 10,83 

3 Fransa % 7,22 

4 Almanya % 7,14 

5 İngiltere (UK) % 6,68 

6 Çin % 6,64 

7 İtalya % 4,45 

8 Rusya % 3,15 

9 Kanada % 2,98 

10 İspanya % 2,97 

 Diğer Üyeler % 19,56  

 

                                                        
84 Financing Peacekeeping, http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/financing.shtml  

(Erişim Tarihi:01.10.2013) 
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Güvenlik konseyinin yaşadığı yapısal sorunlardan bir diğer ise mevcut kurumsal yapının 

meydana getirdiği belirsizlikler nedeniyle uluslararası güvenliğe yönelik tehditleri ilk etapta 

doğru şekilde tanımlama konusunda sıkıntılar yaşamasına neden olmaktadır.85 Öyle ki 

Ruanda’da yaklaşık 100 günde 800 bin insanın ölümüyle sonuçlanan süreçte güvenlik konseyi 

bu sorunu başlangıçta bir iç mesele olarak görerek adeta soy kırım yapılmasına yardımcı 

olmuştur. Bu nedenle güvenlik konseyinin sorunların henüz ilk ortaya çıktıkları süreçte daha 

rasyonel şekilde tanımlayarak ardından bu tanımlamaya göre çözüm üretici politikalar 

belirlemesi ve en önemlisi bunu uygulayabilmesi gerekmektedir.  

 

Daimi Üyelik ve Veto Mekanizmasının Varlığı 

Bugün için güvenlik konseyi ve buna bağlı olarak BM teşkilatının yaşadığı meşruiyet ve 

güven bunalımının temelinde güvenlik konseyindeki daimi üyelerin ayrıcalıklı konumu ve 

sahip oldukları veto yetkisinin86 olduğunu söylemek mümkündür. BM teşkilatının 

kurulmasından bugüne geçen yaklaşık 70 yıllık sürede gerek teşkilata üye olan devlet 

sayısında gerekse organların yapısında ve işleyişinde bazı güncellemeler ve değişiklikler 

yapılmasına rağmen güvenlik konseyindeki daimi üyelik sisteminde ve bu üyelerin sahip 

oldukları veto yetkilerinde bir değişikliğe gidilmemiştir. Ayrıca daimi üyeler bu sistemin 

değişmesi yönünde yapılan çağrılara da adeta kulak tıkamış durumdalar. Tabiri caizse böylesi 

devasa bir örgütte sahip oldukları imtiyazları ve uluslararası ilişkileri düzenleme noktasındaki 

kilit rollerini paylaşmak istememektedirler.  

Esasında BM Antlaşmasının 2. maddesinde yer alan tüm üye devletlerin egemen eşitliği 

prensibi üzerine kurulan bu teşkilatta normal şartlar altında teşkilata üye olan tüm devletlerin 

                                                        
85 Jarrett Taubman, “Towards A Theory Of Democratic Compliance: Security Council Legitimacy and 

Effectiveness After Iraq”, International Law and Politics, Cilt. 37. No.3, 2004, s.191–196. 

86 Steve Chan, “Power, Satisfaction and Popularity A Poisson Analysis of UN Security Council Vetoes”, 

Cooperation and Conflict, Cilt.38, No.1,2003, s.341. 
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sahip oldukları ekonomik ve siyasi güç ne olursa olsun aynı hak ve yetkilere sahip olması 

gerekmektedir. Ancak daimi üyeler sahip oldukları veto gücü sebebiyle diğer üye devletlerden 

(all the member states should be equal but P-5 more equal than among others) daha eşit bir 

konumda bulunmaktadırlar. Hâlihazırda 193 üyeli bir teşkilatta veto yetkisinin bu kadar az 

sayıda üyede olması kuşkusuz hem temsiliyet hem de meşruiyet açısından büyük sıkıntılara 

sebep olmaktadır. Zira daimi üyelerin tüm üyeler içindeki oranı sadece % 2,5 düzeyindedir. 

Bir başka deyişle 193 devlet arasından sadece % 2,5’inin ayrıcalıklı konumda bulunması ve 

aldığı kararların diğer eşit egemen devletler üzerinde bağlayıcı olması ne kadar uygundur. 

Buna karşılık geriye kalan % 97,5’luk oranın tamamının üzerinde uzlaştığı bir konunun bu 5 

daimi üyenin sadece 1 tarafından istenmemesi durumunda herhangi bir karar alınamaması 

açıkçası günümüz şartlarına pek uymamaktadır. Yani 192 devlete karşı 1 daimi üyenin 

vereceği veto belirleyici olabiliyorsa burada egemen eşitlikten ve adaletten bahsetmek pek 

mümkün değildir. 

Bunun yanında veto yetkisini üzerinden kaynaklanan bir diğer sorun ise Güvenlik 

Konseyi’nin özellikle 1990’dan sonra patlak veren ve insani müdahaleyi gerektiren konularda 

veto yetkisini kullanmış olmasıdır.87 Bir başka deyişle meydana gelen çoğu güvenlik sorunun 

çözümü noktasında yukarıda verdiğimiz birçok örnekte olduğu gibi daimi üyeler askeri güç 

kullanılması durumunda kolayca çözülebilecek insani müdahale kapsamında değerlendirilen 

sorunlarda veto yetkilerini kullanmak suretiyle kendisinden beklenenin aksine bir tavır 

almıştır. Yani bir bakıma askeri güç kullanma tekelini kendisine devreden diğer üye 

devletlerin isteklerini gerçekleştirmemiştir. Bu durum hala Suriye gibi artık bölgesel bir 

güvenlik sorunu haline gelen birçok olayda da devam etmektedir. Bu nedenle güvenlik 

konseyine olan güvenin gittikçe azalması kaçınılmazdır. 

                                                        
87 Thomas M. Franck, “The Power of Legitimacy and the Legitimacy of Power: International Law in an Age of 

Power Disequilibrium”, The American Journal of International Law, Cilt. 100, No. 1, 2006, s.93. 
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Daimi üyelik sisteminde yaşanan bir başka sıkıntıda Konsey’in idari ve bürokratik sürecinde 5 

daimi üye devletin temsilcilerinin çok olması bürokratik süreci kendi lehlerine olacak şekilde 

etkiliyor olmalarıdır.88 Bu durumda BM teşkilatı içinde bulunan daimi üyelerin bürokrat ve 

diğer diplomatik görevlileri diğer üyelerin bürokratlarını etkileyerek daimi üyelerin istekleri 

doğrultusunda gündem oluşturabilmektedir.  

Bunun yanında güvenlik konseyinde yer alan daimi üyelerin emperyal geçmişleri konseyin 

meşruiyetine gölge düşüren bir başka konudur. Bu açıdan bakıldığında genel olarak daimi 

üyelere karşı şu şekilde bir algının oluştuğu görülmektedir. “Daimi üyeler ancak kendileri 

açısından stratejik ya da ulusal çıkarları söz konusu olduğunda kolektif güvenlik 

mekanizmasının harekete geçirmektedirler. Bunun dışındaki durumlarda ise Konsey 

hareketsiz kalmaktadır.”89Kuşkusuz bu yöndeki eleştiriler güvenlik konseyinin meşruiyet 

krizini daha da derinleştirmektedir. 

 

Daimi Üyelerin En Fazla Silah Ticareti Yapan Devletler Olması 

Güvenlik konseyi daimi üyelerine yönelik olarak yapılan eleştirilerden biri ve belki de en 

ironik olanı 5 daimi üyenin dünya üzerinde en fazla silah satan ülkeler sıralamasında ilk 6 

sırada yer almalarıdır.90 Uluslararası Af Örgütü’nün 2012 yılı raporuna göre, silah ihracatının 

yüzde 70’ini veto hakkına sahip beş ülke, ABD, Rusya, Fransa, İngiltere ve Çin 

                                                        
88 David D. Caron, “The Legitimacy of the Collective Authority of the Security Council”, The American Journal 

of International Law, Cilt. 87. No.4,1993, s.558–562, ss. 552 – 588 

http://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2642&context=facpubs,  

(Erişim Tarihi:02.10.2013) 

89 Margeret P. Karns and Karen A. Mingst, “Peacekeeping and the Changing Role of the United Nations: Four 

Dilemmas”, United Nations Peacekeeping Operations: Ad Hoc Missions, Permanent Engagement, Ramesh 

Thakur and Albrecht Schnabel (eds.), Tokyo and New York, United Nations University Press, 2001, s.228. 

90 Söz konusu bu sıralamada 5. sırada Almanya bulunurken Çin 6. sırada yer almaktadır.  
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gerçekleştiriyor.91 Bu nedenle bu ülkelerin barış ve güvenliği sağlamasını beklemek ne kadar 

gerçekçi sorusu hemen akıllara gelmektedir. 

Gerçekten de asıl amacı uluslararası güvenlik ve barışı sağlamak olan ve bu kapsamda diğer 

üye devletlerin askeri güç tekelini kendilerine yüklediği 5 daimi üye uluslararası silah 

pazarında lider devletler olarak karşımıza çıkması konseyin nasıl güvenlik sağlayabileceği ya 

da nasıl güvensizliklere sebebiyet vereceği noktasında soruları da beraberinde getirmektedir. 

Zira silah ticaretinden önemli gelir elde eden bu ülkelerin güvenlik sorunlarının çözümünü 

isteyecekleri açıkçası mantık dışı görünmektedir. Her ne kadar BM Antlaşmasının 26’ncı 

maddesinde uluslararası barışın sağlanması için silahlanmanın kontrol altına alınması ve 

ekonomik kaynakların olabildiğince az bir kısmının silahlanmaya ayrılması öngörülürken 

Güvenlik Konseyinin beş daimi üyesinin dünyada silah satışları en yüksek olan ülkeler olması 

da açıkçası ciddi bir çelişki oluşturmaktadır. Zira söz konusu silah ticaretinden elde ettikleri 

karları kaybetmemek adına güvenlik konseyinin daimi üyelerinin çatışma içinde bulunan 

bölgelere silah satması ve sorunları çözmek yerine kışkırtması daha olası görünmektedir. Bu 

durum elbette güvenlik konseyinin çatışmaları çözemediği her krizde kendisine daha da 

şüpheyle bakılmasına neden olmaktadır. 

 

REFORM TALEPLERİ VE BM TEŞKİLATININ GELECEĞİ 

BM sistemi elbette sadece güvenlik konseyinden ibaret bir yapı değildir. Ancak 

teşkilatın en kilit ve en hayati organı konsey olduğundan güvenlik konseyine karşı artan 

güvensizlik doğrudan bir bütün olarak BM teşkilatının geleceğini tehdit eder hale 

gelmiştir. Öyle ki insani kalkınma, çevre, sağlık, bilim kültür, çalışma hayatı hatta turizm 

alanında bugüne kadar dünya çapında başarılı projeler geliştirip uygulayan ve evrensel 

                                                        
91 Merve Bayrakçı Artık, Silah Ticareti Yapan Ülkelerin Yüzde 70 BM Üyesi, 

http://www.timeturk.com/tr/2012/05/24/silah-ticareti-yapan-ulkelerin-yuzde-70-bm-uyesi.html  

(Erişim Tarihi:02.10.2013)  
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değerlerin tüm dünyaya yayılmasında büyük katkısı olan BM teşkilatı güvenlik ve barış tesis 

etme noktasında özellikle 1990 sonrası dönemde başarısız olmaktadır. Bu durum adeta BM 

teşkilatının elde ettiği bu başarıların sırf güvenlik konseyinin asıl amacını icra edememesi 

yani uluslararası sisteme barış ve güvenlik getirememesinden dolayı adeta sıfır ile 

çarpılmasına neden olmaktadır.  

Gelinen noktada güvenlik konseyinin dışında artık BM teşkilatının meşruiyeti ve geleceği 

artık sorgulanır hale gelmiştir. Şimdi üye devletler kendilerine şu soruları sormaktadırlar, Biz 

BM’yi neden kurduk? ve Bu teşkilat ne işe yarar. Şüphesiz kollektif güvenliği sağlamak için 

kurulan bu teşkilat güvenlik konseyinde yaşanan tıkanıklık nedeniyle artık bırakın kollektif 

güvenlik sağlamayı başlı başına kollektif güvenlik sorunlarının çıkmasına veya var olan 

mevcut güvenlik sorunlarının artmasına neden olmaktadır. 

Bu nedenle 1997 yılında dönemin BM Genel Sekreteri olan Kofi Annan, örgütte ilk yapılacak 

işin kapsamlı ve etkin bir reform süreci olacağı yönünde beyanatlar vermesiyle birçok reform 

paketi gündeme gelmiştir. Ancak bu reform paketlerinin çoğu ya çok spesifik bir alanı 

kapsamıştır ya da üye devletler tarafından kabul görmemiştir. Bu bağlamda 6–11 Eylül 2000 

tarihinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Milenyum Zirvesi, örgüt sistemi konusunda yeni 

perspektiflerin ortaya konması gerektiğinin altını çizerken bunun yapılmaması durumunda 

örgütün geleceğine değil mevcudiyetine yönelik büyük tehlikelerin ortaya çıkacağını 

vurgulamıştır. Bu kapsamda ilk olarak 8 Eylül 2000 tarihinde BM Genel kurulunda kabul 

edilen Milenyum Deklarasyonu ile teşkilatın yeniden yapılanmasına yönelik ilk adımın 

atıldığını söylemek mümkündür. Temel olarak aşağıda yer alan 8 bölüm ve 32 maddeden 

oluşan söz konusu deklarasyon 189 üye ülkenin liderleri tarafından kabul edilmiştir.92 

Değerler ve Prensipler: Özgürlük, Eşitlik, Dayanışma, Hoşgörü, Doğaya Saygı, 

Sorumlulukların paylaşılması alt başlıklarını içeriyordu. 
                                                        
92 United Nations Millennium Declaration, A/RES/55/2, http://www.undemocracy.com/A-RES-55-2.pdf (Erişim 

Tarihi:03.10.2013) 
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Barış, Güvenlik ve Silahsızlanma 

Gelişme ve Fakirliğin yok edilmesi 

Ortak Çevrenin Korunması  

İnsan Hakları, Demokrasi ve İyi Yönetişim 

Savunmasızların Korunması 

Afrika’nın Özel İhtiyaçları İçin Toplanılması 

BM’nin Güçlendirilmesi 

Milenyum Zirvesi bağlamında örgütün yeniden yapılanma sürecinde yol haritası şu şekilde 

çizilmiştir: 21. yüzyılın ihtiyaçlarına cevap verebilmek için örgütün gerçek anlamda yapısal 

reform sürecine girmesi, üye ülkeler arasında öncelikler konusunda net bir görüş birliğinin 

sağlanması ve günlük işleyişin daha az müdahaleci bir biçimde denetlenmesi gerekmektedir. 

Esasında bu zirvede asıl vurgulanan örgütün nüfuzunun gücünden değil, küresel normların 

oluşturulması ve sürdürülmesinde oynadığı rolden kaynaklandığının altının çizilmesidir. 

Dolayısıyla örgütün hem etkin bir işleyiş göstermesi hem de tartışılmaz bir meşruiyete sahip 

olması için öncelikle Güvenlik Konseyi reformunu gerçekleştirmek ardından da sivil toplum 

kuruluşları, özel sektör ve vakıflarla ilişkilerini güçlendirmelidir.93 

Bu deklerasyonun bir bakıma devamı olarak BM’nin eski genel sekreteri Kofi Annan’nın 

2005 yılında yayımladığı ilerleme raporuyla özellikle güvenlik konseyinin mevcut yapısına 

yönelik reform alternatiflerini sundu iki model içeren planın kapsamı şu şekildeydi. 

Model A:  

Daimi üyelik için veto yetkileri olmayan 6 yeni üye devlet ile 2 yıllık dönem için seçilecek 

olan 3 yeni geçici üyenin konseye katılmasını öngörüyordu. Annan’nın bu modeline göre 

güvenlik konseyinde toplam 24 üye devlet olacak ve bölgesel dağılımları şu şekilde olacaktı. 

                                                        
93 Bahar Bakır, Birleşmiş Milletler Örgütü’nde Sancılı Reform Süreci, 21.07.2005 

http://tasam.org/tr-TR/Icerik/285/birlesmis_milletler_orgutunde_sancili_reform_sureci (Erişim 

Tarihi:03.10.2013) 
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Bu tablodan da görüleceği gibi bölgelere göre üye devletler güvenlik konseyinde en azından 

sayısal olarak eşit olarak temsil edilecekti. Ancak yeni katılacak daimi üyelere veto yetkisinin 

verilmemesi oldukça ilginçtir. Diğer taraftan Model A’da öngörülen sistemle Afrika’dan bir 

ve Arap Birliği ülkelerinden bir üye olmak üzere 2 devlet ve bunlara ek olarak ta Almanya, 

Japonya, Brezilya ve Hindistan'ın da yeni daimi üyeler arasında olmasını kapsıyordu.   

 

Tablo 6: Kofi Annan Tarafından Güvenlik Konseyi’nin Yapısını Değiştirmek İçin Önerilen 

Model A’ya göre Üye Dağılımı94 

Bölge Devlet 

Sayısı 

Daimi Üyeliği 

Devam Eden 

Devlet Sayısı 

Daimi Üyelik İçin 

Önerilen Devlet 

Sayısı 

Geçici Üyelik 

için Önerilen 

Yeni Devlet 

Sayısı 

Toplam 

Afrika  53 0 2 4 6 

Asya-Pasifik  56 1 2 3 6 

Avrupa  47 3 2 1 6 

Amerika  35 1 1 4 6 

Toplam  191 5 6 13 24 

 

Model B: Daimi üyelik için veto yetkileri olmayan 8 yeni üye devlet ile 2 yıllık dönem için 1 

yeni üye devletin seçilmesini öngörüyordu. Ancak bu modelin can alıcı noktası veto yetkileri 

olmayan 8 yeni devletin 4 yıllık dönüşümle seçilmesini öngörüyordu. Annan’nın bu modeline 

göre güvenlik konseyinde yine Model A’da olduğu gibi toplam 24 üye devlet olacak ve 

bölgesel dağılımları şu şekilde olacaktı.  

 

 

                                                        
94 Report of the High-level Panel on Threats, Challenges and Change, A/RES/59/565, s.67, 

http://www.globalpolicy.org/images/pdfs/1202report.pdf (Erişim Tarihi:03.10.2013) 
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Tablo 7: Kofi Annan Tarafından Güvenlik Konseyi’nin Yapısını Değiştirmek İçin Önerilen 

Model B’ye göre Üye Dağılımı95 

Bölge Devlet 

Sayısı 

Daimi Üyeliği 

Devam Eden 

Devlet Sayısı 

Daimi Üyelik İçin 

Önerilen Devlet 

Sayısı 

Geçici Üyelik 

için Önerilen 

Yeni Devlet 

Sayısı 

Toplam 

Afrika  53 0 2 4 6 

Asya-Pasifik  56 1 2 3 6 

Avrupa  47 3 2 1 6 

Amerika  35 1 2 3 6 

Toplam  191 5 8 11 24 

 

Her iki model de incelendiğinde esasında güvenlik konseyindeki temel mantığın 

değişmediğini söylemek mümkündür. Zira her ne kadar daimi üyelik sistemindeki üye sayısı 

artsa da bu üyelere veto yetkisinin verilmemesi sistemin eski mantıkla devam etmesini 

sağlayacaktır. Çünkü yine veto yetkisine sahip P–5 üyelerinden biri veto yetkisini kullanarak 

bir karar tasarısını iptal edebilecektir. Esasında Kofi Annan’nın önerdiği her 2 modelde 

güvenlik konseyindeki üye dağılımını bölgesel olarak adaletli bir şekle sokmayı amaçlamıştır. 

Ayrıca daimi üyelik sistemini de 1. sınıf daimi üyelik (veto yetkisi olan) ve 2. sınıf daimi 

üyelik diye iki sınıfa ayırmıştır. Annan’ın sunduğu bu öneriler henüz kabul edilmemesine 

rağmen teşkilatın reform taleplerinin somutlaşması bakımından önemli olmuştur. Söz konusu 

bu reform taleplerinin de bizzat teşkilatın genel sekreteri tarafından dile getirilmesi bu konuda 

acil bir şeyler yapılmasının gerekliliğini açıkça ortaya koymaktadır. 

Annan’ın hazırladığı bu modellerin dışında güvenlik konseyi yapısı başta olmak üzere diğer 

konularda dile getirilen ve tartışılan reform taleplerini şu başlıklar altında incelemek 

mümkündür. 
                                                        
95 Report of the High-level Panel on Threats, Challenges and Change, A/RES/59/565, s.68, 

http://www.globalpolicy.org/images/pdfs/1202report.pdf (Erişim Tarihi:03.10.2013) 
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Güvenlik Konseyi’nin Yapısının Değiştirilmesi ile İlgili Reform Talepleri 

BM teşkilatını en fazla eleştiriye maruz bırakan durum birçok kez tekrarlandığı gibi güvenlik 

konseyinin yapısı ve karar alma mekanizması oluşturmaktadır. Bu nedenle teşkilatın öncelikli 

olarak reform edilmesi gereken organının güvenlik konseyi olduğunu söylemek mümkündür. 

Bu konuda özellikle Soğuk Savaşın ardından yapılan eleştirileri ve reform planlarını 

incelediğimizde reform faaliyetlerinin şu kategorilerde toplandığını söyleyebiliriz. 

 

Güvenlik Konseyindeki Üyelik Sistemi 

Daimi üyelerin sahip oldukları veto yetkisi diğer üyelere tanınmadığından güvenlik 

konseyinin geçici üyeleri bir bakıma formalite icabı görev yapmaktadırlar. Neticede alınan 

kararlarda sadece kural olan çoğunluğu sağlamak görevleri bulunmaktadır. Ayrıca daimi 

üyeler bir karar alma durumunda söz konusu geçici üyelerin görüşlerini etkileme kapasiteleri 

bulunmaktadır. Bu konuda talep edilen reformlar genel olarak 2 başlıkta özetlenebilir. Bunlar: 

Daimi Üyelerin Sayısının Arttırılması: Bu konuda özellikle G–4 ülkeleri olarak anılan 

Almanya, Japonya, Hindistan ve Brezilya’nın dile getirdiği kendilerinin de daimi üye 

olmalarına yönelik reform talepleri 1993 yılından beri devam etmektedir. BM eski genel 

sekreteri Kofi Annan’ın 2004 yılında yaptığı önerilerinden sonuç alınamayınca bir arada 

hareket etmeye karar veren bu 4 ülke, Temmuz 2005'te güvenlik konseyine, 4'ü kendileri, ikisi 

de Afrika'dan olmak üzere toplam 6 daimi üye ve 4 geçici üye eklenmesini içeren bir karar 

tasarısı sundu. Bu tasarı o dönemde İngiltere ve Fransa'dan destek alsa da ABD, Rusya ve 

Çin'in muhalefetiyle karşılaştı. Söz konusu öneri, ayrıca 191 sandalyeli Genel Kurul’da karara 

dönüşmek için gerekli üçte ikilik oy çoğunluğunu elde edemedi.96 Bu 4 ülke uzun yıllardan 

beri daimi üyelik statüsünü kapmak için birbirleriyle yarışmakta ve adeta kulis 

yapmaktadırlar. Ayrıca G-4’ler hazırladıkları tasarının hemen yürürlüğe girmesi için yeni 
                                                        
96 191 Üyeli Genel Kurulda Karar kabul edilmesi için 128 ülkenin desteğinin alınması gerekmektedir. 193 Üye 

için ise en az 129 oy gereklidir. 
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daimi üyelerin veto hakkına sahip olmayacağını ancak veto konusunun 15 yıl sonra yeniden 

gözden geçirmek koşulu ile gündeme getirileceğini vurgulamışlardır. Sonradan yapılan bu 

değişikliğin daimi üyelerin ve kabul edilecek yeni daimi üyelerin bölgesel rakiplerinin 

tepkisini hafifletmek üzere yapıldığı açıktır. G–4 grubu güvenlik konseyine temelde iki 

Afrika, iki Asya, bir Latin Amerika, bir Batı Avrupa ve bir de diğer ülkelerden olmak üzere 

6 yeni daimi üye eklenmesini istiyor. Ayrıca grup, mevcut daimi üyelerin veto yetkisinin 

muhafaza edilmesini, hatta yeni daimi üyelerin de bu hakka sahip olup olmamasının ileriki 

yıllarda düzenlenecek bir zirveyle kararlaştırılmasını öneriyor.97 Aşağıdaki tablo G–4 

ülkeleriyle P-5 ülkelerinin bazı yönlerden hızlı bir karşılaştırmasını içermektedir. Bu tablodan 

da anlaşılacağı üzere gerek ekonomik gerekse askeri olarak G–4 ülkeleri Hindistan hariç 

birçok konuda P-5 ülkelerinden bazılarına göre daha iyi durumdadır. 

 

Tablo 8: G–4 ve P–5 Ülkelerinin Bazı Yönlerden Karşılaştırılması98 

 

Ülke Statü Nüfus 

(Milyon) 

Sıra GSYH 

(Milyar$) 

Sıra BM 

Bütçesine 

Katkısı 

% 

Sıra Savunma 

Harcaması 

Nükleer 

Silaha 

Sahiplik 

Almanya G-4 82,3  16 3,40 4 7,14 3 45,8  Hayır 

Brezilya G-4 190,7 5 2,40 7 2,93 10 33,1 Hayır 

Japonya G-4 128,1 10 5,96 3 10,83 2 59,3 Hayır 

Hindistan G-4 1,210 2 1,82 10 0,66 27 46,1 Evet 

ABD P-5 312,9 3 15,68 1 22 1 682,0 Evet 

Çin  P-5 1,347 1 8,22 2 5,14 6 166,0 Evet 

                                                        
97 BM’nin Yapısı Tartışılıyor, 26.09.2013, http://www.gazete5.com/haber/bm-nin-yapisi-tartisiliyor-362828 

(Erişim Tarihi:04.10.2013) 

98 Reform of the United Nations Security Council, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Reform_of_the_United_Nations_Security_Council (Erişim Tarihi:04.10.2013) 
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Fransa P-5 65,8 21 2,60 5 5,59 4 58,9 Evet 

İngiltere P-5 63,1 22 2,44 6 5,17 5 60,8 Evet 

Rusya P-5 143,1 9 2,02 8 2,43 11 90,7 Evet 

 

Üyelik Sisteminde Bölgesel Dağılım Esası: Söz konusu G-4 ülkelerinin dışında liderliğini 

İtalya’nın yaptığı ve bünyesinde Kanada, İspanya, Meksika, Güney Kore, Türkiye, Arjantin, 

Pakistan ve Malta’nın yer aldığı temeli yine 1995’e dayanan Oydaşma İçin Birlik Grubu 

(Uniting for Consensus -UfC) bulunmaktadır. Coffee Club olarak ta adlandırılan bu grubun 

üye sayısı yaklaşık 50 civarında olup dünyadaki Asya, Afrika, Latin Amerika gibi farklı 

bölgelerden üyelerin görüşlerini temsil etmektedir. Bu ülkeler temelde güvenlik konseyindeki 

daimi üye sayısını artırmayı önermemektedir. Bunun yerine geçici üye sayısına 12 ülke daha 

eklenmesini istiyor. Bu gruba göre, güvenlik konseyine ya daha uzun dönemli yarı-daimi 

sandalyeler eklenebilir, ya da geçici üyelerin bölgesel temelde yeniden dağılımı söz konusu 

olabilir. Buna göre Afrika ve Asya’ya 5’er, Latin Amerika’ya dört, Doğu Avrupa’ya bir ya da 

iki ve Batı Avrupa-Diğer grubuna ise üç sandalye eklenmelidir.99 Ancak karar alma 

yönteminde veto yerine çoğunluk esası getirilmesini istiyorlar. 

Ancak gerek G-4 grubunun gerekse Oydaşma İçin Birlik Grubu’nun görüşleri daimi üyeler ve 

BM genel kurulunda yer alan diğer devletlerce kabul edilmemiştir. Söz konusu bu iki grubun 

görüşlerine getirilen eleştirilerden biri Joseph Nye tarafından şu şekilde ifade edilmektedir. 

“Daimi üyelerin sayısının arttırılması karar almayı kolaylaştırmak yerine zorlaştıracaktır. BM 

kurulurken veto mekanizması büyük güçlerin kavga edip tüm BM sisteminin çökmesini 

engellemek için oluşturuldu. Elektriklerin gitmesi ve ışığın sönmesi, evin yanmasından 

iyidir.”100 

 
                                                        
99 Uniting for Consensus, http://en.wikipedia.org/wiki/Uniting_for_Consensus (Erişim Tarihi:04.10.2013) 

100 Reform Şart, 26.09.2013, http://www.aksam.com.tr/siyaset/reform-sart/haber-247872 (Erişim 

Tarihi:04.10.2013) 
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Veto Mekanizması Değiştirilmeli 

Daimi üyelerin sahip olduğu veto yetkisi çok ciddi güvenlik sorunlarında çoğu zaman karar 

almayı zorlaştırdığından veto kullanımının kaldırılması ya da hiç yoksa kısıtlanması için 

yöntemlerin geliştirilmesi talep edilmektedir. Özellikle Oydaşma İçin Birlik Grubu tarafından 

talep edilen bu reform güvenlik konseyini demokratik olmayan ve meşruiyetten yoksun bir 

organ haline dönüştürmektedir.101 Bu bakımdan Dünyadaki yeni koşullar ışığında, gerçek 

anlamda demokratik, temsil kabiliyetine sahip, etkin ve hesap verebilir bir Güvenlik Konseyi 

gerekmektedir. Zira son dönemde yapılan eleştirilerde de sıklıkla vurgulandığı gibi Dünya, 5 

tane daimi üyenin iki dudağının arasına bırakılamaz.102 Bunun içinde güvenlik konseyinin 

veto mekanizmasında acil reform yapılması kaçınılmaz görünmektedir. Bu konuda önerilen 

reformlardan biri ve belki de en dikkat çekeni güvenlik konseyinde kararların oy çokluğuna 

göre alınması yönündedir. Buna göre güvenlik konseyinde kararlar daimi üyelerin vetolarına 

göre değil toplam 15 üyenin verecekleri oyların çokluğuna göre alınması yönündedir. Bu 

konuda hali hazırda konseyde yürürlükte olan 9/15 sistemi geçerli olabilir. Bu mekanizma 

mevcut sistem içinde daimi üyelerin veto yetkilerini kaldırırken daimi üyeliklerine bir zarar 

vermemektedir. Ayrıca mevcut sistemin tıkanmasını önlemesi bakımından oldukça önemlidir.  

 

Genel Kurul, Güvenlik Konseyi Karşısında Güçlendirilmeli 

Tüm üyelerin egemen eşit devletler olarak temsil edildiği BM Genel Kurulu yapısı itibariyle 

güvenlik konseyine göre daha demokratik ve daha adil durumdadır. Ancak Genel kurulda 

                                                        
101 Lloyd Axworthy, Vetoes Underline Need to Reform UN, 08.02.2012,  

http://www.globalpolicy.org/security-council/security-council-as-an-institution/the-power-of-the-veto-0-

40/general-analysis-on-the-security-council-veto/51283-vetoes-underline-need-to-reform-un.html (Erişim 

Tarihi:05.10.2013) 

102 Dünya, 5 Tane Daimi Üyenin İki Dudağının Arasına Bırakılamaz, 25.09.2013, 

http://www.turkishny.com/headline-news/2-headline-news/134030-dunya-5-tane-daimi-uyenin-iki-dudaginin-

arasina-birakilamaz#.Uk29MX_uoXs  (Erişim Tarihi:05.10.2013) 
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üyelerin 2/3 çoğunluğuna göre alınan bazı karar tasarıları güvenlik konseyine geldiğinde bu 

çoğunluk dikkate alınmadan daimi üyelerin çıkarlarına uygun olmadığı zaman kolaylıkla veto 

edilerek devre dışı kalabilmektedir. Bu bakımdan genel kurulun aldığı kararların en azından 

bazı konularda dikkate alınması ve örneğin genel kurulda büyük bir çoğunlukla alınan 

kararların veto kapsamından çıkarılması istenmektedir. Bu durumda en azından uluslararası 

toplumun taleplerinin karşılanması ve güvenlik konseyine duyulan güvenin artması 

sağlanabilir.  

 

Devletler Yerine Bölgesel Organizasyonlar Daimi Üye Olmalı 

Güvenlik konseyinde talep edilen reformlardan biride bireysel olarak devletlere daimi üyelik 

vermek yerine bölgesel organizasyonlar veya bölgesel bloklara daimi üyelik verilmesi 

yönündedir. Böylesi bir yeniden yapılanma kuşkusuz güvenlik konseyinin mevcut yapısını 

çok fazla genişletmeden üyelerin temsiliyetini daha yüksek ve daha adil hale getirecektir. 

Ancak bu konuda büyük bir engel bulunmaktadır. Çünkü BM Antlaşması teşkilata sadece 

egemen devletlerin üye olabileceğini ve BM organlarında temsil edilebileceğini 

belirtmektedir. Bu nedenle örneğin Avrupa Birliği gibi bölgesel bir organizasyonun veya 

İslam İşbirliği Örgütü gibi siyasal teşkilatların BM’ye üye olamayacağını göstermektedir. 

 

İslam Dünyasının ve Afrika’nın Daimi Üyelik Sisteminde Temsil Sorunu Giderilmeli 

Güvenlik konseyinde daimi üye olarak bulunan 5 devleti dinsel açıdan incelediğimizde ABD, 

İngiltere, Fransa ve Rusya Federasyonu’nun Hıristiyanlığın çeşitli mezheplerine mensup 

olduğu görülecektir. Söz konusu bu ülkeler dünyadaki yaklaşık 2,2 milyar Hıristiyan’ı 

fazlasıyla temsil etmektedir.103 Bu üyelerden Çin’in ise nüfusunun yaklaşık % 42’sinin ateist 

                                                        
103 Christianity by Country, http://en.wikipedia.org/wiki/Christianity_by_country (Erişim Tarihi:05.10.2013) 
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olduğu ve % 30’luk kesiminin ise Taoizm inancını benimsediği görülmektedir.104 Buradan 

hareketle güvenlik konseyindeki daimi üyelerin Hıristiyan bir çoğunluğa sahip olduklarını 

söylemek mümkündür. Daimi üyelerin dinsel açıdan temsil ettiği insan sayısı dikkate 

alındığında ise yaklaşık 3,5 milyarı bulmaktadır. Bunun dışında semavi dinlerden bir diğeri 

olan Musevilik’te güvenlik konseyinde temsil edilmemektedir. Ancak başta ABD olmak üzere 

İngiltere ve Fransa bu dinin yaşadıkları İsrail devletini güvenlik konseyinde fazlasıyla temsil 

etmektedirler. 

Buna karşılık dünyadaki insanların yaklaşık 1,7 milyarının inandığı İslam dini daimi üyeler 

içindeki devletler arasında temsil edilmektedir. Bu durum elbette bu dinin mensubu olan 

insanlar ve devletler tarafından büyük bir eksiklik olarak görülmektedir. Zira güvenlik 

konseyinde İslam ülkeleriyle ilgili kararlar alındığında bu durum çoğunlukla şüpheyle 

karşılanmakta ve objektif bulunmamaktadır. Özgürleştirilmeye ve demokratikleştirilmeye 

çalışılan ve bu konuda uluslararası örgütlerle işbirliği yapması istenen İslam ülkelerinin dünya 

siyasetine katkıda bulunabilecek bir aktör haline dönüşmeleri güvenlik konseyinin bu 

yapısıyla açıkça mümkün görünmemektedir. Bu durumu aşmak için İslam İşbirliği Teşkilatı 

dışişleri bakanları 2005 yılında yayınladıkları ortak bir bildiri ile güvenlik konseyinde İslam 

dünyasını temsil edecek daimi üyelik verilmesini talep etmişlerdir.  

Benzer şekilde gerek nüfus gerekse coğrafi olarak büyük bir kıta olan Afrika’nın ne yazık ki 

güvenlik konseyinin daimi üyeleri arasında bu kıtayı temsil eden bir üye devlet 

bulunmamaktadır. Buna karşılık Avrupa kıtasının ise Rusya’yı dahil edersek güvenlik 

konseyinde 3 temsilcisi bulunmaktadır. Elbette bu durum Avrupa’nın dünya siyasetinde ne 

kadar etkili olduğunu ortaya koyarken Afrika’nın da 54 üye devletinin BM genel kurulunda 

temsil edilmesine rağmen dünya siyasetinde ne kadar etkisiz olduğunu göstermektedir. Diğer 

                                                        
104 Religion in China, http://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_China (Erişim Tarihi:05.10.2013) 
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taraftan bu durum güvenlik konseyinde daimi üyeler içinde büyük bir temsiliyet sorununu 

yaşandığının başka bir göstergesidir. 

Afrika’nın temsiliyeti noktasında yaşanan bir ilginç nokta ise şimdiye kadar bu kıtada yer alan 

herhangi bir devletin güvenlik konseyinde daimi üyelik için resmi bir adaylık başvurusunun 

bulunmamasıdır. Buna rağmen devletlerin izledikleri politikalar ve dünya siyasetindeki 

konumları dikkate alındığında bu kıtadan daimi üyelik için aday olabilecek potansiyel 

devletler olarak Cezayir, Mısır ve Etiyopya, Nijerya ve Güney Afrika Cumhuriyeti ön plana 

çıkmaktadır. Örneğin Cezayir şimdiye kadar izlediği tarafsızlık siyasetiyle büyük saygı 

kazanırken, Etiyopya BM’nin kurucu devletleri arasında yer almaktadır. Diğer taraftan Güney 

Afrika Cumhuriyeti kıtanın en büyük ekonomisine sahip ülkesi durumundadır. Nijerya ise 

Afrika’nın en kalabalık ülkesi olması ve BM’nin Barışı tesis operasyonlarına sağladığı geniş 

destekle göze çarpmaktadır. 

Genel bir değerlendirme yapılacak olursa gerek İslam dünyasının gerekse Afrika kıtasının 

daimi üyelikte en az birer sandalye ile temsil edilmesi konseyin temsiliyet sorununa bir 

bakıma çözüm olarak görülebilir. Ancak dinsel bir çoğunluğun daimi üyelik sisteminde temsil 

hakkı istemesi başka dinsel gruplarında örneğin Hinduların veya Budistlerin de benzer şekilde 

dinsel temelli bir hak iddia etmelerinin de önünü açacağından şu aşamada pek mümkün 

görünmemektedir. Afrika ülkelerinin de çoğunun yaşadığı ekonomik ve siyasi sorunların bu 

ülkelerin dünya siyasetinde bugüne kadar yeterli düzeyde etkili olamamalarına neden 

olduğundan kara kıtayı temsilen daimi üyeler arasına seçilmesi yakın gelecekte uzak bir 

ihtimal olarak görüldüğünü söylememiz mümkündür. 

 

Birleşmiş Milletler Teşkilatın Diğer Organlarına Yönelik Reform Talepleri 

BM teşkilatı daha öncede belirtildiği gibi sadece güvenlik konseyinden ibaret bir teşkilat 

değildir. Bu nedenle teşkilatın diğer organları da çeşitli faaliyetlerde bulunmakta ve kendi 
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görev alanlarıyla ilgili çalışmalar yürütmektedir. Ancak tıpkı güvenlik konseyi gibi diğer 

organlarının da zaman ayak uyduramadığı veya etkisiz kaldığı yönünde eleştiriler ve bu 

eleştirilerle birlikte reform talepleri bulunmaktadır. Esasında söz konusu bu reform taleplerine 

bakıldığında genel olarak BM teşkilatının kurumsal işleyişinde ve karar alma sisteminde 

sorunlar olduğu görülmektedir. Bu eleştirileri ve reform taleplerini incelediğimizde genel 

olarak şu noktaları kapsadığı görülecektir. 

 

Ekonomik ve Sosyal Konsey (ECOSOC) Fakir Ülkeleri Temsil Etmiyor 

Birleşmiş Milletler’in ana organlarından biri olan bu konsey aynı zamanda 14 BM ajansı, 

işlevsel komisyon ve beş bölgesel komisyonun, ekonomik, sosyal ve ilgili çalışmaların 

koordinesinden sorumludur. Konsey’in coğrafi dağılım esasına göre 54 üyesi bulunmaktadır. 

ECOSOC, Birleşmiş Milletler üye ülkeler sistemine göre ele alınan politika önerileri formüle 

etmekte ve uluslararası ekonomik ve sosyal konuları tartışmakta merkezi bir forum olarak 

hizmet vermektedir. Ekonomik ve sosyal konsey herkesin insan haklarına ve temel 

özgürlüklere etkin bir şekilde saygı göstermesini sağlamak üzere tavsiyelerde bulunabilir. 

Yetkisine giren konulara ilişkin olarak, genel kurula sunulmak üzere antlaşma tasarıları 

hazırlayabilir. Sivil toplum kuruluşları, Birleşmiş Milletler çalışmalarına katılmak için bu 

konseyden statü almaktadırlar. 

BM teşkilatının ekonomik ve sosyal konularda yönünü ve politikalarını belirleyen bu organa 

yapılan eleştiriler genel itibariyle 2 konuda yoğunlaşmaktadır. Bunlar: 

Ekonomik ve Sosyal Konsey’de de diğer BM organlarında olduğu gibi demokratik süreç 

eksikliği bulunmakta olup, şeffaflık (tranparency) ve hesap verebilirlik (accountability) 

noktasında büyük eksiklikleri bulunmaktadır. Kısaca bu organ şeffaf ve hesap verebilir bir 

yapıda değildir.  
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Ekonomik ve Sosyal Konsey zengin ülkelerin çıkarlarına hizmet etmektedir. Bu konseyde üye 

olarak yer alan ABD, İngiltere, Fransa Almanya ve Japonya gibi devletler ekonomik ve siyasi 

olarak diğer üyelere göre daha baskın olduğundan alınan kararlar ve izlenen politikalar 

çoğunlukla bu devletlerin çıkarlarına uygun olmaktadır. Dolayısıyla fakir ülkelerin yararına 

olan karar alınması çoğunlukla mümkün değildir. 

Bu eleştiriler karşısında önerilen reform taleplerinin başında öncelikli olarak Ekonomik ve 

Sosyal Konsey’in üye sayısının azaltılarak karar alma sisteminin daha basitleştirilmesi ve 

ekonomik ve siyasi açıdan güçlü devletlerin bu konseyden çıkarılması en azından 

ağırlıklarının azaltılması gelmektedir. Ayrıca daha küçük ve daha işlevsel olan Sosyal ve 

Ekonomik Güvenlik Konsey’i olarak isminin değiştirilmesinin daha faydalı olacağı 

düşünülmektedir.105  

 

Genel Sekreter Daimi Üyelerin Belirlediği Adaylardan Seçiliyor 

Genel Sekreterlik, BM’in diğer organları için çalışan, onların getirdiği program ve politikaları 

yönetip, uygulayan organdır. Genel Sekreter, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca Birleşmiş 

Milletler Güvenlik Konseyi’nin önerisi üzerine altı yıllık bir dönem için atanır, görev süresi 

uzatılabilir. Genel Kurula BM çalışmaları üzerine yıllık rapor sunar; uluslararası barış ve 

güvenliğe yönelik bir tehdit olarak değerlendirdiği durumlarda Güvenlik Konseyi'ni 

uyarabilir; uluslararası anlaşmazlıklarda arabuluculuk yapabilir. Genel Sekreter, BM’in üst 

yönetim görevlisidir. Örgüt’ün Adalet Divanı dışında kalan ana organlarının toplantılarına 

katılır. Çalışmalarını New York’taki BM binasında yürüten genel sekreter aynı zamanda 

BM'nin Cenevre'deki bürosunun çalışmalarını da denetler. Genel sekreter bunların dışında 

adeta Birleşmiş Milletler'in gayri resmi olarak sözcüsü ve liderliğini görevini de üstlenir. 

                                                        
105 Jens Martens, The Reform of the UN Economic and Social Council (ECOSOC): A Never-Ending Story?, 

http://www.globalpolicy.org/social-and-economic-policy/social-and-economic-policy-at-the-un/reform-of-

ecosoc-and-the-social-and-economic-policy-process-at-the-un/47509.html (Erişim Tarihi:05.10.2013) 
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Görüldüğü gibi oldukça önemli bir konumda olan genel sekreterlik makamı adeta genel kurul 

ile güvenlik konseyinin arasını yapan bir bakıma üye devletlerin çoğunun sesini güvenlik 

konseyine ileten aracı vazifesi görmesi beklenir. Ancak genel sekreter olarak seçilecek kişinin 

güvenlik konseyi tarafından belirlenip genel kurula önerilmesi söz konusu seçimin liyakate 

(meritocracy) göre değil de sanki daimi üyelerin çıkarlarına hizmet edecek tarzda seçildiğini 

bu konuda gizli pazarlıklar yürütüldüğü şeklinde algılanmasına neden olmaktadır. Kısacası 

genel sekreter seçiminin şeffaf olmadığını ifade etmektedirler. Zira BM Genel Sekreteri’nin 

seçimi konusunda da daimi üyelerin veto kartı sürekli ceplerindedir. Bu nedenle Genel 

Sekreterlerin daimi üyeleri kızdırabilecek işlere girmekten çoğunlukla kaçındıklarını 

söylemek yanlış olmayacaktır. 

Bu nedenle genel sekreterin seçimi noktasında genel kurulun belirleyici olması ve demokratik 

yöntemlerle açık ve şeffaf bir seçimle genel sekreterin seçilmesi yönünde reform talebinde 

bulunmaktadırlar. Bunun yanında talep edilen bir başka konuda genel sekreterlik bünyesinde 

yer alan diğer önemli bürokratik pozisyonlarında çoğunlukla daimi üyelerin vatandaşları 

tarafından işgal edilmesidir. Öyle genel sekreterlik içindeki birçok kilit görev de yer alan bu 

kişiler BM’nin çıkarlarına hizmet etmekten çok kendi ülkelerinin çıkarlarına hizmet 

etmektedirler.  

 

Genel Kurul’un Etkisi Artmalı ve Çalışma Sistemi Daha Hızlı Olmalı 

BM teşkilatına üye tüm devletlerin egemen eşit devletler olarak temsil edildiği adeta bir 

dünya meclisi konumunda olan genel kurul bu özellikleri nedeniyle daha adil ve daha 

demokratik bir organ olarak görev yapmaktadır. Ancak genel kurulda birçok açıdan 
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eleştirilmekte ve genel kurula yönelik olarak talepler gündeme gelmektedir. Bu reform 

talepleri daha çok şu alanlarda toplanmaktadır.106 

Genel Kurul daha çok üyeye sahip olmasına rağmen güvenlik konseyi karşısında çok etkisiz 

ve silik kalmaktadır. Bu nedenle genel kurulun rolü ve otoritesi artırılmalıdır.  

Genel Sekreterin seçiminde genel kurul güvenlik konseyinin belirlediği adayların seçimini 

yapmaktadır. Bunun yerine genel kurulun seçeceği genel sekreter adaylarını güvenlik 

konseyi onaylamalıdır. Bu şekilde genel sekreter daha çok üye devletin katılımıyla 

seçileceğinden daha demokratik bir seçim olacaktır. 

Genel Kurulun çalışma sistemi çok yavaş ve hantal bir yapıdadır. Bir kararın alınabilmesi için 

çok uzun zaman ve bürokratik aşama gereklidir. Bu nedenle üyelerin daha hızlı karar 

alabilmeleri için bürokratik işlemler azaltılmalı ayrıca çalışma komiteleri daha işlevsel 

hale getirilmelidir.  

 

BM’NİN GELECEĞİ İLE İLGİLİ SENARYOLAR 

BM teşkilatı özellikle Soğuk Savaş sonrası dönemle birlikte büyük bir güven krizi içine 

girmiştir. Teşkilatın bu krizden nasıl çıkacağı hayata geçireceği reformlara ve kaybettiği 

siyasi kararlılığını yeniden kazanıp kazanamayacağına bağlıdır. ABD öncülüğündeki çok 

uluslu gücün 2003 Martında Irak’a karşı açtığı savaş, kolektif güvenlik mekanizmasının 

büyük yaralar almasına neden oldu ve bu mekanizmanın artık işlemediği ile ilgili yargıların 

tartışılmasına yol açtı.107 9 Mart tarihli New York Times’in başyazısında vurgulandığı gibi, bu 

savaşın ilk kurbanı BM’dir. Her ne kadar BM görkemli binası ve bütün kurumları ile hala 

varlığını koruyor görünse de, üç yıl önce dünya kamuoyunun bu kuruluşa atfettiği değer ile 

                                                        
106 Lydia Swart, Revitalization of The Work of The General Assembly, 

http://www.globalpolicy.org/images/pdfs/04revitalization.pdf (Erişim Tarihi:05.10.2013) 

107 Thomas M. Franck, “What Happens Now? The United Nations After Iraq”, The American Journal of 

International Law, Cilt. 97, No.3, 2007, s.617. 
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Irak savaşı sonrasında dünya halkları nezdindeki meşruiyeti ve güvenilirliği arasında büyük 

bir fark vardır.108 

BM’nin içinde bulunduğu meşruiyet krizinin aşılması konusunda kısa vadede ne yazık ki 

yakın gelecekte olumlu bir değişim görülmemektedir. Anakronik yapı, orantısız temsil 

sorunu, veto yetkisinin sınırlı sayıda üyeye verilmiş olması, finansal sorunlar, siyasi kararlılık 

eksikliği, kolektif güvenlik mekanizmasının işlevsiz hale gelmesi, bölgesel entegrasyon ve 

yapılanmaların (AB gibi) giderek daha etkili olması, uluslararası toplumun BM’ye olan 

güvenin sarsılması vb. gibi bir dizi sorun içinde BM’nin meşruiyet krizini en azından 

öngörülebilir bir gelecekte aşabileceğini iddia etmek çokta mantıklı görünmediğini 

söylemememiz mümkündür. 

Mevcut ve önümüzdeki dönemde yaşanabilecek potansiyel gelişmeler dikkate alınarak 

BM’nin geleceği konusunda 4 farklı senaryonun gerçekleşebileceğini söyleyebiliriz. Buna 

göre; 

Olumlu Senaryo: BM, kurumsal etkinliğini artırıp tüm üyelerin güvenini kazanarak ve 

uluslararası sistemde belirleyici, yönlendirici güce sahip bir örgüte dönüşebilir. Bu 

senaryonun gerçekleşmesi için teşkilatın özellikle güvenlik sorunlarının çözümünde kınama 

ve uyarma dışında kolleftif güvenliği tehlikeye atan hangi güç olursa olsun karar alıp askeri 

müdahale seçeneğini kullanması ve alacağı kararların uluslararası kamuoyu tarafından 

onaylanması gerekmektedir. 

Karamsar Senaryo (Statükoyu Koruma): BM’nin şu anki görünümünde önemli bir değişim 

yaşanmayabilir ve örgüt varlığını sürdürse de etkinliğini iyice yitirebilir. Bu durumda örgüt by 

pass edilerek sorunların çözümünde güvenlik konseyi kararı aranmadan ABD’nin yaptığı gibi 

güvenlik sorunlarına müdahale edilebilir. Bu senaryo esasında kısa vadede olması beklenen 

                                                        
108 Felicity Barringer, Iraq Crisis Casts Doubts On Future Power of UN, New York Times, 09.03.2003, 

http://www.nytimes.com/2003/03/09/world/threats-and-responses-diplomacy-iraq-crisis-casts-doubts-on-future-

power-of-un.html (Erişim Tarihi:05.10.2013) 
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senaryo olarak görülebilir. Zira mevcut daimi üyeler kendi saygınlar kulübüne yeni üye kabul 

etme konusunda isteksiz görünmektedirler. 

Olumsuz Senaryo: BM tıpkı kendinden önceki selefi olan Milletler Cemiyeti gibi ortadan 

kalkabilir. Esasında bu senaryonun gerçekleşme ihtimalide yakın gelecekte pek mümkün 

görünmemektedir. Her ne kadar BM teşkilatı güvenlik sorunlarının çözümünde başarısız olsa 

da devletleri tek çatı altında toplayabilen en büyük evrensel örgüt konumundadır. Ayrıca 

sağlık, çevre, sosyal gelişim gibi alanlarda büyük başarılar elde etmiştir. Bu nedenle eğer 

dünyada çok büyük bir skandal ya da büyük bir savaş çıkmadığı sürece teşkilatın MC ile aynı 

kaderi paylaşması uzak bir ihtimaldir. 

Olası Senaryo: BM içindeki meşruiyet ve güven krizi orta ve uzun dönemde aşılamazsa 

yükselen güçlerin önderliğinde (Almanya, Japonya, Brezilya, Hindistan, Türkiye, İtalya, 

Güney Kore gibi) BM’ye alternatif bir 3. Nesil teşkilatın kurulması gündeme gelebilir. Bu 

senaryo şu aşamada gerçekleşmesi uzak görülse de güvenlik konseyinin yapısında bir 

değişiklik olmaması durumunda veya orantısız temsil sorunu çözülmezse söz konusu bu 

güçler belki diğer daimi üyelerden bazılarını örneğin Rusya ve Çin’i de aralarına alarak BM 

teşkilatına alternatif bir örgüt kurabilir.  

 

Sonuç: 

Dünya siyasi tarihinde evrensel anlamda, dünya devletlerini kendi bünyesinde toplayan ilk 

siyasi örgüt olan Birleşmiş Milletlerin temel kuruluş nedeni, uluslararası barış ve güvenliğin 

sağlanmasıdır. İkinci Dünya Savaşında insanlığın yaşadığı büyük yıkım ve acıların bir daha 

tekrarlanmaması için dünya halklarının tümünü kapsayacak bir örgüt gereksinimi doğmuş ve 

savaştan galip çıkan devletlerin önderliğinde, bugünkü bilinen yapısıyla BM teşkilatı 

kurulmuştur. Kuruluşundan hemen sonra, dünyanın siyasal olarak iki kutuplu bir yapıya 

dönüşmesi nedeniyle, soğuk savaş yıllarında BM kendisinden beklenen görevleri ve liderliği 
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istenildiği ölçüde yerine getirememiştir. Ancak yine de sömürge altında bulunan devletlerin 

bağımsız olmalarını kolaylaştırmak, uluslararası hukuk kurallarının yerleşmesine yardımcı 

olmak, dünya devletleri arasında daimi bir diyalog sağlayan ortak bir platform olmak gibi 

önemli işlevleri de yerine getirmiştir. Bir başka deyişle tüm devletleri bir arada toplayan bir 

çatı vazifesi görmüştür ve günümüzde de hala bu işlevini sürdürmektedir.  

BM’nin kuruluşundan günümüze kadar geçen yaklaşık 70 yıllık süre incelendiğinde teşkilatın 

bazı alanlarda büyük başarı elde ederken bazı alanlarda özellikle de uluslararası güvenlik 

sorunlarının çözümü ve dünyada barış sağlama noktasında büyük başarısızlıklar elde etmiştir. 

Kuşkusuz güvenlik gibi ciddi konularda teşkilatın başarısız olmasında en önemli sebeplerden 

biri teşkilatın çekirdeği konumunda yer alan güvenlik konseyi ve bu konseyde yer alan 

ayrıcalıklı konumda bulunan diğer üye devletlerden “daha eşit ve daha egemen” olan daimi 

üyelerin varlığıdır. Öyle ki bu üyeler sahip oldukları veto yetkisi sayesinde güvenlik ve barış 

tesis etme noktasında diğer devletler adına karar alırken barış ve adalet gibi felsefi-

soyut kavram ve değerleri göz önünde bulundurarak değil; tam tersine, öncelikle kendi 

ulusal çıkarlarını düşünerek karar verdikleri görülmektedir. Bu sebeple tıpkı günümüzde 

olduğu gibi birçok sorun geçmişte de bir türlü çözülememiştir. Yaşanan tecrübeler BM gibi 

tarihin en büyük küresel organizasyonunun işlerliğinin öncelikle Güvenlik Konseyinin daimi 

üyelerinin tutumlarına ve diğer üye devletlerin yaklaşımlarına bağlı olduğunu göstermektedir. 

Böyle bir organizasyonun uluslararası güvenlik sorunlarında daha aktif ve adilane rol 

oynayabilmesi için Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin ayrıcalıklarının Genel Kurul 

tarafından dengelenebilir bir yapıya kavuşturulması kaçınılmaz görünmektedir. 

Bu nedenle geçmişte olduğu gibi BM teşkilatına yöneltilen eleştirilerin odağında güvenlik 

konseyi ve konseyin ayrıcalıklı konumda bulunan daimi üyeleri ABD, İngiltere, Fransa, 

Rusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti yer almaktadır. Her ne kadar 2. Dünya Savaşı 

sonrası dünyadaki siyasi dengelerin korunması amacıyla realist bir bakış açısıyla oluşturulan 
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bu daimi üyelik sistemi o dönem için dünyadaki güç dengelerini yansıtsa da günümüz 

şartlarında bu devletlerden İngiltere, Fransa ve Rusya’nın dünya siyasetinde ağırlıkları 

azalmış durumdadır. Öyle ki bugün Almanya ve Japonya’nın ekonomik ve siyasi gelişmişlik 

düzeyleri bu devletlerden daha fazladır. Bu bakımdan söz konusu daimi üyelerin günümüz 

dünyasında güç dengelerini yansıttığı söylenemez. 

Güvenlik Konseyi’nin en çok eleştiri alan ve en çok reform edilmesi istenen başlıca 2 alan 

bulunmaktadır. Bunlar: 

Daimi Üyeler Arasında Oybirliği esasına göre karar alınması ve Veto Yetkisi’nin ulusal 

çıkarlara göre kullanılması: Buna göre güvenlik konseyi kararlarını daimi üyelerin veto 

hakkını kullanmamaları şartıyla ve 2/3 çoğunlukla almaktadır. Yani bugün için 15 üyeli 

güvenlik konseyinde bir karar çıkabilmesi için aranan çoğunluk 9/15’tir. Esasında söz konusu 

oran teknik olarak doğru olsa da asıl eleştiri daimi üyelerin gösterdikleri tavırdan 

kaynaklanmaktadır. Çünkü daimi üyeler ulusal çıkarları söz konusu olduğunda, konu 

dünya barışını ilgilendirse bile adım atmamakta ve BM’ye de adım attırmamaktadır. Bir 

başka deyişle daimi üyeler sorunları kendileri çözmediği gibi veto yetkileri sayesinde komple 

BM teşkilatını da kilitlemek suretiyle diğer devletlerin sorunu çözmelerini de 

engellemektedir.109 Zira BM güvenlik konseyi kararı olmadan bir ülkenin başka bir ülkedeki 

bir soruna askeri güç kullanarak müdahale etmesi uluslararası hukuk açısından meşru 

görülmemekte müdahaleyi yapan devletin uluslararası kamuoyunda prestij kaybetmesine 

neden olmaktadır. Elbette bu durum güçlü devletler açısından bir sorun teşkil etmemektedir. 

Örneğin ABD’nin 20 Mart 2003’te güvenlik konseyi kararı olmadan Irak’ı vururken eli kolu 

                                                        
109 Örneğin, soğuk savaş döneminde daimi üyelerin de dolaylı ya da doğrudan tarafı olduğu savaşlar ve silahlı 

çatışmalar, Güvenlik Konseyi’nin sadece izlemekle yetindiği konular olmuştur. Vietnam savaşı, İsrail-Filistin 

meselesi, Sovyetlerin Afganistan işgali, İngilizlerin Süveyş Kanalı saldırısı, Fransızların kanlı Cezayir işgali ya 

da Çin’in Kore Savaşındaki tutumu bunun birkaç örneğidir 
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bağlı, sessizce bekleyip, hiç bir karar alamaması BM bu tavrıyla; İtalya Habeşistan’ı ve 

Japonya Mançurya’yı işgal ederken sessiz kalan Milletler Cemiyeti’nin konumuna düşmüştür. 

Daimi Üyelerin BM Teşkilatı İçinde Orantısız Ağırlığa Sahip Olması: BM ilk 

kurulduğunda 51 devlet teşkilat içinde yer alıyordu. Bu dönemde daimi üye sayısı bu devletler 

için yeterli olarak görülse de günümüzde BM’ye üye devlet sayısı 193’e ulaşmıştır. Bir başka 

deyişle BM’nin kapasitesi kuruluşuna göre yaklaşık 4 kat artmıştır. Toplam üye sayısı 

artarken daimi üyelerin sayısının artmamış olması açıkçası daimi üyelerin saygınlığını daha 

da katmerli hale getirmiştir. Zira bu üyelerin sahip olduğu veto yetkisi tüm üyelerin üzerinde 

uzlaştığı bir kararın alınmasını engelleyebilmektedir. Veto imtiyazı kullanılmasa bile bu 

yetkiyi kullanma tehdidinin yapılması dahi, Konsey’den geçecek kararların daimi ülkelerin 

istediği formata çekilmesine yetmektedir. Veto yetkisi, BM Genel Sekreterinin seçilmesi ve 

BM Antlaşmasının değiştirilmesi gibi kritik meselelerde de devreye girmektedir. Bu durum, 

beş daimi üyenin tüm BM teşkilatı üzerinde orantısız bir ağırlığa ve güce sahip olması 

sonucunu doğurmuştur.  

Güvenlik konseyine getirilen bu eleştirilerin kuşkusuz haklılık payı yüksektir. Bu nedenle 

dünya siyasetinde halihazırda gerek ekonomik gerekse siyasi olarak belirli bir konumda olan 

başta G-4 ülkeleri olarak ifade edilen Almanya, Japonya, Hindistan ve Brezilya gibi ülkeler 

BM teşkilatının yeni daimi üyeleri olmak için büyük çaba göstermektedirler. Bunun dışında 

Türkiye’ninde içinde bulunduğu sayıları 50’den fazla olan Oydaşma İçin Birlik Grubu üyeleri 

de daimi üye sayısının arttırılmasından çok veto sisteminin kısıtlanması ve kararların 

konseydeki üyelerin çoğunluğuna göre alınmasını önermektedir. Bunun dışında Afrika Grubu 

olarak adlandırılan devletler ise, Güvenlik Konseyi’nin ağırlıklı gündeminin Afrika ülkeleri 

olmasına rağmen Afrika kıtasının Konsey’de yeterli oranda temsil edilmediğini ve en az 2 

daimi üyeliğin kendilerine verilmesi gerektiğini savunmaktadır. Zira BM içinde üye devlet 

sayısı bakımından ilk sırada olmasına rağmen daimi üyelik dışında bırakılması dünya barışına 
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hizmet etmemektedir.110 Diğer bir konu da daimi üyeler arasında Müslüman bir ülkenin 

olmayışıdır. Dört Hıristiyan ve bir de Taoist ve Budist ülkenin olduğu küçük ve etkili bu 

masada Müslüman dünyasından bölgesel güce ulaşmış, demokratik değerleri benimsemiş ve 

bölgesel sorunlara çözüm arayan bir ülkenin yer alması gereklidir. 

Tüm bu eleştiriler ve reform talepleri uzun yıllardan beri dile getirilse de değişim taleplerine 

karşı direnç gösterenlerin savundukları argüman üye sayısının artmasının ya da değişime 

uğratılmasının kaosa sebebiyet vereceğidir. Çünkü üye sayısının artması karar alınmasını daha 

da zorlaştıracaktır zira 5 daimi üye arasında bile karar almak zorken 9 veya 15 daimi üye 

arasında karar almak daha zor hale gelecektir denilmektedir. Bu sorunu aşmak bazı ülkelerce 

önerilen reformlardan biri veto yetkisinin sınırlandırılması ya da kaldırılması Bu öneriler 

arasında, bir kararın geri çevrilmesi için en az iki ya da üç daimi üyeden veto görmesi ya 

da veto hakkının kullanılabileceği konuların sınırlandırması teklifleri bulunmaktadır. 

Bu sınırlandırma konusunda en hayati husus ise, üçte iki çoğunlukla BM Şartında yapılacak 

değişikliklerde veto kartının kullanılamamasının sağlanmasıdır. Bunun yapılabilmesi için de 

bu yönde alınacak bir değişiklik kararının mevcut daimi üyelerce veto edilmemesi gereklidir.  

BM Antlaşmasında değişiklik yapılmasını gerektiren bu isteklerin nasıl karşılanabileceği ise 

yine BM Şartında düzenlenmiştir. Bunun için Genel Kurul’un nitelikli onayının (üçte iki oy 

çokluğu) alınması ve 5 daimi üyenin bunu veto etmemesi gereklidir. Tabii burada veto kartını 

elinde tutan daimi üyelerin pozisyonları ve ne diyecekleri önem kazanmaktadır. ABD, 

Japonya ve Hindistan’ın daimi üyeliğine razı olabileceğini ve az sayıda da olsa geçici 

üyeliklerin artabileceğini düşünmektedir. Fransa ve İngiltere ise G-4’ün daimi üyeliğini 

desteklemekte ve Konseyin sayısal anlamda özellikle birkaç Afrika ülkesini de içine 

                                                        
110 2005 yılında G–4 ülkeleri, Afrika grubunu da yanlarına çekebilmek adına, kendi üyeliklerinin yanında iki 

Afrika ülkesine de daimi üyelik statüsü verilmesini teklif etmişlerdir. 



307 
 

alacak şekilde genişlemesine sıcak bakmaktadır. Rusya ve Çin ise Hindistan’ın daimi 

üyeliğini desteklediklerini açıklamışlardır.111 

2009 yılında Fransa ve İngiltere soruna ara bir çözüm bulmak için ilginç bir öneride 

bulunmuşlardır. Buna göre; Konsey’in daimi üyeliğine aday ülkelerin Konsey’de belirli 

bir deneme sürecine alınması ve bu sürecin sonunda yapılacak değerlendirmenin 

ardından daimi üyelikleri hakkında bir karar verilmesidir. Bu önerinin altında yatan 

düşünce, yükselen taleplerin kısmen de olsa karşılanması ve daimi üyeliğe istekli 

ülkelerin performansının daimi üye yapılmadan önce gözlenmesidir. 

Güvenlik Konseyi’nin meşruiyet ve güvenilirlik sorunu ile anti-demokratik yapısı her geçen 

gün daha yüksek sesle tartışılmakta ve önümüzdeki dönemde de tartışılmaya devam edecektir. 

Aslında problemin çözümü için yeterli sayıda öneri ve görüşler de bulunmaktadır. Ancak 

bulunmayan tek şey, bunun için gerekli olan yeterli istek ve iradedir. Mevcut statükonun 

devam etmesini kendi ulusal çıkarları için daha uygun gören daimi üyelerin tutumu, bu 

iradenin oluşmasının önündeki en büyük engeldir. Bu ayrıcalıklı pozisyonlarıyla dünya 

siyasetinde belirleyici rol oynamaya devam etmek ve bu imtiyazlı alanı, gelişmekte olan 

dünyayla paylaşmamak için çaba göstermektedirler. Ancak, gelişen ve değişen dünyanın, 2. 

Dünya Savaşından sonra belirlenen ve dünya barışının tesisine yeterli katkıyı sağlamaktan 

uzak bu güç dengesine etki etmesi ve onu değiştirmesi kaçınılmazdır 

Gelinen noktada, BM sistemini hem şekil hem de görevler bakımından yeniden tanımlamak 

için BM Antlaşmasının değiştirilmesi artık kaçınılmaz bir hal almıştır. Böyle bir durumda ise, 

pandoranın kutusu açılacağından, üçüncü nesil bir Evrensel Örgütün hangi temel değerlere 

göre kurulacağı ve özellikle de kimin çıkarının, nasıl temsil edileceğine ilişkin tartışmalar 

bitmek bilmeyecektir. BM teşkilatı belki hiçbir zaman resmen feshedilmeyecektir; ama 

dünya politikasında oynadığı rol azaldıkça, ağırlığı ve işlevleri değişecek, merkez olma 
                                                        
111 Güvenlik Konseyinde Reform İhtiyacı, 27.09.2011,  

http://www.sde.org.tr/tr/haberler/1638/guvenlik-konseyinde-reform-ihtiyaci.aspx# (Erişim Tarihi:05.10.2013) 
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özelliğini de yitirebilecektir. Ne yazık ki, BM’nin işlevsizleştirildiği bir ortamda, 

dünyanın değişik bölgelerindeki pek çok potansiyel kriz noktasında barışı korumak ve 

tansiyonu düşürmek de artık kolay olmayacaktır. Bunun anlamı ise 21. yüzyılın 

belirsizliklerle dolu olması demektir. 
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TÜRKİYE, ABD, İSRAİL İLİŞKİLERİ ÇERÇEVESİNDE BARIŞ KARTALI 

PROJESİ VE BÖLGESEL GÜVENLİK SORUNLARI 

 

Uğur Özgöker* 

Hüseyin Çelik** 

 

Türkiye’nin ABD’nin Boeing firması ile 2003 yılında imzaladığı bir buçuk milyar dolarlık 

dört adet Awacs (Airborne Warning and Control System – Havadan Erken İhbar ve Kontrol 

Sistemi) uçağı 2007 yılında teslim edilmesi taahhüdüne rağmen 2014 yılının Şubat ayında 

teslim edilmiştir. Gecikmenin yedi yıl olması ve teslimatın devamlı ertelenmesi dikkat 

çekmektedir. Aslında uçakların teslim süreci ekonomik alandan diplomasi alanına taşınmış 

durumdadır. İsrail’in ELTA firmasının uçaklara konulması planlanan elektronik harp 

teçhizatını teslim etmediği gerekçesiyle bir uzamanın söz konusu olduğu ve gecikme 

tazminatının Türkiye’ye ödendiği açıklanmıştır. Bu gecikme Türkiye’nin ulusal hava 

savunmasının büyük ölçüde etkilemiştir. Türkiye’nin üzerinde bulunduğu coğrafya dağlık bir 

alandan oluşmakta ve yer radarlarıyla bu alanı kontrol etmek konusunda çeşitli sıkıntılar 

yaşanmaktadır. Barış Kartalı ismi verilen bu proje ile bu sıkıntıların ortadan kaldırılacağı 

hedeflenmekte ve uçakların bir nevi istihbarat toplama makinesi olacağı 

değerlendirilmektedir.  

Bu bildiride Barış Kartalı projesinin siyasi gelişmelerden etkilendiği ve ülkelerin ekonomik 

projeleri bölgede siyasi ve askeri güç olma isteklerine göre şekillendirdiği varsayımlarından 

hareket edilmiştir. Bu varsayımlar doğrultusunda betimleyici bir çalışma yapılmış ve bu örnek 

olay çerçevesinde Türkiye, ABD ve İsrail ilişkileri incelenmiştir. Bu uluslararası üçlü ilişkinin 

bölgenin siyasi gerçeklerine uygun olarak geliştiği ve ülkelerin konjonktürel şartlara uygun 
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politikalar uyguladığı belirlenmiştir. Uygulanan politikalar sonucunda bölge güvenliğinin 

önemli ölçüde etkilendiği değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: AWACS, Barış Kartalı Projesi, Türkiye, ABD, İsrail İlişkileri, Güvenlik 

Politikaları 

 

GİRİŞ 

Suriye, 22 Haziran 2012 günü Malatya Erhaç Hava Üssü'nden görev amacıyla kalkan RF-4E 

Phantom tipi bir Türk keşif uçağını Suriye karasularının (12 mil) bir mil dışında, uluslararası 

sularda vurarak düşürmüş ve iki pilot hayatını kaybetmiştir. Türkiye’nin Suriye ile yaşadığı 

bu olay yine Türk hava savunma sistemindeki sorunları gündeme getirmiştir. Türkiye’nin üç 

yanını kaplayan denizlerdeki varlığının ne kadar sorunlu olduğu ve bu bölgelere uçaklar 

tarafından yapılan seyrüsefer, tatbikat ve eğitim uçuşlarının ne kadar tehlikeli olduğu bu 

olayda tekrar ortaya çıkmıştır. Türkiye açık denizlerde yaptığı harekât, tatbikat ve eğitim gibi 

etkinliklerde kendisini destekleyen unsurlardan ne yazık ki yoksun durumdadır. Bu konularda 

destek olacak Türkiye’nin ne uçak gemisi yoktur. Geç teslim edilen de havadan erken ihbar 

uçağı (AWACS) Türkiye’nin bölgede etkili olmasını etkilemiştir. Bu nedenle deniz aşırı 

yapılan harekâtlar her zaman sınırlı ölçüde yapılabilmektedir. Türkiye’nin radar kaplaması 

dağlık bir ülke olmasından dolayı tam değildir. Türkiye’nin süper bir güç olması için 

savunmasını sınırlarından daha ileri çekmesi gerekmektedir. Bu da daha önce sıralanan uçak, 

gemi ve techizatlarla mümkündür. Türkiye yıllardır bunları temin etmek için uğraşmaktadır.   

Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçağı adıyla bilinen AWACS (Airborne Warning and 

Control System) uçakları her türlü hava şartında gözetleme, komuta, kontrol ve iletişim 

görevlerinde kullanılmaktadır. İlk defa 1975 yılından uçan bu havadan radar sistemi her türlü 

hava araçlarını yukarıdan üç boyutlu olarak görme imkânına sahiptir. Daha sonra NATO 

envanterine giren bu sistem Türkiye üzerinde de görev yapmaya başlamıştır. Sistem alçak 
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hedefler için 250 NM, orta ve yüksek hedefler için 400 NM menzile sahiptir. Havada kalış 

süresi ortalama sekiz saattir. Havadan yakıt ikmal ile bu sürenin uzatılması imkânı 

bulunmaktadır. İngiltere ve Fransa kendi AWACS sistemlerine sahiptir. ABD’nin yanı sıra 

Japonya, Suudi Arabistan bu uçakları kullanmaktadır. Güney Kore, Avustralya ve Hindistan 

gibi ülkeler de AWACS sistemine sahiptirler. 

Konsept itibariyle özellikle dağlık bölgelerde uçan araçları gözetleme, tespit ve kontrol 

fonksiyonları oldukça zor olduğundan AWACS sistemi çok avantajlı bir sistemdir. Ülkenin 

çeşitli yerlerine çok sayıda radar konuşlandırmak yerine bir AWACS uçağı bu görevleri 

fazlasıyla yapabilmektedir. Türkiye’nin de dağlık bir coğrafyaya sahip olması çık sayıda yer 

radarlarına ihtiyaç duyulmasına neden olmaktadır. Çok sayıda yer radarı kullanılmasıyla bile 

Türkiye Radar Kaplaması tam olarak oluşturulamamaktadır. Bu nedenle havadan bir radar 

ihtiyacı ülkede hava savunmasının sağlanması düşüncesinden itibaren mevcut olmuştur.  

Türkiye üzerinde NATO envanterine sahip bu uçan radarlar doksanlı yıllardan beri 

uçmaktadır. Yüzlerce Türk subay ve astsubay bu uçaklarda görev yapmıştır ve bu nedenle 

Türk Hava Kuvvetleri AWACS tecrübesine sahiptir. 

Türkiye’nin bu uçakları satın alma fikri 1980’li yıllardan itibaren başlamıştır. 1990’lı yıllarda 

da Türk Hava Kuvvetlerinin AWACS tecrübesi kazanması ile bu çalışmalar hızlandırılmıştır. 

Türkiye ile ABD arasında 2003 yılında Barış Kartalı Projesi adı altında AWACS uçaklarının 

satın alınması konusunda bir anlaşma imzalanmıştır. Bu anlaşmaya göre dört adet AWACS 

uçağı ve bir adet yer sisteminin Türk Hava Kuvvetleri envanterine kazandırılması 

amaçlanmıştır.  

2002 yılında Başbakan Bülent Ecevit zamanında imzalanan ilk anlaşma 1,3 milyar dolar 

olduğu halde 2003 yılında atılan nihai anlaşmada bu bedel 1.5 milyar dolara çıkmıştır. 

Anlaşmaya göre Türk firmaları (TAI, Aselsan, Havelsan, Selex, Mikes, Kale Kalıp, THY) 

projede çeşitli sorumluluklar üstlenirken uçak ve radarı ABD firmaları (BOING, 
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NORTHROP) tarafından karşılanacaktı. Sistemin elektronik harp teçhizatını ise İsrail’in 

ELTA firması üretecekti. Elektronik harp teçhizatı donanım ile yazılımdan oluşuyordu ve ileri 

teknoloji gerektirmekteydi. İlk uçağın AWACS sistemine dönüştürme işlemleri 2005 yılında 

başladı ve dördüncü uçak TAI tesislerinde 2007’de dönüştürme hattına sokulmuştur. İlk 

uçağın 2008 yılında Türkiye’ye teslim edilmesi planlanıyordu. Bu gecikmeden dolayı 

Türkiye’ye BOING firması 183 Milyon dolar ceza ödemiştir1.  

Mavi Marmara gemisi olayından sonra Türkiye ve İsrail ilişkilerinin bozulması AWACS 

projesini etkilemiştir. ELTA firması sistemin elektronik harp teçhizatını BOING firmasına 

yıllarca teslim etmemiştir.  

Bu uçaklardan ilki Türk Hava Kuvvetleri envanterine Şubat 2014’de girmiştir. İlk uçağın 

Konya’da konuşlandırılacağı ve diğer üç uçağın 2015’e kadar Türk Hava Kuvvetlerine teslim 

edileceği açıklanmıştır. Uçakların gecikmesi ve teknik bakımların gelmesine neden olmuştur. 

Uçakların Türk Hava Kuvvetleri tarafından kullanılmamasına rağmen teknik bakımları 

zamanlarının gelmesi nedeniyle THY ile bir teknik bakım sözleşmesi imzalandığı basına 

yansımıştır. Habere göre Haziran 2014’de C2 bakımı, bir ay sonra da D3 bakımı yapılacaktır4. 

Uçakların uçmadan ve Türk hava savunması hizmetine sunulmadan bakımlarının gelmesi bu 

tür strateji silah alımlarında siyasi faktörlerin önemini ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışmada 

Barış Kartalı projesinin siyasi gelişmelerden etkilendiği ve ülkelerin ekonomik projeleri 

bölgede siyasi ve askeri güç olma isteklerine göre şekillendirdiği varsayımlarından hareket 

edilmiştir.  Bu varsayımlar doğrultusunda betimleyici bir çalışma yapılmış ve bu örnek olay 

çerçevesinde Türkiye, ABD ve İsrail ilişkileri incelenmiştir. Ayrıca bu çalışmada, uzun yıllar 

alan silah anlaşmalarının seyrinde ülkelerin anlık durumlardan ve siyasi atmosferden nasıl 
                                                        
1 “Boeing’e 183 Milyon Dolarlık Ceza”, Bugün Gazetesi, 19 Şubat 2014, Sayfa 15. 

2 C bakımı: Uçakların bakımları 15-21 ayda bir yapılıyor. uçak hangara çekilmekte, yaklaşık 1-2 hafta 

sürmektedir.  

3 D Bakımı: Uçakların bakımları en kapsamlı bakım. 5 yılda bir yapılmakta ve 2 ay kadar sürebilmektedir. 

4 http://www.airkule.com/haber/AWACS-LARIN-BAKIMLARI-YAKLASTI/15384 
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etkilendiği ve teknoloji transferine izin vermeyen yapının ülkelerin güvenliğini nasıl etkilediği 

sorusu yanıtlanmaya çalışılmıştır. Her ülke kendi sınırlarını korumak için çeşitli güvenlik 

politikaları oluşturmaktadır. Uluslararası alanda etkisi olan uluslararası aktörler kendi 

güvenlik konseptlerini dayatmaktadırlar. Dünya’da havacılık teknolojisini ve bilgisini elinde 

bulunduranlar ile bunu kullananlara dayalı güvenlik yapılanması dikkat çekmektedir. 

 

ULUSLARASI GÜVENLİK KURAMLARI VE POLİTİKALARI 

İki dünya savaşının yaşandığı yirminci yüzyıl boyunca uluslararası güvenlik ihtiyacı belirgin 

bir şekilde hissedilmeye başlamıştır. Uluslararası güvenlik ilk defa Birinci Dünya Savaşı 

sonunda Milletler Cemiyeti ile tesis edilmeye başlanmış, ardından İkinci Dünya Savaşı 

galiplerinin esas unsur olarak oluşturduğu Birleşmiş Milletler organizasyonu kurulmuş, fakat 

bu örgüt dünya barışına çare olmamıştır. Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoğu bölgelerinde 

yaşanan sorunlar ve çatışmalar uluslararası güvenliğin sağlanamadığının bir kanıtı olarak 

karşımıza çıkmaktadır.  

Günümüzde uluslararası güvenlikte yaşanan olumsuzluklar her devletin kendi güvenlik 

mekanizmasının kurmasına yol açmaktadır. NATO gibi organizasyonlar belli sayıda Batı 

devletlerinin ve Türkiye’nin güvenliğini sağlamaya yetmiştir. Soğuk savaşın bitmesi üzerine 

NATO kendine yeni bir rol aramaya başlamıştır. Değişen uluslararası vaziyet ve muhtelif 

güvenlik tehditleri nedeniyle NATO’nun 1999 yılında kabul ettiği stratejik konseptin 

güncelliğini yitirmesi, NATO’yu yeni bir stratejik konsept arayışına itmiştir. Günümüzdeki 

güvenlik ortamı, NATO üyesi devletlerin halklarının ve topraklarının güvenliğini etkileyecek 

unsurları bünyesinde barındırdığından güvenliği sağlamak adına ittifakın sorumluluğunda 

olan ve üstlenmeye devam edeceği üç temel göreve işaret edilmiştir: ortak savunma, kriz 
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yönetimi ve işbirlikçi güvenlik5. Savunma görevi kapsamında “İttifak’ın hiçbir ülkeyi düşman 

olarak görmediği, ancak herhangi bir üyesinin güvenliği tehdit edildiğinde, NATO'nun 

kararlılığından şüphe edilmemesi gerektiği vurgulanmıştır”6. Kriz yönetimi kapsamında, 

“NATO’nun sınırları dışında patlak veren kriz ve çatışmaların, İttifak için doğrudan bir tehdit 

unsuru oluşturabileceği; bu nedenle NATO’nun krizin önlenmesi ve yönetimi, çatışma öncesi 

durumun kontrol altına alınması ve yeniden yapılanmaya yardımcı olunması amacıyla üzerine 

düşeni yapacağı ifade edilmiştir”7. İşbirliği görevi kapsamında ise “gerek konvansiyonel 

gerekse kitle imha silahlarına yönelik silahlanmanın azaltılması ve silahsızlanma 

çalışmalarında NATO’nun etkin rol oynayacağı kaydedilmiş; NATO’nun kapılarının İttifak’ın 

değerlerini paylaşan, üyelik statüsünün gerektirdiği yükümlülük ve sorumlulukları yerine 

getirme istek ve kapasitesinde olan tüm Avrupalı demokrasilere sonuna kadar açık olduğu 

vurgulanmıştır”8. Bunların sağlanması için ülkeler arası güvenlik ve dayanışma şarttır. Oysa 

NATO’nun üye ülkelerde soğuk savaşın bitmesine kadar uyguladığı devasa sistem 

yapılandırmalarından bahsetmek artık mümkün değildir. NATO’ya önemli maddi katkı 

sağlayan ABD yüksek fon aktarımı yapmamaktadır. Bu nedenle ülkeler kendi savunma 

sistemini kendileri fonlamakta ve kaynak aktarımını milli imkânlarla yapmaktadır. Ülkelerin 

güvenlik politikalarında bundan ötürü bir çeşitlenme mevcut olmaktadır.  

                                                        
5 AKÇADAĞ , Emine (2013) NATO’nun Yeni Stratejik Konsepti: Aktif Angajman, Modern 

Savunma,http://www.bilgesam.org/tr/index.php?option=com_content&view=article&id=1922:natonun-yeni-

stratejik-konsepti-aktif-angajman-modern-savunma&catid=181:analizler-guvenlik. 01.10.2013, s.1. 

6 AKÇADAĞ , Emine (2013) NATO’nun Yeni Stratejik Konsepti: Aktif Angajman, Modern 

Savunma,http://www.bilgesam.org/tr/index.php?option=com_content&view=article&id=1922:natonun-yeni-

stratejik-konsepti-aktif-angajman-modern-savunma&catid=181:analizler-guvenlik. 01.10.2013, s.2. 

7 AKÇADAĞ , Emine (2013) NATO’nun Yeni Stratejik Konsepti: Aktif Angajman, Modern 

Savunma,http://www.bilgesam.org/tr/index.php?option=com_content&view=article&id=1922:natonun-yeni-

stratejik-konsepti-aktif-angajman-modern-savunma&catid=181:analizler-guvenlik. 01.10.2013, s.3. 

8 AKÇADAĞ , Emine (2013) NATO’nun Yeni Stratejik Konsepti: Aktif Angajman, Modern 

Savunma,http://www.bilgesam.org/tr/index.php?option=com_content&view=article&id=1922:natonun-yeni-

stratejik-konsepti-aktif-angajman-modern-savunma&catid=181:analizler-guvenlik. 01.10.2013, s.4. 
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Günümüzde güvenlik kavramının oluşturduğu genel konsept realist ve idealist tartışmalar 

etrafında yapılmaktadır.  

Realist anlayışın kökenleri Thomas Hobbes ile Macchieavelli’ye kadar uzanmaktadır. Güçlü 

olanın her zaman egemen olacağını varsayan bu yaklaşım insanın doğa ile olan 

mücadelesinde hayatta kalması için her şeyi yapması üzerine kuruludur9. İnsanlar doğa ile 

olduğu kadar insanlarla da mücadele etmekte ve devlet kurarak örgütlenmektedirler. Böylece 

güç ve otoriteyi sağlayarak zorlukların üstesinden gelmeyi amaçlamaktadırlar. Realist devlet 

merkezli uluslararası ilişkiler kurumakta ve devlet güvenliğin başlıca aktörü olmaktadır. 

Soğuk savaşın bitmesinden sonra neoliberal politikalar sonucunda devletin varlığı 

sorgulanmış ve devlet geri plana itilmiştir. Bunun sonucu olarak uluslararası şirketler ve 

aktörler ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda güvenliğin sağlanması uluslararası güç kullanarak 

başarılabilirdi. Bu yeni şartlar altında düşman artık devletler değil ulus dışı (Terörist, Activist) 

güçlerdir. Bu düzlemde derinleştirme ve yoğunlaşma çabaları yoğunlaşmıştır.  Genişletme 

kapsamında uluslararası güvenliğin içerisine ekonomik, çevresel sorunlar, insan hakları ve 

güç gibi unsurlar katılmaktadır. Derinleştirme çabalarında ise güvenliğin ulusal güvenlik 

kapsamında çıkartılıp bunu insan/birey güvenliği (özel güvenlik şirketleri yoluyla),  

uluslararası güvenlik seviyesine (NATO, BM) ile bölgesel ve sosyal güvenlik kapsamına 

çıkarmak zorundadır. 

Günümüzde Ortadoğu, Kafkaslar ve Balkanlar’da yaşanan sorunlar artık ulus merkezli olaylar 

değildir. Burada etnik, dini ve mezhep temelli çatışmalar, ekonomik ve sosyal karışıklıklar 

geleneksel ulus temelli güvenlik kavramının gözden geçirilmesine neden olmuştur. Devletin 

korunmasına endekslenmiş olan güvenlik politikaları uygulayan yönetimler, soğuk savaşın 

bitmesi üzerine tehditlerin nereden geldiği bilinmeyen, ani gelişen ve karanlık bir vaziyet ile 

karşılaşmışlardır. Devletlerin güç dengelerini sağlayabilmeleri için sadece askeri politikalar 

                                                        
9 ÇİÇEKÇİ, Tayfun, Uluslararası Güvenlik Çalışmaları, İstanbul, Kriter Yay. 2012, s.22. 
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üretme şekilleri yetersiz kalmış bunun yanı sıra ekonomik, sosyal, bireysel, dini, mezhepsel 

politikalar üretmek zorunda kalmışlardır. 

İdealizm ve realizm arasında bir ayrım yaparken dikkat edilmesi gereken husus kendisini 

idealist olarak tanımlayan bir kesimin olmadığı realistlerin kendi karşıtlarını ifade etmek için 

bu kavramı kullandıklarıdır10. İdealist görüşler Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya 

çıkmıştır. Çevrenin insan davranışını etkilediğini dolayısıyla çevresel koşulların değiştirildiği 

taktirde insan tutumunun da değişebileceği varsayımından hareket etmişlerdir. İnsan 

mükemmelliği ve koşulların iyileştirilmesiyle bunun sağlanabileceği belirtilmiştir. Milletler 

Cemiyeti ve Birleşmiş Milletler gibi örgütlerin kurulma amacı da bu olmuştur. Aydın bir 

insanın, kararlarında daha rasyonel olacağından kamuoyunu ve politikacıları eğitmek 

gereklidir. Böylece barışçıl bir ortam sağlanmaktadır. Çünkü insanlar kendi hükümetlerini 

seçmede özgür bırakıldıklarından barışçı bir dünya için gerekli bir temsili hükümet biçimi 

ortaya çıkmaktadır. Böylece barışın ve düzenin sağlanması zor olmayacaktır11. 

Soğuk savaş yıllarında ülkelerin güç peşinde koştukları, kendilerini daha fazla güvende 

hissetmek için nükleer silahlara ve uzay çalışmaları gibi son derece pahalı yöntemler 

denedikleri görülmüştür. Güç artırımı askeri yapılanmada maddi artışa yol açmaktadır. Bu 

durum hükümetlerin daha fazla para harcamalarına, bunu da sosyal harcamalardan kısarak 

yaptıkları bir gerçektir. Bir kısım insan maddi güçlerini daha fazla artırırken halkın 

çoğunluğunu oluşturan orta ve alt sınıf yoksullaşmaktadır. Joszef Balazs, sosyal esas 

fonksiyonunun belli bir yönetici zümrenin politik ve ekonomik güçlerinin devam etmesi, 

sürdürülmesi olarak anlaşılması gerektiğini savunmuştur12. Uluslararası güvenliğin değişik 

sosyal sistemlerin dahili ve harici tarafından temelde oluşturulduğunu söyler, fakat genele 
                                                        
10 ARI,Tayyar. Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika, İstanbul, MKM Yay., 2009, s.108. 

11 DOUGHERTY, James and Pfaltzgraff, Robert Jr.,  Contending Theories of International Relations.  3rd ed.  

New York,  Harper Collins Publishers, 1990, s.3. 

12 BALATZ J.. “ A Note on the Interpretation of Security, Development and Peace”, Development and Peace, 

No:6, 2008, s.46.  
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yayıldığında sistem harici şartlara bağlı olarak gelişmektedir. Uzmanlar genelde dahili 

güvenliği bir sosyal güvenlik olarak ifade etmektedirler. Onun esas fonksiyonu yönetici sınıfa 

verilen politik ve ekonomik gücü temin etmek veya sosyal sistemin hayatta kalışını ve yeteri 

kadar kamusal emniyetin oluşmasını sağlamaktır13. Bu şekilde ülkeler hem politik amaçla 

hem de ekonomik gücü elde etmek ve bunu sürdürmek amacıyla güvenlik politikaları 

oluşturmaktadırlar. Güvenlik politikaları ülkenin hayatiyetini ve ekonomik güçlenmesini 

sağlar. Türkiye’nin bugüne kadar izlediği güvenlik politikaları içeri için yerel, dışarısı için 

NATO ve Batı’nın arzuladığı politikalardır. İç güvenliği sağlamak için 1980’lerden sonra 

terörizm ile mücadelede askeri güvenlik usullerini kullanan bir Türkiye vardır.  

 

GÜVENLİK POLİTİKALARI IŞIĞINDA BARIŞ KARTALI PROJESİ 

Türk yetkililerin, 1991 yılından sonra ortaya çıkan değişikliklere kendilerini uydurma 

hususunda karmaşa içinde bulunduklarını söyleyebiliriz. Bu değişiklikler esas olarak 

Kafkaslar, Orta Asya ve Balkanlar gibi Türkiye’ye gayet yakın üç bölgeyi etkilediği için, 

Türkiye bu bölgelerdeki değişiklikleri derin bir şekilde hissetmiştir. Türkiye, bölgeye ilişkin 

belirli stratejiler geliştirerek kendi dış politikasını çeşitlendirebilme şansına sahip olsa da, 

Türk yetkililer bu dış politika hedefini gerçekleştirme hususunda etkisiz kalmışlardır. 

Gazeteci Naci Özkan’ın “Türkiye Tutunmaya Çalışıyor” başlıklı 1998 yılında Milliyet 

gazetesinde yayınlanmış Prof. Dr. Hasan Köni ile yaptığı görüşmede Köni bu durumu şöyle 

açıklamaktadır; 

 “Türkiye 1991’de birdenbire Sovyetler Birliği’nin dağılması durumuyla karşı karşıya kaldı ve 

iyi bilmediği Kafkaslar, Orta Asya ve Balkanlar’la yüzleşti. Türk yetkililerin bu üç bölgeyle 

ilgili hedefleri politik olmayıp ekonomik ve kültürel nitelikteydi. Ancak Türkiye, kendi 

mevcut potansiyeli ile bu bölgelere tek başına girebilecek yeterlilikte değildi. Türkiye’yi 
                                                        
13 BALATZ J.. “ A Note on the Interpretation of Security, Development and Peace”, Development and Peace, 

No:6, 2008, s.46. 



323 
 

bölgelere tek başına girmekten alıkoyan nedenlerden biri, Türk bürokrasisinin 1991 yılından 

sonra meydana gelen değişiklikler karşısında oldukça ürkek davranmasıydı, çünkü Türk 

bürokrasisi bu değişiklikler ortaya çıkmadan önce bunlara ilişkin hiçbir bir projeksiyon 

geliştirmiş değildi”14.  

Türkiye Körfez krizinde de hazırlıksız yakalanmış ve güvenlik politikalarında tereddütler 

yaşamıştır. İkinci Irak Savaşında bu durumlar devam etmiş ve ABD askeri gücünün 

Türkiye’de konuşlanması konusunda kafa karışıklığı yaşanmıştır. Hükümetin arzu etmesine 

rağmen 1 Mart teskeresinin meclisten geçmemesi buna örnek olarak gösterilebilir. Güvenlik 

politikalarında bu kafa karışıklıkları günümüzde de devam etmektedir. Türkiye’nin NATO 

ülkesi olmasına rağmen sisteme entegre olmayan seçimler yapması dikkat çekicidir. Örneğin 

Hava Savunma Füzesi alımında Türkiye’nin Çin seçimini yapması ABD’nin tepkisine neden 

olmuştur. İran’a füze sattığı için ABD’nin yasaklı listesindeki Çin şirketi 4 milyar dolarlık 

ihaleyi 3 milyar Dolar’a indirerek ihaleyi kazanmıştır. Türkiye’ye Füzelerin tüm yazılım 

kodlarını vermeyi taahhüt ederek bunların değiştirilme imkânı vermiştir. Fakat bu füzelerin 

NATO sistemine nasıl entegre edileceği belirsizdir. Çin firması bu sistemin NATO hava 

savunma ağı ile birlikte çalışabileceğini iddia etmiştir. Çin'in, CPMIEC'in firmasının ürettiği 

HQ-9 (Kızıl Bayrak, füzenin ihracat için ismi FD-2000) füze savunma sisteminin 

Türkiye'deki ihaleyi kazanması geniş yankı bulmuştur. Komünist Partisi yayın organlarından 

Global Times gazetesi haberinde, Çin'in Rusya ve ABD karşısında büyük bir zafere imza 

attığı vurgulandı.15 Ardından bu ihalenin iptali için Batı baskı yapmaya devam etmektedir. Bu 

örnekten yola çıkarak günümüzde de Türkiye’nin güvenlik politikalarının belirsizliğini 

sürdürdüğü söylenebilir. 
                                                        
14 KÖNİ, Hasan (1998) “Türkiye Tutunmaya Çalışıyor”, Milliyet (15 Mayıs 1998), 

http://www.milliyet.com.tr/1998/05/15/entel/entel.html. 1998, s.1 

 

15 Çin: Türkiye'de ABD ve Rusya'yı yendik - Güncel - Star Gazete http://haber.stargazete.com/guncel/cin-

turkiyede-abd-ve-rusyayi-yendik/haber-793082#ixzz2gk2xpAop 
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Barış Kartalı projesinin temelleri Başbakan Bülent Ecevit tarafından atılmıştır. Bu uçakları 

almayı planlama safhasında konjonktür Türkiye’nin lehineydi. 1990 yılında Körfez Krizinde 

Türkiye ABD’ye destek vermiş ve 1990’lı yıllarda bu politikasını sürdürmüştür. Bu yıllarda 

bir İsrail yakınlaşması yaşanmış Türk F-4 uçakları İsrail’de modernize edilmiş ve Türk savaş 

uçakları İsrail’de elektronik harp eğitimi almaya başlamışlardır. İsrail helikopterleri 

Türkiye’de orta profil eğitimi için Ankara’ya gelmişler, ülkelerinde yapmadıkları orta 

menzilli eğitim uçuşlarını Orta Anadolu’da yapmışlardır. Bu yakınlaşmanın uzantısı olarak 

Türkiye’nin çeşitli silah alımları ABD kongresinden geçerek onaylanmış ve AWACS uçak 

alımı için uygun zemin hazırlanmıştır. 

2000’li yıllarda Türkiye’nin Irak Harekatı’na katılmaması hem ABD ile hem de İsrail ile 

ilişkilerin soğumasına yol açmıştır. İsrail’in elektronik harp teçhizatını üstlenerek ihaleye 

katılması projede İsrail’in varlığını hissettirmiştir. Aslında ABD firmalarının uzmanı olduğu 

elektronik harp teçhizatı işini İsrail’e verilmesi ABD tarafından Türkiye’ye verilen bir mesaj 

olarak düşünülebilir. Zira uçakta hayati derece önemli olan elektronik harp tertibatı bu 

havadan radar uçağını etkisiz ve kör bir hale sokabilmektedir. Bu kadar önemli bir teçhizatı 

İsrail’in ELTA firmasının üstlenmesi Türkiye için stratejik bir hata olarak 

değerlendirilmektedir. Zira projenin gecikmesinin bir nedeni olan elektronik harp teçhizatının 

BOING firmasına geç teslim etmesi bunu göstermektedir. Bu teçhizat kullanılırken de 

İsrail’in ağırlığının süreceği değerlendirilmektedir. Çünkü bu cihazların yazılım kodu ELTA 

firmasının elinde olmaya devam edecek ve ilişkiler gerginleştiğinde silah olarak 

kullanabilecektir. 

Uçağın radar yazılım kodlarının da ABD’nin elinde olması ve bunların Türkiye’ye 

verilmemesi uçağın alım sürecindeki hataları ve eksikleri göstermektedir. Türkiye’nin 

güvenlik politikalarında ABD ve NATO’nun hâkimiyetinin devam etmesi bölge gücü olmayı 

isteyen Türkiye’nin atılım yapmasını engellemekte ve belirsiz politikalar izlemesine neden 
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olmaktadır. Ülkede silah alımı konusunda çeşitlenme yaşanması bunların ikmali ve 

idamesinde sorunlara neden olabilmektedir. Buna karşılık tek kaynaktan silah alımı o ülkeye 

bağımlı hale getirmekte ve güvenliği tehdit etmektedir. Hava savunması gibi önemli bir 

konuda bu çeşitlenme ve bağımlılık geçmişte ülke savunmasını tehdit edici gelişmelere neden 

olmuştur. Bu nedenle ortak üretim fikri ortaya atılmış, ülke güvenliğinin sağlanmasına 

yönelik milli savunma sanayini kurma çalışmaları yapılmıştır. Son yıllarda savunma 

ihalelerinde ülkelerin ortak üretime açık olup olmadıklarına dikkat edilmektedir. 

 

SONUÇ 

Türkiye için AWACS uçaklarının teslimi öngörülen tarihten yedi yıl gecikme ile teslim 

edilmesi önemli bir güvenlik açığı oluşturmaktadır. Uçaklar teslim edildiğinde gövde 

bakımları zamanı gelmiş ve yazılım ve donanımları eskimiş olacaktır. Yazılım kodları ve 

donanım bakımından dışarıya bağımlı bir sistem satın alınmıştır. Bu durum dışa bağımlılığı 

artırdığı gibi güvenlik konusunda da strateji belirlemede kafa karışıklığını yaşanmasına neden 

olmaktadır. Bunun önlenebilmesi için ülkede Türk Deniz Kuvvetleri’nin kendi gemisini 

yapması gibi kendi uçan radar sistemini kendi yapması, bunun için yetişmiş insan gücünü 

oluşturması gerekmektedir. AWACS projesinde olan yanlışların devam etmemesi için 

“Realist Güvenlik Politikaları” uygulanmasının gerekliliği bir defa daha ortaya çıkmıştır. 

Şu andaki uluslararası konjektür Türk AWACS uçaklarının teslim edildiğinde sorunlu 

uçacağını göstermektedir. Çünkü bu uçakların sağlayacağı hava istihbaratı Dünya çapında en 

istikrarsız ve çatışmaların en yoğun olduğu coğrafya; Balkanlar-Karadeniz havzası (özellikle 

Ukrayna ve Kırım)- Kafkaslar- Orta Asya ve Ortadoğu-  bölgesinin tam ortasında bulunan 

Türkiye için hayati öneme sahiptir. Bu nedenle bölge ülkeleri ve süper güçler için Türkiye’nin 

böyle bir silaha sahip olması ya da bu uçan istihbarat toplama makinesinden azami derecede 

istifade edilmesi arzu edilmemektedir. Uçakta meydana gelebilecek yazılım ve donanım 
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sorunları Türk mühendislerinin uçaktaki teçhizatlardaki donanım ve yazılıma hâkim olana 

kadar devam edecektir. Özellikle İsrail ELTA firması tarafından imal edilen elektronik harp 

teçhizatının yazılım kodlarına ve donanım teçhizatına Türk mühendislerinin nasıl nüfuz 

edeceği konusu son derece önemlidir. Zira ABD tarafından İsrail’e verilen bu ileri teknoloji 

nedeniyle dış bağımlılık söz konusudur. Bu uçağın elektronik harp teçhizatı olmadan veya 

sorunlu/bağımlı teçhizatlar ile uçması bu silahın etkili olarak kullanılmasını engellemektedir. 

Bu nedenle bu elektronik harp cihazları olmadan AWACS uçaklarının hava radarı olarak 

görev yapması anlamsızdır. Bu cihazların yazılım kodlarına ne denli erişildiği ve donanım ile 

yazılım bakımından dışa bağımlılık konularına dikkat edilmesi gerekmektedir. Çünkü barışta 

dahi bu radarlar elektronik karıştırmaya (jamming) maruz kalmaktadırlar. Sahte hedef 

yaratma, radarı karartma ve radar sinyallerini karıştırmak suretiyle yapılan elektronik harp 

faaliyeti bir radarın her zaman karşılaşabileceği olaylardandır. Uçak uçtuğunda bu cihazlar 

takılı ve faal olmalıdır. AWACS uçaklarının Türk hava savunma sistemine katkısı son derece 

önemlidir. Fakat bu uçakların etkili bir şekilde görev yapabilmesi için yerli teknoloji ve 

yetişmiş insan gücü gereklidir. Ayrıca yerli teknolojinin geliştirilmesi kadar Türkiye’nin 

ABD’ye bağımlılıktan kurtarılmalı ÇİN-RUSYA-ALMANYA gibi alternatif silah 

üreticilerinden de tedarik yoluna gitmelidir. Böylece hem teknik ve donanım know-how 

hakkında tedarikçi ülkeyle paylaşılması için pazarlık şansı artacak hem de fiyat pazarlığı 

nedeniyle tedarik maliyeti düşecektir. 
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KÖRFEZ ÜLKELERİNDE NÜFUS DENGESİZLİĞİ VE GÜVENLİK SORUNU 

 

Salem Khalaf1* 

 

Özet: 

Dünyanın çeşitli bölgelerinde birçok ülkede olduğu gibi Körfez ülkelerinde de yıllar içinde 

nüfus dengesizliği sorunundan dolayı sıkıntılar çekilmiştir. Körfez konsey ülkeleri adıyla 

anılan bu ülkelerin nüfus dengesizliği, gerek devletin siyasi sınırları içinde, gerekse o ülkenin 

çevresindeki ülkelere göre farklılaşmıştır. 

19. yüzyılda yaşanan nüfus azlığı yanında, cinsiyet, yaş, kültür, etnik köken ve hedef (siyasi, 

iktisadi, stratejik, sosyal ve kültürel) dengesizliğine kadar, zamana göre sürekli devam ede 

gelmektedir. Örneğin Bahreyn çoğunluk itibariyle Şii iken, günümüzde Şii-Sünni oranı %50 

düzeylerindedir.  

Körfez ülkelerinin nüfuslanması doğal nüfus artışıyla izah edilemeyecek düzeydedir. 20. 

yüzyıl başında 1,5 milyon nüfusa sahip iken, günümüzde 46 milyonu aşmıştır.  

Bu ülkelere, sayıları ve uyruklarına göre çok farklı işçi niteliğinde nüfus akışı olmaktadır. 

Örneğin 1950’li yıllarda körfez ülkelerindeki yabancı işçi sayısı 16 bin iken bu sayı 1975 

yılında 1 milyona, 2013’te ise 22 milyona ulaşmıştır. Beraberinde bölgenin karşı karşıya 

kaldığı siyasi kriz ve sorunların ortaya çıkma ihtimali de artmıştır. Şöyle ki eski yıllarda gelen 

yabancıların büyük çoğunluğunu (%75) Arap kökenli işçiler oluştururken, günümüzde bu 

oran gittikçe Arap işçi aleyhinde azalarak (%22) sosyal bir değişime uğramıştır. Burada 

doğmuş yabancıların vatandaşlık hakkından yoksun bırakılması beraberinde bazı sorunları 

getirmektedir. Aynı zamanda bu tarz nüfuslanma stratejisi kendi ülke vatandaşlarını 

yabancılar karşısında azınlık durumuna düşürmüştür. Örneğin Katar nüfusunun % 87’si, 
                                                        
* Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi 
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BAE’nin % 90’ını, Kuveyt’in %69’unu, Bahreyn’in ise %54’ ünü yabancılar oluşturmaktadır. 

Körfez ülkelerinden emeğin karşılığı olan sermayenin yurtdışına legal ve illegal yollardan 

çıkışı bir risk faktörüdür. Aynı zamanda bu yabancı oranındaki artışlar yıllara göre suç 

oranlarında da bir artışa neden olmuştur. Ancak bu durum dezavantaj gibi gözükse de 

beraberinde bir takım avantajlar da getirmektedir. Ülkeye yabancı sermaye akışı sağlamayı 

teşvik amaçlı oturma izni verilmesi ülkelere ihracat dışındaki sermaye akışını hızlandırmıştır. 

Şöyle ki ülkelerin GSMH’lerini artırarak kişi başına düşen milli gelir düzeyinin oldukça 

yükselmesine yol açmıştır. 

Konsey ülkeleri geçmişte ve günümüzde yaşanan nüfus sorunları karşısında gelecek açısından 

bir çözüm arayışı içindedirler. Bu politikaların hedefi her ne kadar Körfez insanının hak ve 

refahını koruma eğilimi olsa da aslında yakın gelecek için kuşkusuz onlara zarar verecek 

şeklide bir sonucu da doğurabilir.  

Anahtar Kelimeler: Körfez ülkeleri, nüfus, nüfus artışı, güvenlik, demografik sorunlar. 

 

Abstract: 

Similar to other countries in different parts of the world, the Gulf countries had many social 

and economic troubles throughout a long history because of population instabilities. The 

population instability of these countries which is identified as Gulf Cooperation Council 

countries has been differentiated whether within the political borders of a state or with the 

neighboring countries of that country. 

This instability differs throughout different periods of time according to the population 

shortage in the 19th century, or to the gender, age, culture or origin (political, economical 

strategically or socially and culturally). For instance, when Bahrain was Shiite in great 

majority in the past, now this proportion is about 50 percent nowadays. 
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The great population increase rate in the Gulf countries can not be explained by natural 

increase in the demography. While the population was one and half million in the beginning 

of 20th century, today it surpassed 46 million. 

There is a flow of worker population to these countries of different specialization and of 

different citizenship and number. For instance, when the number of foreign workers were 16 

thousand in 1950’s, the number eached to a million in 1975 and finally in 2013 to 22 million 

people. Within the increase in population, the possibility that the region may face different 

problems and political crises have increased. While the foreign workers were Arabic origin 

(%75) in the past years now the numbers of these people have decreased to % 22 following a 

social difference in the whole workers number. However, when foreigners born in the Gulf 

countries are deprived of citizenship, it causes many other problems. Such a population 

planning strategy makes its own country citizens a minority in face of foreigners. As an 

example, the 87 percent of Qatar population, 90 percent of UAE, 69 percent of Kuwait and 54 

percent of Bahrain population is made up of foreigners. 

It is also a risk factor that the capital deriving from the labor leaves the Gulf countries legally 

or illegally. At the same time, the increase rate of the foreigner population has resulted also an 

increase in the crime rates in relation with the years. Despite the disadvantages of the 

situation, one positive thing is that the residence permits distributed in the last years aiming to 

invite the foreign capital to the country has accelerated the inflow of capitals to the country. 

This also increased GDP (PPP) percapita of these countries making the national income to 

increase also. 

Gulf countries are seeking a solution for the problems of population problems experienced in 

the past and now. Despite the fact that, the aim of these politics seems to protect the rights and 

prosperity of the Gulf people, there may be negative affects of these measures taken in the 

near future for them. 
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Keywords: Gulf countries, population, population increase, interna lsecurity, demographic 

problems. 

 

GİRİŞ 

İnsanoğlu, dünya ülkelerinin ve özellikle de son yıllarda kalkınma ve ilerlemenin insan 

eksenli olduğunu, kalkınmayı ise bir araç olarak kullanıldığı ifade edilebilir. Arap Körfez 

ülkeleri, ekonomik yapısındaki değişiklikler nedeniyle “Körfez insanı” hayvancılık ve 

istikrarsızlığa dayalı ilkel tarım, balıkçılık, deniz ticareti, deniz korsanlığı ve göçebelik 

durumundan, geniş ekonomik seçeneklerin bulunduğu, yaşam standartlarının yüksek olduğu 

ve gelişmiş dünyaya ayak uyduran bir gelişim düzeyi oluşturmak için tarihi bir fırsat elde etti. 

Bu fırsat petrol piyasasındaki fiyat, üretim ve gelir açısından iyileşmeyle elde edildi. Elde 

edilen bu gelir Konsey ülkelerinin rekor bir sürede kalkınmasını en üst düzeye çıkmasını 

sağladı. 

Konsey ülkeleri2, yavaş kalkınma modeli (başarılı olmayabilirdi) yerine hızlı kalkınmayı ve 

hız çağına katılmayı tercih ettiği için sorunun burada başladığını söyleyebiliriz. Bu 

araştırmanın konusu, hemen hemen bu ülkelerdeki gelişmenin ömrü olan yarım yüzyıl 

boyunca işgücüne olan talebin önemli ölçüde artması ve gelişim hızına uygun olarak 

hızlanmasıdır.  

Ulusal iş gücü, bu talebi karşılamak için ne hazır ne de yeterliydi. Göç kapıları açıldı ve 

yabancı işgücü istihdam edildi. Bu durum, körfez ülkelerindeki demografiyi ve özelliklerini 

büyük ölçüde etkiledi. Nüfus içinde, vatandaş olmayanların oranında artış görülmesinin  

olumsuz etkisi ve sonuçları olacağı hakkında başından beri bir bilinçlenme vardı. Ancak, 

                                                        
2Körfez Arap Ülkelerinin İşbirliği Konseyi ( Ülkeleri ise; Bahreyn, Birleşik Arap Emirliği, Katar, Kuveyt, 

Umman ve Suudi Arabistan Krallığı). bazında Körfez Ülkeleri, Konsey Ülkeleri veya Körfez Arap Ülkeleri de 

kullanılmaktadır. Ancak biz bu araştırmamızda daha çok (Konsey Ülkeleri) kullanacağız. 



332 
 

toplumun ve üyelerinin refahını amaçlayan hızlı ve sürekli kalkınma, bu ülkeler için tek 

seçenek olmuştur. 

Son yıllarda birçok ülkenin farklı nedenlerden dolayı bu gelişme seçeneğine başvurduğu 

görünüyor. Bunlardan bazılarının, birden fazla olumsuz etkileri nedeniyle (toplam ülke nüfus 

içinde vatandaş olmayanların sayısının yüksek oluşu) bu ülkelerin siyasi, jeopolitik, 

ekonomik, sosyal, kültürel ve askeri güvenlik ile ilgili kaygıları vardı. Bunun yanı sıra, 

vatandaşların doğal işgücünün yoğun yükselişi, iş piyasasına giren gençlerin sayısındaki artış, 

kadının işgücünde aktif olarak rol alma beklentisi ve bu ülkelerin yaşadığı iç sorunlardan 

dolayıdır. 

Bu çalışmanın amacı, Körfez Arap ülkelerinde demografik yapıyı ve özelliklerini tanıtmak, 

ulusal güvenlik ve bileşenleri üzerindeki etkilerini belirlemek, mevcut politikaların faaliyet 

boyutunu öğrenmek ve durumun daha vahim sonuçlara yol açmadan önce bu sorun için 

demografik dengesizlikle ilgili çözüm yolları aranmaktadır. 

 

Basra Körfezi ülkelerinde nüfus 

Basra Körfezi3 bölgesindeki doğal koşullar, genel olarak nüfus için çekici olmaktan çok itici 

olmuştur (nüfus hizmet sektöründe iş ve denizcilik sanayisine dayalı kutuplaşma regülatör 

evriminde eski bir etken olarak yarım adanın bazı bölgelerindeki köle ticaretini bir yana 

bırakırsak). Bu sebeple bu alanlardan göçler yaşanmış ve bu göçler petrol keşfedilinceye 

kadar (Bereketli Hilal’e) Mezopotamya (Irak) ve Levant’a (Bilâdü'ş-Şâm’a) doğru özel bir 

şekilde gerçekleşmiştir. 

                                                        
3Körfez Arap Ülkelerinin İşbirliği Konseyi (Körfez Ülkeleri veya Konseyi Ülkeleri). 
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On dokuzuncu yüzyılda bölgedeki İngiliz varlığı döneminde düzenli bir şekilde yabancı 

işgücü çekmeye başlamıştır. Kapsam ve amaçları sınırlı olan bu olgu, idari sınıfın kadrolarına 

ek olarak güvenlik güçlerinin tanıtımında yoğunlaştırılmıştır4. 

1931 yılında bölgede petrolün keşfedilmesi ile birlikte işlerin ekseni tamamen değişti. 

Bölgedeki petrolün keşfedilmesiyle ve 2. Dünya Savaşı’ndan sonra bütün dünyayı saran 

sanayi devriminde petrol en önemli meta haline gelince, Arap Yarımadası da küresel 

ekonomide önemli bir halkaya dönüşmüştür. 

Bu dönemde ağırlıklı olarak petrol sektörüne giren vatandaş olmayanların sayısı 1940 yılında 

2000’i geçmez iken, petrol sektörüne giren ve çoğunluğu Hindistan ve Batı ülkelerinden gelen 

vatandaş olmayanların sayısı 1950 yılında 16 bine yükseldi. Bölgedeki nüfus akışının ikinci 

aşamasının başladığı 1950 ila 1975 yılları arasındaki dönemde ise bu sayıda artış görüldü (Al-

şehabi, 2012, 16). 

Petrolün ticari miktarlarda çıkarılmaya başlanması ile birlikte bu ülkelere tahsis edilen petrol 

gelirleri oranı da arttı. Bunun karşılığında birikmiş sermaye yatırımı için kamu ve özel 

sektörde cazip fırsatlar oluşmuştur. 1950 yılında sayısı on binleri aşmayan gurbetçiler5, 1975 

yılında yaklaşık bir milyona ulaştı. Gelenlerin yaklaşık %75-80’i kültürel ve coğrafi 

yakınlıklarından dolayı Araplardan oluşuyordu (Dito, 2013, 42). 

Konsey Ülkelerinde çağdaş ve siyasi uyanışın başlaması ve petrol sanayiinde ulusal işçi 

tabanı ile bölgede yayılan milliyetçi ve solcu uzantısına dayalı Arap gurbetçilerin gelmesi 

aynı döneme denk gelir. 1971 yılı sonunda Konsey Ülkeleri resmen bağımsızlığa kavuşmuştu 

ve petrol gelirinin büyük bir bölümü iktidardaki rejimlerin kontrolündeydi. 

Bağımsızlığın hemen akabinde, Araplar ile İsrail arasındaki Ekim 1973 savaşı sırasında 

petrolde fiyat patlaması yaşanmıştır. Bu patlama, küresel petrol fiyatlarındaki sürekli artışın 

                                                        
4Daha önceki zamanlarda; bölge nüfusu ise bu bölgeden (Bereketli Hilal) Mezopotamya ve özellikle Levant’a 

(Bilâdü'ş-Şâm) doğru hareket edilirdiler. 

5  Gurbetçi, işçi, emek gücü,  yabancı ve vatandaş olmayanlar için değişik sözcükler kullanılmaktadır. 
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olmasına ve bölgeye daha önce görülmemiş miktarda petrol gelirlerinin pompalanmasına yol 

açtı. Bölgedeki nüfus evriminin bu üçüncü aşamasında, bir önceki dönemde doğan ve 

toplumun temel özelliklerinden biri haline gelen nüfus dengesizliği ve rantiyeci (getirimci) 

devletin temeli atıldı. 

Geçen yüzyılın seksenli ve doksanlı yıllarında bölge, petrol fiyatlarının düşmesi, İran-Irak 

savaşı, 1990 yılında Kuveyt’in işgal edilmesi ve 1991 yılında 2. Körfez savaşı gibi bazı 

değişikliklere tanık oldu. Bu değişiklikler, gelişmenin dizginlenmesine neden olurken Basra 

Körfezi bölgesine olan göçü de olumsuz yönde etkiledi (El-iktisadiye gazetesi, 2005, 4). 

Krizin üzerinden birkaç yıl geçmiş olmasına ve 1990-1991 krizi sırasında ve sonrasında 

nüfusun önemli bir bölümünü kaybetmiş olmasına rağmen, Kuveyt’te 1975 yılında yaklaşık 

%8 olan nüfus artış hızı 1995 yılında %1'e düştü. Aynı şekilde bu kriz bütün bölge 

ülkelerinin, özellikle de Birleşik Arap Emirlikleri’nin ekonomisini etkiledi. Böylece Körfez 

ülkeleri doksanlı yılların ikinci yarısında ekonomik koşullar bakımından iyileşme gördü ve bu 

iyileşme göç artışına neden oldu. 

2001 yılında Körfez bölgesinin nüfusu 35 milyona ulaşmış ve bunların içindeki yerli nüfus 

oranı % 65 olmuştur6. Körfez ülkelerindeki nüfus miktarı 2010 yılında (resmi nüfus 

sayımlarına göre), yaklaşık 43-44 milyona ulaşmıştır. Bugün ise nüfusun 46 milyonu geçtiğini 

tahmin edilirken, bazı resmi olmayan rakamlara göre bunlardan ancak %45’inin 

vatandaşlardan oluşmaktadır (World Population Prospects, 2012). (Tablo 1’e bakınız) 

 

Tablo 1: Konsey Ülkeleri Nüfus ( Bin -  1000)7 

Yıllar B.A.E Bahreyn Kuveyt Umman Katar S.A.K 

1950 70 116 152 456 25 3 121 

1955 78 134 195 496 36 3 553 

                                                        
6Oysa 1975 yılında bölgede 10,2 milyon kişi yaşıyordu ve %74 yerli idi. 

7Birleşmiş Milletler kaynaklarına göre. 
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1960 90 163 262 552 47 4 072 

1965 146 187 482 625 74 4 823 

1970 232 213 750 724 109 5 803 

1975 533 267 1 050 882 164 7 378 

1980 1 015 360 1 371 1 154 224 9 843 

1985 1 347 419 1 730 1 498 371 13 274 

1990 1 806 496 2 060 1 810 477 16 206 

1995 2 346 564 1 586 2 155 501 18 567 

2000 3 026 668 1 906 2 193 594 20 145 

2005 4 149 880 2 296 2 522 821 24 690 

2010 8 442 1 252 2 992 2 803 1 750 27 258 

Kaynak: World Population Prospects: The 2012 Revision 

 

Böylece; 1950 yılında 4 milyonluk nüfusun, günümüz ile karşılaştırıldığında gecen 60 yıllık 

sürede nüfusun 11 kat artığı görülür. (Örneğin Türkiye’de 3,5 kat, Suriye’de 6 kat, Mısır’da 

ise 4 kat). Bu da nüfus oranının anormal artışına işaret etmektedir (DYB, 1950-2011). 

Suudi Arabistan Krallığı 2010 yılında 27-28 milyon kişi ile nüfus bakımından ilk sırada yer 

aldı. 7,5 milyondan fazla kişi ile Birleşik Arap emirlikleri onu izledi. 1,235 milyon kişi ile 

(resmi olarak) Bahreyn son sırada yer aldı (2010 sayımlar). 

Körfez ülkelerinde vatandaş olmayan nüfusun (resmi) oranı Katar’da maksimum düzeye yani 

%87’ye ulaşmıştır8. Onu %84 oranla (yarı resmi %90-91) Birleşik Arap Emirlikleri, daha 

sonra sırasıyla %69 ve %54 oranlarla Kuveyt ve Bahreyn izlemektedir (Abbas BelKasem, 

2012, 8). Bu oranlar, Konsey ülkelerinden gelen işçiler, göçmenler ve onların ailelerini 

kapsamaktadır ki bu oranlar gelecekte Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerindeki demografi için 

büyük bir tehlike oluşturabilmektedir (Tablo 2). 

                                                        
8 Katar için resmi olmayan rakamlar 90’ının üstünde, BAE için daha da yüksektir. 
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Bu durum, Konsey ülkelerinin sahip olduğu erkek ve kadın işgücünden yararlanmak için 

yetersiz olduğunun önemli bir göstergesidir. Yüksek büyüme oranları ile şu anda var olan 

nüfusun iş gücüne tam katılımıyla büyüme daha da artacaktır. Özellikle de nüfus artış oranı 

yüksek olan ve gelecekte ondan faydalanılması gereken bu nüfus penceresinin kapsamı, 30-40 

yıllık bir süre için uzayacaktır. 

 

Tablo 2: Konsey Ülkeleri Nüfus Projeksiyonu (bin- 1000)  

Konsey Ülkeleri Nüfus Projeksiyonu (bin) rakamlar yuvarlanmış 

Ülke 1950 2010 2025 t 2050 t 

BAHREYN 116 1250 1600 1800 

KATAR 25 1700 2300 2600 

B.A.E 70 7500 10000 12000 

KUVEYT 152 2740 3700 5200 

UMMAN 456 2775 3500 3740 

S.A.K 3121 27137 36200 45000 

TOPLAM % 3940 43102 57300 70340 

Kaynak: Nüfus İstatistikleri ve Abbas BelKasem, 2012 den derlenmiştir.(t =tahmini )rakamlar 

yuvarlanmış 

 

Veriler, Konsey ülkelerinde nüfusun büyüme oranlarının yükseldiğini göstermektedir. En 

yüksek nüfus büyüme oranı Birleşik Arap Emirlikleri’nde % 8-15ile gerçekleşmiş (yıla göre 

değişiklik arz etmektedir); en düşük büyüme ise  ise Umman’da sürekli değişiklik arz eden 

%3-6 düzeyinde olmuştur. Gelişmiş ya da gelişmekte olan diğer birçok ülkeye kıyasla bu 

oranlar yüksek sayılmaktadır. Bu durumun yıllar boyunca sürmesi nedeniyle, bunlardan en iyi 

şekilde yararlanmak için Konsey ülkelerinin kültürel, eğitim, ekonomik ve sosyal politikalar 

geliştirmeleri gerekti. (bakınız Tablo 3) 
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Tablo 3: Körfez Ülkelerinde İş Gücü Gelişimi 1980-2007 ve 2000-2007. 

Ülke 
İş Gücü Gelişimi (%) 

1980-2007 2000-2007 

Umman 4,2 2,2 

Bahreyn 3,4 2,3 

Suudi 4,2 3,5 

B.A.E 6,1 5,4 

Kuveyt 3,8 2,8 

Katar 5,5 12 

Ortalama İş Gücü Gelişimi 4,6 4,5 

Kaynak: Nüfus İstatistikleri ve Abbas BelKasem, 2012 den derlenmiştir. 

 

2001 yılında, vatandaş olmayanların9 oranı Körfez ülkelerindeki toplam işgücünün %65’ine 

ulaşmıştır. Ayrıca 2008 yılındaki durum, Körfez ülkelerinde nüfus dengesizliği gurbetçi 

istihdamı ile karşılaştırıldığında yeni bir gerçekliği ortaya çıkardı. Birleşik Arap 

Emirlikleri’nde 2001 yılındaki 3,5 milyon olan nüfus miktarı 2010’da 8 milyon kişiye ulaştı. 

Vatandaşların nüfus içindeki oranı 2001 yılında %20 iken 2010 yılında %10’a düştü. B.A.E. 

vatandaşlarının iş gücündeki oranı ise %5’e düştü (Abbas BelKasem, 2012, 12). 

Katar’da nüfus sayısı 2004 yılında 700 bin iken, 2010’da 1,75 milyon ve 2012 yılında 1,9 

milyon kişiye ulaştı. Bu süre içinde vatandaşların nüfus içindeki oranı %29’dan %13’e 

geriledi. Aynı şekilde Bahreyn’de nüfus miktarı 2006 yılında 742 bin kişi iken, 2007 yılında 

1.05 milyona yükseldi. Ancak, bir yıl içinde vatandaşların nüfus içindeki oranı, üçte ikiden 

%50’nin altına düşmüştür. Üstelik vatandaşların sayısı 2006 yılında 459 bin iken 2007 yılında 

% 15 artışla 529 bine yükselmiştir (Al-Raşid ve Al-Anizan, 2012. 28). Bu da genellikle 

                                                        
9  Vatandaş olmayanlar için kullanılmaktadır. 
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Bahreyn hükümetinin izlediği politikalardan kaynaklanmaktadır (siyasi ve ideolojik 

nedenlerden dolayı demografik yapıyı değiştirmeği izlemektedir)10 ( bakınız Tablo 4). 

 

Tablo 4: Konsey Ülkelerinde Nüfus Artış Hızı 1960-2007 ve 2000-2007. 

Ülke 

Nüfus Artış Hızı % 

1960-2007 2000-2007 

Umman 3,7 3,3 

Bahreyn 3,4 1,5 

Suudi A. K 4,1 2,5 

B.A.E 4,2 4,6 

Kuveyt 3,8 3,3 

Katar 3,8 3,8 

Ortalama Nüfus Artış Hızı 4,3 2,8 

Kaynak: Nüfus İstatistikleri ve Abbas BelKasem, 2012 den derlenmiştir. 

 

Körfez ülkelerindeki demografik dengesizlik bütün Konsey ülkeleri için söz konusudur. 

Nüfus artısı vatandaşların arasında yıllık %2-3 arasında artış gerçekleşirken vatandaş olmayan 

nüfusta yıllık %6-8 arasında değişen oranından kaynaklamaktadır. Dünyada bu ortalama %1,1 

civarındayken, bu oran konsey ülkelerinde dünya ortalamalarından altı kat fazla idi. Bu 

yöneliş, vatandaşların oranının kendi ülkelerinde sürekli olarak küçük bir azınlığa 

dönüşmeleri tehdidini getirmektedir (DYB, 1950-2011). 

Öngörülebilir yakın gelecekte bu ülkelerin yabancı işçi bağımlılığından kurtulma umudu 

yoktur. Ancak bir dizi önemli politik tedbirler alınarak bu durum hafifletilebilir. Örneğin; 

işgücü rehabilitasyonu, yoğun iş gücü istihdamı için çok sayıda yatırım yapmak, yurt içi 

tasarrufların harekete geçirilmesi, bu ülkelerde uygun konumlara ulaşabilmeleri için 

                                                        
10Yıllık nüfus artış oranının vatandaşlar arasında %3,2’den %15’e yükselmesine neden olmuştur. 
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kadınların önünü açmak gibi politikalar izlenebilir. Günümüzde ise bu durum, Körfez halkı 

arasında işsizlik oranını artırmıştır (özellikle de kadınlar arasında). 

Bu nüfus dengesizliğinin devam etmesi, işçilerin hakları ile ilgili emek örgütleri ya da 

uluslararası kuruluşlar tarafından Konsey ülkeleri üzerindeki uluslararası baskıyı 

artırmaktadır. İşçi haklarının ihlali ve ayrımcılıkla ilgili suçlamalar, durumlarının 

iyileştirilmesinin zorunluluğu, vatandaş olmalarına olanak tanınması gibi vb. baskıların 

olmasına neden olmaktadır. Bunlarla başa çıkmak ve vatandaşlar arasındaki ekonomik, 

işsizlik, siyasi ve sosyal sonuçlara cevap vermek için Konsey ülkeleri tarafından zor 

seçeneklere imza atılmasına neden olacaktır. 

Körfez nüfusunun en önemli bölümünü Suudi Arabistan nüfusu oluşturmakta olup sayıları 27-

28 milyon kişiye ulaşmaktadır11. Bunların da yaklaşık 19-20 milyonu vatandaştır ve oranları 

%66’dır. Birleşik Arap Emirlikleri’nin nüfusu 2010 yılında yaklaşık 8 milyonu geçmiştir. 

Bunların sadece %10 kadarını vatandaştırlar. Umman’da 2010 yılında nüfus miktarı 2,8 

milyona ulaştı. Bunlardan yaklaşık bir milyonu, yani toplam nüfusun %67’sini Ummanlılar 

oluşturmaktadır. Bahreyn’de ise nüfusu 1,25 milyon olup bunlardan yaklaşık %45’ini 

Bahreynliler oluşturmaktadır. Katar nüfusu 2,3 milyona ulaşmakta olup bunlardan 250 bin 

kişiyi yani nüfusun %13’ünü Katarlılar oluşturmaktadır. Kuveyt’te ise 3,8 milyonluk bir nüfus 

vardır ve bunların 1,2 milyonunu yani %31,5’ini Kuveytliler oluşturmaktadır (2010 nüfus 

sayımına göre). 

Yukarıdaki açıklamalardan anlaşıldığına göre Körfez İşbirliği Konseyi vatandaşlarının kendi 

ülkelerinde toplam nüfusa göre oranları yaklaşık %53’e civarındadır. Bu da Suudilerin ve 

Ummanlıların kendi ülkelerinde oranları yüksek olmasından kaynaklanır. Bu nüfus 

dengesizliği, petrol geliri temel kaynak olduğundan beri göçmen işçilere duyulan güvenden 

dolayıdır. Bu ülkelerin hükümetleri, vatandaşların bakım sigortası ve refahına dayalı bir 
                                                        
11 Suudi A. K.’lığı için 2010 yılında resmi rakam 27.14 milyon kişi, ancak 1 milyona yakın kaçak işçi bulunduğu 

tahmin edilmektedir. 
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ekonomi felsefesi kabul ettiler. Bu felsefe, işgücü piyasasında yerli işçilerin katkısının 

azalmasına, kamu harcamaları mekanizmaları ve araçlarına güvenin artmasını sağlayan bir 

verim ekonomisinin kurulmasına yol açtı. 

Bu rakamlar aracılığıyla yabancı işçi veya ikamet sahipleri ile nasıl başa çıkılacağı konusunda 

net bir vizyon olmadığını görülür. Körfez bölgesindeki vatandaş olmayanların ülke nüfusuna 

oranı %35 ile %90 arasında değişmektedir. Yabancılar ve vatandaş olmayanlar Körfez 

bölgesinde aşırı bir yabancılık durumunda yaşıyor olması, çok etnikli ve kimliksiz bir toplum 

oluşmasına neden olmuştur. Onları bir araya getiren tek şey, yerli üreticinin gelişmesi, belirsiz 

tüketim ve İngiliz dilidir (Al-Ĥarif, 2012, 5-14). 

Körfez ülkelerinde sürekli ikamet karşılığında gayrimenkul projesinin temel amacı, bölgedeki 

ekonomik kârları ve sermayeleri harekete geçirmek olmasına rağmen, gerçek toprak 

üzerindeki fiziksel gelişmeler bu gayrimenkul projelerinin bir yan ürünü olarak yeni bir 

toplum oluşturma yönünde hareket etmektedir. Bu durum; çalışma, eğitim ve yönetimde 

anadilin değiştirilmesine kadar ulaşmıştır. Daimi ikamet karşılığında mülkiyet politikasını 

izleyen dört Körfez ülkesinde İngilizce dili Arapçadan daha fazla kullanılmaktadır (yani 

Arapça ikinci dil durumuna düştü). Birleşik Arap Emirlikleri’nde Hintliler nüfusun %42,5’ini 

oluştururken, Araplar (vatandaşlar ve vatandaş olmayan beraber) sadece %28’ini 

oluşturmaktadır (Al-Ĥarif, 2012, 3-11). 

Yabancılar, Konsey Ülkelerinin nüfusu büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Ancak medyada 

onlara pek değinilmez. Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinde son yıllarda Yabancıların sayısı 

büyük artış göstermiştir. Onların yıllık nüfus artı oranı, vatandaşların yıllık nüfus artış 

oranından en az iki kat daha fazladır. 2000 yılında vatandaş olmayan nüfus yaklaşık 10 

milyon iken, 2010 yılında ise 22 milyona ulaşmıştır. Dört konsey ülkesinde (Birleşik Arap 

Emirlikleri, Bahreyn, Katar ve Kuveyt) nüfusun çoğunluğunu vatandaş olmayanlar oluşturur 

oldu.  
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Öte yandan Yabancılar, işgücünün büyük bölümünü oluştururken iş gücündeki payları gittikçe 

artmaktadır. Örneğin Birleşik Arap Emirlikleri’nde işgücü toplamındaki oranları 2010 yılında 

%95’e ulaşmıştır. Bunlar özel sektördeki çalışanların %99,5’ini oluştururlar. Bunlar özel 

sektörde yoğunlaşmış olmakla birlikte kamu sektöründeki oranları %50’ye hatta daha fazlaya 

ulaşmaktadır (UAE, 2012, medya). 

Yabancı işçiler, vasıfsız ve düşük ücretli olarak nitelenmektedir. Vasıfları sınırlı olan veya 

vasıfsız olanların oranı üçte ikiye ulaşmaktadır. Çok vasıflı ve vasıflı olanların oranı ise üçte 

birdir. Özel sektörde ise vasıfları sınırlı olan veya vasıfsız olanların oranı %70’ten fazladır. 

Meslek açısından proje yürütücüleri, uzman ve profesyonel gibi yönetici pozisyonunda 

olanların oranı 2009 yılı için %15-16’yı geçmez idi. Oysa normal meslekte çalışanlar ve satış 

işleriyle uğraşanların oranı, çalışanların yarısından fazlasına ulaşmaktadır. Ekonomik faaliyet 

açısından işgücü kullanımı, inşaat sektöründe yoğunlaşmıştır (%55). Bunu %13-14 oranla 

imalat, %10-11 oranla da perakendecilik takip etmektedir. 

İşgücü piyasasında karşılaşılan sorunlardan biri “Yetenekli gurbetçilerin iş bırakma 

oranlarının yüksek oluşu, bir diğer ifadeyle toplam işçi oranından vasıflı işçi oranlarının 

eksilmesidir. Yukarıdakilere ek olarak, kefil yasası işgücü piyasasının etkinliğini ve vasıflı 

işgücünün Körfez bölgesinde kalmasını olumsuz olarak etkileyen başlıca engellerden 

sayılmaktadır. 

Kısacası emekçi vatandaşlar öncelikle kamu sektöründe yoğunlaşmaktadır ve bunlardan 

işgücü piyasasında kadınların katılımı zayıftır. Erkekler ise erken yaşta işten ayrılmakta ve 

üretim genellikle düşük olmaktadır. 

Körfez emekçileri için örnek olarak Katar’daki yerel emekçilere bakıldığında işgücünün 

niteliği ve boyutunda meydana gelen değişiklikler dolayısıyla iki önemli noktaya değinmek 

gerekir: 
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Denizcilik mesleğinde çalışan ulusal işgücünün büyük bir bölümü petrol şirketinde çalışmaya 

yöneldi. 

Petrol şirketinde çalışmaya yönelen ulusal işgücü, nitelik ve nicelik bakımında iki özelliği ile 

ayrıldı. Sayı bakımından az olması yönünden petrol sektöründeki işgücü talebine denktir. Öte 

yandan ise bu sektörde çalışmak için yeterli bilgi ve tecrübeye sahip değildir. Bu yüzden 

teknik olmayan düşük ücretli işlere odaklandı. 

Ulusal petrol sektöründeki işgücü paylaşım hacminde meydana gelen değişikliğin üzerinde bu 

iki özelliğin etkisi görülmektedir. İmtiyazlı aşamasında (yirminci yüzyılın otuzlu yıllarının 

ikinci yarısı) oranları %80’i aşmış olmasına rağmen, arama ve çıkarma aşamasında (kırklı 

yılların ikinci yarısı) düşüş kaydetti. 1947 yılında %66’ya, sonra 1950 yılında %60’a ve 

nihayet 1960 yılında %51’e düştü. Bu aslında, bir taraftan petrol şirketindeki genişleme 

sonucunda iş için gelenlerin artmasından, öte yandan ise ulusal çalışanların karşılamaya 

yeterli olmadığı teknik ihtiyaçtan kaynaklanan bir düşüştür (Al-Raşid, Al-Anizan, 2012, 15). 

Körfez Ülkeleri az nüfusa sahiptir, yüksek büyüme oranlarına rağmen, ancak, kalkınma 

planları ve refah politikaları çalışanlar için artan bir talep oluşturmuştur. Bunun kısa ve orta 

vadede yerel olarak karşılanması mümkün değildi. Şüphesiz Körfez ülkelerinin her birsinin 

nüfus orunları ile ilgili politikaları ve yerel organları vardır. Geçen yüzyılın yetmişli yıllarının 

ortalarından itibaren bu politika, vatandaş olmayanların nüfusun siyasi, güvenlik, ekonomik 

ve sosyal risk oluşturması korkusuna rağmen, kalkınma planları ve sosyal refah tarafından 

oluşturulan işgücü talebini karşılamak için yabancı işgücü getirerek esnek davrandı. 

Körfez ekonomilerinin doğası, kalkınmanın hızlandırılması ve deneyimler diğer gelişimine 

göre kısa sürede yaşam ve refah standardı yükseltmek amaçlı kalkınma planlarının olmaları 

nedeniyle ve nüfusun az sayıda, ekonomilerinin geri kalanına kıyasla ve işgücü sıkıntısı 

sebebiyle Körfez İşgücü piyasaları bazı özellikler kazandı. 

-Geçmiş yıllarda, yabancı işgücü talebi artışı. 
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-Ulusal ekonomilerin hazmetme kapasitesinin genişlemesi, yabancı işgücünün sayısını 

azaltmak için tarihi direnci ve sürekli yüksek oranlarda "bağımlılığı" ekonominin birçok 

sektördeki varlığının artması. 

-Vatandaşların çoğunluğunun genel refah düzeyinin yükselmesi ve bu nedenle kişisel ve ev 

hizmetlerindeki emek için başka türden bir isteğin ortaya çıkması. 

-Büyük bir emeğin arz ve talep arasındaki uçurum ancak kısa ve orta vadede, yabancı işgücü 

getirerek giderilebilir. 

-Çoğunlukla kamu sektörü lehine kamu sektörü ve özel sektör arasında bir ücret uçurumun 

varlığı. 

- Çoğunlukla vatandaşların yararına vatandaşlar ve vatandaş olmayanlar arasında bir ücret 

boşluğunun varlığı. 

- Çoğunlukla vatandaş olmayanların lehine, vatandaşlar ile vatandaş olmayanlar arasındaki 

becerilerde bir boşluğun varlığı. 

- Çoğunlukla vatandaş olmayanların lehine vatandaşlar ile vatandaş olmayanlar arasındaki iş 

etiği ve değerlerinde bir boşluğun varlığı. 

Nüfus dengesizliği göstergelerinden bazıları: 

Ortalama yaş ve nüfusun cinsiyeti de dâhil olmak üzere Yabancı vatandaşlardan kaynaklanan 

demografik dengesizlik, işgücü ve işsizlik oranlarıdır. Körfez ülkelerinde demografik 

dengesizliği vurgulayan göstergeler: 

1.Milliyete göre nüfus dağılımındaki eşitsizlik (vatandaşlar/ vatandaş olmayanlar). 

2. Diğer yaş gruplarına göre bazı yaş gruplarında nüfus piramidi şişkinliği. 

3. Gelen işçilerin bir sonucu olarak, kadın nüfusuna oranla erkek nüfusunun kalitatif bileşim 

içinde büyük artış göstermesi. 

4. İşgücünün büyük bir kısmı üzerinde olmayan vatandaşların, toplam nüfusun oranını aşması. 

5. Vatandaş olmayanlara kıyasla vatandaşlar arasındaki yüksek işsizlik oranları (gençler). 
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1-Milliyet(vatandaşlık) esasına göre nüfus dağılımında eşitsizlik: 

1994 yılında vatandaş ve yabancıların istatistiksel nüfusuna göre Bahreyn'de yabancıların 

nüfusu % 32 artarak yaklaşık 180 bine ulaşmıştır. Katar devleti,690 bin kişilik toplam 

nüfusunun yaklaşık 540 bin yabancı ile oranı % 78'e çıkmıştır. 2010 yılında ise bu oran % 

87’ye yükseldi. BAE’de ise %76 oranla (1.750.000 kişilik nüfus) yaklaşık 2.310.000 kişiye 

yükselip 2010 yılında ise % 90’a ulaşmıştır (Al-Raşid, Al-Anizan, 2012, 23). Kuveyt'te 

2.273.000 kişilik toplam nüfusun %65’ten fazla oranla 1.475.000 kişiyi yabancılar 

oluşturmaktadır. Suudi Arabistan yaklaşık 4.600.000 kişi ile %31’e ulaştı; Umman 

Saltanatında 2010 yılında %30’u geçip İşbirliği Konseyi ülkeleri arasında oranı en azı olan 

ülkedir. (Tablo 5’e bakınız) 

 

Tablo 5: Konsey Ülkelerinde Yıllara Göre Vatandaş Olmayanların Oranı (%) 

YILLAR 1950 1975 1994 2010 

Konsey Ülkeleri Vatandaş Olmayanın Oranı 0.4 15 30 45 

 Kaynak: Nüfus İstatistiklerinden derlenmiştir. 

 

2- Yaş yapısındaki dengesizlik 

Belirli yaş gruplarında yaş yapısındaki doğal olmayan dengesizlik kastedilmektedir. Özellikle 

çalışma çağındaki20-55 yaşlarında bulunan gruplar ve özel olarak 25-45 kategorisinde olanlar 

sayısal bir çoğunluk gösterir. Bu da nüfus piramidinde genişlemeye yol açmaktadır. 

Konseyi ülkelerinde yabancıların genç erkek oranında bir artışa yol açmıştır. Yaş yapısında 

belirgin şekil bozukluğu meydana gelmiştir ve bu bozulma ülkeler arasında farklılık 

göstererek Katar ve BAE gibi bazı ülkelerde artmakta, Umman ve Suudi Arabistan gibi bazı 

ülkelerde ise daha az belirgin olarak görülmektedir.(Grafik 1’e bakınız) 

 

 



345 
 

Grafik 1: Katar’ın Nüfus piramidi (2010). 

 

Kaynak: Katar Nüfus Sayımı Sonuçları.  

 

3. Cinsiyet yapısındaki dengesizlik: 

Nüfusun cinsiyet bileşimindeki dengesizlik ile ilgili demografik dengesizlik, Körfez İşbirliği 

Konseyinde yabancı işçilerin varlığı nedeniyle yüksek oranda ortaya çıkmıştır. Ayrıca 

erkeklerin sayısının kadınların sayısının üç katı olduğu İşbirliği Konseyi ülkelerinin çoğunda 

orta yaş grubunda özel bir şekilde görülmektedir. Bu durum, cinsiyet yapısında dengesizlik 

oluşturmaktadır.  

BAE ve Katar’da erkek sayısının ortalaması her 100 kadına karşı 200 erkekten daha fazladır. 

Hatta bu sayı bazen 312’ye bile ulaşmaktadır. Bu da bazı ülkelerde, en azından bu iki ülkede, 

erkekler kadınların iki katı olduğu anlamına gelmektedir. Kuveyt devleti bir alt düzeyde olsa 

da bu durumdan pek farklı değildir. Ama durum Bahreyn, Umman ve Suudi Arabistan 

Krallığı’nda daha az şiddettedir. S. Arabistan’da cinsiyet oranının düşük olması, belki de Arap 

çalışan oranının yüksek olmasına dayalıdır. Bunların çoğu kendi aileleriyle birlikte 

geldiklerinden, buradaki cinsiyet dengesizliğini azaltmaktadır. Oysa İşbirliği Konseyinin 
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diğer ülkeleri, Asya’dan gelen ve çoğunluğunu bekâr erkeklerin oluşturduğu işçilere 

dayanmaktadır (Grafik 2’ye bakınız). 

 

Grafik 2: Dünya ve Konsey Ülkelerinde Cinsiyet Oranı 2010. 

 

Kaynak: Konsey Ülkeleri Nüfus İstatistikleri ve DYB derlenmiştir. 

 

4. İşgücünün Bileşimindeki Dengesizlik: 

İşgücünün bileşimindeki dengesizlik, vatandaş olmayanların, işgücünün çoğunun kontrolünü 

ellerinde bulundurmasından kaynaklanmaktadır. Bunların toplam nüfus içindeki oranı ağır 

basmaktadır; bu da toplam işgücün vatandaşların oranında bir düşüşe yol açmıştır. Bu 

bağlamda bazı çalışmalar Körfezdeki işgücünün oluşumunu göstermektedir. 

Örneğin, Kuveyt Devletinde1998 yılında 252 bin kişi işçi oranındaki toplam iş gücünün 

sadece % 17’sini Kuveytliler oluşturmaktadır. Bu da yabancıların genel olarak toplam 

işgücünün % 82’den daha azını temsil etmediği anlamına gelmektedir. Son yıllarda Kuveyt’te 
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yabancı işçilerin oranı artış gösterdi. 2007 sayımına göre Kuveyt Devleti işgücünün hacminde 

Kuveytli olmayanların oranı %85’e ulaştı (Al-Raşid, M. Al-Anizan, Abd. 2012 s. 17, 18. 22).  

Konseyi Ülkelerindeki en önemli demografik benzerlik, toplam işgücü oranında vatandaşlık 

istihdamının küçük bir bölümü oluşturmasıdır. Böylece, yabancı işçilerin, işgücünün büyük 

bir kısmını temsil etmektedir. Suudi Arabistan ve Umman gibi İşbirliği Konseyinin altı 

ülkesinde, ekonomik faaliyetlerin bütün sektörlerinde işgücünün %50den daha fazla bir 

oranına ulaşmaktadır. Katar, BAE ve Kuveyt12 ise bu oran %85’in üzerindir13. 

Konsey ülkelerine olan göç, genel olarak yarım ada dışından genel olarak da Asya’dan 

gelmektedir. Örneğin Katar devletinde Hindistan’dan gelenlerin oranı yıllar boyunca yaklaşık 

% 40’ın altına düşmemiştir. Toplam iş gücünde egemen olan Asyalı işgücü %70’i 

oluştururken, onun hemen akabinde Arap işgücü de yaklaşık %22’sini oluşturmaktadır14. 

Ülkeler bazında ise Umman Sultanlığı toplam iş gücünde çalışanların %92-93’ünü Asya’dan 

karşılamaktadır. Birleşik Arap Emirlikleri %87, Bahreyn Krallığı %80, Kuveyt %65, Suudi 

Arabistan %60 ve en son olarak da Katar devleti %45 oranla onu takip etmektedir. 

Çalışmaların büyük çoğunluğu, geçen yüzyılın yetmişli yıllarından günümüze kadar Asya 

işgücü karşısında Arap işgücünün düşüşe geçtiğini işaret etmektedir. Konseyi ülkelerinde, 

Asya işgücü istihdamının Arap işgücüne tercih edilmesinin en önemli nedenleri: 

Asyalı işçilerinin ücretlerinin düşük düzeyde olması; ayrıca Asyalı işçilerin itaatkâr olması, 

çalışma koşullarına daha fazla tahammül etmesi ve çeşitli iş hizmetlerinin performansında 

üstün olmasıdır. 

                                                        
12BAE %95, Katar'da %93 ve Bahreyn ve Kuveyt’te %85’e ulaşmaktadır. 

132006 yılında Konsey ülkeleri içinde yabancıların sayısı 14,5 milyon işçi teşkil ettiğini (bunlar işçilerin%70’in 

üstünde temsil etmektedir. Üç yıl sonra bu oran %5 artıp 2009 yılında bu oran % 75 ulaşmıştır). 

14  1975 yılında Konsey ülkelerinde bulunan ve Arap ülkelerinden gelenlerin oranı %75 civarında idi. 
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Yurt dışından gelen işçilerin çalıştırılması Çalışma Bakanlığı tarafından denetlenen bir plan 

ile gerçekleşmektedir. Ancak burada ücret ve işçi akını içeren piyasa mekanizmasının hızlı 

olması açısından, özel sektöre bırakılmıştır. 

Bunun yanı sıra Asya ülkelerinde faaliyet gösteren kurumların varlığı, binlerce Asyalı işçinin 

istihdamına yardımcı olmuştur. Konsey ülkelerindeki bazı büyük inşaat projelerinin 

uygulanmasına, on binlerce Asyalı işçinin getirilmesine ve kampların kurulmasına neden 

olmuştur. 

On dokuzuncu yüzyıldan beri Hindistan ve diğer Asya ülkelerinden Konsey ülkelerine bir işçi 

göçü vardı. Bu yüzyılın başında İran'dan da göç oldu. Körfez devletleri, belirli bir milletin 

siyasi ağırlığını hafifletmek amacıyla gelen işçilerin çeşitli oluşunu arzuluyordu. 

Konsey ülkelerinde endüstriyel işletmelerde, uluslararası otel işletmelerinde, bankacılık ve 

ekonomik faaliyetlerin diğer türlerinde istihdam yayılmaktadır.  

5 -vatandaşlar arasında işsizlik oranları 

Ucuz işgücünün artmasıyla birlikte, Körfez ülkelerinde işgücü piyasasında yabancı işçilerin 

payı da artmıştır. Hatta konu bu durumu da aşarak bazı ülkelerdeki vatandaşlar arasında 

işsizlik oranlarının yüksek oluşunun sebebi olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle gençler ve 

üniversite mezunları da işsizlik listesine katılarak işgücü piyasasına giren gençler arasında 

zirve yapmaktadır. 

Konsey ülkelerinin çoğunda işgücü piyasasında işsizlik derinleşmekte ve sürekli büyüyerek 

artış göstermektedir. Konsey ülkelerindeki nüfus dengesizliğinin aslı, petrol çıkarma ve 

ihracat sonucunda, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel etkilerinin bir kombinasyonunun 

sonucu olarak işgücünün niteliği ve boyutundaki değişikliklere dayanmaktadır. 

Konsey ülkelerinin nüfus stratejisinin genel çerçevesi: 

-Nüfus ve kalkınma arasındaki ilişkinin önemi, gelişme hâlâ yabancı işgücüne dayanmakta, 

nüfus yapısındaki dengesizlik uzun vadede, kalkınma planları ve hedeflerini engelleyen tüm 
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nüfus dengesizlikleri ortadan kaldırması, sosyal ve ekonomik hızlı değişimlerle birlikte 

nüfusun konusunu zorlaştırmaktadır ve gerçekliği anlatan nüfus politikalarının geliştirilmesini 

gerektirmektedir. 

Bu çalışmada bazı hedefler saptandı. Bunlar : 

- Bir yandan demografi ile işgücü arasında denge sağlamak; öte yandan nüfus ile mevcut 

kaynaklar arasında denge sağlamak; dengeli kalkınmayı gerçekleştirmek ve şehirlere göçü 

azaltmak. 

- Beşeri sermaye ve eğitim sisteminin geliştirilmesi, en uygun kullanımın geliştirilmesi, ulusal 

işgücünün ve işgücü piyasasının tam istihdamı, vatandaşların ekonomik katılım oranlarında 

artış sağlamak ve kadınlar için yeni iş alanları açmaktır. 

- Yabancıların yerine vatandaşların getirilmek, üretken istihdam olanakları ve ulusal işgücü 

için cazip ve uygun ücretleri oluşturulmak; Konsey ülkeleri arasında Körfez işgücü hareketini 

kolaylaştırmak. 

-Nüfus istatistikleri ve işgücü piyasası verilerin geliştirilmek, bu verileri sürekli olarak 

belgelenmek, geliştirmek ve güncellemek; ilgili müfredat ve terminolojiyi standart hale 

getirilmelidir. 

- Nüfus ve demografi, kentsel büyüme ve iç göç, insan kaynakları gelişimi, annelik, çocukluk 

ve aile stratejisi hedeflerini belirlenmesi. Uygulama mekanizmalarını konsey ülkelere 

bırakıldı. Her devlet, kendi nüfus siyasetine uygun olanı alır, izlenebilir ve değerlendirilebilir 

hedefler için programlar geliştirir; her üç yılda bir defa Konsey ülkelerinin temsilcileri için 

toplantı düzenlenir; bu toplantıda nüfus politikaları ve sorunlar ile ilgili alanlarda değişim ve 

koordinasyon başarıları ve deneyimleri araştırılır. 

Strateji, (Stratejik eksene ulaştıran diğer stratejik hedefler içinde) "nüfus ve işgücünün 

meseleleri" temel konularının hedefini belirledi. "Nüfus ve insan kaynakları konularında 

kapsamlı bir tedaviye ulaşmak; konsey işgücünün nüfus yapısı ve kompozisyon dengesizliğini 
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onarmak; nüfusun homojenliği ve konsey ülkelerinde verimliliğin artışı için, aşağıdaki 

stratejileri belirlemiştir: 

-İnsan gücünü geliştirmek ve verimliliği yükseltmesi gerekir. 

-Yabancı işgücü yerine ulusal işgücü kullanılması. 

-İşgücü piyasasında kadınların olanaklarının artırılma politikalar izlenmeli. 

-Özel sektörde çalışmak için ulusal işgücünün çalışma ve ücretine teşvik politikalarının 

uygulanması. 

-Eğitim ve öğretim sistemlerinin geliştirilmesi. 

- Üreten işgücünde iş ve ahlak değerlerinin aşılanması gerekir. 

- Ulusal insan gücü çalıştırmak için özel sektörün teşvik edilmesi ve ulusal işgücüne kariyer 

fırsatları verilmesi. 

-Yabancı iş gücü ve nüfus ortak komisyonunun kurulması gibi politikaların geliştirilmesi 

gerekir. 

Nüfus ve güvenlik sorunları: 

Nüfus yapısı ve özellikleri, ülkeden ülkeye ve toplumdan topluma farklılık gösterir. Sadece 

yaş ve cinsiyeti yapıları ya da vatandaş ve vatandaş olmayanlar değil. Ancak bir toplumun, 

faaliyetleri, sayıları, oranları, inançları ve değerler ile politik, sosyal, kültürel, ekonomik ve 

güvenlik özellikleri ülkeden ülkeye göre değişir. Bu açıdan bakıldığında, toplam nüfus içinde 

vatandaş olmayanların sayısındaki artış, özellikle nüfus oranının ulusal güvenlik üzerindeki 

etkilerinin araştırılması gerekir. 

Demografik ve Ulusal Kimliklerdeki Dengesizlik: 

Çağdaş ulusal kimliklerin tarihi, medeniyet, kültürel, etnik ve dini boyutları ve özellikleri 

vardır. Yine çağdaş siyasi, toplumsal ve ekonomik boyutları ve özellikleri de vardır. Ulusal 

kimlik, yapı kooperatifleri ve modern devletlerin önemli bir konusu, varoluş duygusu, kültürel 
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ve ahlaki mükemmelliği sayılmaktadır. Birey, toplum, sosyal sınıflar ve gruplar, devlet ve 

toplum kurumları, ulusal kimliği koruyucusu sayılırlar. 

"Körfez" kimliği, Arap ve İslam kimliğine dayanır. Arap Yarımadası’nda coğrafi, tarihsel ve 

kültürel olarak antik ve modern toplumlarla bağlantısı olan bir arka planı vardır. Karakteristik 

bazı kentsel ve kırsal tarım alanlarında ve kıyılarda istikrara dayalı geleneksel medeniyet ile 

göçebelik özelliği dengelidir. Akrabalık ve kabileye dayalı güçlü bir sosyal uyum ile 

karakterize edilmiştir. 

Bu nedenle, Konsey ülkeleri, bu demografik dengesizliği gidermek için uzun vadeli bir planın 

geliştirilmesi ihtiyacını kavramıştır.  Buna göre yabancıların yerine Körfez vatandaşları yavaş 

yavaş getirilecektir. Böylece başarının sağlanması için özel işlerde yabancıların çalışmaları 

sınırlanacaktır. 

Bunun yanı sıra kadınların işgücüne katılımının artmasının sağlanması; vatandaşların üretken 

sektörlere ve profesyonel iş yapmaya teşvik edilmesi; konsey ülkeleri arasında daha fazla 

ekonomik ve sanayi entegrasyonun oluşturulması; Körfez işgücü arasındaki hareketliliğe 

yönelik kısıtlamaların kaldırılması ve özellikle son yıllarda ailelerin ve hükümetlerin endişe 

verici sorunlarından olan genç işsizliğe (erkek ve kadın) daha fazla çözümler üretmek 

amaçlanmalı. 

Yüksek bir ekonomik büyüme oranını oluşturmak için fırsat sağlamak ve halkın yaşam 

standardını artırmak amacıyla Konsey ülkelerinin bu yıllarda demografik penceresinden 

yararlanması gerekir. 

Bu fırsattan yararlanmak için işgücünü geliştirme çalışmaları ve alansal yönlendirme planları 

olursa bu durum gerçekleşir. Konsey ülkelerdeki nüfus sorununa dikkat edilmezse, son 

yıllarda nüfus artışının çalışma çağındaki yaş gruplarının lehine yayılmaya başlayacağı 

görülecektir. 
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Bu devletlerin hesaba katması gereken örneklerden birisi de Haiti devleti örneğidir. On 

sekizinci yüzyılın sonunda, başta Haiti olmak üzere Karayip adaları, şekeri ihraç etmesi 

nedeniyle dünyanın en zengin bölgelerinden biri idi. O günlerde şeker, günümüzdeki petrol 

rolünü oynuyordu. Böylece Haiti, sömürgeciler ile yatırımcıların odak noktası oldu ve mal 

üretimi ile büyük kâr sağladığı için küresel bir merkez haline geldi. 

Ama aşırı zenginlik ve yerli üretimin yüksek oranına rağmen, Haiti, ekonomik bileşiminde 

gelişmiş değildi. Küresel pazarın ihtiyaçlarını karşılayan ana maddelerden birine tamamen 

bağımlı idi. Küresel ekonominin gelişmesi, yeni ve çeşitli ürünlerin ortaya çıkması ve şekerin 

ekonomik temel olma rolünü kaybetmesiyle birlikte, Haiti ve Karayipler bölgesinde şartlar 

kötüleşti ve üretim ortadan kalktı. Haiti günümüzde dünyanın en fakir ve en sefil ülkelerinden 

biridir. 

Sonuç olarak;  

Bütün bu nedenlerden dolayı, Körfez ülkelerinde, ekonomi kaynaklarını genişletilmesi, tarımı 

çeşitlendirerek, enerji ve su gibi kaynakların israfını azaltması, çeşitli sanayi kuruluşları kurup 

mevcut ucuz enerjiden yararlanarak, küresel ortaklıklara girip büyük kurumlardan hisse 

alarak, ucuz enerjiye dayalı imalat sanayisini geliştirilmesi gerekmektedir. 

Ayrıca turizm ve turizm kaynaklarını geliştirip insana dayalı bir kalkınma modelinin 

oluşturulmasıyla tek bir ürün olan petrol bağımlılığından kurtulmak için çalışmaların 

yapılması gerekir. 

Buna ek olarak ekonomik yapılarda bir dengesizliğe yol açmadan ulusal istihdama güvenme 

ve şirketlerin ucuz işgücü sağlama girişimlerine zarar vermeden ve mümkün olduğunca yerli 

emekçi istihdam etmeye yönelik adımlar atılmalıdır. 

Bunun karşılığında, teşvikler ve ayrıcalıklar sunularak vatandaşların çalışması özendirilmeli, 

bunun yanı sıra gerekli eğitim sağlanmalı ve kendi kendine hizmet eden bir toplum 

oluşturmak için serbest meslek kültürü tanıtılmalıdır. Kamu ve yükseköğretim sisteminin 
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iyileştirilmesi ve kayırmalardan uzak kalmak için işadamları, eğitimciler ve medyanın 

çabalarından yararlanılması gerekir. 

Nüfusun yaş yapısındaki bu değişim, ekonomik büyüme için bir fırsat yaratabilir. Yeni bir 

şekilde ele alınmazsa nüfus sorununun sonuçları olumsuz etki yapabilir. Bu durum işsizliğin 

artmasına, emek, göç ve dolayısıyla sosyal ve ekonomik sorunların artmasına yol açabilir. 

           Bu ülkelerde gelir kaynaklarını çeşitlendirmek için başka alanlarda yatırımların 

yapılması, sorunlara pratik çözümler bulunması, gençler arasında işsizliğin önlenmesi,  petrol 

gelirlerine alternatif gelir bulunması, ülke içinde petrol tüketiminin ve israfının azaltılması ve 

bunun gibi bir dizi zayıf noktalara çözüm yolu bulunması gerekmektedir. 
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KİMLİK, DIŞ POLİTİKA VE GÜVENLİK BAĞLAMINDA İRAN İSLAM 

CUMHURİYETİ 

 

Hazar Vural* 

  

Özet 

İran İslam Cumhuriyeti, farklı kimlik yapısıyla Ortadoğu’nun ‘öteki’si olarak algılanmakta ve 

uluslararası ilişkilerin ortasındaki ülke olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle 1979 İslam 

Devrimi itibariyle, eskisinden de fazla önem arz eden İran, iş başına gelen yeni 

Cumhurbaşkanı ile gündemdeki yerini bir kez daha almıştır. “Ülkenin dış politikası ve 

nükleer çalışmaları gibi konularda bir değişiklik olacak mı?” sorusuyla gözler İran’a 

çevrilmiştir. 

Hızla değişen ve dönüşen dünyada güvenlik algılamaları da değişmekte ve ülkelerin 

politikaları da bu hızlı değişimden etkilenmektedir. Ortadoğu’da, 2010 sonu itibariyle 

başlayan ve günümüze kadar devam eden ‘Arap coğrafyası hareketliliği’ ile bir kez daha 

güvenlik sorunları en üst seviyeye çıkmıştır. Bölge ilişkileri ve güvenliği gerek bölgesel 

aktörler gerekse başat güçler tarafından dikkatle takip edilmektedir. Bu çalışma ile bölgesel 

olaylar ve aktörler temelinde, İran’ın stratejik çıkarları doğrultusunda bölge politikaları 

değerlendirilecek ve güvenlik algılamaları ortaya konmaya çalışılacaktır. 

Çalışmamızda, İran’ın Ortadoğu’da çeşitli ülkelerde yaşayan Şii grup ve topluluklar 

üzerindeki etkinliği, bölgedeki jeostratejik çıkarları, ABD ve İsrail ile yaşadığı sürtüşmeler 

başta olmak üzere İran ve bölge güvenliği için birinci dereceden önem içeren konulara 

değinilecektir. Bu çalışmanın amacı İran’ın bölgedeki güvenlik endişeleri ve önceliklerini 

ortaya koymaktır. Çalışmanın bir diğer amacı ise, mezhepsel dış politika güttüğü düşünülen 

                                                        
* Yıldız Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Öğrencisi, hazarvural@gmail.com 
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İran’ın dış politikasının aslında ülke çıkarları ve stratejik kazanımlar üzerinden yürüdüğünü 

açıklamaya çalışmaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: İranlı Kimliği, İran İslam Cumhuriyeti Dış Politikası, Ortadoğu 

Güvenliği, Arap Baharı, Şii Hilali Kavramı. 

 

İranlılar yüzlerce yıldır bugün bulundukları topraklarda yaşamaktadırlar. Her devlet kadar 

İranlılar da geçmişleriyle ve medeniyetleriyle onur duyarlar ve bunu sık sık hatırlatırlar. 

Bulundukları toprak parçası tarihsel süreç içinde coğrafi olarak küçülmüş olsa da bu denli 

zorlu bir coğrafyada varlığını sömürge olmadan sürdürebilmiş olması “İranlı kimliğinin” 

sağlam temeller üzerinden şekillendiğinin bir göstergesi sayılabilir. İran mezhepsel anlamda 

Şii çoğunluğa sahip tek ülke olmamasına rağmen, bu mezhebi anayasası ile kabul etmiş tek 

İslam devletidir. Eyaletlere ayrılarak merkezden yönetilen İran bir ulus-devlettir. İran, 

temelde 11 farklı etnik köken olmak üzere, mezhepsel ve dinsel çeşitlilikleri bulunan, resmi 

mezhebi Şii’liğin Caferi kolu olan ve %89’u Şii Müslüman olan bir devlettir.1 

İran tarihsel süreç itibariyle, İslamiyet’i kabul ettiği zamandan başlayarak bulunduğu ‘geçiş 

coğrafyası’ olarak tarif edilebilecek konumuyla her zaman önemini korumuş ve baskın 

kültürüyle yakın coğrafyasında etkiler bırakarak kendi kimliğini sürdürmüştür. Yüzlerce yıl 

boyunca Türk hanedanlar (Kaçarlar vd.) tarafından yönetilen İran, 1925 sonrası Fars - Pehlevi 

hanedanı tarafından yönetilmiştir. 1979 sonrası İslam Cumhuriyeti yönetiminde de bölgesel 

açıdan aktif bir güç olmuştur. Bölgesel planları olan her devlet tarafından hesaba katılması 

gereken bir güç olan İran, Ortadoğu’daki birçok yapay sınırın aksine suni bir devlet değildir 

ve medeniyeti bünyesinde barındırır. Bununla vurgulanmak istenen yalnızca ülke 

                                                        
1Türkiye Cumhuriyeti Tahran Büyükelçiliği internet sitesi, 

http://tahran.be.mfa.gov.tr/ShowInfoNotes.aspx?ID=192874 (e. t. 15. 09. 2013). 
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coğrafyasının doğal şekli değil, İran’ı oluşturan birçok unsurun uzun süreçlerden sonra 

şekillenerek bugüne geldiğidir. 

 

İran İslam Cumhuriyeti Yönetim Yapısı 

İran’da 1978 yılında Şah ve monarşi karşıtı bir hareket olarak başlayan gösteriler, devamında 

bir İslam Devrimi ile sonuçlanmıştır. 1979’da İslam Cumhuriyeti’nin kuruluşu ile sonuçlanan 

bu devrim ile 20. yüzyılın belki de en ilginç kırılmalarından biri yaşanmıştır. Bir İslam 

Cumhuriyeti’nin doğuşu tahmin edilmeyen bir olay idi. Bugün İran’ın kendine özgü yönetim 

sistemi ve ülke kimliği de bu olay sonucunda şekillenmiştir. 

İran’ın yönetim sistemi için bir çeşit atanmışlar ve seçilmişlerin birlikte olduğu teokratik-

demokrasi tanımı yapmak mümkündür. Halkın seçtiği Cumhurbaşkanı’na ek olarak, onu 

görevden alma yetkisine sahip, başta ordunun lideri konumu olmak üzere birçok yüksek güçle 

donatılmış bir dini lider / ‘Rehber’ ülkenin gerçek yöneticisidir. Rehberi ülkenin asıl lideri ve 

İslam Cumhuriyeti’nin koruyucusu olarak gördükten sonra , Cumhurbaşkanlığı başta olmak 

üzere birçok farklı ve güçlü kurumdan bahsedilebilir. Uzmanlar Meclisi2, Anayasa 

Koruyucular Konseyi, İslam’ın Yüksek Çıkarlarını Koruma Konseyi, İran İslami Danışma 

Meclisi, Devrim Muhafızları Ordusu sayılabilir. Bu kurum ve kuruluşların kendi aralarında 

çeşitli denetleme faaliyetleri  mevcuttur. Denetim mekanizmasının kurulma amacı, 

kurumlardaki kişilerin değişiminin, yönetim sisteminde yaratbileceği büyük değişimleri ve 

olası istikrarsızlıkları engellemektir. 

 

‘Öteki’ Olma Meselesi 

İran hem etnik, hem mezhepsel açıdan bölgede ‘öteki’dir. Mezhep konusu, Şii-Sünni 

ayrımında tarihsel birtakım hatıraların, güvensizliklerin kolaylıkla atlatılamamasına ek, 
                                                        
2 T.C. Dışişleri Bakanlığı internet sitesinden http://www.mfa.gov.tr/iran-siyasi-gorunumu.tr.mfa (e. t. 

01.08.2013). 
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küresel güçlerin özellikle 2003 Irak işgali sonrası mezhep temelli çatışmaları geçtiğimiz on 

yıllık süreçte derinleştirmesiyle ve son kertede Arap coğrafyası hareketlerinin de 

eklenmesiyle durum, İran’ı öteki ve tehdit kılan bir gerçeklik halinde algılanmasına sebep 

olmuştur. Buna ek olarak 1979 öncesi Pehlevi Hanedanı döneminde devlet politikası olarak 

İran’ın Fars kimliğinin öne çıkarılması da bir diğer gerçekliktir3. Bunun yarattığı sorun 

şüphesiz mezhep kadar derin olmamakla birlikte Arap devletleri içinde, Türklerle beraber bir 

diğer Arap olmayan devletin yani ‘öteki’nin varlığıdır. Bu etnik kimlik politikaları Pehlevi 

döneminde ülke içerisinde Azerbaycanlılar diye anılan ve ülkenin özünü oluşturan Türk 

kökenli İranlıların tepkisine sebep olmuştur. Bir kimliğin ön plana çıkarılması olumsuz 

tepkiler doğurmuştur. İran Azerileri de kendilerini İranlı kabul etmekle birlikte etnik 

kökenleri olan Türklüğe de sahip çıkmakta ve her iki kimliği kabul etmektedirler.  

Coğrafyadaki Arap Devletleri’nin İran’ı öteki saymalarındaki en büyük sebep hemen hemen 

hepsinin kendi içlerinde azımsanamayacak yüzdelerde (hatta Bahreyn ve Irak’ta çoğunlukta4) 

bulunan Şii nüfuslar üzerinde İran’ın etki oluşturması korkusudur. Bu korku devrimden 

hemen sonra, devrimini yakın ve komşu bölgelere ihraç etmeye çalışmış İran için yersiz 

olmamakla birlikte, yıllar itibarıyla dış politikada bazı değişimlerin de olduğunu ve bu 

politikadan vazgeçilerek başka politikaların yürütüldüğü unutulmamalıdır. 

Kuruluşu itibarıyla bölge üzerinde izlediği aktif dış politika sayesinde İran, Sünni nüfus 

üzerinde de etki kurmaktadır5. Bunun en büyük örneği Filistin davasını desteklemesi, İsrail ve 

ABD karşıtı duruşunun bölge toplulukları üzerinde yarattığı etkide görülebilir. Fakat Suriye 

politikasıyla son dönemde Sünni topluluklar tarafından gördüğü destek düşmüştür. 

 

                                                        
3 G. Yenisey, “İran’da Etnopolitik Hareketler”, 2008, İstanbul: Ötüken Yayınları, Syf:149. 

4 Ü. Gündoğan, “İran ve Ortadoğu”, 2010, Ankara: Adres Yayınları, Syf:332,333. 

5 M. Şahin, “İran Dış Politikasının Dini Retoriği”, Türel Yılmaz ve Mehmet Şahin (Der.), Ortadoğu Siyasetinde 

İran içinde, 2011, Ankara: Barış Kitap. Syf:174. 
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Kimliğin Güvenliğe Yansıması 

Güçlü İranlı kimliğinin güvenliğe nasıl yansıdığı analiz edilmeden İran’ın bölgesel 

faaliyetlerini anlamak güç görünmektedir. Arjomand’a göre, “Devrimci rejimlerin dış 

politikaları yerel politikalarıyla bir bağlantı içindedir ya da daha net bir ifadeyle devrimin 

devamı niteliğindedir.6” Şah sonrası özellikle dış ilişkiler anlamında farklı bir politika 

izlenmiştir. 1979 itibariyle oluşan bu yeni İranlı kimliği Kuran’ı referans alan, ‘daha iyi bir 

yönetim mümkün’ şiarıyla hareket eden, pragmatist (faydacı) bir temelde, duygusal olmakla 

nitelenen/etiketlenen fakat belki de birçok devlete göre daha somut ve ülke çıkarları temelinde 

kendince ‘rasyonel’ olarak şekillenen bir İran dış politikası değerlendirilmektedir. Başta 

anayasası olmak üzere, yöneticilerin değişmeyen söylemlerine, vurgularına baktığımızda, tüm 

Müslümanları kardeş olarak gören, mazlumun, ezilenlerin yanında olduğunu söyleyen, Batılı 

devletlerin coğrafyadaki tarihsel sömürülerinden dolayı sömürge karşıtı olan ve ‘bir başka yol 

mümkün’ anlayışıyla İslami yönetimi referans alan bir politika mevcuttur.  

Şii politikası ya da Şii Hilali oluşturma iddiaları noktasında ise, İslam Cumhuriyeti 

politikalarıyla İran’ın bölgede kurmaya çalıştığı temelde bir ‘direniş hattı’ dır. İran’ın 

1980’lerde Ayetullah Humeyni desteğiyle Lübnan Hizbullah Hareketi’nin kuruluşunda rol 

oynaması ve bugün örgütün geldiği noktada çok boyutlu desteği, günümüzde Suriye 

yönetimine desteği, Filistin direnişine verdiği önemin temelinde bu ‘direniş hattı’ 

yatmaktadır. Fakat bütün bunlara yüklenmesi gereken anlam aslında bir devletin kendine özgü 

yönetim sistemiyle üzerine kodlandığı yapısının ayakta kalma mücadelesidir. İran İslam 

Cumhuriyeti bu açıdan bakıldığında daha kolay anlaşılabilir. Bir başka örnekle açıklamaya 

çalışırsak, bu bakış açısı İran - Latin Amerika ilişkilerini anlamaya ışık tutmaktadır. Farklı 

coğrafyalarda yer alan, farklı yönetim sistemlerine sahip Küba ve Venezüella ile yakın 

ilişkileri bunlara verilebilecek örneklerdir. İran’ın oluşturmaya çalıştığı aslında ABD’nin 

                                                        
6 S.A. Arjomand, After Khomeini, USA: Oxford University Yayınları. Syf:133. 
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hemen yakınındaki emperyalizm karşıtı oluşumlara kayıtsız kalmaması olarak 

değerlendirilebilir. Şüphesiz ki bu noktada ağır ambargo ve yaptırımların İran’ı farklı dış 

politik açılımlara ittiği de göz ardı edilmemelidir. 

İran’ın zaman zaman ABD ve İsrail ile yaşadığı söylem krizlerini İran’ın savunma 

politikasının bir parçası olarak görmek mümkündür. Nükleer programdan vazgeçmeyeceğini 

açıklayarak, -ambargolara rağmen- yerel savunma sanayii ürünlerini sürekli geliştirerek ve 

çeşitlendirerek, güç gösterisi olarak algılanacak askeri tatbikatlarını devam ettirmektedir. 

Bunun yanında ülkelerle kurduğu ilişkileri çeşitlendirme yoluna giden İran’ın politikalarını en 

azından, kendi içinde rasyonel ve kendine yönelik oluşabilecek tehditlere karşı ‘önleyici’ 

hareketler bütünü olarak tanımlamak mümkündür. 

İran’ın kimliksel açıdan kendine özgü durumu, reelpolitik söz konusu olduğunda diğer 

devletlerden farklılaşmamaktadır. İran için denge unsuru olarak adlandırılacak direniş7 

hattının zarara uğraması şüphesiz İran’ın çıkarlarında olumsuzluklara sebep olacaktır, fakat 

düşünüldüğü gibi bir çöküşün başlangıcına gideceğini söylemek için herhangi bir veri 

bulunmamaktadır. Bu korunma da eylemsel çeşitlilikten dolayıdır.  

Körfez’de, dünyanın birçok noktasına enerji akışının yapıldığı Hürmüz Boğazı konusundaki 

restleşmenin yanı sıra, bölgesel gerilimin bir diğer yansıması da ABD’nin silah ihracatının 

yüzde % 658 ini karşılayan bölgenin bir diğer önemli aktörü olan Suudi Arabistan’dır. Bu 

noktada İslamiyet’in Sünni Arap ve Şii Fars politikaları temelinde ayrışan, 1980’lerden 

başlayarak zaman zaman ısınan Körfez bölgesinde bir taraf ABD müttefiğiyken, diğerinin 

temel ‘öteki’lerinden birinin ABD olduğu düşünüldüğünde tarihsel ayrışmalara ek başka bir 

                                                        
7 Talha KÖSE, SETA Lübnan Raporu 2006, http://file.setav.org/Files/Pdf/lubnanda-istikrar-arayislari.pdf (e. t. 

15. 09. 2013). 

8 “ABD Silah Satışlarını Üçe Katladı” Ağustos 2012 tarihli haberi, 

http://www.cnnturk.com/2012/guncel/08/28/abd.silah.satislarini.uce.katladi/674481.0/ (e.t. 01.08.2013). 
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ayrışmadan bahsedilebilir. Bölgesel bir güç olma çalışmaları ve bunu koruma çabaları 

perspektifinden de etki alanları üzerinde değerlendirilebilir. 

 

İran ve Nükleer Çalışmalar 

Nükleer çalışmalar ise İran’ın bir diğer öteki olma sebebidir. İran uzun yıllar önce (1974’de) 

NPT9’ye taraf olmuş olsa da farklı devlet sistemi ile bölgesel ve küresel aktör olarak 

istenmemesine karşı varlığını sürdürmesinin tek çaresi çeşitlendirdiği ilişkileri arttırmak ve 

her açıdan donanımlı, güçlü bir devlet olmaktır. Buradan hareketle bölgede İsrail veya ABD 

tarafından sürekli tehditler alan ve bunlara aynı şekilde cevap veren İran’ın, 1957 yılından 

beri yürüttüğü nükleer çalışmalarında geldiği nokta ambargo ve yaptırımlara rağmen bugün 

durdurulamaz bir seviyededir. Bu İran’ın nükleer çalışmalarının silah üretme maksatı taşıdığı 

anlamına gelmemektedir. İranlı liderler her fırsatta söylemlerinde “NPT’ye taraf olan İran’ın 

barışçıl nükleer enerji çalışmaları yapmasının her devlet kadar hakkı olduğunu” dile 

getirmektedirler. UAEA ile görüşmelerin, denetleme ve müzakerelerin istenildiği/beklenildiği 

sağlıkta olmasa da devam etmektedir. 

İran’ın nükleer çalışmaları ile ilgili sorun olarak algılanan ilk nokta enerji zengini bir ülkenin 

nükleer çalışmalara ihtiyaç duymasında ortaya çıkmaktadır. Bir diğer eleştiri ise UAEA ile 

olması gerektiği ölçüde paylaşıma gidilmediği yönündedir. Özellikle Fars Körfezi batısındaki 

devletlerin İran’ın nükleer çalışmalarından kaygı duydukları, buna ek olarak asıl kaygılarının, 

İran’ın ABD ve İsrail ile yaşayacağı çatışmaya varması muhtemel bir krizin, coğrafi 

yakınlıktan ötürü kendilerine yansımasıdır. 

Nükleer çalışmaların nereye evrileceği noktası gelecekte de tartışılmaya devam edecektir. 

Fakat denetlemelerde şeffaflığını artırması noktasında İran’ın üzerine düşeni yapması, diğer 

tarafların da İran’ın rahatsızlığı bulunan neyi ne kadar yapması gerektiği üzerine 
                                                        
9 Şah döneminde Nükleer Silahsızlanma Antlaşması’nı imzalayan İran, İslam Cumhuriyeti sonrasında da 

antlaşmaya sadık olduğunu yinelemiştir. 
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söylemlerden uzak durarak, P5+1 ile diyalogların hiç kesilmemesi ve UAEA’nın önderliğinde 

bir yola devam edilmesi faydalı görülmektedir. 

 

İran’ın İlgi Alanları 

İran Şah dönemi itibariyle Filistin sorununa başta halk düzeyinde, sonra yönetimsel açıdan 

tepkisiz kalmamıştır. İran her ne kadar İsrail’i tanıyan ilk Müslüman ülkelerden olsa da Şah, 

İsrail ile özellikle ticari ilişkilerini kendi halkından gizli bir şekilde yürütmüştür. İslam 

Cumhuriyeti sonrası ise devlet düzeyinde ülkenin ismi bile zikredilmeyerek tüm ilişkiler 

kesilmiştir. Filistin davası 1979 itibariyle devlet politikası düzeyinde algılanarak 

desteklenmiştir. 2013 Ağustos’unda Ahmedinejad’ın görevi Hasan Ruhani’ye devretmeden 

önce söylemlerinde ‘İsrail’in haritadan silinmesi’ yönündeki demeçleri çeşitli devlet ve 

uluslararası örgütlerce büyük tepkiye sebep olmuştur. 

İran dış politikası sanılanın aksine salt dinsel dayanaklardan beslenen/oluşan bir politika 

değildir. Mezhebin farklı kollarından olan İran Caferileri ve Suriye Nusayrileri arasında fark 

bulunmaktadır. Suriye’nin Nusayri yönetimi ile mezhepsel yakınlığa sahip olan İran’ın bu 

davranışı dinsel bir eylem olmaktan ziyade mantık ve çıkar temelli bir dış politik duruş olarak 

değerlendirilmelidir. Politikanın çıkar temelli şekillendiğine verilebilecek bir diğer örnek, 

bizzat Ayetullah Humeyni tarafından verilen fetva ile günah ilan edilerek durdurulan nükleer 

çalışmalara İran-Irak Savaşı’nın ortasında geri dönülmesidir. Bölgedeki Arap Krallıklarının 

inandığı ya da işaret ettiği üzere İran, bir ‘Şii Hilali’ politikası izlediği yönündeki iddiaları 

kesin dille reddetmekte ve ‘Müslümanlar arasında bu tür meselelerin yalnıza tali meseleler 

olarak durduğunu, bundan nemalanan devletlerin kim olduklarına ve ne yaptıklarına bakmak 

gerekliliği’ dile getirilmektedir. Buna rağmen Lübnan’da büyük güç olarak tanımlanabilecek 

Şii Hizbullah örgütü ile organik ve inorganik açıdan bağları soru işareti doğursa da bu 

bölgesel bir güç olmanın getirisi olarak da değerlendirilebilmektedir. İran, Şii Hizbullah’ın 
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ortak düşman İsrail ile mücadelesine her türlü destek olduklarını açıklamaktadır. Bir diğer 

açıdan doğrudan Rehber’den emir alan Quds (Kudüs) Gücü diye adlandırılan sınır ötesi 

istihbarat örgütünün de varlığı bilinmektedir. Bu noktada Filistin’e kadar uzanan ya da 

güvenlik tehdit algılamalarını en temelde karşılıklı yaşadığı İsrail’e kadar varan bir güç 

çemberinden bahsedilebilir. Suriye’deki yönetimin düşmesi halinde, gelecek hükümetin 

Esad’ı koşulsuz desteklediği düşünülen İran’ın, Esad’ın gidişi halinde kurulacak yeni 

yönetimle arasının olumlu temeller üzerine kurulması bu durumda pek beklenmemektedir. Bu 

ilişkilerin kesintiye uğraması şüphesiz devletin kendi varlığını inşa ettiği değerler üzerinde bir 

kesintiye sebep olacaktır, fakat bunlardan geriye dönüş beklemek çok da gerçekçi 

görünmemektedir. İranlı yetkililer ise koşulsuz bir destekleri bulunmadığını, İran’ın her 

duruma hazırlıklı olduğunu buna ek olarak Suriye liderini desteklediklerini ifade 

etmektedirler.  

Rusya’nın varlığını yeniden hissettirmeye başladığı son yıllarda şüphesiz İran ile olan 

ilişkilerinin gerek İran gerekse bölgedeki önem verdiği ülkeler için olumlu bir etken olduğu 

değerlendirilmektedir. Uluslararası sistemde gerek ABD – İran restleşmelerinde, gerekse 

Suriye konusunda Rusya’nın ağırlığını görmek mümkündür. B. Esad’ın birçok batılı devlet 

tarafından düşüşü beklense de durumun karmaşıklaşmasına rağmen iki yılı aşkın bir süredir 

Esad’ın yönetimi hala elinde bulundurmasında Rusya’nın bölgedeki etkisini görmek 

mümkündür. İran - Çin ilişkilerine baktığımızda ticari alışveriş ve diplomatik ilişkiler iyi 

seviyede devam etmekte ve bölgesel konularda Çin kendi felsefesinden dolayı “şahin” bir 

duruş sergilememektedir. Çin, bölgedeki sorunların bölge dışı bir gücün müdahalesi 

olmaksızın, BMGK ve uluslararası hukukun gerektirdiği şekilde çözülmesi gerektiğini 

düşünmektedir. Bu durum bölge güvenliği açısında bir denge unsuru olarak düşünülmektedir. 

Arap coğrafyası hareketlerini ‘İslami Uyanış’ olarak algılayan İran, kendisinin 1979’da 

yaşadığı bu dönüşümü coğrafyanın henüz gerçekleştirdiğini ve bunun da olumlu bir değişim 
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olduğunu dile getirmektedir. Fakat Bahreyn’in Şii çoğunluklu nüfusu Sünni azınlıkça 

yönetilirken, stratejik öneme sahip Körfez’in bu küçük adasında bu süreçte yaşanan toplumsal 

hareketlerin S. Arabistan güçlerinin desteğiyle kanlı bastırılmasına, uluslararası toplumun 

sessiz kaldığını iddia ederek eleştirmektedir. Hareketlerin İslam toplumları için bir uyanış ve 

değişimin İslami anlamda olumlu olduğunu savunurken, Suriye’deki mevcut yönetime verdiği 

destek ise sorgulanmaktadır. 

Savunma sanayii ise bir diğer önemli konu olarak karşımıza çıkmaktadır. İran’ın nükleer 

çalışmaları sebebiyle uzun yıllar birçok defa maruz kaldığı ambargo ve yaptırımların devam 

etmesi sebebiyle, savunma sanayiinde üretken ve kendi kendine yeterli olma çabaları 

mevcuttur. ABD’nin, uluslararası örgütler vasıtasıyla İran’a yaptırım uygulanması 

konusundaki girişimleri mevcuttur. Asya-Pasifik’in iki önemli gücü Rusya’ya ve Çin’e 

müdahil olamasa da, içinde Türkiye’nin de bulunduğu devletlerle İran’a ekonomik açıdan 

baskı kurmaya çalışmaktadır. Özellikle 2012 yılında Türkiye’nin İran’dan aldığı petrol oranını 

düşürme girişimleri gündeme gelmiştir. Bu ve benzeri müdahaleler  şüphesiz ki günümüzde 

İran ekonomisi üzerinde olumsuz etki etmektedir. 

 

Sonuç 

Bugün İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile büyük değişimler beklemek İran için 

çok olası değildir. Cumhurbaşkanı’nın çizgisi ve gücünün yeterliği göz önüne alınırsa ufak 

nüans değişiklikleri haricinde devletin dış politikasında büyük bir değişiklik olması 

beklenmemektedir. Rehber ve sistemin dengeleri dâhilinde faydacı birtakım kısıtlı açılımlar 

olması daha kabul edilebilir görünmektedir. 

İran bölgesel bir güçtür ve tüm bölgesel ‘yalnız’lığına rağmen bölgesel güç olma durumunu 

sürdürmek için çalışmaktadır. Petrol ve çok çeşitli uluslararası işbirlikleri elindeki en önemli 

kartlardandır. 
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Ambargo ve yaptırımların İran üzerinde kendi kendine yeterliğinde büyük katkı sağladığı 

değerlendirilmektedir. Fakat olumsuz bir yansıma açısından ambargo ve yaptırımlarla 

kuşatılmış durum ülke ekonomisini zorlamaktadır. Farklı sistemi ve kimliği göz önüne 

alınırsa İran’ın hayatta kalabilmek için güçlü olmaktan başka şansı yoktur. Güçlü sistemin 

sağladığı en büyük başarısı ise yanı başında bölge alt üst olurken bölgedeki 

istikrarsızlıklardan fazla etkilenmemesi olarak gösterilebilir. Bu durum İranlı kimliğinin 

oturmuş olması ile açıklanabilir. Bu noktadan bakıldığında ülke içinde yönetimin şekline 

tamamen bir desteğin var olduğu algılanmamalıdır. Özellikle kişisel haklar ve özgürlükler 

temelinde sorunlar, rahatsızlıklar ve talepler mevcuttur. Fakat İran halkı ülkelerine herhangi 

bir dış müdahale olduğunda tüm farklılıklarını bir yana bırakarak topyekün bir mücadele ile 

ülke savunmasında bulunacaklarını dile getirmektedirler. 

Dışarıdan bakıldığında bölgeye yönelik senaryolar ve çalışmalar İran için geçerli 

görünmemektedir. Gerek yönetim yapısı, gerek kimliği ile İslam Cumhuriyeti’nin 35. yaşında 

İran, güçlü devlet geleneğini ülke çıkarları ile birleştirerek oluşturduğu kendine özgü yapısı 

ile ortaya koymakta ve tüm gücüyle bu yapının devamı için çabalamaktadır. 
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21. Yüzyılda Amerika Birleşik Devletleri’nin Uluslararası Politikadaki Rolü  

ve 

Küresel Güvenlik 

 

Nejat Doğan* 

 

Özet 

Amerikan dış politikası ile güvenlik ve savunma stratejileri Uluslararası İlişkiler disiplinin 

çeşitli teorileri etrafında incelenmektedir. Bu teorilerden biri de hegemonik istikrar teorisidir. 

Bu teori çerçevesinde ABD’nin sistemde başat olup olmadığı konusu işlenegelmiş ve 

Amerikan gücünün unsurları tartışılmıştır.  

Ticari ve ekonomik konumu yanında bilim ve teknoloji alanındaki performansı ve kültürel 

çekiciliği ile uluslararası kurumlardaki statüsü ABD’nin halen başat ve birincil güç olduğunu 

göstermektedir. Çin, Japonya, Rusya ve Avrupa Birliği ABD’ye rakip olarak gösterilmektedir. 

Ancak bu aktörler Amerikan gücünü 21. yüzyılın başında yakalamaktan uzaktır.  Avrupa 

Birliği, güçlü bir “örgüttür”, ama halen devletlerden oluşan bir sistemde yaşamaktayız. Çin, 

gerek finansal sistemde gerekse zenginliğin bireylere yansıtılmasında halen sorunlar 

yaşamaktadır. Rusya ise yeniden yapılanma dönemindedir ve petrol ile gaz satımının ulusal 

ekonomik ve politik kalkınmaya fazla bir katkısı olmadığını Arap dünyasının yüzyıllık tarihi 

kanıtlamıştır. Son on yıldaki ekonomik durgunluk ise, Avrupa ülkeleri kadar Japonya’yı da 

etkilemiştir. Hindistan ise büyük güç olmaktan halen uzaktır.  

Bu özel konumu ABD’ye küresel güvenlikte bazı özel sorumluluklar yüklemektedir. 

Çatışmaların barışçıl çözümü, gerektiğinde büyük insani sorunlara askeri müdahale, 

uluslararası toplumun genişletilerek ekonomik ve sosyal kalkınmanın yaygınlaştırılması, 
                                                        
* Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü 
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uluslararası sorunların çözümü amacıyla küresel çapta liderlik, demokrasinin gelişmesi için 

politik destek, sosyal değerleri yaymak amacıyla yapılan askeri müdahalelerden kaçınma 

bunlardan en önemlileridir. Ayrıca, küresel güvenliğin sağlanması yolunda hem diğer büyük 

güçlerin hem de bölgesel aktörlerin ve genel olarak tüm devletlerin üstlenmesi gereken bazı 

sorumluluklar mevcuttur.   

Küresel güvenliğin sağlanması ve güçlendirilmesi yolunda önemli bir konu, dünyadaki 

gelişmelerin azımsanmaması ve aşırı uçlardaki teorilerin (realizm ve idealizm gibi) 

varsayımlarının gözden geçirilmesidir. Aşırı kötümser veya aşırı iyimser olmaya gerek 

bulunmamaktadır; hâlihazırdaki kurumların desteğiyle, elimizdekilerle başlayarak uluslararası 

sistemin geliştirilmesi mümkündür ve bu yönde çaba gösterilmelidir.   

Anahtar Kelimeler: ABD, Amerikan dış politikası, küresel güvenlik, hegemonik istikrar 

teorisi, Çin, Rusya, dünya istikrarı.  

 

Uluslararası İlişkiler Teorileri ve Amerikan Dış Politikasının Açıklanması   

Uluslararası İlişkiler disiplinindeki gelişmelere bakıldığında öyle anlaşılmaktadır ki, belirli 

uluslararası ilişkiler teorileri “ABD’nin sistemdeki konumunu açıklayabilme ve bu konumu 

savunabilme gücüne göre disiplin içinde yükselmekte veya gözden düşmektedir. Aynı 

zamanda, disiplindeki gelişmeler Thomas Kuhn’un bilimdeki değişimin nasıl gerçekleştiği 

hakkındaki görüşlerine uymaktadır.1 Uluslararası ilişkiler teorileri disiplininde doğrusal bir 

gelişimden ziyade, uzmanlardan çoğunun (her on yılda bir gibi) kısa denilebilecek bir süre 

içerisinde “yeni” veya “moda” denilebilecek teorileri benimsediği gözlemlenmektedir. 

Böylece disiplinde sürekli bir ‘paradigma değişimi’nden söz edilebilir. Tabii ki bu durum, 

varolan teorilerin tamamen ortadan kalktığını değil, artık eskisi kadar benimsenmediğini ve 

disipline yeni giren akademisyenler ve öğrencilerin bu teoriler üzerine gittikçe daha az 

                                                        
1 Thomas Kuhn, Bilimsel Devrimlerin Yapısı, Nilüfer Kuyaş (Çev.), İstanbul, Alan Yayıncılık, 2003.   
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araştırma yaptığını göstermektedir. Paradigma değişimini takiben, uzmanların çoğunun 

“normal bilim” yaptığı, yani revaçta olan teorileri benimseyerek ABD’nin sistemdeki konumu 

ve bu konumu savunma üzerine çalışmalar yaptığı sonucuna varılabilir.          

İkinci Dünya Savaşı’nın hemen sonrasında gerçekçilik (realism), disiplinde başat konuma 

yükseldi ve tartışmasız bir şekilde bu konumunu uzunca bir süre korudu. Gerçi işlevselcilik 

(functionalism)  gerçekçiliğe alternatif akım olarak ilgili dönemde ortaya çıksa da, başat teori 

olabilmek için yeterli düzeyde araştırmacının ilgisini hiçbir zaman çekmemiştir.  Fakat 

1950’li ve 1960’lı yıllarda işlevselcilik teorisinin bölgesel düzeyde uygulaması olan yeni-

işlevselcilik (neo-functionalism) teorisi, ABD’nin Sovyetler Birliği’ni bölgeden uzak tutma ve 

Alman gücünü kontrol altına alma gibi Avrupa’yı ortak amaçlar ve çıkarlar etrafında 

birleştirme politikasına katkıda bulunmasından dolayı araştırmacıların dikkatini çekmiştir.  

1970’li yılların başından itibaren Amerikan gücünün zayıflamaya başlamasıyla birlikte, 

hegemonik istikrar (hegemonic stability), karşılıklı kompleks bağımlılık (complex 

interdependence) ve rejim (regime) teorilerinin uluslararası ilişkiler disiplininde öne çıktığı 

görülmektedir. Bu gelişmeler 1970’li yılların sonunda gerçekçilik akımının yeniden 

güçlenmesi yolunda bir tepkiye yol açmıştır; ancak bu tepkinin temelinde Sovyetler Birliği ile 

ABD arasındaki politik ve askeri rekabetin artması ile çeşitli coğrafyalarda Sovyetler 

Birliği’nin askeri müdahalelerde bulunarak buralarda Amerika’nın etkisinin nispeten 

azalmasına yol açmasında yatmaktadır. Soğuk Savaş’ın son bulmasıyla da, yine liberal 

teorilerin ön plana çıktığı görülmektedir. 1980’lerin ortası ile 1990’ların başında özellikle 

demokratik barış (democratic peace) teorisinin güçlenmesi rastlantı değildir; çünkü Doğu 

Bloğu’nun çekildiği yerlerde demokratik rejimlerin kurularak geliştirilmesi ABD’nin birincil 

dış politika amacı ve eylemi olmuştur. Son zamanlarda da, ABD’nin etnik çatışmaları ve 

terörizm gibi savaş dışındaki şiddet kullanım yollarını uluslararası istikrara ve kendi ulusal 

güvenliğine temel tehdit olarak görmeye başlamasıyla, kültürel çalışmaların uluslararası 
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ilişkiler disiplininde başat konuma yükseldiğini görüyoruz. Tüm bu gelişmeler birlikte 

değerlendirildiğinde, uluslararası ilişkiler teorilerinin bir disiplin olarak gelişimi ile ABD’nin 

uluslararası sistemdeki konumu arasında ilginç bir paralellik olduğu sonucuna varılabilir.”2           

Bu tespitin ötesinde, bugünkü teorik tartışmaların ABD’nin sitemdeki konumu ve küresel 

güvenlik açısından açıklayıcı ve politikaların belirlenmesinde yol gösterici bir katkısının olup 

olmadığı da irdelenmelidir. Bu açıdan hegemonik istikrar teorisine daha yakından bakmak 

faydalı olacaktır. Soğuk Savaş ve özellikle 11 Eylül olayları sonrasında dünyanın tek kutuplu 

olup olmadığı ve diğer büyük güçlerin sistemdeki rolleri ve Amerikan gücünü nasıl 

“dengeleyebileceği” konuları ön plana çıkmıştır. Aşağıdaki öncelikle hegemonik istikrar 

teorisinin ABD’nin sistemdeki konumu hakkındaki tartışmalarına değinilecek, sonra da 

ABD’nin diğer büyük güçlerle karşılaştırmalı bir analizi yapılacaktır. 

 

Hegemonik İstikrar Teorisi ve ABD’nin Sistemdeki Yeri3 

1960ların sonları ve 1970lerin başlarında ABD’nin uluslararası sistemdeki konumu 

“hegemonik güç” üzerinde akademik tartışmaları başlatmıştı. ABD’nin Vietnam Savaşı’nı 

kaybetmesi, Avrupalı devletlerin uluslararası finansal rejimlere meydan okuması ve petrol 

krizi gibi problemler; uluslararası ilişkiler uzmanlarının hem İkinci Dünya Savaşı sonrasında 

sistemin nispeten istikrarlı olmasının asıl nedenlerini, hem de ABD’nin bu istikrara gerçek 

katkısının ne olduğunu irdelemesine yol açtı.    

Hegemonik İstikrar Teorisi (HİT), bu sorulara yanıt arayan en önemli akımdı. “Kamu malları” 

düşüncesini esas alan HİT,  sistemde ancak güçlü bir devlet varsa uluslararası sistemin 

                                                        
2 Nejat Doğan, “Uluslararası İlişkiler Teorileri: ABD’nin Uluslararası Sistemdeki Yeri ve Teorilerin 

Paradigmasal Değişimi” C. Çakmak, C. Dinç ve A. Öztürk (eds.), Yakın Dönem Amerikan Dış Politikası: Teori 

ve Pratik, Ankara, Nobel, 2011, s. 15-16. 

3Bildirinin bu bölümü Nejat Doğan, “Uluslararası İlişkiler Teorileri: ABD’nin Uluslararası Sistemdeki Yeri ve 

Teorilerin Paradigmasal Değişimi” makalesi ss. 21-23’den alınmıştır.  
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açıklığından, diğer bir deyişle liberal politik ekonominin geçerli olmasından söz 

edilebileceğini savunuyordu. Bu güçlü devletin, sistemde işbirliği kurallarına uyulması 

yönünde yaptırım uygulama yetkinliğine ve isteğine sahip olması gerekiyordu. Tek başına 

yetkinlik veya tek başına istek, sistemin açıklığını sağlayamazdı. Hegemonik gücün asıl rolü 

de,  işbirliği kurallarına uyan devletleri ödüllendirmek ve karşılığını ödemeden sistemde 

belirli hizmetlerden faydalanmaya çalışan devletleri (free riders) cezalandırmaktı. Bu teoriyi 

savunanlara göre, rolünü yerine getirebilmek için hegemonik gücün hammadde ve sermaye 

açısından zengin olmasının yanında, dünya pazarları ve finansal kurumlar üzerinde 

kontrolünün olması ve “değerli mallar” (en ileri teknoloji ve bu teknolojiyle üretilen mallar) 

açısından karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olması gerekiyordu.4 Dolayısıyla, uluslararası 

ilişkiler uzmanlarını uğraştıran asıl soru, ABD’nin halen bir hegemonik güç olarak kabul 

edilip edilmeyeceğiydi. Tahmin edileceği üzere, bu konuda çok farklı görüşler ortaya atıldı.  

 Örneğin Bruce Russett ABD’nin hala bir hegemon olduğunu öne sürüyordu. “Is Mark Twain 

Really Dead?” başlıklı makalesinde Russett, ABD’nin artık bir hegemon olmadığını kabul 

eden teorisyenlerin temel hatalarının gücün kaynaklarına odaklanmaları ve fakat sistemdeki 

politika çıktılarını gözardı etmeleri olduğunu savunuyordu. Russett’a göre, ABD nispeten güç 

kaybetmiş olsa da, sistemdeki politika çıktılarını kontrol etmeye devam ediyordu. Bu 

başarının önemli bir nedeni kültüreldi; diğer bir deyişle ABD, Antonio Gramsci’nin 

çalışmalarına dayanılarak geliştirilen “kültürel hegemon” tanımına uymaktaydı. Hegemon, 

sadece ekonomik ve askeri kaynaklarla değil, kültürünü tüm dünyaya yayıp geliştirmekle de 

gücünü ve otoritesini kabul ettirebilirdi. Nitekim Russett’a göre, liberal demokrasi dünyada 

                                                        
4 Robert O. Keohane, After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy, Princeton, 

Princeton University Press, 1984.   
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tek model olarak karşımızda duruyordu.5  

Diğer taraftan Susan Strange, Russett ile aynı sonuca ulaşsa da, ABD’nin hala hegemon 

olmasını farklı nedenlere dayandırıyordu. Strange’e göre, Amerikan gücünün kaynakları 

tükenmemişti; teorisyenlerin yaptıkları temel hata, bu gücün kaynaklarına bakmak yerine, 

karşılaştırmalı güç analizi (relational power)  yapmalarıydı. Tabii ki ABD, 1940lı yıllardaki 

gibi uluslararası sistemin tartışmasız tek süper gücü değildi. O yıllarda hemen tüm önemli 

güçler yıkıma uğramış ve ekonomileri altüst olmuştu. Dolayısıyla, dönemin verilerini 1940lı 

yılların verileriyle karşılaştırarak, ABD’nin güçten düştüğünü öne sürmek yanıltıcı olacaktı. 

Strange, gücün yapısının (structure of power) bir devletin sistemdeki pozisyonunu 

belirleyeceğini savunuyor ve birbirinden farklı ancak aralarında yakın bir ilişki bulunan dört 

adet güç yapısı olduğunu söylüyordu: ticari mal üretimi, finansal pozisyon, güvenlik, bilgi 

üzerindeki kontrol. Böylece, dünya gayri safi milli hasılasının eski dönemlerdeki gibi yarısını 

üretmiyor olsa da, dünya üretiminin yaklaşık yüzde yirmisine sahip olan, finansal piyasalara 

hakimiyeti süregelen, önemli bir askeri güce sahip olan ve temel güç kaynaklarını kontrol 

eden ABD, hala sistemin hegemonuydu.6  

ABD’nin hala hegemon olduğunu savunan teorisyenlerin kendi aralarında tartıştıkları önemli 

bir konu da,  ABD’nin halim mi (benign) yoksa tehlikeli (malign) mi bir hegemon olduğuydu. 

Kolektif eylem teorisine göre, işbirliğiyle yapılacak herhangi bir eylemde grubun bazı üyeleri 

üzerlerine düşen görevleri yerine getirmedikleri halde bu eylemin faydalarından yararlanmaya 

                                                        
5 Bruce Russett. “The Mysterious Case of Vanishing Hegemony; or, Is Mark Twain Really Dead,” International 

Organization, Vol. 39, No. 2, 1985, ss. 205-231. Bu görüşler, Soğuk Savaş’ın bitiminde de kendini hissettirecek 

ve Francis Fukuyama, “tarihin sonu”nun geldiğini ilan ederek, liberalizmin Soğuk Savaş’ı kazandığını ve ABD 

liberal demokrasisinin bugün için ve gelecekte artık tek model olduğunu savunacaktı Bkz. Francis Fukuyama, 

“The End of History?” The National Interest, Summer 1989, ss. 3-18; The End of History and the Last Man, 

New York, Free Press, 1992. 

6 Susan Strange, “The Persistent Myth of Lost Hegemony,” International Organization, Vol. 41, No. 4, 1987, ss. 

551-574.  
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çalışacaklardır. Diğer bir deyişle, grubun bu üyeleri hegemon tarafından sağlanan mallardan 

faydalanırlarken sorumluluklarını yerine getirmeyeceklerdir. Bu durumda hegemonun rolü, 

bir yandan sistemde güvenlik ve serbest ticaret rejimi gibi kamusal malları sağlarken, diğer 

yandan da sorumluluğunu yerine getirmeyen devletleri bulup gerekli işlemi yapmaktır. Ancak 

bu işlem neleri kapsayacaktır? Hegemon bu üyeleri cezalandırıp kamusal mal alanı dışına mı 

çıkaracaktır, yoksa siyasal ideoloji gibi sistemdeki diğer etkenler nedeniyle bu üyelerin 

yaklaşımını gözardı ederek kamusal mal alanını onlara da mı açık tutacaktır? Kısaca, kamusal 

mal alanının sınırı ne olacaktır?  

Teorisyenler, ilgili dönemdeki özellikle güvenlik ve savunma alanlarında ABD’nin konumu 

ve gereksinimlerini dikkate alarak, ABD’nin “halim” bir hegemon olduğunu savunmuşlardır. 

ABD’nin bir yandan kamusal malları sağladığı diğer yandan da gerekli katkıyı yapmayan 

devletleri cezalandırmadığı savunulmakta ve bu dış politika yaklaşımının da özellikle iki 

kutuplu dünyanın çatışmacı ortamına bağlandığı görülmektedir. Bu yaklaşıma göre, 

demokratik liberal bir kültüre sahip ABD, İkinci Dünya Savaşı sonrasında devletleri 

işbirliğine özendirmiş ve çatışmaların barışçıl yollardan çözümüne uğraşmıştır. Bu yaklaşımın 

temel ögelerinin John Lewis Gaddis’in “We Now Know” başlıklı çalışmasında da özetlenmiş 

olduğu görülmektedir. Gaddis’in öne sürdüğü üzere, Soğuk Savaş döneminde her iki süper 

güç de bir çeşit “imparatorluk” kurmasına rağmen, Sovyet İmparatorluğu güç ve baskı ile 

Amerikan İmparatorluğu ise diğer devletlerin davetiyle kurulmuştu. ABD, Avrupa’da 

işbirliğine dayalı bir sistem kurarken bu sisteme katılmaları için Avrupalı devletlere karşı ne 

askeri kuvvet kullanmış ne de kuvvet kullanma tehdidinde bulunmuştu. Böylece,  bu 

devletlerle çok özel bir ilişki geliştiren ABD, NATO’yu da demokratik bir temel üzerine inşa 

etmişti. Diğer taraftan Sovyetler, Orta Avrupa ve Doğu Avrupa ülkelerine bir “uydu” 

muamelesi yaparak onların demokrasiye ulaşmasını engellemişti.7                  

                                                        
7 John Lewis Gaddis, We Now Know: Rethinking Cold War History, New York, Oxford University Press, 1997.  



374 
 

ABD’nin 21. Yüzyılda Sistemdeki Konumu  

Soğuk Savaş’ın sona ermesi ve özellikle 11 Eylül olaylarıyla ABD’nin sistemdeki konumu ve 

kapasitesi uluslararası politikanın temel konularından biri olmuştur. 1990-2000 döneminde 

sistemde her ne kadar çatışma olsa da, Irak-Kuveyt (I. Körfez) krizinde görüldüğü gibi, bu 

çatışmalar görece işbirliğiyle çözülmüş ve küresel politikada Soğuk Savaş dönemine göre 

iyimserlik hakim olmuştur. Ancak 11 Eylül saldırıları ve sonrasında ABD’nin Afganistan’dan 

Irak’a geniş bir coğrafyada büyük çapta bir askeri ve politik mücadeleye girişmesi ABD’nin 

yeterlilikleri konusunda bir taraftan akademik tartışmaları başlatmış diğer taraftan da 

Rusya’nın yeniden yapılanma sürecine girmesiyle tek kutuplu dünya görüşünün büyük oranda 

kabulüne neden olmuştur. Dolayısıyla temel soru ABD’nin bugün için sistemdeki konumu ve 

21. yüzyılda sistem için Amerikan gücünün olumlu neler yapabileceğidir.  

Soğuk Savaş döneminde yukarıda değinilen Russett, Strange, Gaddis gibi teorisyenlerin öne 

sürdükleri temel görüşlerin 2013 itibariyle de çoğunlukla geçerli olduğu sonucuna ulaşabiliriz. 

Gerek BM ve NATO gibi resmi uluslararası örgütler gerekse ekonomi, finans, enerji, güvenlik 

gibi değişik alanlardaki kurumlar ve kurallar (rejimler) yoluyla ABD’nin uluslararası 

politikanın çıktılarını hala kontrol edebildiğini gözlemlemekteyiz.  

Diğer taraftan, Russett’ın düşüncelerine paralel olarak Soğuk Savaş sonrasında Joseph S. Nye 

gücün sadece askeri ve ekonomik kaynaklı olmadığını vurgulayarak “yumuşak güç” teorisini 

ortaya atmıştır. Nye’a göre “Bir ülke dünya siyasetinde istediği sonuçları elde edebilir; çünkü 

onun değerlerine hayran olan, onu örnek alan, refah seviyesine ve fırsatlarına özenen diğer 

ülkeler onu izlemek ister. Bu anlamda sadece askeri güç tehdidini ya da ekonomik 

yaptırımları kullanarak diğerlerini değişmeye zorlamak değil, dünya siyasetinde gündemi 

oluşturmak ve onları kendine çekmek de önemlidir. Bu yumuşak güç, yani diğerlerinin senin 

istediğin sonuçları istemelerini sağlamak, insanları zorlamak yerine kendi yanına çeker.”8 

                                                        
8 Joseph S. Nye, Yumuşak Güç: Dünya Siyasetinde Başarının Yolu. Ankara, Elips, 2005, ss.14-15.   
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ABD’nin bu politikayı uygulamada başarılı olduğunu görüyoruz. Gerek iç politikada liberal 

demokrasinin bir rejim olarak tüm dünyada uygulanabileceği düşüncesi, gerekse ekonomik 

refah ve askeri başarının Amerikan örneğiyle olabileceği düşüncesi bugünkü sistemde 

yaygındır. Her ne kadar yumuşak gücün “çok da yumuşak olmadığı” iddia edilse ve 

“demokratik barış” teorisi ve uygulamasının şiddet getirdiği öne sürülse de, genel anlamda 

model ülke ve model rejim sunma anlamında ABD’nin görece gücünü koruduğu söylenebilir.9 

Gerçek ile sanal dünyaların pek de ayırt edilemediği bugün, uluslararası politikada bir şeyi 

uygulamak kadar uyguladığına inandırmak da önem kazanmaktadır; yumuşak güç ve 

demokrasi buna iyi bir örnektir. Sonuçta Plato’dan bugüne politika, düşüncelerin eyleme yön 

vermeye çalıştığı bir bilimdir.   

ABD’nin uluslararası sistemdeki konumuna 2013 itibariyle Susan Strange’in sunduğu bakış 

açısından bakarsak da aynı sonuçlara ulaşabiliriz. Ticari mal üretimi, finansal pozisyon, askeri 

güç ve bilgi üzerindeki kontrol açısından ABD’nin görece güçlü konumunu sürdürdüğü iddia 

edilebilir.  

Tablo 1: Ülkelerin Safi Milli Hasılaları, 2012 

Ülke 

 

GSMH – 2012  (GDP / 

Amerikan Doları)  

Almanya   3,399,588,583,183 

A.B.D.  15,684,800,000,000 

Çin   8,358,363,135,690 

Fransa   2,612,878,387,760 

                                                                                                                                                                             

 

9 Yumuşak gücün yumuşak olmadığı teorik tartışması hakkında bkz. Janice Bially Mattern, “Why Soft Power 

isn’t So Soft: Representational Force and the Sociolinguistic Construction of Attraction in World Politics,” 

Millennium, No. 33/3, 2005, ss. 583-612; Demokratik barış teorisi için bkz. Nejat Doğan, “The Interaction 

Between Democracy and Peace: Bridging the Gap Between Liberalism and Realism in International Relations,” 

Expanded EU: From Autonomy to Alliance, K.M. Khovanova, N. Doğan, M. Kovalev (eds.), Amsterdam/New 

York, Rodopi, 2008, ss. 13-26.  
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Hindistan   1,841,717,371,770 

İngiltere   2,435,173,775,671 

Japonya   5,959,718,262,199 

Rusya   2,014,776,311,555 

Türkiye       789,257,487,572    

Kaynak: Dünya Bankası, http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD 

 

Dünya Bankası verilerine göre ABD’nin gayri safi milli hasılası (GSMH), diğer 

ülkelerinkinden hala oldukça yüksektir. ABD’ye rakip gösterilen Almanya, Rusya, Fransa, 

İngiltere ve Çin’in gayri safi milli hasılalarının toplamı neredeyse ancak ABD’nin GSMH’sı 

düzeyindedir.  ABD’nin üretimine en yakın olan Çin’in GSMH’sı ABD’nin GSMH’sının 

yarısı kadardır.  

 

Tablo 2: Ülkelerin Üretim Ortalama Yıllık Artışı %, 2000-2011 dönemi  

Ülke 

 

Dünya Kalkınma Göstergeleri: Üretim Ortalama Yıllık 

Artışı (%),  2000-2011 

GSMH Tarım Endüstri İmalat Hizmetler 

Almanya 1.1 -0.2 0.1 0.5 1.7 

A.B.D.  1.6 1.5 0.2 1.5 2.0 

Çin 10.8 4.4 11.7 11.2 11.4 

Fransa 1.2 0.3 0.5 0.1 1.7 

Hindistan 7.8 3.2 8.4 8.6 9.4 

İngiltere 1.7 Veri yok -0.7 Veri yok Veri yok 

Japonya 0.7 -1.2 0.5 1.6 0.9 

Rusya 5.1 1.8 3.7 Veri yok 6.2 

Türkiye  4.7 1.7 5.2 5.2 4.9 

Kaynak: Dünya Bankası, http://wdi.worldbank.org/table/4.1 
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Aynı ülkelerin 21. yüzyılın ilk on yılındaki gelişme hızlarına baktığımızda, Dünya 

Bankası’nın ortalama yıllık üretim artışı verilerine göre, Avrupa devletleri, ABD ve 

Japonya’nın her yıl %1 ila %1.7 arasında büyüyebildiğini görüyoruz. Rusya’nın toparlanma 

dönemine girdiği söylenebilir. Hindistan ve özellikle Çin’in büyüme hızları ise çarpıcıdır. 

2000-2011 döneminde her yıl yaklaşık %10 büyüyen Çin, ABD’ye ekonomi ve ticaret 

alanlarında rakip olarak görünmektedir. Ancak Çin, bazı ticari, finansal ve ekonomik konular 

açısından dezavantajlıdır.  

 

Tablo 3: Kişi Başına Düşen Milli Gelir, 2012  

Ülke 

 

Kişi Başına Düşen Milli Gelir (GNI)  

Satın Alma Paritesine (PPP) Göre-ABD 

Doları 

Almanya  41.890 

A.B.D.  50.160 

Çin   9.060 

Fransa 36.720 

Hindistan   3.840 

İngiltere 36.880  

Japonya 36.290   

Rusya 22.720  

Türkiye  18.190      

Kaynak: Dünya Bankası, http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.PP.CD 

 

Öncelikle kişi başına düşen milli gelir açısından Çin başat güç veya büyük güç olarak kabul 

edilen diğer ülkelerle karşılaştırılacak düzeyde değildir.  Ortalama bir Amerikalı ortalama bir 

Çinliye göre yaklaşık 6 kat fazla ferah içindedir. Avrupalı devletlerin ise kişi başına milli 

geliri 36.000 Dolar’ın üzerindedir. Her ne kadar ekonomik kalkınması hızlansa da, 

Hindistan’ın kişi başına milli gelir düzeyi diğer devletlerin verilerinden oldukça geridedir. Bir 
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devlet açısından kalabalık bir nüfusa sahip olmak askeri güç hesaplamalarında önemli olsa da, 

ekonomik refah, verimlilik, eğitim, teknolojiye kullanma gibi alanlarda dezavantaj olduğu 

açıktır. Bu durum, ülkelerin kişi başına düşen gayri safi milli hasılası verilerinde de 

gözlemlenmektedir (bkz. Tablo 4).  Ayrıca, Dünya Bankası’nın 2009 verilerine göre Çin 

nüfusunun % 11.8’i (160 milyon kişi) günde 1.25 ABD Doları’nın altında bir gelirle 

yaşamaktadır. Hindistan içinse bu oran %32.7 gibi ürkütücü bir düzeydedir.10 

 

Tablo 4: Kişi Başına Gayri Safi Milli Hasıla, 2012     

Ülke Kişi Başına Düşen Gayri Safi Milli Hasıla 

(GDP Per Capita)- ABD Doları, 2012  

Almanya  41.514 

A.B.D.   49.965 

Çin   6.188 

Fransa  39.772 

Hindistan   1.489 

İngiltere 38.514  

Japonya 46.720   

Rusya 14.037  

Türkiye  10.666  

Kaynak: Dünya Bankası, http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD 

 

Dolayısıyla sadece ticari veriler yanıltıcı olabilir. Ticari verileri genel ekonomik verilerle 

karşılaştırdığımızda ilgili devletlerin hem ekonomik hem de politik güçleri hakkında daha 

dengeli bir görüşe sahip olabiliriz. Diğer taraftan, Çin ve Rusya gibi başat güç statüsü için 

ABD ile rekabet eden devletlerin bir dezavantajı da finansal konumlarıdır. Her ne kadar Çin 

Amerikan küresel borcunun önemli bir kısmına sahip olsa da, dünyada rezerv ve ödeme 

birimi olarak halen ABD Doları kullanılmaktadır. Aslında ABD’nin tüm dış borcu neredeyse 

                                                        
10 Dünya Bankası; http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.DDAY. Erişim: 29.9.2013 
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Çin ve Japonya arasında paylaştırılmıştır. Bu durum,  hem ilgili üç devlet arasındaki finansal 

ve ticari simbiyotik yaşamı göstermekte, hem de bu devletler açısından alacakların tahsili ve 

yatırıma çevrilmesinin güçlüğünü açığa çıkarmaktadır. Çünkü dünya piyasalarında geçerli 

olmayacak bir ABD Doları, Çin ve Japonya’nın da işine gelmeyecektir. 

 

Tablo 5: ABD hazine bonosuna sahip ülkeler ve payları, 2012 Temmuz itibariyle     

Ülkeler  

 

Milyar Dolar  

  

Çin 1160.0 

Çin/ Tayvan    194.4  

Çin/Hong Kong    137.1  

Japonya 1119.8 

Almanya      66.5 

Fransa      55.2  

Türkiye      30.3 

Kaynak: ABD Hazinesi (US Treasury),  http://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-

center/tic/Documents/mfh.txt.  

 

Dolayısıyla Çin ve diğer devletlerin başat güç olabilmeleri için hem ekonomik kalkınmalarını 

tamamlamaları hem de dünyada kabul görecek rezerv ve ödemelerde kullanılacak bir para 

birimi oluşturmaları hiç de kolay görünmemektedir.  

Askeri harcamalar ve askeri güç açısından da büyük güçleri karşılaştırdığımızda yine 

ABD’nin diğer devletlerden önde olduğu görülmektedir. ABD’nin 2010 yılındaki savunma 

bütçesi 692 milyar Dolar civarındadır. Çin’in savunma bütçesi ise 2011 tahminlerine göre 100 

milyar Dolar’dır (603 milyar Yuan). Dolayısıyla ABD’nin savunma harcaması Çin’inkinden 

yaklaşık 7 kat fazladır.  Oransal olarak bu verileri değerlendirecek olursak ABD’nin savunma 

harcaması GSMH’nın % 4.7’si iken, Çin’in harcaması GSMH’nın %1.6’sıdır. Diğer taraftan 
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ABD’nin 5,113 nükleer savaş başlığı varken Çin’in savaş başlığı sayısı 250’dir.11 2011 IISS 

(International Institute for Strategic Studies) raporuna göre, Rusya’nın savunma harcaması 

52.7 milyar Dolar, İngiltere’nin 62.7 milyar Dolar ve Hindistan’ın 31.9 milyar Dolar’dır. 

Temel savaş teçhizatı açısından da ABD diğer devletlerin oldukça ilerisindedir (bkz. Tablo 6). 

 

Tablo 6: Askeri Denge-Temel Teçhizat Sayıları 

Ülke 

 

Askeri Denge- Temel Teçhizat Sayıları 

  

Aktif 

Personel 

Tank Savaş Uçağı Denizaltı Karada konuşlanmış 

nükleer füze rampası 

A.B.D.  1,569,000 6,302 3, 252 71 450 

Çin 2,285,000 7,400 1, 669 62   66 

Hindistan 1,325,000 3,233     784 15     0 

İngiltere    174,000    227     220 11     0 

Rusya     956,000 3,310 1,439 65 292 

Kaynak: IISS 2011 raporu, aktaran BBC, http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-

16428133 

 

Bilginin üretilmesi, araştırma ve geliştirme açısından devletleri karşılaştıracak olursak, 

OECD’nin 2011 Bilim, Teknoloji ve Endüstri verileri raporuna göre ABD diğer devletlerden 

açık ara öndedir. “GSMH’den araştırma ve geliştirmeye (ARGE) harcanan yüzdelik oran 

anlamına gelen ARGE yoğunluğu, bir ekonominin yeni bilgi yaratmaya yaptığı yatırımı 

göstermektedir.” Tüm OECD bölgesine yapılan yatırım %100 ise, bu oranda ABD’nin payı 

                                                        
11 http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_US_and_Chinese_Military_Armed_Forces. Erişim tarihi: 3 Ekim 

2013. 
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%41.24; Japonya’nın payı %15, Almanya’nın payı %8, Çin’in payı %12.51 ve Rusya’nın payı 

ise sadece %3.11’dir. Avrupa Birliği’nin 27 üyesinin toplam payı ise %30.47’dir.12 

Tüm bu veriler dikkate alındığında ABD, diğer devletlere nazaran 21. yüzyılın başında halen 

en güçlü devlettir.  Bu sonuç, diğer devletlerin güçsüz olduğu veya ABD’nin tek güçlü devlet 

olduğu veya dünyanın tek kutuplu olduğu anlamına gelmemektedir. Ancak ABD’nin hem 

sistemdeki konumu, hem yeterlilikleri açısından diğer devletlerden farklı olduğu ve halen en 

güçlü olduğu sonucuna varılabilir.  

 

Başat Güç Olarak ABD’nin Rolü ve Küresel Sorumlulukları  

Uluslararası sistemdeki bu özel konumu ABD’ye özel sorumluluklar ve işlevler 

yüklemektedir ve yüklemelidir de. 21. yüzyılda güvenliğin artık sadece devletlerin güvenliği 

değil, bireylerin de güvenliği anlamına geldiği genel kabul görmektedir.  Bu açıdan 

bakıldığında güvenliğin, sadece askeri boyutu değil, ekonomik ve sosyal boyutları da 

bulunmaktadır. Dolayısıyla öncelikle ABD olmak üzere büyük devletler dünyanın askeri ve 

güvenlik açısından istikrarının yanında, ekonomik, finansal ve sosyal istikrarını da dikkate 

almak durumundadırlar.  

Ancak bireylerin güvenliğine ve küresel barışa giden yol sistemde devletler arasındaki 

istikrardan geçmektedir.  Bu nedenle ABD’nin güvenlik ve istikrar açısından genel rolü şöyle 

özetlenebilir: 

ABD, uluslararası sorunlarda ve politik çatışmalarda öncelikle barışçıl çözüme şans 

tanımalıdır. Suriye hakkında Eylül 2013’te yaşanan gelişmeler Suriye’ye askeri müdahale 

olasılığını doğurmuş ve bazı çevrelerce müdahale desteklenmişti. Ancak ABD, Rusya ve 

Çin’in anlaşarak askeri müdahaleden ziyade kimyasal silahların imhası politikasını 

                                                        
12 OECD (2011), “R&D expenditure”, OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2011, OECD 

Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/sti_scoreboard-2011-16-en 
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benimsemeleri ve bu yönde Birleşmiş Milletler’in mekanizmalarını kullanmaları olumlu bir 

gelişmedir. Gerek bu bölgede askeri güç kullanımının sorunları çözmemesi, gerekse 

Amerikan ekonomik gücünün kendi ekonomisindeki sorunları gidermek için kullanılmasının 

faydalı olacağı dikkate alındığında, Suriye’ye diplomatik şans tanınması yerindedir.  

Orta Doğu, Kafkasya, Orta Asya, Afrika coğrafyalarında devletlerin demokrasiyle imtihanı 

devam etmektedir. Her ne kadar “tarihin sonu” tezi yanlışsa da, demokrasi ve liberal yönetim 

yapısı bu coğrafyadaki devletler açısından cazip ve umut verici bir seçenek olmaya devam 

etmektedir. Ancak askeri ve askeri olmayan müdahaleler demokrasinin bu bölgede desteğini 

azaltmaktadır. ABD ve büyük devletler bu bölgelerde demokrasinin gelişmesini desteklerken 

askeri müdahale seçeneğini metot olarak devre dışı bırakmalıdır. J.S. Mill’in dediği gibi, iyi 

toplumlar ancak kendi üyelerinin eseri olacaktır.13 Dolayısıyla Ortadoğu’da demokrasiye 

gerçek bir şans verilmedir.14 

Terörizmin ve terör eylemlerinin engellenmesi konusunda da ABD’ye ve genel olarak Batılı 

devletlere rol düşmektedir. Terör eylemleri Pakistan, Afganistan, Irak, Suriye, Yemen gibi 

görece kalkınmamış bölgelerde meydana gelmekte veya filizlenmektedir. Bu eylemlere 

girişenlerin de daha ziyade eğitimini tamamlamamış, dezavantajlı kişiler olduğu ve ekonomik 

açıdan umutlarını da yitirmiş oldukları gözlemlenmektedir.  Dolayısıyla, ABD ve Batılı 

devletler “uluslararası toplum” vizyonunu ve uygulamasını genişletmeli ve diğer 

coğrafyalardaki, özellikle Orta Doğu ve Kuzey Afrika ile Orta Asya devletlerini de 

“uluslararası toplum” içine dahil etmelidir. Uluslararası toplum bugüne kadar hem akademik 

                                                        
13 John Stuart Mill, “A Few Words on Non-Intervention,” Gertrude Himmelfarb (Ed.), Essays on Politics and 

Culture, New York, Doubleday, 1962, ss. 396-413. 

 

14 Nejat Doğan, “Demokrasi ve Ortadoğu’nun Geleceği,” 38th International Congress of Asian and North 

African Studies (ICANAS), International Relations - Vol. II, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 

Ankara, 2011, ss. 601-620.  
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hayatta hem de politik uygulamada, Batı Avrupa ve Kuzey Amerika bölgesi ile Avustralya ve 

Japonya gibi birkaç devletle sınırlandırılmıştır.15  Genişlemiş uluslararası toplumun pratik 

sonucu, dünya istikrarı ve ekonomisinin daha geniş bir açıdan değerlendirilmesi olacaktır. 

Yani dar bir grup ülkenin refahı ve güvenliği değil, daha geniş bir coğrafyanın (ve mümkünse 

tüm kürenin) refahı ve güvenliğinin dikkate alınması sağlanacaktır.16  

ABD’nin askeri gücünün gerekli olabileceği bir konu, soykırıma varabilen büyük çaptaki 

insan trajedileridir. Bunların niteliklerini belirlemek kolay değildir ve belki de gerekli 

değildir. Burada kastedilen “insani müdahale” teorisi değildir; yani insani gerekçeler öne 

sürülerek politik ve ekonomik amaçların elde edilmesine yönelik askeri bir tercihten farklı bir 

yaklaşım önerilmektedir. Tarihsel örnekler bu tür trajediler hakkında bir fikir verebilir. 

Örneğin bir taraftan Bosna-Sırbistan çatışmasına müdahalede çok geç kalındığı ve 

Srebrenitsa’da soykırım yaşandığı, diğer taraftan da Ruanda’ya hiç müdahale edilmeyerek bir 

trajediye sadece tanıklık edildiği genel kabul görmektedir. Her ne kadar bir büyük güç olarak 

uluslararası sorunlara askeri müdahalede bulunsa da bulunmasa da Amerikan dış politikasının 

eleştirilecek olsa da, yukarıdaki örneklerde açık olduğu üzere, bazı durumlarda ABD ve 

büyük güçlerin müdahalesi uluslararası istikrar ve bireysel güvenlik açısından gereklidir. 

Dolayısıyla ABD, “seçici müdahale” yaklaşımını dış politikasına yansıtmalıdır.  

ABD aynı zamanda küresel güvenliğin ve istikrarın sağlanması yolunda liderlik gösterebilir. 

Uluslararası politikada bürokratik liderlik yetersiz kalmaktadır. Örneğin BM genel 

sekreterlerinin yetkileri içerisinde gösterdikleri liderlik uluslararası sorunların çözümünde 

çoğu durumda yetersiz kalmaktadır. Dolayısıyla büyük güçlerin liderliği, yani politik liderlik 

                                                        
15 Örneğin bkz. Hedley Bull ve Adam Watson (Eds.),  The Expansion of International Society,  New York, 

Oxford University Press, 1984.  

 

16 Nejat Doğan, “Fighting International Terrorism: Combining Sic Semper Tyrannis with E Pluribus Unum,” 3rd 

International Social Science Congress of the Turkish World, Celalabat/ Kırgızistan, 2005, vol. 1, ss. 269–278. 
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sistemde gerekli olmaktadır.17 Çevresel sorunlardan kitle imha silahlarının yayılmasının 

engellenmesine, göç sorunundan eğitimin yaygınlaştırılmasına kadar birçok uluslararası konu 

vizyon ve finansal destek gerektirmektedir. Bunu da ABD, Rusya, Çin, Japonya ve Almanya 

başta olmak üzere büyük devletler ve bu devletlerin ortak eylemi başarabilecektir. Bu noktada 

önemli bir teorik yaklaşım “çevre amaçları”dır (milieu goals).18 Bu yaklaşıma göre devletler, 

komşularına ve diğer devletlere yardım ederken aslında kendilerine de yardım etmiş 

olacaklardır. Çünkü istikrarsız ve kalkınmamış bir coğrafyanın olumsuzlukları, sonuçta bu 

bölgede bulunan devletleri etkileyecektir.  Dolayısıyla ulusal çıkarlar ile küresel amaçlar 

arasında bir etkileşim vardır; yani küresel amaçlara hizmet ederek ulusal amaçlar daha iyi elde 

edilecektir. Bu nedenle devletler, ulusal çıkarları ile küresel amaçlar arasında bir denge 

kurmak durumundadırlar.  

 

ABD’nin ve Büyük Devletlerin Küresel Güvenlikteki Rolünü Gerçekleştirmesi Yolunda 

Diğer Devletlerin Muhtemel Katkısı: Küresel Güvenlik ve Temel Çatışma Bölgesi 

Olarak Ortadoğu  

Başat güç olarak ABD’nin ve diğer büyük devletlerin küresel güvenliği sağlamaları yolundaki 

rolünden yukarıda bahsedildi. Ancak bu rolü ve sorumluluklarını yerine getirirken büyük 

güçlere diğer devletlerin de yardımından söz edilmesi gerekir. Politik ve askeri her tür ilişki 

bir etkileşim içinde gelişeceğinden sorumluluklardan tek taraflı bahsedilmesi yeterli 

olmayacaktır. Bu nedenle, uluslararası politikada son dönemlerde yaşanan gelişmeler 

nedeniyle örnek bölge olarak Ortadoğu incelenecektir.  

                                                        
17 Nejat Doğan, Pragmatic Liberal Approach to World Order: The Scholarship of Inis L. Claude, Jr. University 

Press of America, Maryland, December 2012, ss. 161-194.  

 

18 Inis L. Claude Jr. “National Interest and the Global Environment: A Review of Arnold Wolfers, Discord and 

Collaboration: Essays on International Politics,” Conflict Resolution, No. 8/3, 1964, ss. 294-296.  
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Neden çatışmalar ve temel sorunlar Ortadoğu merkezli olmaktadır? 1948’den bugüne 

Ortadoğu sorunlu bir bölge olmasına rağmen, 1990 sonrasındaki gelişmeler Ortadoğu’nun 

tamamen bir savaş, çatışma ve en iyi ihtimalle bir rekabet bölgesi haline geldiğini 

göstermektedir. Örneğin şu gelişmelerden bahsedilebilir: 1) Körfez Savaşı (1990) ve ardından 

Irak’ta yıllarca süren çatışma ve istikrarsızlık; 2) Lübnan’da bitmeyen çatışma ve krizler; 3) 

Irak’ın tamamen işgali ve Balkanlaştırılması; 4) Libya’ya askeri müdahale, işgal ve siyasal 

sistemin tasfiye edilmesi; 5) Mısır’da darbe ve karşı-darbe süreçlerinde yaşanan çatışma ve 

süren istikrarsızlık; 6) Suriye iç savaşı; 7) Filistin sorunu ve Arap-İsrail çatışması. Anılan bu 

gelişmeler, Ortadoğu bölgesinin niteliğini ve uluslararası politikadaki yerini açıkça 

göstermektedir.  

Neden bu çatışmalar yaşanmıştır? Bu konuda değişik fikirler/hipotezler öne sürülebilir. 

Örneğin: 

Bölgedeki petrol başta olmak üzere enerji kaynaklarını ele geçirme, 

Petrolün güvenli bir şekilde dünya piyasalarına sevkiyatı,  

Büyük güçlerin mücadelesi, 

Bölge devletlerindeki rejimlerin istikrarsızlığı ve rekabetleri, 

Bölge toplumları arasındaki ayrılıklar ve anlaşmazlıklar,  

Silah endüstrisinin ürün deneme, tanıtım ve satış ihtiyacı, 

Büyük (grand) stratejiler için uygun ortamın varlığı, 

Medyanın gündem yaratma isteği, 

Temel stratejik konuların ve gündemin gizlenmesi için hedef yanıltma. 

Başka nedenler de öne sürülebilir olmasına rağmen, tüm bu nedenlerin bizi götürdüğü sonuç, 

bölgenin her ne kadar doğal, coğrafi, siyasi ve toplumsal yapısı itibariyle bir istikrarsızlık 

bölgesi olmaya aday olmasına rağmen, temelde bu yapının kullanmaya ve yönlendirmeye açık 

olduğudur.   



386 
 

Bu yönlendirme ve kullanma stratejisinden kurtulmak için birşeyler yapılabilir mi? Bölge 

devletlerinin ve özellikle Arapların diplomatik yollarla aralarındaki sorunları çözmeleri 

(günlük dildeki ifadeyle “oturup konuşmaları”) bir tavsiye olarak sunulabilir olmasına 

rağmen, zaten asıl sorunun da bu olduğundan hareketle, böyle bir tavsiyenin ne faydası ne de 

pratikte bir anlamı olacaktır. Immanuel Kant’ın doğru öngörüsünden hareketle, bölgede barış 

ve istikrar yolunda tarihin bize faydalı olacağı, ancak bireylerin tarihten ders çıkarmalarının 

zaman alacağı ve bu nedenle gereksiz zarar ve acıya maruz kalınacağı söylenebilir.19 Bu 

sürecin nasıl kısaltılabileceği yönünde bazı tavsiyeler verilebilir:  

Bölge devletlerinin eğitime, ancak bu eğitimde rasyonel düşünceye önem ve ağırlık vermesi 

gerekir. Eğitim sürecinin kolay olmadığı ve sonuçları için beklenmesi gerektiği genel olarak 

kabul gören bir düşüncedir. Ancak bölgenin kemikleşmiş sorunlarına kısa yollardan cevap 

verilmesi mümkün değildir. Eğitim ve diğer alanlarda sorunlara çözüm aramak ve bulmak, bir 

süreç işidir.  

Birinci tavsiyeden hareketle, bölge devletleri, toplumları ve bireylerinin bilim ve teknolojiye 

önem vermesi gerekmektedir. Bilimsel gelişme ve bunun günlük yaşama pratik uygulamasını 

sağlayacak teknolojik ilerleme olmadan, bölgede gelişmeden bahsetmek mümkün 

olmayacaktır. Saat, matbaa, uçak gibi teknik gelişme ve icatların Ortadoğu toplumlarına geç 

geldiğini biliyoruz.20 Bunun temel nedenlerinden biri de bilim ve teknolojik gelişmelere 

direnmek olmuştur. Dolayısıyla bölgenin talihi açısından gelişimlere açık olmak ve bizzat 

teknolojik ve bilimsel yenilikler oluşturmak birincil önemdedir.  

Bölgede insani kalkınmaya ağırlık verilmelidir. Ortadoğu bölgesinin ve devletlerinin 

ekonomik açıdan yoksul olduğunu söylemek zordur. Hatta bölge, tarihin başlangıcından 
                                                        
19 Immanuel Kant, “Perpetual Peace: A Philosophical Sketch,” Hans Reiss (Ed.) Kant: Philosophical Writings, 

Cambridge, Cambridge University Press, 1991, ss.93-130. 

 

20 Örneğin bkz. Bernard Lewis, What Went Wrong?: Western Impact and Middle Eastern Response, London, 

Phoenix, 2002, ss. 130-147.   
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bugüne “Verimli Hilal” olarak adlandırılmaktadır. Ancak bu zenginliğin günlük yaşama ve 

kitlelere yansıtıldığını söylemek zordur. Bunun temel nedeni, milli gelirin savaşa, çatışmaya 

ve rekabete harcanmasıdır. Ekonomiden insani kalkınmaya ayrılan pay artırılmalıdır.  

Bölgenin Balkanlaşması ve yeni zayıf devletlerin ortaya çıkması bölgesel ve küresel istikrar 

açısından faydalı olmayacaktır. Küçük ve zayıf devletler büyük güçlerin çekişmesine davetiye 

çıkarmaktadır. Dolayısıyla Balkanlaşma sürecine bölge devletleri karşı çıkmalıdır.  

İç politik rejimlerin bir “kurum” olduğu anlaşılmalıdır. Klasik liberal yaklaşımın tarihsel 

olarak temel zayıf noktası ve hatası, gelişme ve kalkınmanın kurumsal değişimle olacağı 

inancı ve bu inancı yaygınlaştırmasıdır. Ancak kurumsal gelişme, toplumsal ve siyasal 

kalkınmanın sadece bir yöntemi ve safhasıdır.  Dolayısıyla, yönetim şekillerini değiştirerek 

bölgenin kaderini değiştirmeye çalışmak, “şekilsel” bir değişiklik olacaktır. Sonuçta 

kalkınma, ilerleme ve gelişim “birey” düzeyinde ve bireyle mümkün olacaktır. Ortadoğu’da 

tüm rejimlerin demokrasi olması durumunda sorunların çözüleceği teorisi (Demokratik Barış 

teorisi) yanlış olduğu kadar sorunlar yaratacak bir reçetedir. Kaldı ki demokrasinin yönetim 

sistemi ve değişimiyle çok da ilgisi yoktur. Bölge devletlerinin, parti ve sandık siyasetinden 

(yani iç politikada particilik yaklaşımından) uzak durması faydalı olacaktır. Partiler ve seçim, 

demokrasinin sadece şekilsel bir şartıdır. Ortadoğu devletleri daha az siyaset yapmayı ve fakat 

daha çok çalışmayı öğrenmek durumundadır. Yukarıda belirtildiği üzere, gerçek demokrasinin 

gelişmesi için bölgeye şans tanınmalıdır.  

Bölge dışından kurtarıcı beklemek de rasyonel değildir.  Kısa dönemde rejimlerin ayakta 

kalmasına faydalı gibi gözükse de, uzun vadede bölge devletleri ve toplumlarının politik 

kalkınması ve ekonomik refahı kendi güçlerine dayanarak sağlanabilir. Yukarıda John Stuart 

Mill’in düşüncesine değinildiği üzere, iyi bir toplum ancak kendi üyelerinin eseri olabilir. 

Burada kastedilen, bölge dışından gelecek bilimsel, teknolojik veya ekonomik destek değil, 
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bu desteğin bölge kaderi için bir kurtarıcı olarak görülmemesi gerektiğidir. Doğaldır ki bölge, 

karşılıklı etkileşim ve dışa açık bir şekilde gelişecektir.  

Gerek siyaset insanları (politika yapımcıları) gerekse medya, hem iç hem de dış politikada 

Ortadoğu ve çatışma yerine, gerçek ve temel konulara ağırlık vermelidir. İç politikada 

yukarıda değinildiği üzere, eğitim-gelişme-teknoloji-bilim-ekonomi-kalkınma gibi konular 

asıl ve temel konular ve sorunlar olarak ön plana çıkarken, dış politikada da gerçek ve birincil 

çatışma konuları vurgulanmalıdır. Örneğin, Arktik bölgede kaynakların bölüşümü, alternatif 

enerji kaynaklarının gelişimi, teknolojik ve bilimsel rekabet, dünya istikrarı, barış, az 

gelişmişlik gibi konular temel dış politika konularıdır.  

Bölge devletleri yukarıdaki tavsiyeleri gerçekleştirmek yerine, bugünkü politikalarını 

uygulamaya devam ederlerse, hem bölgedeki savaş ve çatışmalar devam edecek, hem de 

kendi toplumları sosyal, politik ve ekonomik açıdan kalkınamayacaktır. Böyle bir durumda da 

ABD başta olmak üzere büyük devletleri suçlamaya hakları olmayacaktır.  

 

Sonuç 

Gerek hegemonik istikrar tartışmalarında kullanılan gerekse Uluslararası İlişkiler disiplininde 

genel kabul gören kriterlere göre, ABD bugünkü sistemde en güçlü devlettir. Sadece 

GSMH’sının büyüklüğü ve ticari imalat gibi ekonomik verileri değil, sahip olduğu askeri 

teçhizat hacmi ve ARGE’ye ayırdığı pay da ABD’nin diğer devletlerden farklı bir konumda 

olduğunu göstermektedir.  

Çin, Almanya, Japonya, Hindistan, Rusya gibi devletler ABD’nin küresel çaptaki rakipleridir. 

Ama şimdilik sadece rakipleridir.  Çin ve Hindistan’ın temel sorunu nüfus büyüklüğüdür. 

Ekonomik açıdan son dönem göstergeleri ve kalkınma hızları iyi olsa da, nüfuslarının büyük 

bölümü fakirlik içindedir. Ayrıca ARGE’ye ayırdıkları pay ve teknolojik inovasyon 

kapasiteleri de ABD ile karşılaştırılmaz. Rusya halen yeniden yapılanma döneminden 
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geçmektedir. Ayrıca Rusya’nın ARGE’ye ayırdığı pay ve askeri harcama düzeyi ABD’nin 

oldukça gerisindedir. Avrupa Birliği bazen büyük güç olarak değerlendirilse de, tek başına 

Almanya’nın mücadelesi ve bazen Almanya’ya Fransa ve İngiltere’nin desteği AB’yi süper 

güç yapmaktan uzaktır. Ayrıca, devletlerden oluşan bir sistemde yaşıyoruz, AB ise halen 

hükümetler arası bir örgüt niteliğindedir. 2011 verilerine göre 27 AB üyesinin OECD 

bölgesindeki toplam ARGE payı %30’dur, tek başına ABD’nin payı ise %41’den fazladır. 

Bu özel konumu ABD’ye küresel güvenlikte bazı özel sorumluluklar yüklemektedir. 

Çatışmaların barışçıl çözümü, gerektiğinde büyük insani sorunlara askeri müdahale, 

uluslararası toplumun genişletilerek ekonomik ve sosyal kalkınmanın yaygınlaştırılması, 

uluslararası sorunların çözümü amacıyla küresel çapta liderlik, demokrasinin gelişmesi için 

politik destek, sosyal değerleri yaymak amacıyla yapılan askeri müdahalelerden kaçınma 

bunlardan en önemlileridir.  

Ancak küresel güvenlik yolunda büyük güçlerle ABD’nin uyumlu çalışması yanında, diğer 

devletlerin ve özellikle sorunlu bölgelerdeki devletlerin de bu sürece katkıda bulunması 

gerekmektedir. Yukarıda örnek bölge olarak Ortadoğu ele alındı. Ortadoğu devletlerinin de, 

bu süreçte eğitime ve sosyal konulara yatırım yapması ve insani kalkınmaya öncelik vermesi 

gerekecektir. Kalkınma, gelişme ve refahın küresel düzeyde ele alınması gereklidir, ancak bu 

yolda Ortadoğu devletlerinin de kendi ev ödevlerini yapması gerekmektedir.  

Böylece vurgulanması gereken felsefi ve teorik nokta, uluslararası sistemde elimizdekilerden 

yola çıkarak bu sistemin daha iyiye götürülebileceğidir.21 Aşırı iyimser veya aşırı kötümser 

teoriler ve yaklaşımlar ne doğrudur ne de faydalıdır. Küresel güvenliği ve buradan hareketle 

küresel refahı ve barışı gerçekleştirme noktasında konumu ne olursa olsun her devlete görev 

                                                        
21 Nejat Doğan, Pragmatic Liberal Approach to World Order: The Scholarship of Inis L. Claude, Jr. University 

Press of America, Maryland, December 2012. 
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düşmektedir. Tabii ki bu görevlerin önemli bir kısmını da ABD ve diğer büyük devletler 

üstlenmelidir. 
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AB’NİN BÖLGESEL VE KÜRESEL GÜVENLİĞE BAKIŞ AÇISI 

Birbirinin Tamamlayıcısı Olarak Avrupa Güvenlik Stratejisi ve İyi Komşuluk Politikası 

 

Metin Aksoy∗ 

 

Giriş 

Avrupa Birliği kendini barışı, insan haklarını, temel hak ve hürriyetleri koruyan devletler 

topluluğu olarak tanımlamaktadır. AB, 470 milyon nüfusu ile dünya gelirinin dörtte birine 

sahip olmakla birlikte, dünya ticaretinin de beşte birini gerçekleştirmektedir. Dünyadaki 

kalkınma ve insani yardımların yarısı yine AB kaynaklıdır. Mevcut uluslararası örgütlerde AB 

üyeleri önemli görevler üstlenmektedir. Soğuk savaş döneminde rekabet içinde olan diğer 

blok üyesi Avrupa ülkeleri, şu anda AB içinde yeni savunma sistemi içine alınmış ve 

Güvenlik örgütüne üye olmuşlardır.1 Avrupa, gelişmiş bir ekonomiye sahip olma özelliğine 

rağmen yavaş bir büyüme oranına sahiptir. AB nüfusunun giderek yaşlanması ve bunun 

sosyal sistemi tehdit etmesi, acil önlemlerin alınmasını zorunlu kılmaktadır.2 

Soğuk savaşın bitmesiyle birlikte eskiye ait olan güvenlik algılayış biçimi ve güç dengesi hızlı 

bir değişim geçirmektedir. Çin ve Hindistan’ın hızlı büyüme oranları, Rusya’nın yeniden 

küresel güç olma isteği ekonomik ve güvenlik güç dengelerinin değişimine neden olmaktadır. 

Avrupa’nın petrole ve gaza bağımlılığı önceki dönemlere oranla artarak devam ettiği gibi, 

                                                        
∗ Yrd. Doç. Dr. Gümüşhane Üniversitesi, IIBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, metinaksoy@hotmail.de 

1 Vertrag über die Europaische Union vom 7.2.1992, Titel V “ Beschtimmung über die Gemeinsame Aussen- 

und Sicherheitspoitik, Art. J.1 (ODGP .ortak dış ve güvenlik politikası) 

2 Leutner, Harald: Die Auswirkung der Wirtschaftskriese auf die europaischen Arbeitsmarkte. Grin Verlag. 

Norderstedt Germany, 2007. S.23 
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ekonomik rekabet ve yeni güvenlik tehditleriyle de karşı karşıya kalmıştır.3 Dolayısıyla 

küresel güç güdüsüyle hareket eden devletlerarasındaki hammadde temini, enerji kaynaklarına 

sahip olma isteği ve yeni pazarların bulunması, rekabeti de beraberinde getirmektedir. 

AB’nin genişlemesiyle birlikte yeni komşuluk ilişkileri ve yeni sınırlar ortaya çıkmıştır. 

Avrupa bir yandan çekirdek Avrupa’dan coğrafik olarak büyük Avrupa’ya dönüşürken diğer 

yandan da bazı sorunlar ortaya çıkmaktadır. Organize suçlar, bölgesel çatışmalar, terörizm, 

kitle imha silahlarının yayılması ve kimi ülkelerin devlet olma hüviyetini kaybetmeleri gibi 

önemli sorunlar bunlara dâhil edilebilir.4 Karşılaşılan sorunların engellenmesi ve çözülmesi 

için AB bir yandan, Ortak Dış ve Güvenlik Politikası çerçevesinde askeri önlemler alırken, 

diğer yandan Avrupa Komşuluk Politikası ve Barselona süreci gibi ekonomik ve stratejik 

politikalar ile de önlemler almaktadır. Bu noktada, askeri seçeneği öncelikli olmaktan çıkartan 

genişletilmiş güvenlik kavramıyla diplomasi ve işbirliği çerçevesinde sorunların diyalog 

yoluyla çözülmesi öncelik olarak düşünülmüştür. Ancak ulusal çıkarların öncelenmesi birliğin 

ortak karar almasını çoğu zaman engellemektedir. 

 

AB Güvenlik Stratejisine Doğru  

Irak savaşlarında AB üyesi ülkelerin ortak bir karar alamamaları ve her üyenin kendi ulusal 

çıkarı gereği geleneksel dış politikası doğrultusunda davranması AB içerisinde dış ilişkiler ve 

güvenlikle ilgili tartışmaları yeniden gündeme getirmiştir. Bu tartışmalarla birlikte, teşhis ve 

tedavilerin de tespiti yapılarak, şu sonuçlara varılmıştır:  

AB’nin uluslararası ilişkilerde açıkça görülen etkisizliğinin mutlaka aşılması gerekmektedir. 

                                                        
3Zürn, Michael/Binder, Martin (Andreas Hasenclever, Klaus-Dieter Wolf, Michael Zürn Hrsg.): Dekonstruktion 

oder Rekonstruktion der transatlantischen Sicherheits beziehungen? Bedinungen erfolgreicher koorperation. İn 

Macht und Ohnmacht internaionaler İnstitutionen. Campus Verlag GmbH, Frankfurt/Main, 2007, S.48 

4 Dokumentation: Europa in der Welt, Mitteilung der Komission vom Juni 2006. KOM(2006)278 endgültig. 

Brüssel, den 08.06.2006. S.11 
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Ortak Dış Güvenlik ve Savunma Politikası önemli bir uluslararası aktör algısına uygun olarak 

oluşturulmalı, ayrıca askeri ve sivil yeteneklerin de geliştirilmesi gerekmektedir.  

Bu alınan kararlara bakınca Irak sorunundaki hataların ve başarısızlıkların hangi nedenlerden 

kaynaklandığı da görülmektedir. Ancak bu tespitlerle birlikte AB’nin uluslararası bir aktör 

olarak dünya politikasında hangi rolü oynayacağı veya önemli bir oyuncu olarak hangi 

iddiaları taşıyacağı sorusu da önem taşımaktadır.5 AB’nin bu düşüncesinin paralelinde tarihsel 

olarak biraz gerilere gidildiğinde Avrupa Entegrasyon düşüncesi karşımıza çıkmaktadır. Bu 

düşünce aslında Avrupa içinde barışın korunması ve yaşatılması amacı taşımaktadır. Eşit ve 

bağımsız devletler sisteminin 1648 Vestfalya Barışıyla oluşumundan sonra yine ortaya çıkan 

hegemonya mücadelesi, savaşın yine Avrupalı devletlerin arasında çıkması kaçınılmaz 

olmuştur. Arka arkaya yaşanan iki dünya savaşı Avrupa’nın küresel ölçekte bir aktör olarak 

önemsizleşmesine neden olmuştur. Bunun neticesinde, ABD ve SSCB yeni güç odakları 

olarak ortaya çıkmışlar ve Doğu Batı mücadelesi bağlamında bu iki aktör kendi etki alanlarını 

arttırmak için mücadeleye başlamışlardır.  

Savaşlarda kaybedilen milyonlarca insanın, katlanılan tarifsiz acıların, kaybedilen servetlerin 

sonucunda, savaşın, politikanın bir aracı olmaktan çıkarılması fikri temenni olmaktan 

çıkartılarak somut bir biçimde konunun ele alınması için çalışmalar başlatılmıştır. Batı 

Avrupa devletlerinin birbirlerine karşı korunmaları ve güvenliklerinin yönetilmesi Avrupalı 

devletlerin ilk amaçları olmuştur.6 Bütünleşme süreci, Avrupa dâhilinde elli yılı aşkın bir 

süredir tarihsel bir form içerisinde politik barış vaatleriyle devam etmektedir. Çıkar 

çatışmalarının olduğu durumlarda ise vaktiyle başvurulan geleneksel “Güç Politika” sının 

enstrümanları olan tehdit ve askeri kuvvetlerin kullanılması yerine, Barış Topluluğuna doğru 
                                                        
5 Hans-Georg Ehrhart: Abschied vom Leitbild „Zivilmacht“? Konzepte zur EU-Sicherheitspolitik nach dem Irak 

Krieg. Varwick;Johannes Knelangen,Wilhelm(Hrsg): Neues Europa - alte EU? VS Verlag für 

Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2004. S. 153-158 

6 Kaiser, Karl: Ein unaufliislicher Zusammenhang: Sicherheit und Integration. In: Weidenfeld, Werner (Hrsg.), 

Die Identitat Europas. München/Hanser: 1985 S.173  
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bir dönüşüm yaşanmaktadır.7 Artık içinde bulunduğumuz zamanda, güvenlik gereksinimi, 

yalnızca AB için önemli bir konu olmanın ötesinde, AB’nin müdahil olduğu çoklu işbirlikleri 

için de önemli bir konu haline gelmiştir. AB, coğrafi olarak, Balkanlar, Kafkasya, Yakın ve 

Orta Doğu, Akdeniz’e kıyısı bulunan Kuzey Afrika ülkeleriyle çevrili olmakla birlikte, dünya 

politikasının da en çok sorunlu bölgesinde olması nedeniyle kendini güvenlikte 

hissedememektedir.8  Bu bölgelerin genel karakteristiği olan ekonomik, politik ve sosyal 

nedenler, genellikle etnik ve dinsel çatışmalara neden olmaktadır. Bu bölgelerde ortaya 

çıkacak olası bir çatışma, AB ve üyelerinin barış ve güvenliğini tehdit ederek etkisini 

hissettirecektir. Güvenlik politikalarıyla ilgili stratejiler oluşturulurken öncelikle bu bölgelerin 

gerçeği olan azgelişmişlik, yeraltı kaynaklarının yetersizliği, göç ve çevrenin tahrip edilmesi 

gibi konular önemli olmaktadır. 

 

Avrupa Güvenlik Stratejisi 

AB, 1992 yılında imzalan Maastricht Antlaşması’ndan sonra küresel politikada ağırlığını 

arttırmaya çalışmıştır. Bunun için uluslararası ilişkiler alanında bir aktör olarak kendi 

ekonomik gücünü, politik ve stratejik amaçları doğrultusunda ağırlığını attırmaya yönelik 

olarak kullanmaya başlamıştır. Her üye devletin, ulusal dış politikasının ortak çıkarlar 

doğrultusunda AB adına iyi koordine edilerek, dünya ekonomisindeki AB’nin ağırlığına 

paralel bir biçimde siyasi ve jeopolitik alanlarda da AB etkisi gerçekleştirilebileceği 

düşünülmüştür.  

Aralık 2003’te Avrupa Birliği Dış ve Güvenlik Politika (ABDGP) Yüksek Temsilcisi Javier 

Solana tarafından hazırlanan, Avrupa Güvenlik Stratejisi Belgesi (AGSB) kabul edilmiştir. Bu 

                                                        
7 Senghaas, Dieter : Friedenszonen. In: Kaiser, Karl und Schwarz, Hans-Peter (Hrsg.),: Weltpolitik im neuen 

Jahrhundert. Baden-Baden: Nomos2000. S.404-408 

8 Frohlich, Stefan: Integrationspolitik als Krisenpraventionspolitik? - Die globalen  Herausforderungen an die 

EU. In: Kirt, Romain (Hrsg.), Die Europaische Union und ihre Krisen. Baden-Baden: Nomos, 2001 S. 269-285. 
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belge, Avrupa Dış ve Güvenlik Politikasının mihenk taşını oluşturmaktadır. Bu strateji temel 

olarak Avrupa Birliğinin (AB) uluslararası bir aktör olarak, bu alanda kaynak ve imkân 

kapasitesinin arttırılması gerektiğini, güvenlik ve barış için sorumluluk almasını 

öngörmektedir.9  

İki kutuplu soğuk savaş dengesinin bozulması ile başlayan ve Kıta Avrupası’nda meydana 

gelen Yugoslavya trajedisi, 11 Eylül saldırısı ve NATO ile AB’nin genişlemesi gibi köklü 

değişiklikler, AB’nin dış ve güvenlik politikasının koordine edilmesini kaçınılmaz kılmıştır.10 

Solana tarafından önerilen Avrupa Güvenlik Stratejisinin kabulünün önemli nedenlerinden 

biri de topluluğu oluşturan üye devletlerin üzerinde anlaşmaya vardıkları “Yeni Tehditler” ve 

“Stratejik Amaçlar”ın ortaya çıkmasıdır.11 İçeriği ve amacı tam olarak anlaşılamayan bu 

tehditlerin tanımı, ilk elden pek yapılamamış ve muğlâk ifadeler kullanılmıştır. Ortak Dış ve 

Güvenlik Politikası ile Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikaları, birliğin algıladığı tehditler 

ve stratejik hedeflerin başarılı biçimde karşılanmaları, bu belgenin hazırlanmasındaki temel 

nedenlerdir. Ortak tehdit ve benzeri çıkar algılamaları gibi durumlarda, ortak bir durum 

değerlendirmesi ve sonrasında ortak bir eylem temel koşul olarak öngörülmektedir.12 

AGSP’nin geliştirilmesinde, “kriz yönetim biçimi” üzerinde sağlanan uzlaşma ve bunun için 

gerekli olan enstrümanların kullanıma sunulması önemli rol oynamıştır.13 Bölgesel ve küresel 

hareket edebilecek AB’nin, bunun için gerekli olan sivil ve askeri kapasitesinin oluşturulması 

ve geliştirilmesi gerekmektedir. Bunun dışında eğer AB, küresel düzeyde bir oyuncu olmak 

                                                        
9Gero Birke: Die EU als neuer internationaler außenpolitischer Akteur- Profilierung durch Unterstützung der 

UN, Grin Verlag, München 2004, S. 14. 

10Kempin, Ronja, Overhaus, Marco: Europa Braucht eine neue Sicherheitstrategie. SWP- Aktuel 10. Berlin 

Februar 2012. S. 1. 

11Salona, Javier: Europa muss neue zum neue Gobalplayer werden. Der Standart. 

http://www.bpb.de/mediathek/342/erweiterter-sicherheitsbegriff   

12 a.g.e 

13Ein Sicheres Europa in Einer Besseren Welt Europäische Sicherheıtsstrategie Brüssel,  den 12. Dezember 

2003. S.11 
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istiyorsa, öncelikle coğrafi olarak konuşlandırması gereken askeri gücü ve bunun sınırlarını 

belirlemesi gerekmektedir. Bu düşünce, yani Avrupa kriz yönetim biçimi ve coğrafi sınırların 

belirlenmesi düşüncesi, büyük ölçüde 2002 yılında yayınlanan Amerikan Ulusal 

Stratejisi’nden etkilenmiştir.14 AGSP’nin ortaya çıkmasının diğer nedenlerinden biri ise dış 

politikada yaşanan çatışmalardır. 2003 yılındaki Irak Savaşı, aslında AB’nin sınırlarının 

nerede son bulduğunu da göstermektedir. Hangi şartlar altında savaşın olacağı konusunda AB 

üyesi ülkeler arasında bir uyumun olmadığı gözlenmektedir. Bu konuda çoğu kez ulusal 

çıkarlar, birlik çıkarlarının önüne geçmektedir. Bu anlaşmazlık büyük ölçüde AB Ortak Dış 

Politikası’nın oluşturulmasının önündeki en büyük engeldir. Çünkü sorun, hangi kurumsal 

yapının bunu üstleneceğinde değil, birliği ilgilendiren konularda kararların oybirliği ile 

alınması zorunluluğundadır. Bu durumda AGSB, üyeler arasındaki uyumsuzluğu gidermek 

zorunda olduğu gibi, aynı zamanda üyelerin ortak çıkarlarını da gözetmesi gerekmektedir. 

 

Avrupa Güvenlik Stratejisinin İçeriği 

Avrupa Güvenlik Stratejisi Belgesi temel olarak kapsamlı ve genişletilmiş güvenlik 

kavramına dayanmaktadır.15 Bu da göstermektedir ki, değişen uluslararası ilişkiler 

konjonktüründe klasik dış güvenlik politikasının yanında, ekonomik ve mali politikalar, iç 

politika, anayasa ve devletler hukuku, sosyal ve çevresel parametreler de önemli rol 

oynamaktadır. Bunun yanında strateji belgesinin geliştirilmesinde üye devletlerin geleneksel 

savunma ve güvenlik politikası tecrübelerinin de göz önüne alınması da diğer bir 

zorunluluktur. Böylelikle bu temel belgenin daha sonrakiler için yol gösterici, aynı zamanda 

yeni eklemelere ve derinleştirmelere açık olması gerekmektedir.  
                                                        
14Michael Rühle, Brauchen die USA die NATO noch?, in: Erich Reiter (Hrsg.), Jahrbuch für internationale 

Sicherheitspolitik 2003, Hamburg-Berlin-Bonn 2003, S. 359 - 374. 

15 Meyers, Reinhard: Erweiterte Sicherheitsbegrif. Bundeszentrale für politische Bildung und John-F.-Kennedy-

Insitut der FU Berlin. http://www.bpb.de/mediathek/342/erweiterter-sicherheitsbegriff  erişim tarihi 13.Nisan 

2012 
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Avrupa Güvenlik Stratejisi üç bölüme ayrılmaktadır. Birinci bölümde, Avrupa’ya yönelen 

“Beş Temel Güvenlik Riski” konu edilmektedir. Bunlar; terörizm, kitlesel silahlar, bölgesel 

çatışmalar, devletlerdeki otorite boşluğu, organize kriminal suçlardır.16 AB’nin, birbirinden 

farklı olan bu sorunları bir dizi diplomatik girişimlerle, insani yardım ve askeri önlemlerle 

karşılaması gerekmektedir. Ayrıca ortaya çıkan bu yeni tehditlere karşı pasif kalınmaması 

vurgulanmaktadır. Yoksulluk, enerji bağımsızlığı, iklim değişikliği, insan ticareti ve bölgesel 

çatışmalar gibi konular geniş anlamda güvenlik sorunlarıdır. Bu beş temel tehdit yalnızca 

kendi başlarına değil, birbirleri ile bağlantılarından dolayı da yeni bir mücadele alanı 

oluşturmaktadırlar. Bu bağlamda AGSB’de Avrupa Birliği’nin bu tehditlere karşı iyi 

donanımlı ve potansiyel gücünün hazır biçimde olması gerektiği ileri sürülmektedir. Bununla 

birlikte yine yukarıda ifade edilen faktörler, uluslararası aktörler ve Avrupa içi güç ilişkileri 

bakımından da düşünülmesi gerekmektedir. Çünkü AB, bir yandan uluslararası ilişkilerde çok 

yönlü amacı olan bir aktör olarak, insani müdahaleleri insan hakları çerçevesinde meşru hale 

getirirken, diğer yandan da kendi hegemonyal amaçlarına yönelik olarak tıpkı ABD gibi bir 

güç unsuru şeklinde egemenliğini tesis etmeyi arzulamaktadır.  

Avrupa’nın güvenliğinin temeli ABD güvenlik stratejisinin aksine çok taraflılığa 

dayanmaktadır. Solona’nın ifadesiyle hiç bir devlet günümüzde bu derece komplike yapıdaki 

sorunları tek başına çözebilecek durumda değildir.17 ABD, kendisine yönelik somut saldırılar 

üzerinden kendi güvenliğini tanımlarken, AB kendisine yönelik tehlikeleri yoksulluk, AIDS 

ve göç gibi olgular üzerinden tanımlamaktadır.18  Avrupa Birliği, kendi stratejik önceliklerini, 

yeni tehditlere karşı savunma, iyi komşuluk ilişkileri, yenidünya düzeninin çoğulculuk 

temelinde meşrulaştırılması şeklinde sıralamaktadır. Yeni ortaya çıkan tehditler ve değişen 

                                                        
16Bkz. Ein Sicheres Europa in Einer Besseren Welt Europäische Sicherheıtsstrategie Brüssel 

17Solana, Javier: Ein Sicheres Europa in Einer Besseren Welt Europäischer Rat Thessaloniki, 20/06/2003. S.2 

18Ebert, Berit: Die Beue Welt Ordnung Als Strategiefrage? Sicherheitspolitische Divergenzen zwischen EU und 

USA, Tectum-Verlag; Auflage, Marburg,  1., Aufl. (5. August 2008), S.23 
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politik koşullarda diğer enstrümanların da hesaba katılarak stratejiler gerçekleştirilmesi 

öngörülmektedir. Bu amaca ulaşmak için en önemli araç olarak AB üyeliğinin kullanılması 

öne çıkmaktadır. Çünkü Avrupa Birliği üyelik perspektifi bir yandan Avrupa Birliği’nin 

kendisi için stratejik bir amaç olurken, aynı zamanda diğer ülkelerin reform sürecinin 

hızlandırılması için de bir katalizör görevi görmektedir. Bu stratejinin, Soğuk Savaş sonrası 

Avrupa’nın istikrarında ve entegrasyonunda önemli bir rol oynadığı gibi, Balkanların 

istikrarına da katkı yapması öngörülmektedir.  

Birleşmiş Milletler Örgütü de, Güvenlik Stratejisine uygun olarak uluslararası ilişkiler 

çerçevesinde, diğer uluslararası organizasyonlarla “etkili çoğulculuğun” temelini oluşturmaya 

çalışmaktadır. AB’ye göre Avrupa’da güvenlik DTÖ, NATO ve AGIT gibi uluslararası 

örgütlerle yoğun işbirliği sayesinde sağlanabilir.19 Uluslararası ve bölgesel çatışmaları 

uluslararası örgütlerin içinde işbirliği ile düzenlemek ve çözmek temel hedef olmaktadır. 

Üçüncü bölümde ise Avrupa Güvenlik Stratejisi’yle de paralel olarak komşu ülkelerle 

kalkınma, çevre, silahsızlanma ve terörizm konularında ortak çalışmalar yürüterek, istikrar ve 

güvenliğin arttırılması öngörülmektedir. Aktif bir AGSP’nin ancak çatışmaları önleyici 

önlemlerin alınması ve etkili kriz yönetimi oluşturması sayesinde olacağı vurgulanmaktadır. 

Bunun gerçekleşmesinin ise yine politik, diplomatik ilişkilerin kurulması, askeri ve sivil 

araçların kullanılmasıyla mümkün olacağı belirtilmektedir. Bu kararlı müdahale tek başına 

değil, Birleşmiş Milletler Güvenlik kararları çerçevesinde gerçekleşmelidir. Bununla birlikte 

krizin emareleri ortaya çıktığında erkenden hareket edilebilmelidir. Bu, insani felaketlerde ise 

müdahale için daha uzun bir uyarı zamanı sağlayacaktır. 

Etkili Avrupa Savunma kurumlarının kurulması AGSB’nin amaçları doğrultusunda herhangi 

bir kriz durumunda daha fazla hareket kabiliyeti sağlayacaktır. Buna uygun olarak da 

savunmaya ayrılan payın attırılması ve mali kaynakların etkili kullanılması gerekecektir. 
                                                        
19Bkz. Europa in Bewegung Europäische Kommission Generaldirektion Presse und Kommunikation Manuskript 

abgeschlossen im Juli 2004. S11 
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Burada işaret edilen yalnızca askeri değil ayni zamanda sivil kaynakların da çatışma sonrası 

rehabilitasyon için kullanımıdır. Askeri ve sivil önlemler geniş bir perspektifte diğer 

bileşenlerle birlikte uyumlu hale getirilip uygulanabilir. Avrupa Birliği’nin askeri 

müdahalesinin yasal çerçevesi ise “Berlin Artı Antlaşması”  adıyla bilinen Avrupa Birliği-

NATO anlaşmasıdır.20 

Etkili bir AGSP’nin oluşturulması öncelikle Avrupa devletlerinin kendi aralarında sıkı 

işbirliğine bağlıdır. Bireysel katkıların ulusal öncelikler ve deneyimlerin yanında üçüncü 

ülkelere karşı yürütülen dış politikaların da oylanması gerekmektedir. Bununla birlikte 

Amerika ile ilişkiler özel bir yer tutmakta ve yeri doldurulamaz bir özellik arz ettiği 

vurgulanmaktadır.21 Diğer yandan Rusya, Japonya, Kanada, Hindistan gibi diğer ülkelerle 

ikili ilişkilerin geliştirilmesi de gerekmektedir.22 

 

Avrupa İyi Komşuluk Politikası 

AB’nin Mayıs 2004’te genişlemesi ve on yeni üyenin birliğe katılımıyla birlikte yeni 

komşular ve yeni sınırlar ortaya çıkmıştır. Buna paralel olarak da AB’nin dış politika 

öncelikleri önemli ölçüde değişmiştir. AB sınırlarının doğu yönünde genişlemesine bağlı 

olarak Doğu, Güneydoğu ve Orta Asya ile Orta Doğu’yu da kapsayan politikaların oluşmasını 

zorunlu kılmıştır. “Geniş Avrupa” çevresinde oluşan periferi ülkelerinin dost ve müttefik 

ülkeler haline getirilmesine ek olarak bütün komşu ülkelerle özel ve farklı biçimlerde uyum 

ve ortaklık antlaşmaları vasıtasıyla AB’ye bağlanmaları öngörülmüştür.23  

                                                        
20Berlin Plus agreement:  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/03-11-11%20Berlin%20Plus%20press%20note%20BL.pdf  

21Katsioulis, Christos:  Eine Zukunftsagenda für die Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP). 

FES Internatonale Politikanalyse.  Juli 2009. S.7. 

22.Bkz.Europa in Bewegung S.17 

23 Lippert, Barbara: Europäische Nachbarschaftspolitik, in: Weidenfeld/Wessels, Europa von A – Z.,.Baden-

Baden Namos  200,  S. 163-167 
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Buna göre “AB ile komşularının, ekonomik ve siyasal olarak birbirlerine bağımlı oldukları bir 

gerçektir. Avronun AB’nin para birimi olarak piyasaya sürülmesi ile birlikte, uluslararası 

döviz birimi olarak yeni yatırım imkânlarının ve yoğun ekonomik ilişkilerin ortaya çıkmasını 

sağlamıştır. Coğrafi olarak birbirine çok yakın, genişleyen AB ve onun yeni komşuları, sınır 

ötesi ticaret ve yatırım akımlarını destekleme çabalarına aynı ölçüde ilgi göstermeleri; 

sınırları aşan tehlikelerle mücadelelerde - Terörizmden çevreye varıncaya kadar tüm 

konularda- birlikte çalışmaları gerekmektedir. Karşılıklı üretim, ekonomik büyüme ve dış 

ticaretin büyümesinde, genişleyen bir coğrafyada politik istikrar ve işleyen hukukun 

üstünlüğünün başarılmasında ve insan kaynaklarının/sermayesinin, fikirlerin, bilgi ve kültür 

alanında işbirliğinin desteklenmesinde, AB kendi komşularının en önemli ortağıdır”.24  

Açıklamalardan da anlaşılacağı üzere bu politikanın geri planı doğrultusunda kurulan sıkı 

uyum ve ortaklık ilişkilerinin herhangi bir biçimde bu yeni ülkeleri AB üyeliğine 

taşımayacağıdır.25  

Avrupa İyi Komşuluk Politikası, iki coğrafik bölgeyi kapsamaktadır. Birinci bölge, Doğu 

Akdeniz ve komşusu Kuzey Afrika ülkeleri olan (Fas, Tunus, Cezayir, Libya, Filistin Özerk 

Bölgesi, İsrail, Ürdün, Lübnan, Suriye) toplam on ülkeden, ikinci bölge ise Birliğin Doğu 

Komşuları olan ( Moldovya, Ukrayna, Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan) toplam altı 

ülkeden oluşmaktadır. Bununla birlikte Rusya, AB’nin en büyük komşusu olarak iyi 

komşuluk ilişkilerine dahil olmaksızın “özel statü”den yararlanmıştır.26 

                                                        
24 Größeres Europa - Nachbarschaft: Ein neuer Rahmen für die Beziehungen der EU zu ihren östlichen und 

südlichen Nachbarn. Kommıssıon Der Europäischen Gemeinschaften. Brüssel, den 11.3.2003. KOM(2003) 104 

endg. S.3 

25 Kempe, Iris:Eine neue Ostpolitik. Eıropas Antwort auf die osteuropäischen Regenbogenrevolutionen, in: 

Osteuropa 55, 9 (2005), S. 21-34 

26 Mitteilung Der Kommıssıon, Europäische Nachbarschaftspolitik, Strategiepapier, Brüssel, den 12.5.2004 

KOM(2004) 373 endgültig 
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Bu politikanın en önemli amacı ise Avrupa’da ortaya çıkan yeni kırılma çizgilerinin 

engellenmesidir. Bunun için Doğu Avrupa ülkelerinin ve Akdeniz ülkelerinin demokratik 

devletleri desteklenmelidir. Avrupa Birliğinin bu yaklaşımı Avrupa Akdeniz istikrar paktı 

olarak kurumsallaşmakla birlikte aynı zamanda bölge ülkelerin AB tarafından askeri bir 

yönteme başvurulmaksızın kontrol edilmesi ve AB’nin kendi politikasına göre 

yönlendirilmesidir. Avrupa Birliğinin amacı, bölge devletleriyle politika ve güvenlik gibi 

konularda özellikle Kuzey Afrika ve Güney Doğu ülkeleriyle işbirliği yapmak suretiyle 

Avrupalı değerlerin bu ülkeler tarafından benimsenmesinin sağlanması ve bu bölgelere 

istikrarın getirilmesidir. Avrupalı değerler ifadesiyle burada insan hakları, demokrasi, sosyal 

adalet ve hukukun üstünlüğü kastedilmektedir. Yine bu değerler bu pakta girmek isteyen 

üyeler için kıstas olarak öne sürülmektedir. Bu işbirliğinin şu alanlarda gerçekleşmesi 

öngörülmektedir:  Bu bölgelerde uygulama alanı bulabileceği düşünülen Avrupa Birliği 

sözleşmelerinin öngördüğü politikalar, üye devletlerin tek taraflı politikalarının çok taraflı 

çerçeve antlaşmalarıyla tamamlanması ve farklı seviyelerde bulunan ülkelerin durumlarına 

göre stratejilerin geliştirilmesi. İyi Komşuluk ilişkileri aslında AB’nin 1994 yılında 

uygulamaya koyduğu Akdeniz Ortaklık Projesi’nin bir tamamlayıcısı gibidir. Fakat bu proje 

“Barselona Süreci” olarak ilk başlatıldığı yıllardaki politik dinamiğini ve özelliğini 

kaybetmeye başlamıştır. 

Avrupa İyi Komşuluk Politikası genel olarak Avrupa Güvenlik Stratejisi’yle birlikte 

değerlendirilmelidir. Bu politikalar AB’nin dış ve güvenlik politikalarının temel 

yönelimlerindeki çok taraflı ve küresel düzeyde paradigma değişikliğini ifade etmektedir. Bu 

paradigma değişikliğinin nedeni olarak ülkeler arasında çitler ve duvarlar örmek değil, daha 

çok alanlarda iş birliğini arttırmak olarak ifade edilmektedir.  Bu proje, AB’nin temel politika 

araçlarını daha yoğunlaşmış bir şekilde bir araya getirmekte, bu yolla ortaklığın geliştirilmesi 

için klasik dış politika yöntemlerinin ötesine geçilerek, komşu ülkelerdeki reformlara ve 
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modernleşme süreçlerine daha fazla destek sağlanması olanağı getirmektedir. Bu anlamda 

“Soft Power-Politik” uygulamaya konularak ikili ve çok taraflı ilişkilerle politika, diyalog, 

ticaret, sosyal ve ekonomik işbirliği, kültürel değişim programları ve güvenlik alanında 

yapılacak işbirliği seçeneklerinin arttırılması hedeflenmektedir.  Eşleştirme ve Teknik İşbirliği 

ve Bilgi Değişimi gibi programlar komşu ülkelerin kullanımı için hazırlanmakta, bu 

politikalar geliştirilen mali ve teknik yardımlarla da desteklenmektedir. Ayrıca, komşuluk 

politikasına dâhil ülkelerin Avrupa Pazarı’nda daha çok yer almaları desteklenmektedir. Uzun 

vadede AB ile uyuma yönelik olarak bu ülkelerin siyasi, iktisadi ve sosyal yapılarını 

modernize etmeleri hedeflenmektedir.27 

Buna yönelik olarak her komşu ülke ile ilgili olarak görüşmeler yürütülmüş ve özellikle 

politik öncelikler açıklanmaya çalışılarak “Aksiyon Programı” geliştirilmiştir. Bu aksiyon 

planı, ortak prensiplerden, işbirliği önceliklerinden oluşmaktadır. Ayrıca politik ilerlemedeki 

evrimin amacı ve yardım programları da bunun somut göstergeleridir.28 

AB’nin AKP’yi geliştirirken içinde bulunduğu enerji sıkıntısını ve bunu aşma yollarını da 

politikaya dahil ettiği ve enerji söz konusu olduğunda demokratikleşmenin ikinci plana 

bırakıldığı da görülmektedir.29 Dünyanın en önemli petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip 

olan Rusya, Hazar Bölgesi, Kuzey Afrika ve Ortadoğu bölgesi AB’nin enerji bağımlılığını 

azaltacağı gibi tedarikçi ülkeleri de çeşitlendirecektir. Bu bakımdan her ülkenin kendi 

koşullarına uygun ilişkilerin geliştirilmesi Rusya haricindeki diğer bölgeler AKP üzerinden 

AB’ye yaklaştırılmaktadır. 
                                                        
27 Perthes, Volker: Der Mittelmeerraum, dernahöstliche Friedenprozess und die Europäische Union: Die Suche 

nach einer politischen Rolle. In: W.Zippel(Hrsg.). Die Mittelmeerpolitik der EU. Baden-Baden: Namos. 1999, 

S.174.  

28 Communıcation From The Commission European Neighbourhood Policy Strategy Paper. Brussels, 12.5.2004 

COM(2004) 373 final S.9-10 

29 Jünemann, Annette Knodt, Michèle: Explaining EU-Instruments and Strategies of EU Democracy Promotion. 

Concluding Remarks, in: dies. (Hrsg.): Externe Demokratieförderung durch die Europäische Union. Baden-

Baden 2007, 353-370. 
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AB’nin AKP çerçevesinde enerji işbirliğinde Azerbaycan dışında Ukrayna ve Gürcistan’ın 

enerji transit ülkeleri olarak önemli olduğu da görülmektedir. Enerji kaynaklarına sahip 

ülkelerle bu enerjinin taşınacağı transit ülkeler AKP’nin genel politikalarında eşit koşullarda 

bulunurken aynı zamanda da tek taraflı antlaşmalar da farklı ağırlıkları olmaktadır. Bu 

bağlamda Enerji AB’nin bölgesel ve küresel işbirliğinde enerji ve enerjinin taşıma 

güvenliğinde önemli bir yer tutmaktadır.30 AKP üzerinden kendi enerji güvenliğini sağlamaya 

çalışan AB diğer yandan da bölgeyi kontrol altına alarak düzenlemeye çalışmaktadır. 

 

Sonuç 

Avrupa Birliği’ni oluşturan üyelerin “Ortak Tehdit” ve “Güvenlik” algılaması konusunda 

uzlaşmaları, Avrupa Ortak Güvenlik ve Savunma Politikalarının temelini oluşturmaktadır. 

Stratejik Güvenlik Belgesi’nin uygulanması Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikasının etkili 

faaliyet kapasitesine sahip olması, onun güvenilir ve inandırıcı bir başlangıç yapmasına imkân 

sunabilir. AGSB, Avrupa zirvesi tarafından kabul edilen ilk güvenlik politikası belgesidir ve 

bu nedenle tarihi bir özellik taşımaktadır. Bu belgenin kabulüyle Avrupa Birliği’nde savunma 

ve güvenlik konusunda paradigma değişikliğine gidilmiştir. Avrupa Birliği kapasitesi 

dahilinde dünya çapında güvenlik konusunda sorumluluk üstlenmekte ve küresel bir oyuncu 

olarak ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte çok kutuplu dünya fikri ve Amerika ile işbirliği 

vurgulanmakta bundan dolayı da hiçbir biçimde Amerikan Ulusal Stratejisinin karşıtı ya da 

rakibi gibi görülemeyeceğinin altı çizilmektedir. Güvenlik Stratejisi, Avrupa Birliği’nin kendi 

içinde bütünlüğünü gösterdiği gibi, yeni tehditlere karşı istekliliği ve Atlantik ötesiyle 

diyalogun yoğunluğu vurgulanmaktadır. Belgenin üçüncü bölümündeki tarifin yeterince açık 

olmaması önemli eleştiri konusudur. Çünkü herhangi bir müdahalenin Avrupa politikasına ne 

denli etkisinin olabileceği yeterince açıklanmamıştır. Avrupa Birliği, AGS’nin aktif, 
                                                        
30 Severin Fischer/Barbara Lippert: Energieaußenpolitik und Nachbarschaft. Die EU-Politik auf dem Prüfstand, 

in: Osteuropa 11/2009. S.53-71 



404 
 

müdahale yeteneğine sahip ve tutarlı olması öngörülürken, bunların nasıl olacağı belirsizdir. 

Bu bölüm somutlaştırılmamıştır. İran ve Arap ülkelerindeki gelişmeler doğrultusunda bu 

belge, aynı zamanda üye devletlerin kendi aralarındaki görüş ayrılıklarının giderilmeye 

çalışıldığı ve ortak dış politika geliştirdikleri bir deneme olabilir. Bunun dışında belgede üye 

ülkelerin aralarındaki görüş ayrılığına son vermeleri ve ortak dış politika geliştirmeleri çağrısı 

yapılmaktadır. Belgedeki belirsizliklere ek olarak, NATO–AGSP ve ABD-AB ilişkisinin nasıl 

olacağı detaylandırılmamıştır. Diğer bir ifadeyle, askeri ve sivil müdahaleler nasıl olacaktır? 

NATO askeri müdahaleyi üstlenip AB’de diplomatik, ekonomik ve kriz önleyici önlemleri mi 

alacaktır? Yoksa bu iki organizasyon birbirinin rakibi ya da birbirlerinin tamamlayıcısı 

pozisyonunda mıdırlar? Bu ve benzeri sorular cevapsız bırakılmıştır. 

Küresel ölçekte çatışma alanlarına bakıldığında NATO’nun öncü ve belirleyici bir rol 

oynadığını söylemek mümkündür. Libya krizinde olduğu gibi, NATO’nun sorunun 

çözümündeki gücü göz ardı edilememekte ve AB ülkelerindeki görüş ayrılığı ve ulusal 

öncelikler, birliğin çıkarlarından daha önce gelmektedir. Ortadoğu ve dünyanın birçok yerinde 

çözülememiş çatışmalar bulunmakta ve bunlara sürekli yenileri eklenmektedir.  

Devletin bir kurum olarak etkinliğini yitirmesi veya devlet olarak görevlerini yerine 

getirememesi kriminal olayların artmasına neden olmakta, yasa dışı göçleri teşvik etmekte ve 

denizlerde korsanlık gibi yasadışı gelişmelere neden olunmaktadır. Böylece çatışmaların 

çıktığı bölgeler, komşu devletler için de güvensiz bölgeler oluşturmaktadır. Terörizmin başka 

boyutlara taşınması ve organize suç örgütlerinin ortaya çıkması yeni tehdit biçimlerini de 

beraberinde getirmektedir. Bu gelişmelerden Kıta Avrupa’sının ve diğer bölgelerin 

etkilenmesi kaçınılmazdır.31 Buna ek olarak İran’ın atom konusunda çalışmaları oldukça yol 

kat etmiş olmakla bölgenin istikrarını ve silahsızlanma sistemini tehdit etmektedir. Buna 

karşın küreselleşmenin getirdiği sosyal ve ekonomik eşitsizliklere, bu ve benzeri yeni tehditler 
                                                        
31 Gero Birke Die EU als neuer internationaler außenpolitischer Akteur- Profilierung durch Unterstützung der 

UN. Grin Verlag. Münnchen, 2007,  S. 14.  
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eklendiğinde sorunların çoğalmasına katkı sağlamaktadır.32 Arap Baharı olarak adlandırılan 

gelişmeler Avrupa’nın jeopolitik çevresini de hareketli hale getirmiştir. Avrupa Birliği 

kurumsal olarak kendisi ve birlik üyeleri, komşuluk ilişkilerini yeniden değerlendirmek 

durumundadırlar.  
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GÜNÜMÜZDE KİTLE İMHA SİLAHLARININ YAYILMASI, GÜVENLİĞİ VE 

KORUNMA YÖNTEMLERİ 

Gizem Nur Tekin, Merve Doğan, Murat Efgan Kibar, Ayşe Nilgün Akın* 

 

Kitle imha silahları (KİS), ya da nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlar “ konvansiyonel 

olmayan silahlar” olarak sınıflandırılmıştır. Bu silahlar içerikleri, yapım araçları ve 

aşamaları, kullanım yöntemleri ve etkileri bakımından oldukça farklıdır. 

Nükleer silahlar, yıkım gücü etkileri açısından çok daha büyük ve zararları kaçınılmaz olan 

silahlardır. Kimyasal ve biyolojik silahlar, kullanımları çok daha yaygın ancak askeri açıdan 

kullanılabilirlikleri çok daha kısıtlı kitle imha silahlarıdır. Nükleer silahlara karşı önlem 

almak neredeyse imkansızken; kimyasal ve biyolojik silahlara karşı önlem alınabilme imkanı 

mevcuttur. 

Tarihten günümüze kadar kitle imha silahlarının yayılmasını önlenmek için bir çok antlaşma 

imzalanmıştır. 1993 yılında 187 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen ”Kimyasal Silahlar 

Konvansiyonu” ile bütün kimyasal silahların üretimi, geliştirilmesi, kullanımı ve stoklanması 

yasaklanmış olup gerekli düzenlemeler yapılmış olsa da, günümüzde olduğu gibi dünyayı ve 

ülkemizi tehdit eden durumdadır. Bilim dünyası ve güvenlik açısından günümüzde de oldukça 

ön planda olan bu konu, tüm insanlık için önem arz etmektedir. Bu nedenle bu çalışmada kitle 

imha silahlarının yayılmasını önlemek amacıyla yapılan çalışmalar ve korunma yöntemleri 

hakkında literatür çalışmaları derlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler : Kimyasal silahlar, biyolojik silahlar, nükleer silahlar 
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1.GİRİŞ 

Tarih boyunca dünya egemenliğine yönelen devletlerin, bu amaçlarını gerçekleştirebilmek 

için güçlerini sürekli şekilde arttırma ve diğerleri üzerinde caydırıcı hale getirme çabasında 

bulundukları bilinmektedir. Bu güçlenmenin en kısa yolu olarak ise, devletlerin silahlanma 

aşamasına girdiği görülmektedir. Ancak günümüz itibariyle de gündemde olan konulardan da 

anlaşılacağı üzere silahlanmanın aşırı boyutlarda olduğu gözükmektedir. Bu bağlamda 

kullanılmak istenen silahlar kullanıldıkları takdirde sadece yok edilmek istenen düşmanı değil 

aynı zamanda tüm dünyayı etkileyebilecek kapasitede güçlü silahlardır. Bu silahlar genel 

kullanım adıyla bilinen kitle imha silahları yani, nükleer, biyolojik ve kimyasal olan silahları 

içermektedir. 

Kitle imha silahları, savaş süresini kısaltarak teknolojinin de yardımı ile insanların geliştirdiği 

ve yıkıcı özelliğinin yanısıra tümden yok etme özelliğine sahip güçlü ve etkileri çevre ve 

insan sağlığı açısından ciddi sayılabilecek nitelikte olan silahlardır. 

 

2.KITLE İMHA SILAHLARINA GENEL BAKIŞ 

Kitle imha silahları; konvansiyonel olmayan silahlar grubunda yer alıp, nükleer, biyolojik ve 

kimyasal silahlar olarak nitelendirilir. Hem içerikleri, hem yapım aşamaları ve kullanım 

yöntemleri hem de etkileri bakımından bu silahlar birbirlerinden oldukça farklıdır. 

Konvansiyon, üzerinde bir anlaşmaya varılmş demektir ancak kitle imha silahları için askeri 

litaratürde ve genel ahlak kavramları içerisinde silah olup olmadıklarına dair bir anlaşma 

yoktur. Anlaşma olmamasının sebebi savaşında kendine özgü bir hukukunun, ahlaki ve etik 

değerlerinin olmasındandır. Örneğin bir hastaneye ateş açmak, savaş etik ve ahlak değerlerine 

aykırı bir davranış olmasına rağmen kitle imha silahlarıyla yapılan savaşlarda böyle bir durum 

söz konusu değildir. Bu yüzden kitle imha silahlarının silah olup olmadığı konusu hala 

çekimser bir konudur.  
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Kitle imha silahlarının insan ve çevre sağlığına etkilerine bakılırsa, ciddi zararlara yol 

açabilen yani, milyonlarca insanın ölümüne çok kısa sürede neden olabilen ve bunun yanında 

çevreye de ciddi ve uzun yıllar boyunca geçmeyen etkiler bırakabilen silahlar olduğu 

görülmektedir. Örneğin, II. Dünya Savaşı’nda müttefiklerin 1400 bombardıman uçağı sortisi 

sonucunda 130.000 ile 200.000 kişi yaşamını yitirmiş olup, Hiroşima’ya atılan tek bir atom 

bombası 68.000 kişiyi öldürmüş, 76.000 kişiyi de yaralamıştır. İstanbul üzerinde patlatılacak 

1 megatonluk bir hidrojen bombasının yaklaşık 470.000 kişiyi öldürebileceği ve 630.000’den 

fazla kişiyi de yaralayabilecek kapasitede bir bomba olduğu söylenmektedir [1]. 

Bu verilerden de anlaşılacağı üzere, tek bir kitle imha silahının yüzlerce, hatta binlerce, 

yüksek patlama gücüne sahip konvansiyonel silahtan daha fazla tahrip gücüne sahip olduğu 

anlaşılmaktadır.  

 

2.1. Nükleer Silahlar 

Madde atomlarının parçalanması (fisyon) ya da iki ayrı atomun birleştirilmesi (füsyon) 

yollarıyla açığa çıkan enerjiye nükleer enerji denir. Bu enerjiden yararlanma aşamaları 

sırasında silah olarak da kullanılabileceği fikri de oluşmuştur. Atom silahları ( nükleer) ve 

Hidrojen silahları ( termonükleer); iki ayrı yöntem ve iki ayrı isimle anılan nükleer silahların 

geliştirilmesine yol açmıştr.  

Nükleer silahların en önemli özelliği, çok geniş bir bölgede canlı – cansız her şeyi tümden 

yok etme kapasitesine sahip olması ve zararlı etkilerini çok uzun bir zaman dilimi içerisinde 

dahi gösterebilmesidir. Nükleer silahlar açısından kritik olan diğer bir konu ise, nükleer 

teknolojinin aslında çifte kullanıma elverişli (dual-use) olmasıdır. Nükleer teknolojinin temel 

hammaddesi uranyumdur ve uranyum çeşitli aşamalar sonucu gaz haline getirilerek 

zenginleştirilir ve asıl amacının ne olacağı bu aşamada ortaya çıkmaktadır. Zenginleştirme 
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işleminin belli bir oranda kalması yakıt üretimi anlamına gelirken, silah üretimi için daha 

yüksek zenginleştirme oranlarına sahip olması gerekmektedir.  

Tarihte ilk nükleer silah olarak Trinity olarak bilinen ilk nükleer deneme 16 Temmuz 1945 

yılında yapılmış olup, 6 Ağustos 1945’te ise uranyum bazlı “ Little Boy” adlı atom bombası 

Hiroşima’da patlatılmıştır. Son olarak ise 9 Ağustos’ta Nagazaki üzerinde patlatılan 

plütonyum bazlı “ Fat Man” olmuştur. 

Nükleer enerji, her ne kadar bilim ve teknolojik gelişim açısından bir dönüm noktası olsa da 

ülkelerin güçlü konuma geçmek ve yenilmez olmak üzere silahlar geliştirmesi sonucu dünya 

üzerinde ciddi zararlara sebep olmuştur. Nükleer silahlar, vücuttaki hücrelerin yapısının 

bozulmasına sebep olmuştur. Kontrolsüz hücre çoğalması meydana getirerek genetik 

bozukluklara sebep olmuştur. Nükleer silahlardan korunmak tamamıyla mümkün olmadığı 

bilinse de patlamanın olduğu yerden mümkün olduğu en kısa sürede uzaklaşmak ve en uzak 

mesafeye giderek perdeleme yapmak korunma aşamasında dikkat edilmesi gereken önemli 

faktörlerdendir [2].  

 

2.2. Kimyasal Silahlar 

Kimyasal özelliği nedeniyle öldürücü, yaralayıcı ve tahriş edici etkiler gösteren, sis ve yangın 

meydana getiren, insan, hayvan, bitki ve metallere etkili olan katı, sıvı ve aeresol haldeki 

kimyasallara denmektedir. 

İlk kimyasal silah olarak 1936 yılında Alman kimyacı Gerhard Schrader, haşere öldürücüleri 

inceleyerek tabunu, iki yıl sonra ise tabundan daha zehirli gaz olan sarini bulmuştur. II. Dünya 

Savaşı boyunca ise İtalyanlar, Macarlar, Japonlar, Fransızlar, İngilizler, Ruslar, Amerikalılar 

ve Almanlar ise hardal, fosgen ve benzer kimyasalları geliştirerek silah amacıyla kullanmaya 

çalışmışlardır. Almanlar, 1943’te İtalya’da Bari limanını bombaladıklarında, ABD’ye  ait 

gemide bulunan 2000 hardal bombasının patlaması sonucunda, 17 gemi batmış, yangınlar 
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çıkmış ve hardal dumanları çevreye yayılarak askeri birlikler ve sivillere büyük ölçüde zarar 

vermiştir. Tarihte ismini sıklıkla duyduğumuz Nazi gaz odalarında yüz binlerce insanın 

ölümüne sebep olan siyanür bileşiklerinden Zyklon B ve diğer gazların sebep olduğu ortaya 

çıkmıştır. Yakın tarihte ise, 16 Mart 1998 yılında Körfez Savaşı sırasında Kuzey Irak’taki 

saldırıda beş binden fazla insanın ölümü ile sonuçlanmıştır. Kimyasal silahların yapımı, 

nükleer silahlara göre kolay ve ucuzdur. Ani ve uzun sürede çok geniş sahaları etkilemesi ve 

fark edilmeden öldürücü etkiye sahip olması tercih edilmelerinin sebepleri arasındadır. 

Kullanıldıklarında, vücuda solunum, sindirim, göz ve deri yoluyla girerler ve kişilerin bu 

silahlardan etkilenme şiddeti maddenin cinsine, vücuda giriş şekline, miktarlarına, etkilenme 

süresine ve kişinin bünyesine göre değişiklik gösterebilir [3].  

Türkiye tarafından 13 Ocak 1993 tarihinde Paris'te imzalanan "Kimyasal Silahların 

Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasının ve Kullanımının Yasaklanması ve Bunların 

İmhası ile İlgili Sözleşme"si ile kimyasal silahların kullanılmasının kısıtlandırılması ve insan 

– çevre sağlığı açısından güvenliğinin ve kontrolünün sağlanması amaçlanmıştır [4].  

 

2.3. Biyolojik Silahlar 

Biyolojik silahlar, yöneldiği hedefte bıraktıkları etkiler açısından, hastalığa neden olan 

mikroorganizmaların ve virüslerin enfekte etkisine sahip, nükleik asitler gibi kendilerini 

kopyalarak çoğalabilen biyolojik yapıların, bulaşıcılık ve hastalık yapma yeteneklerine bağlı 

olan silahlar şeklinde tanımlanmaktadır. 

Günümüz itibariyle Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Sağlık Örgütü (WHO), NATO gibi bazı 

uluslararası kuruluşlar ve Biyolojik Silahlar Konvansiyonunun belirlemelerine göre 43 

mikroorganizma (15 bakteri, 24 virüs, 2 mantar ve 2 parazit) insanlara karşı biyolojik silah 

haline getirilebilme özelliğine sahiptir. Biyolojik silahların en önemli özelliği ise kolay elde 
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edilebilir ve ucuz olmasıdır. Temel ilaç endüstrisinde kullanılan laboratuvarların tamamı aynı 

zamanda birer biyolojik silah üretim merkezi olma özelliğine sahip tesislerdir. 

Günümüz yakın tarihine bakıldığında 1981 yılında Vietnam ve müttefiklerinin Laos ve 

Kamboçya’da “sarı yağmur” (yellow rain) denilen mikotoksinleri kullandıkları görülmüştür. 

2001 yılında ve 11 Eylül saldırılarının hemen sonrasında Amerika’da, mektupla gönderilen 

şarbon virüsü nedeniyle 23 kişi rahatsızlanmış ve 5 kişi de yaşamını yitirmiştir. 

Biyolojik silahlar, kimyasal silahlara göre daha az tercih edilmesine rağmen nükleer silahlara 

oranla daha çok tercih edilmektedir. Bunun sebebi hem biyolojik silahların yapımının ve 

kullanımının kolay ve ucuz olması hem de biyolojik silahlarla yapılan bir saldırının 

tanımlanabilmesinin oldukça güç olmasına karşın etkilerinin ve zararlarının oldukça ciddi 

boyutlara ulaşmasıdır [5].  

Günümüzde de moleküler biyoteknoloji ve gen mühendisliği alanlarında meydana gelen 

gelişmeler aynı zamanda patojen bakterilerin ve toksinlerin, biyolojik silah olarak 

kullanılması bakımından daha da öldürücü biçimlere sokulabileceğinin ve 

geliştirilebileceğinin habercisi olmuştur. Bu yüzden bilim ve teknolojinin gelişimi insan 

yaşamı açısından hem olumlu hem de insan yaşamını sonlandırabilecek kadar olumsuz 

gelişmelere sebep olabilecek bir ufuk çizgisi oluşturmuştur.  

 

3. SONUÇLAR  

Tarihten günümüze kadar gelen sürece bakıldığında; bilim ve teknolojinin gelişimi hem 

insanlığı ileriki aşamaya taşımış hem de bu süreçte ciddi kayıplar ve zararlar sayılabilecek 

olaylara sebep olmuştur. Gelişen olaylar ve güce sahip olma isteği savaşların çıkmasına 

sebebiyet vermiş, insanlar, silahlar geliştirmeye başlamış; aslında yararlı gelişimlerde ve 

buluşlarda kullanılabilecek maddeler, insanları öldüren, çevreye zarar verebilen silahların 
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üretilip geliştirilmesine sebep olmuştur. Bu süreçte birçok insan kaybının yanı sıra çevre ve 

hayvanlarda zarar görmüş olup, tüm insanlığa ve doğaya zararları dokunmuştur.  

Günümüzde de gündemde olan savaş söylentilerinden yola çıkılarak gelecek nesillere, daha 

iyi daha güzel yaşam alanlarının bırakılıp sağlıklı bir toplum olabilmemiz için, kitle imha 

silahlarından korunma yöntemleri, üretimi ve bu konuda sahip olduğumuz sosyal ve hukuki 

haklarımız hakkında bilinçlendirilerek, bilinçli bir toplum haline gelmemiz gerekmektedir. 
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TÜRKİYE – AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNDE SINIR GÜVENLİĞİ KONUSU 

 

Fatih Yurtsever* 

 

Özet 

 Türkiye için sınırlarının önemi, bulunduğu stratejik konum ve sınır komşuları 

değerlendirildiğinde daha iyi ortaya çıkmaktadır. Küreselleşme ile zorlanan ve bu anlamda 

güvenliği konusunda daha hassas olunması gereken sınırların güvenliği öncelikli konular 

arasında yer almaktadır. Yakın geçmişte özellikle doğu ve güneydoğu sınırlarında terör 

sorunuyla çok ciddi şekilde mücadele etmek durumunda kalan Türkiye bunun yanında 

uyuşturucu, insan ve diğer her türlü kaçakçılık faaliyetleri de ile mücadele etmek durumunda 

kalmıştır. Üye olması halinde Avrupa Birliği’nin doğu sınırı olacak Türkiye’deki Sınır 

Güvenliği Yönetimi’ndeki gelişmeler, Entegre Sınır Yönetimi’nin uygulanışı ve diğer 

çalışmalar AB tarafından dikkatle izlenmektedir. Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinin de bir 

gereği olarak sınır güvenliğinin yönetimi konusunda gelişmeler yaşanmaktadır. Bu çerçevede 

İçişleri Bakanlığı’na bağlı sivil yapıya sahip bir Sınır Güvenliği Teşkilatı ile ilgili çalışmalara 

devam edilmektedir. Sınır güvenliği yönetimini tam olarak düzenleyecek bir kanun tasarısı ile 

ilgili hazırlıklar bulunmaktadır. Türkiye’nin coğrafi konumunun getirdiği terörizm ve 

kaçakçılık odaklı güvenlik kaygıları nedeniyle, Türkiye’nin kendine özgü koşulları 

doğrultusunda bir yapılanmaya gitmesi faydalı olacaktır. Türkiye’nin söz konusu kanun 

tasarısının yasalaşması sürecinde tüm iyi örnekleri göz önünde bulundurarak, kendisi 

açısından önem ifade eden siyasi, jeopolitik, jeostratejik ve diğer bütün özelliklerini gözden 

geçirmesi ve kendine en uygun yapıyı oluşturması ve sürecin bütün dinamikler 

değerlendirilerek yönetilmesi gerekmektedir. 

                                                        
* Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi, fybursa@gmail.com 
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Giriş 

 Küreselleşme ile birlikte dünya üzerinde ekonomik, sosyal ve politik alanlar ile 

güvenlik alanında önemli gelişmeler yaşanmıştır. Küreselleşme ile birlikte yaşanan 

gelişmelerin, güvenlik alanında büyük sorunlar oluşturduğu görülmüştür. Bu durum 

karşısında güvenlik yönetiminin gözden geçirilerek çağın gereklerine uygun hale gelmesi şart 

olmuştur. Güvenlik yönetimini yerine getiren kurum ve kuruluşların kendilerini sürekli 

yenilemelerini gerektiren bir sürece girilmiştir. Türkiye’de güvenlik yönetimi birimleri, 

kendilerini küreselleşme ile daha fazla konuşulur hale gelen insan hakları, demokrasi, 

şeffaflık, hesap verebilirlik vb. evrensel değerler doğrultusunda geliştirme çabası içinde 

bulunmaya başlamıştır. Bunun yanında bilgi ve teknoloji çağına uygun olarak yenilenme 

ihtiyacı duymuşlardır. Küreselleşme ve aktörleri doğası itibari ile sınırları yıkmak isterken; 

güvenlik ihtiyacı sınırları kapatma veya kimin ve neyin içeri girdiğini kontrol etmek 

ihtiyacındadır.1 Özellikle küreselleşmenin sınırları zorladığı günümüzde çağın tehdit 

algılamaları göz önünde bulundurularak, sınırların daha etkin korunması gereği ortaya 

çıkmıştır. 

 

 Türkiye, bulunduğu konumu itibariyle çok stratejik bir coğrafyada bulunmaktadır. 

Bulunduğu coğrafya ve sınır komşuları değerlendirildiğinde Türkiye için sınırların önemi 

ortaya çıkmaktadır. Küreselleşme ile zorlanan ve bu anlamda güvenliği konusunda daha 

hassas olunması gereken sınırlar ve bu kapsamda sınır güvenliği yönetimi Türkiye için 

öncelikli konular arasında yer almaktadır. Türkiye, geçtiğimiz on yıllarda özellikle doğu ve 

                                                        
1 Giray Saynur Bozkurt, “Küreselleşme ve Terörizm, Değişen Dünyada Uluslararası İlişkiler”, Türk Dış 

Politikasının Ana Hatları, Değişen Dünyada Uluslararası İlişkiler, İdris Bal (ed.), Ankara, Lalezar Kitabevi, 

2006, s. 551. 
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güneydoğu sınırlarında terör sorunuyla çok ciddi şekilde mücadele etmek durumunda 

kalmıştır. Terör sorununun en ciddi görüldüğü yerler sınırlar olmuştur Sınırlardaki bu 

tehlikeyle kalıcı bir mücadelenin sağlanması için uzman adımlar atılması gerekmektedir. 

Terör sorununun yanında uyuşturucu, insan ve diğer her türlü kaçakçılık faaliyetleri de 

Türkiye’nin sınırlarda başını ağrıtan konular arasında yer almaktadır. Terör örgütleri, diğer 

kaçakçılık türlerini de lehine kullanmaya çalışmakta, bundan gelir elde etmektedirler. 

Sınırlardaki güvenliğin sağlanmasında yaşanabilecek sıkıntılar, uyuşturucunun hedef, kaynak 

ve güzergah ülkesi olan Türkiye açısından çözümü profesyonel adımlar isteyen problemler 

çıkarmaktadır. 

  

 Üye olması halinde Avrupa Birliği’nin doğu sınırı olacak Türkiye’deki Sınır Güvenliği 

Yönetimi’ndeki gelişmeler, Entegre Sınır Yönetimi’nin uygulanışı ve diğer çalışmalar AB 

tarafından dikkatle izlenmektedir. Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinin de bir gereği olarak 

Türkiye’de sınır güvenliğinin yönetimi konusunda gelişmeler yaşanmaktadır. Bu çerçevede 

İçişleri Bakanlığı’na bağlı sivil yapıya sahip bir Sınır Güvenliği Teşkilatı ile ilgili çalışmalara 

devam edilmektedir. Sınır güvenliği yönetimini tam olarak düzenleyecek bir kanun tasarısı ile 

ilgili hazırlıklar bulunmaktadır.  

 

Avrupa Birliği’nde Sınır Güvenliği Yönetimi 

 

 Sınır Güvenliği konusunda Arif Köktaş ve Ömer Demir tarafından Entegre Sınır 

Yönetimi, “Sınırlardaki yasal insan ve emtia hareketliliğine imkân verilmesi sonucu ortaya 

çıkan birtakım sorunları çözerken, diğer taraftan da sınır güvenliğini ve ulusal yasaların 

uygulanmasını sağlayan bir teşkilatlanma ve yönetim.”, Sınır Güvenliği Yönetimi ise 

“Hükümranlık hakları gereği sınırlarını en etkin şekilde korumak, dış müdahalelerden 
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arındırmak ve halkının güvenliğini sağlamak durumunda bulunan devletlerin, sınır 

güvenliğinin sağlanması için bu görevi yerine getirecek kurum ya da kurumların, görevlerini 

hangi yetki ve görevlerle, ne şekilde yerine getirileceğini düzenleyen kurallar bütünü.” olarak 

tanımlanmıştır.2 

 

 Bir araya gelme amacının başında ekonomik entegrasyon olan ve bu kapsamda sınır 

geçiş zorluklarını ortadan kaldırmayı amaçlayan Avrupa Birliği için sınırlar konusunda 

atılacak adımlar güvenliği sağlarken özgürlükleri olumsuz etkilemeyecek biçimde 

geliştirilmek zorunda görülmüştür. Hem güvenlikten tavizin verilmediği, hem de serbest 

piyasa ekonomisinin gerekliliklerine riayet edilmesinin sağlandığı bir ortamı ‘Entegre Sınır 

Yönetimi’nin sağlayabileceği beklentisi içinde olunmuştur.3 Dış sınırların korunması üzerine 

yapılan çalışmalar üzerine geliştirilen ‘Entegre Sınır Yönetimi’ kavramı AB üye ülkelerinin 

sınır yönetimi konusunda koordinasyon, işbirliği ve ortak politikalarını ifade etmekte iken, 

zamanla sınır yönetimi konusunda yeni bir yaklaşımı ifade etmeye başlamıştır.4 

 

 Avrupa Birliği kurulduğu tarihten bu yana temelde sorunsuz bir entegrasyonu öncelikli 

hedef olarak belirlemiş bir bütünleşme hareketidir. Ekonomik entegrasyonu sağlarken sınırlar 

arasındaki geçiş zorluklarının ortadan kaldırılması gerekliliğinin bilincinde olarak önemli 

adımlar atmıştır. Özellikle birliğin iç sınırlarında sağlayacağı sınır geçiş kolaylıkları, birliğin 

dış sınırları ile ilgili önemli güvenlik tedbirleri almasını zorunlu hale getirmiştir. Nihai hedefi 

                                                        
2 Arif Köktaş ve O. Ömer Demir, Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Güvenlik Bilimleri Lisans 

Tamamlama (POLİTAM) Ders Notları, 2012. 

3 Arif Köktaş, Sınır Güvenlik Birimi Kurma Çalışmaları, 2011, http://www.sde.org.tr/userfiles/file/Sinir 

Birlikleri Analiz.pdf, (11.04.2013). 

4 Adem Akman ve İsmail Kılınç, AB’de Entegre Sınır Yönetiminin Gelişimi ve AB sürecinde Türkiye’nin Entegre 

Sınır Yönetimine Geçiş Çalışmaları, Türk İdare Dergisi, Sayı: 467, 2010, http://kisi.deu.edu.tr/ 

yunusemre.ozer/sinir yonetimi 2.pdf, (11.04.2013). 
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olan Ortak Pazar’a giden yolda, serbest dolaşımın tam anlamıyla sağlanabilmesi için üye 

ülkeler arasında sınır kontrollerinin kaldırılması düşüncesi oluşmaya başlamış ve üye ülkeler 

1980'lerin başından itibaren bu yönde bazı arayışlar içerisine girmişlerdir.5 AB, sınır denetimi 

konusunun sadece üye ülkeler ile sınırlı tutulamayacağının, Birliğe komşu ülkeler ile yakın 

işbirliğinde bulunulmasının büyük önem taşıdığının farkındadır. Hem 2005 yılından bu yana 

katılım müzakerelerini yürüten hem de siyasi açıdan riskli görünen ülkelerle uzun ve zorlu 

sınırları bulunan bir ülke olarak Türkiye’nin sınır yönetiminde AB standartlarını benimsemesi 

birlik tarafından yakından izlenmektedir.6 Avrupa Birliği ekonomik işbirliği ve entegrasyon 

temelinde kurulmuş ve önceliğini ekonomik çalışmalara vermiş bir organizasyondur. Ortak 

Pazar’a ulaşma hedefiyle iç sınırlardaki kontrolleri zayıflatan ve geçişleri rahatlatan, aynı 

zamanda dış sınırları kuvvetlendiren bir yapıya ihtiyaç duyulmuştur. AB vatandaşlarının sınır 

kontrollerine tabi tutulmadan Avrupa Birliği’nin iç sınırlarından geçişini amaçlayan Schengen 

İşbirliği Anlaşması 14 Haziran 1985 tarihinde Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika ve 

Lüksemburg tarafından imzalanmıştır. Anlaşmanın uygulanmasına ilişkin sözleşme olan 

Schengen Uygulama Sözleşmesi 19 Haziran 1990 tarihinde onaylanmış ve 26 Mart 1995’ten 

itibaren kurucu beş ülke ile birlikte İspanya ve Portekiz’i de kapsayacak şekilde yürürlüğe 

girmiştir.  

 

 1999 tarihli Tampere Zirvesi’nde AB’nin yasa dışı göçü durdurmak ve bunu 

gerçekleştiren uluslar arası suç örgütleriyle mücadelede dış sınırların uzman eğitimi almış 

profesyonellerce etkili biçimde kontrolü amaçlanmış, 2001 Leaken Zirvesi’nde ise dış 

sınırların tutarlı ve etkili biçimde ortak yönetimi ve AB vatandaşlarının ortak bir yapı ve 

kadere ait olma duygularını arttırma ve terör, yasadışı göç ve insan ticareti ile mücadelede 

taahhüt edilen eylemlerde sürekliliği planlanmıştır. 2005 Lahey Programı’nda ise ortak bir 
                                                        
5 Köktaş, Sınır Güvenlik Birimi Kurma Çalışmaları, a.g.e. 

6 Köktaş, Sınır Güvenlik Birimi Kurma Çalışmaları, a.g.e. 
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sığınma sistemi oluşturulması, yasadışı göçle mücadele, AB’nin Dış Sınırlarının Korunması 

amacıyla Avrupa Ajansı Kurulması hedeflenmiştir. 

 

 Avrupa Birliği Sınır Güvenliği açısından bilinmesi gereken önemli kurumlardan biri 

Avrupa Birliği Üye Ülkelerinin Dış Sınırlarının Yönetimi için Operasyonel İşbirliği Ajansı, 

"Frontex" ya da Avrupa Birliği Sınır Güvenliği Birimidir. Frontex, Avrupa Birliği üyesi 

ülkelerin komşularıyla olan sınırlarının korunmasını ve güvenliğini sağlamak amacıyla 

oluşturulmuş bir Avrupa Birliği kurumudur. Avrupa Birliği'nin birliğe üye olmayan komşu 

ülkelerle olan sınırlarının güvenliğinin sağlanması, ulusal sınır muhafızları arasında işbirliği 

yapılması ve sınırlarla ilgili risk analizleri oluşturulması amacıyla kurulmuş ve 3 Ekim 2005 

tarihinde hizmete girmiştir. Türkiye ile Frontex arasında düzensiz göçün önlenmesi alanında 

geliştirilecek işbirliğinin ana hatlarını düzenleyen mutabakat zaptı imzalanmıştır. Bu 

mutakabat zaptı ile birlikte Frontex ile tecrübe ve bilgi paylaşımı gerçekleştirilmesi, karma 

göç akımlarına ilişkin ortak değerlendirmeler yapılması öngörülmektedir.7 

  

 AB ülkelerinde her ne kadar işleyişte bazı farklılıklar olsa da temel de sivil bir 

yönetimin bulunduğu sınır teşkilatları mevcuttur. AB ülkelerinde sınır yönetimi konusunda, 

ayrı bir Sınır Yönetim Teşkilatı, Polis Teşkilatı içinde bir şube, Polis niteliği taşımayan 

tamamen sivil bir yapı veya Askeri Polis/Jandarma şeklinde farklı teşkilatlanmalar söz 

konusudur. İngiltere’de sınır yönetimi tamamen sivil yapıdaki ‘Sınır Ajansı’ tarafından 

yürütülürken, Fransa’da Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı “Sınır Polisi Genel 

Direktörlüğü” tüm sınırlardan sorumludur. AB üyesi güçlü ülkelerin sınır yönetim modelleri 

şu şekilde derlenmiştir8: Finlandiya’da sınırlardan sorumlu, kontrol ve gözetim görevi 

                                                        
7 http://www.bloomberght.com/haberler/haber/1150945-turkiye-ab-frontex-ile-mutabakat-zapti-imzaladi,  

(15.05.2013). 

8 Özler, a.g.e. 
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bulunan yarı askeri nitelikli Sınır Muhafaza Teşkilatı, İçişleri Bakanlığına bağlı silahlı bir 

kolluk kuvvetidir.9 İtalya’da sınırlardan sorumlu ana kurum İçişleri Bakanlığı’na bağlı olan 

‘Göç ve Sınır Polisi Genel Müdürlüğü’dür. Polis Teşkilatının bir parçası olan bu kurum Polis 

Teşkilatı bünyesinde uzmanlaşmış sınır polislerinden oluşmaktadır.10 Almanya’da İçişleri 

Bakanlığı’na bağlı Federal Polis Gücü Bundespolizei (BPOL) 30 bini aşkın eğitilmiş polis 

memuru ve yaklaşık 10 bin silahsız destek gücü ile görev yapmaktadır. Sınırlar boyunca 

pasaport kontrolü dahil sınır güvenliğinden sorumludur.11 Almanya’da iç güvenlik ile sınır 

güvenliği birbirinden ayrı değerlendirilmektedir. Sınır güvenliğinden Federal İçişleri 

Bakanlığına bağlı “Federal Polis” sorumludur. İstisnai durumlarda eyalet polis teşkilatları da 

sınır güvenliğine ilişkin görevleri yerine getirmektedir.12 İspanya’da İçişleri Bakanlığı’na 

bağlı olan Guardia Civil ve Polis Müsteşarlığı altında Guardia Civil Teşkilatı (GC) ve Ulusal 

Polis Teşkilatı (CNP) bulunmaktadır.  

  

Türkiye’nin Sınırlarındaki ve Sınır Yönetimindeki Mevcut Tablo 

 

 Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili olmasının yanı sıra, doğu, güneydoğu, güney ve 

kuzeydoğusunda bulunan kara sınırlarına sahiptir. Türkiye’nin toplam kara sınır uzunluğu, 

2.753 km olup, deniz sınırlarının uzunluğu ise toplamda 8.333 km’dir. Türkiye’nin dünya 

ülkelerine açılan 131’i aktif toplam 142 hudut kapısı bulunmaktadır.13 Türkiye’nin 

kuzeydoğuda Yunanistan ve Bulgaristan; Doğuda, Gürcistan, Ermenistan, Nahçıvan ve İran; 

güneydoğuda Irak, güneyde ise Suriye ile kara sınırları bulunmaktadır.  

                                                        
9 http://syb.icisleri.gov.tr/ortak_icerik/syb/EU_MAP-07.HTML, (23.06.2013). 

10 Özler, a.g.e. 

11 Özler, a.g.e. 

12 http://syb.icisleri.gov.tr/ortak_icerik/syb/eu-almanya.pdf, (23.06.2013). 

13 http://isay.icisleri.gov.tr/ortak_icerik/syb/Sınır Kapıları Listesi/142 HUDUT KAPILARI NEVİLERİNE 

GÖRE-AÇIKLAMALI VE SINIR ÜLKELERİ.pdf, (18.06.2013). 
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 Gürcistan ve Türkiye arasında vize kaldırılmıştır. Bu durum birçok Türkiye 

vatandaşının kumar ve fuhuş benzeri amaçlarla Gürcistan’a gitmesine kapı aralamıştır. 

Türkiye, Ermenistan’ın bağımsızlık bildirgesinde Türkiye topraklarını kasteden bölgeye 

yaptığı atıftan dolayı; Ermenistan ise 1921 tarihinde imzalanan anlaşmayı Ermenistan 

Cumhuriyeti zamanında imzalanmadığı gerekçesiyle kabul ettiğini belirtmediğinden sınır 

kabul etmemektedir. Bu kapsamda, Türkiye ile bu ülke arasında diplomatik ilişki 

kurulamamaktadır.14 Türkiye-İran sınırının gerek arazi yapısı gerekse bölgenin terör 

faaliyetlerinin yapıldığı bir alan olması nedeniyle önemli güvenlik sorunları yaşanmaktadır. 

Bunların başında terör örgütü PKK’nın faaliyetleri, çok çeşitli kaçakçılık faaliyetleri, yasa dışı 

giriş-çıkışlar gelmektedir.15 Türkiye-Irak sınırı çoğunlukla yüksek dağlardan oluşmakta olup, 

karşı ülke ile ulaşım daha çok Esendere ile Silopi’de bulunan düzlük bölümde 

gerçekleşebilmektedir. Bu sınır bölgesi, terör sorununun en şiddetli yaşandığı alandır. 

PKK’nın Irak’ın kuzeyindeki kamplardan yönetiliyor olması, Irak ve Türk tarafında yerleşik 

bazı örgüt kamplarının olması, bölgede kaçakçılık faaliyetlerinin yoğun şekilde alan bulması, 

sınırların büyük ölçüde kontrole elverişsiz olması, arazinin derin ve dar vadilerle bölünmüş 

olması sınırda yaşanan önemli sorunlardır.16 Türkiye-Suriye sınırı Türkiye’nin en uzun kara 

sınırının olduğu ve halen en çok sorun yaşamakta olduğu bölgedir. Uzunluğu 877 km’dir. 

Suriye sınırındaki tarihsel sorunların başında sınırın çizilmesi aşamasını sınırın her iki tarafına 

bölünen aileler ve aşiretler oluşturmuştur. Bu ailelerin birbirleriyle olan alış-veriş, ticaret ve 

sosyal iletişimleri sınır nedeniyle kesilmiş olduğundan bu ilişkiler yasa dışı geçişlerle 

sağlanmıştır. Bugüne gelindiğinde ise, 1990’lı yılların sonundan itibaren PKK terör örgütüne 

görünen desteğini çeken Suriye, 2011 yılı sonrası ülkesinde başlayan çatışmalara karşı 

Türkiye’nin tavrına tepki olarak örgüte açıktan yeniden destek vermeye başlamıştır. Sınıra 

                                                        
14 Köktaş ve Demir, a.g.e. 

15 Köktaş ve Demir, a.g.e. 

16 Köktaş ve Demir, a.g.e. 
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yakın olan ve Kürt nüfusun bulunduğu bölgelerde Kürtler’in alan kazanmalarına fırsat 

sağlamıştır. Bu durum, çok uzun ve düzlük bir arazi yapısı olan Türk-Suriye sınırında 

güvenlik sorunlarına yol açmaktadır.17 Suriye halen en sorunlu sınır şeridini oluşturmaktadır. 

Türkiye’de Sınır Güvenliği Yönetimi konusu açısından önemli gelişmelerin Irak sınırı ile 

birlikte bu sınırda yaşanması beklenmektedir. 1990 yılındaki rejim değişikliği ile son bulan ve 

yüzbinlerce Türk’ün, ülkeden zorla gönderilmesine yol açan süreç Türkiye-Bulgaristan sınırı 

açısından önemli bir dönemdir. Bu yıldan sonra bu sınırda önemli bir sorun yaşanmamıştır. 

Ancak Bulgaristan günümüzde AB’nin sınırını oluşturmaktadır. Bu nedenle AB, Bulgaristan 

ve Yunanistan’ın Türkiye ile olan sınırlarına büyük önem vermektedir. Türkiye-Yunanistan 

sınırının büyük kısmı Meriç nehri hattı üzerinde belirlenmiştir. Geçmiş yıllarda askeri açıdan 

tehdit olarak görülen Türk-Yunan kara sınırında, sınırın her iki tarafında askeri konuşlanmalar 

bulunmaktadır. Son yıllarda ise bu tehdit algısı değişmiştir. Günümüzde bu sınırda görülen en 

önemli sorun, yasa dışı göçmenlerin geçişleri ile ilgili yaşanmaktadır. Deniz sınırlarına 

kıyasla daha rahat geçiş imkânı bulunan sınırdan her yıl binlerce yasa dışı göçmen geçiş 

yapabilmekte, binlercesi de yakalanmaktadır. Avrupa Birliği’nin dış sınırı olan Yunanistan, 

Avrupa ülkelerine geçiş yapmak isteyen yasa dışı göçmenlerin tercih ettikleri ilk bölge olarak 

öne çıkmaktadır.18 Bunun dışında Yunanistan, Türkiye açısından tehlike oluşturan DHKP/C 

terör örgütünün terör kamplarına ev sahipliği yapmaktadır. Sınırlardan bu kamplarda eğitimini 

tamamlayan terör örgütü üyesi şahıslar Türkiye’ye illegal yollardan girebilmektedir. Sınırdan 

kaçak geçişlerin kolaylığından faydalanan terör örgütleri ve kaçakçılık faaliyeti yürüten 

şahısların amaçlarının engellenmesi adına bu bölgede ciddi bir sınır güvenliğine ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

 

                                                        
17 Köktaş ve Demir, a.g.e. 

18 Köktaş ve Demir, a.g.e. 
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 Deniz sınırları ile ilgili en önemli sorunlar, Ege Denizi’nde ve Akdeniz’deki yasa dışı 

göçmen geçişleridir. Önceki yıllarda yüzlerce yasa dışı göçmenin güvenli olmayan deniz 

araçlarında seyahat etmeleri ya da olumsuz hava şartları nedeniyle araçların zarar görmesi 

veya batması neticesinde boğularak öldüğü ve yaralandığı görülmektedir.19  

 

 Türkiye’de sınır güvenliği yönetimi parçalı bir yapıdadır. Türk sınırlarının korunması 

ve denetlenmesi çeşitli kanunlara göre, görevleri, işlevleri, yapıları ve personel kaynakları 

birbirinden çok farklı kurumlar tarafından yürütülmektedir. Bu kurumlar temel olarak, İçişleri 

Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı), Kara Kuvvetleri 

Komutanlığı, Dışişleri Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’dır. Jandarma Genel 

Komutanlığı 2013 yılı ortalarında sınırlardaki görevini Kara Kuvvetleri’ne devretmiştir. 

İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü, hudut kapılarında insan giriş-

çıkışlarının kontrolü ile sınır dışı edilmesine karar verilen yabancıların ülkeden çıkışlarının 

sağlanmasını sağlamaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğü Türk Vatandaşları ve Yabancıların 

ülkemiz içerisindeki Pasaport işlemleriyle görevlidir. Hudut kapılarında mal giriş-çıkışlarının 

kontrolü görevi Gümrük ve Ticaret Bakanlığına verilmiştir. Hudut kapısı dışındaki kara 

sınırlarında Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevli olup, İran sınırının 127 km’si ile 384 km’lik 

Irak sınırının tamamının korunması görevi geçici olarak Jandarma Genel Komutanlığına 

devredilmişti. Geçtiğimiz aylarda bu görev Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na devredilmiş, 

Jandarma’nın sınır görevi neredeyse sona ermiştir. Deniz hudutlarının denetlenmesinde ise 

Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlidir. Sahil Güvenlik Kanunu’na göre tüm sahiller, kara 

suları, liman ve körfezler ile iç sularımız olan Marmara Denizi ve Boğazların korunması ve 

güvenliğinin sağlanmasından Sahil Güvenlik Komutanlığı sorumludur. Sahil Güvenlik 

Komutanlığı bir kolluk kuvveti olarak kurulmuştur ve 1985 yılına kadar Jandarma Genel 

                                                        
19 Köktaş ve Demir, a.g.e. 
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Komutanlığına, 1985 yılından itibaren de İçişleri Bakanlığına bağlı olan askeri bir teşkilattır. 

Sınır Güvenliği kanununun çıkması sonrası Sahil Güvenlik Teşkilatı’nın kaldırılabileceği 

ifade edilmektedir. Deniz sınır kapılarında kendisine verilmiş herhangi bir görevi 

bulunmamaktadır. Ülkeye girişleri sağlayan vize basımı ve dağıtımı işlemleri 5682 sayılı 

Pasaport Kanunu’nun 24. maddesi uyarınca Dışişleri Bakanlığı ve Dış Temsilcilikler 

tarafından yürütülmektedir. Dış temsilcilikler, vize başvurusunda bulunan kişilere vize 

vermek, bu kişilerin inandırıcılığını anlamaya çalışmak ve gerektiğinde girişlerini sağlayacak 

vizeyi vermemek gibi yetkilere sahiptir. Bu açıdan dış temsilcilikler, sınırlar ötesinde, sınır 

güvenliği bakımından önemli bir işlev görmektedir.20 

 

Avrupa Birliği’nin Sınır Güvenliği Konusunda Türkiye’den Beklentileri 

 

 Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa Parlamentosu’na sunulan ‘Türkiye İlerleme 

Raporları’, AB’nin Sınır Güvenliği konusunda Türkiye’den istediklerini de içermektedir.21 

Türkiye’nin AB üyeliğine hazırlık sürecinde kaydettiği ilerleme hakkındaki raporların, büyük 

ölçüde önceki raporlardaki yapıyı takip ettiği ve raporda; birlik ve Türkiye arasındaki 

ilişkilere değinildiği, üyelik için karşılanması gereken siyasi ve ekonomik kriterler açısından 

Türkiye’deki durumun incelendiği, ayrıca Türkiye’nin üyelik yükümlülüklerini, yani, 

antlaşmalar, ikincil mevzuat ve birlik politikalarından oluşan AB müktesebatını üstlenme 

kapasitesinin gözden geçirildiği vurgulanmaktadır. İlerleme raporları, bir önceki yılın Ekim 

ayından içinde bulunulan yılın Eylül ayına kadar olan dönemi kapsamaktadır.  

 

 Türkiye’deki Sınır Güvenliği alanında AB müktesebatı çerçevesinde atılan adımların 

                                                        
20 Köktaş ve Demir, a.g.e. 

21 http://www.abgs.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/2011_ilerleme_raporu_tr.pdf, 

(18.06.2013). 
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incelendiği bölüm 4. başlık altında bulunan ve 24. fasıl olan Adalet, Özgürlük ve Güvenlik alt 

başlığında yer almıştır.  

 

 2012 yılı raporunda; 

 

Türkiye’nin dış sınırlar ve Schengen konusunda sınırlı bir ilerleme kaydettiği, sınır 

yönetimine ilişkin görevlerin ve koordinasyonun, uzman ve profesyonel bir sınır muhafaza 

teşkilatına devredilmesine ilişkin mevzuatın, halen Meclisin onayına sunulmadığı,  

Entegre Sınır Yönetimi taslak yol haritasının henüz onaylanmadığı, kanunun ve Entegre Sınır 

Yönetimi yol haritasının kabul edilmesinde yaşanan gecikmelerin, kurumsal gelişme ve 

Entegre Sınır Yönetimi’nin uygulanması önündeki en büyük kurumsal engeli oluşturduğu, bu 

anlamda entegre sınır yönetiminin tesisinde ön şart yasal mevzuatın tamamlanması,  

Kurum içi ve kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun, etkin bir sınır yönetimi sağlanması 

açısından büyük ölçüde geliştirilmesi gerektiği 

2012 yılının Mayıs ayında Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve Frontex arasında bir 

Mutabakat Zaptı imzalandığı, bu Mutabakat Zaptı’nın, eğitim faaliyetlerine ve ortak 

tatbikatlara katılım, Frontex uzmanlarının Türkiye’de görevlendirilmesi ve daha düzenli bir 

bilgi alışverişi ve risk analizinin yapılabilmesi de dahil Türkiye ve Frontex arasında 

güçlendirilmiş operasyonel işbirliği için çerçeve oluşturulmasını mümkün kıldığı, 

Sınırlardan sorumlu tüm birimlere, dil eğitimi de dahil olmak üzere yapılandırılmış eğitim 

verilmesine ihtiyaç olduğu. sınırda görevli personelin rotasyonu, uzmanlığın sürdürülebilmesi 

açısından dikkatle gözden geçirilmesi, Modern ve insani sınır gözetleme araçlarının, kara 

mayınlarının yerini alması,  

Sınır yönetimi açısından komşu ülkeler, kaynak ülkeler ve hedef ülkeler ile olan işbirliğinin 

geliştirilmesi gerektiği hususları belirtilirken; 
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2013 yılı raporunda; 

 

Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması’nın halen imzalanmadığı, bu anlaşmanın hızlı bir şekilde 

akdedilmesi ve etkili bir şekilde uygulanmasının büyük önem taşıdığı, 

Mevcut ikili geri kabul anlaşmalarının etkili bir şekilde uygulanmasının sağlanması gerektiği,  

Dış Sınırlar ve Schengen alanında, Türkiye’nin uzman ve profesyonel bir sınır güvenliği 

birimi kuracak ve entegre sınır yönetimi araçlarını düzenleyecek Sınır Güvenliği Kanunu’nu 

henüz kabul etmediği, 

Türkiye’nin, komşu ülkelerle sınırda yaptığı işbirliğini arttırdığı, veri alışverişinin, Frontex ve 

Türkiye arasında imzalanan 2012 mutabakat zaptı çerçevesinde Ağustos 2013’te başlamıştır. 

2013 başı itibarıyla 65 yeni sınır kontrol noktasının oluşturulduğu, 150 gözetim kulesinin 

yenilendiği ve sınır devriyesi için 1150 kilometrelik yol yapıldığı,  

Adalet Bakanlığının Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) ile daha etkili sınır kontrolü 

yapılmasına olanak sağlandığı, Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü’ne 790 yeni personel 

alındığı,  

İçişleri Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının kaçakçılıkla mücadelede daha etkin bir 

işbirliği yapmaları gerektiği, sınır yönetimi alanında somut ilerleme kaydedilebilmesi 

bakımından Entegre Sınır Yönetimi Koordinasyon Kurulunun rolünün güçlendirilmesinin çok 

önemli olduğu ifadeleri yer almıştır. 

 

Türkiye’de Sınır Güvenliği Yönetiminde Yaşanan Sorunlar 

 

 Türkiye bulunduğu coğrafi konum itibariyle çok stratejik bir bölgede bulunmaktadır. 

Bu nedenle, Türkiye için sınırlarını en üst seviyede koruması son derece önemlidir. Türkiye 

özellikle doğu ve güneydoğu sınırlarında terör sorunuyla ciddi şekilde mücadele etmek 
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durumundadır. Terör sorununun yanında uyuşturucu ve insan kaçakçılığı da Türkiye’nin 

sınırlarda başını ağrıtan konular arasındadır. Uyuşturucu kaçakçılığının geçiş güzergahı 

olması sınırları daha da önemli hale getirmektedir. Terör örgütleri, diğer kaçakçılık türlerini 

de lehine kullanmaya çalışmakta, bundan gelir elde etmektedirler. Türkiye’nin jeopolitik 

konumu ve Orta Asya-Orta Doğu ülkeleriyle gelişmiş Avrupa ülkeleri arasında tek köprü 

olması da Türkiye’nin insan kaçakçılığında önemli bir geçiş güzergahı olmasına yol 

açmaktadır. Avrupa’ya kaçak göçmen olarak giden her yüz kişiden sekseninin Türkiye’den 

geçtiği ifade edilmektedir. Kaçakçılık, uyuşturucu ve terör sorunu Türkiye’nin doğu ve 

güneydoğu sınırları için birbirinden bağımsız olarak ele alınmaması gereken 3 önemli 

sorundur.  

 

 Türkiye sınırlarının coğrafi yapısı ve hâlihazırdaki tedbirlerin arzu edilen noktaya 

ulaşamaması sebebiyle sınırlar, her türlü kaçakçılığın yapılabilmesine müsait bir yapı 

taşımaktadır. Bu durum ülke ekonomisinde de büyük zararlar meydana getirmektedir. Terör 

örgütleri sınırdan yaptıkları kaçakçılık sayesinde büyük gelir elde etmektedir. Aynı şekilde 

sınır güvenliği konusunda yaşanan aksaklıklar terör saldırıları neticesinde onlarca insanın 

hayatını kaybetmesine sebep olmaktadır.  Üye olması halinde Avrupa’nın doğu sınırını 

oluşturacak olan Türkiye için sınır güvenliği konusunda uzmanlaşma Türkiye kadar 

Avrupa’yı da ilgilendirmektedir. Son yıllarda da görüldüğü üzere terör örgütü mensupları 

özellikle Irak sınırından Türkiye’ye ağır silahlarla sızarak birçok eylem gerçekleştirmiştir. 

Terör örgütü, akaryakıt, silah ve diğer kaçakçılık faaliyetlerinden ‘vergi’ adı altında önemli 

miktarda haraç da almaktadır. Özellikle İran ve Irak sınırlarının sarp ve keskin bir araziye 

sahip olması da mücadeleyi zorlaştıran etkenler arasındadır. Aynı zamanda bölgenin stratejik 

konumu ve komşu ülkeler arasındaki ilişkilerin dünya siyasetine yansımalarına bakıldığında 

politik bir etkiye sahip olduğu görülecektir. Dünya güç dengesini etkileyebilecek bir bölgenin 
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tam ortasında, Ortadoğu ve Orta Asya’daki enerji kaynaklarına yakın olması Türkiye için 

önemli bir jeopolitik ve jeostratejik durumdur. Sınır ve yakın çevre ülkelerinde yıllardır 

süregelen kargaşalar, savaşlar ve siyasi bunalımlar ve ayrıca bu gelişmelerin bir sonucu olan 

terörist faaliyetler, Türkiye’nin sınır güvenliğini daha önemli hale getirmiştir. Terörist 

oluşumlar ile illegal faaliyetlerde yer alan organize suç gruplarının bu coğrafyayı nihai 

hedefleri olan gelişmiş ülkelere geçiş için uygun bir yol olarak tercih etmelerine yol 

açtığından stratejik öneme sahip olan Türkiye’nin sınır güvenliğinin en üst seviyelerde 

korunaklı hale getirilebilmesi devlet ve birey huzuru için önemlidir.  

 

 Doğu ve güneydoğu sınırlarının diğer sınırlara oranla daha yoğun tehdit alıyor 

olmasının bu bölgeye ait coğrafi özelliklerden kaynaklandığı görülmektedir. Fiziki şartlar 

sınır güvenliğini de büyük ölçüde olumsuz olarak etkilemektedir. Özellikle bölgede terörün ve 

kaçakçılığın gelişmesi, devam etmesi ve güvenlik zafiyetlerinin oluşmasında bu coğrafi 

durum, sosyo-ekonomik nedenlerden daha etkindir. Sınırın her iki yakın bölgesinin kayalık 

olması, dolayısıyla onlarca mağara ve oyuğun varlığı, illegal yapıların rahatlıkla bu bölgede 

yerleşmesine ve izini kaybettirmesine olanak sağlamaktadır. Derin ve sarp vadiler nedeniyle 

ulaşımda yaşanan zorluklar bölgedeki güvenliğin sağlanmasını engelleyici niteliktedir. Bu 

bakımdan bölgede modern anlamda, gelişmiş sistemlerle güvenliğin sağlanamaması yasa dışı 

oluşumları avantajlı hale getirmektedir. Bölgenin iklimsel özellikleri de sınır güvenliğini 

olumsuz şekilde etkilemektedir. Türkiye’nin kış aylarında en düşük ısıya sahip bölgesi Doğu 

ve Güneydoğu Anadolu’dur. Dolayısıyla kış aylarında bölgenin iklimi yaşam koşullarını 

olumsuz olarak etkilemektedir. Özellikle oluşan anormal fiziki şartlar, güvenlik ve ulaşım 

açısından olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Özellikle bölgede yaşayan vatandaşların temel 

ihtiyaçlarının karşılanmasında güçlüklerle karşılaşılabilmektedir. Aynı zamanda sınır 
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güvenliğini sadece beden gücüyle yani klasik imkânlarla sağlamak bu ağır kış aylarında 

oldukça güçleşmektedir.22 

 

 Sınır güvenliği açısından en önemli sorunlardan birisi kaçakçılıktır. Kaçakçılık, 

Türkiye’nin doğu ve güneydoğusunda en önemli geçim kaynaklarından biri haline gelmiş, 

bunun yanında terör örgütü PKK kaçakçılık faaliyetleri ile adeta özdeşleşmiştir. Örgüt hem 

kaçakçılık yapmakta hem de kişilerin yaptığı kaçakçılıktan da para almaktadır. Bir anlamda 

hem örgüt hem de kaçakçılar birbirlerinden faydalanmaktadır. Terör ortamından kaçakçılar 

istifade ederken kaçakçılık faaliyetlerinden doğrudan elde edilen gelirler veya sözde “vergi” 

adı altında alınan paralar da örgütü finansal olarak desteklemektedir.23 

 

Sınır Güvenliğinde Yaşanan Gelişmeler 

 

 Vizesiz geçiş uygulamasıyla sınırları kaldıran AB için, AB dışındaki ülkelerle sınırı 

olan üye ülkelerin sınır güvenliği daha önemli hale gelmiştir. Üyelik sürecinde bulunan 

Türkiye’nin, jeopolitik konumu da göz önünde bulundurulduğunda AB’nin doğu sınırı olacağı 

ve buradan sağlanan geçişlerin daha çok önem arz edeceği ortadadır. Farklı yapılanmalara 

sahip olsalar da AB ülkelerinde Entegre Sınır Yönetimi modellerinde, sivil otoriteye bağlı 

olunması, kara, deniz ve hava sınır birimlerinin tek bir çatı altında toplanmış olması ve 

atamaların sivil otorite tarafından yapılması hususları ortak özellikler olarak ortaya 

çıkmaktadır.24 AB, Amsterdam Antlaşması’ndan itibaren bir özgürlük, güvenlik ve adalet 

alanı oluşturma amacında olduğunu her fırsatta dile getirmiştir. Bununla beraber, 

küreselleşme, uluslararası göç, terör ve organize suç olgularının damgasını vurduğu 

                                                        
22 Köktaş ve Demir, a.g.e. 

23 Köktaş ve Demir, a.g.e. 

24 Özler, a.g.e. 
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günümüzde, sınırların etkin bir şekilde korunması, AB için hayati öneme sahip siyasal bir 

öncelik haline gelmiştir.25 

 

AB uzmanlarının görüşleri doğrultusunda Türk yetkililer tarafından 2003 yılında hazırlanan 

Strateji Belgesi’nde, yukarıda anılan çok aktörlü ve dolayısıyla çok parçalı yapının yerini 

alacak İçişleri Bakanlığı’na bağlı özel eğitim almış profesyonel tek bir birimin oluşturulması 

yer almaktadır. Söz konusu Strateji Belgesi’nde de değinildiği üzere, Türkiye’nin coğrafi 

konumundan ötürü sınır geçişleri ve özellikle doğu ve güneydoğu dağlık sınırların bulunması 

ile doğudaki komsularının siyasi rejimlerinin istikrarsızlığı nedeniyle sınır güvenliği konusu 

daha da hayati önem taşımaktadır. Mevcut sınır sistemini değiştirerek yeni bir birim 

oluşturmanın Türkiye’ye ciddi bir yük getireceği belirtilmektedir. Bu doğrultuda, geçiş 

sürecinin aşamalı bir şekilde, AB mali yardımı ile desteklenmesi gerektiği belirtilmektedir. 

Özellikle de Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından denetlenen Gürcistan, Ermenistan, İran, 

Irak ve Suriye ile sınırları belirleyen 2.949 kilometrekarelik sınırda görevlendirilecek 

personelin durumu büyük önem taşımaktadır.26 Türkiye’nin coğrafi ve tarihsel olarak göç 

yolları üzerinde olması ve Türkiye üzerinden AB ülkelerine giriş yapan kaçak göçmen 

sayısının her yıl bir milyona yaklaşması, sınır yönetimi konusunda düzenleme yapmasının AB 

tarafından ivedilikle desteklenmesini gerektirmektedir. Bunun yanında Türkiye’nin özellikle 

doğu ve güneydoğusunun dağlık olması, komşu ülkelerdeki istikrarsızlıklar ve iç çatışmalar, 

Suriye örneğinde görüldüğü üzere çok kısa zamanda değişme gösteren ikili ilişkiler nedeniyle 

sınır güvenliği konusu hayati önem taşımaktadır. Toplam 11.282 km’lik sınır ve 100’ün 

üzerinde aktif sınır kapısına sahip Türkiye’de daha etkin bir sınır yönetimi politikası kuşkusuz 

yararlı olacaktır.27 

                                                        
25 Köktaş, Sınır Güvenlik Birimi Kurma Çalışmaları, a.g.e. 

26 Özler, a.g.e. 

27 Yazıcı, a.g.e. 
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AB, sınır denetimi konusunun sadece üye ülkeler ile sınırlı tutulamayacağının, Birliğe komşu 

ülkeler ile yakın işbirliğinde bulunulmasının büyük önem taşıdığının farkındadır. Hem 2005 

yılından bu yana katılım müzakerelerini yürüten hem de siyasi açıdan riskli görünen ülkelerle 

uzun ve zorlu sınırları bulunan bir ülke olarak Türkiye’nin sınır yönetiminde AB 

standartlarını benimsemesi Birlik tarafından yakından izlenmektedir.28 AB müktesebatına 

uygun hazırlanan ve 27 Mart 2006 tarihinde kabul edilen Türkiye’nin Entegre Sınır Yönetimi 

Stratejisinin Uygulanmasına Yönelik Ulusal Eylem Planı çerçeve belge niteliğindedir. İçişleri 

Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilecek bu değişiklik için hem yatırım hem de mevzuat 

uyumu ve uygulama açısından büyük yatırımlar yapacağı belirtilmektedir.29 Güvenlikten taviz 

vermeden serbest piyasa ekonomisinin gerekliliklerine riayet edilmesini sağlayabilecek 

formül olarak entegre sınır yönetimi modeli ön plana çıkmaktadır.30 Sınır güvenliğe geçiş 

çalışmaları profesyonel orduya geçişin ön aşaması gibi olabilecektir. AB, bir yandan 

ekonomik entegrasyonun güçlenmesi için üye devletlerarasındaki sınır kontrollerini 

kaldırmakta, buna karşılık yasal ve yasadışı göçle ortak politikalar çerçevesinde mücadele 

etmek için dış sınır kontrollerinde ortak yöntemler geliştirmektedir.31 

 

Yaşanan olaylar sonrasında gündemden düşmeyen ve oldukça farklı yorumlara neden olan bir 

başka konu ise, Türkiye’nin terörle mücadelede daha etkin ve başarılı olabilmesini sağlayacak 

“profesyonel ordu” oluşturulması fikridir. Son zamanlarda Türkiye’de  ABD’nin Meksika ve 

Kanada sınırlarını koruyan “Border Patrol” (Sınır Muhafızı) sistemine benzer bir yapının 

                                                        
28 Özler, a.g.e. 

29 Özler, a.g.e. 

30 Köktaş, Sınır Güvenlik Birimi Kurma Çalışmaları, a.g.e. 

31 Köktaş, Sınır Güvenlik Birimi Kurma Çalışmaları, a.g.e. 
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oluşturulması planlanmaktadır. Buna göre Türkiye’nin sınır güvenliği görevi İçişleri 

Bakanlığı’na bağlı özel eğitimli sivil personelden oluşacak yeni bir teşkilata devredilecektir.32 

 

AB uyum kapsamında yapılacak yasa değişikliğinin ardından, Türk ordusu sınır 

güvenliğindeki yerini bu kolluk gücüne bırakacaktır. Bunun yanında profesyonel orduyla 

sınırda görev alacak askerlerin bu işi meslek edinmiş ve ciddi bir askeri eğitimden geçerek 

sınıra gönderilmesi planlanmaktadır.33 “Profesyonel ordu” fikri AB tarafından da desteklenen 

bir projedir.34 Sınır güvenlik birimlerinin oluşturulmasının profesyonel orduya geçişin bir 

adımı olarak görülmesiyle beraber birliklerdeki personelin belli süre için görev yapacak 

olması profesyonel ordu mantığı ile uyum göstermemektedir. Yapılacak olan sınır yönetimi 

düzenlemeleri ile sınır birliklerinin oluşturulması TSK’da reformun ve profesyonel orduya 

geçiş sürecinin başlangıcı olarak değerlendirilebilir. 

 

 Türkiye’nin yasadışı göç ve kaçakçılık yollarının geçiş noktasında olması bu konuyu 

daha önemli hale getirmektedir. Her yıl 500,000 ila 1 milyon civarı düzensiz göçmen AB’ye 

giriş yapmaktadır. Türkiye’nin dış sınırlarını güçlendirilmesi halinde, geçiş yolu olan Türkiye 

üzerinden Birliğe giriş yapan bu kişiler, henüz Birliğe ulaşamadan tespit edilecek ve AB’nin 

işini büyük ölçüde kolaylaştıracaktır. AB’de yasadışı bulunan Türk vatandaşları ile birliğe 

Türkiye üzerinden giriş yapan ve yasadışı bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının Türkiye 

tarafından geri kabul edilmesini içeren Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşmasının imzalaması da 

bu konu ile bağlantılı görülmektedir.35 Sınır güvenliği halen sınır karakollarınca geleneksel 

yöntemlerle sağlanmakta olup karakollar fiziki şartlar gereği yaklaşık 5-10 km aralıklarla sınır 

                                                        
32 Yazıcı, a.g.e. 

33 Yazıcı, a.g.e. 

34 Yazıcı, a.g.e. 

35 Özler, a.g.e. 
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boyunca yerleştirilmiştir. Kara sınırlarının güvenliğinin, buralardaki personel tarafından 

devriye atılarak ve belirli noktalarda nöbet tutularak geleneksel yöntemlerle ve termal kamera, 

radar, gece görüşü, sensör, hava araçları, iletişim cihazları kullanılarak gerçekleştirildiği 

belirtilmektedir. Türkiye-Irak sınırının belirli bir kesiminde sınır gözetleme ve kontrol sistemi 

faaliyetlerine devam etmekte; tespit, tanıma, izleme ve operasyon aktarımı otomatik 

gerçekleştirilmektedir. Ancak tüm sınırlarda kullanımı yaygın olmayan bu ve benzeri 

sistemlerin, sınır bölgesinin tümünde boşluk bırakmayacak şekilde geliştirilmesi çalışmaları 

sürmektedir.36 Türk Silahlı Kuvvetleri, 2013 yılı Haziran ayı itibariyle sınırdan kaçakçılık 

geçişlerini ve yasa dışı geçişleri önlemek adına kritik yerlerde kanallar kazmaya başlamıştır. 

Bu kanallar en az iki metre genişliğinde ve üç metre derinliğinde bulunmaktadır. Bunun 

dışında sınır hattı 5 kişiden oluşan motorlu devriye timi ‘Kobra’ adı verilen taktim tekerlekli 

zırhlı araçlarla sınır boyunca devriye görevini yerine getirmeye başlamıştır.37  

 

 Son olarak Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen BAĞIŞ Türkiye’de 

düzenlenen 28. Reform İzleme Grubu (RİG) toplantısında 15.06.2013 tarihinde RİG adına 

sunduğu basın bildirisinde Sınır Güvenliği Kanun Tasarısı Taslağı hakkındaki çalışmaların 

İçişleri Bakanlığı tarafından sürdürüldüğünü açıklamıştır. 2012 yılı içerisinde tamamlanması 

beklenen Sınır Güvenliği Yasa Tasarısı 2014 yılı itibariyle halen kanunlaşmamıştır. Yasa 

tamamlanıp meclisten çıktığında Türkiye Sınır Yönetimi konusunda çok önemli bir adımı 

atmış olacaktır. Bu kanun ile kolluk görevlerinin sahip olduğu bütün haklara sahip olması 

beklenen Sınır Güvenliği Teşkilatının yaklaşık 60.000 personeli istihdam etmesi 

beklenmektedir. Sınır Güvenliği Teşkilatı memurları 9 aylık eğitim ardından sınır güvenliği 

memuru, amirleri ise halen Polis Akademisi’ne bağlı Sınır Güvenliği bölümünde 4 yıllık 

eğitimlerini tamamlayan personelden oluşacaktır. Teşkilatın terfi sistemi Emniyet Genel 
                                                        
36 Köktaş ve Demir, a.g.e. 

37 http://www.aksam.com.tr/guncel/sinirda-dev-kanallar/haber-218888, (24.06.2013). 
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Müdürlüğü benzeri olacaktır. Söz konusu tasarı çerçevesinde Ermenistan, Gürcistan, 

Azerbaycan ve Suriye sınırı güvenliğinin 10 yıl,  Yunanistan ve Bulgaristan sınırının 5 yıl 

içinde, Irak ve İran sınırlarının ise Bakanlar Kurulu tarafından tarihi belirlenmek üzere en 

yakın zamanda Sınır Güvenliği Teşkilat Başkanlığı’na bırakılması ön görülmektedir. Halen 

sınırlardan sorumlu olan Emniyet Genel Müdürlüğü, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil 

Güvenlik Komutanlığı ve Gümrük Muhafaza Teşkilatı tüm yetkilerini İçişleri Bakanlığı’na 

bağlı bu teşkilata devredecektir. Bu teşkilatlar sınırlardaki tüm ekipmanlarını Sınır Güvenliği 

Teşkilatına devredecektir. Kolluk kuvvetlerinden, Sınır Güvenliği Teşkilatı’na yatay geçiş ön 

görülmektedir. Bu durumun diğer kolluk kuvvetlerinin personelinde azalma meydana 

getireceğinden zafiyet oluşturmayacak bir istihdam sağlanması gerektiği konusunda görüşler 

de bulunmaktadır.38 

 

Sonuç ve Öneriler 

 

 Sınır güvenliği sorunu tek başına sınırları korumakla çözülebilecek bir sorun olmayıp, 

bunun yanında güçlü bir ekonomiye, iyi inşa edilmiş bir dış ilişkiler ve diplomasi sistemine ve 

komşularla iyi ilişkiler gibi bir çok ayağı bulunan bir sorundur. Saydığımız unsurlar 

bulunduğu konum itibariyle çok önemli hususlardır. Özellikle Suriye’de yaşanan iç karışıklık 

ve bunun dünya yansımaları yaşanırken Türkiye’nin sınır güvenliğinde yaşanan zorluklar bu 

durumu daha açık ortaya koymaktadır. Bununla birlikte çalışmamızda savaş durumu gibi 

olağan üstü hallerde sınır güvenliğinin yönetimi nasıl olması sorusundan önce, olağan 

hallerde, sınırlardan gelebilecek terör, kaçakçılık ve benzer hareketlerin engellenmesine 

yönelik neler yapılabileceği ile ilgilidir. Bu çerçevede çalışmamızda ‘Sınır sorununa karşı, 

                                                        
38 Bülent Kısa, Avrupa Birliği ve Avusturalya Örnekleriyle Entegre Sınır Yönetimi ve Türk Sınır Yönetimine 

Uygulanabilirliği, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, Polis Akademisi, 2009, s. 95. 
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uluslararası değerler ve AB süreci göz önünde tutularak nasıl bir kurumsal yapı ve mekanizma 

oluşturulmalı? sorusuna cevap aranmaktadır. 

  

 Avrupa Birliği üyelik sürecinin de bir gereği olarak Türkiye’de sınır güvenliği 

yönetiminde bazı gelişmeler yaşanmaktadır. Türkiye’nin sınır yönetimi çok başlı bir yapıya 

sahiptir. Yapılması planlanan değişikliklerle bu yapının uzman personele sahip İçişleri 

Bakanlığına bağlı sivil bir yapıya dönüştürülmesi planlanmaktadır. Bu birimlerin amir sınıfı 

personeli eğitimlerini tamamlamıştır, tamamlamaktadır. Memur sınıfının ise eğitimine devam 

edilmektedir. Sınır Güvenliği Teşkilatının tam olarak hayata geçirilmesinin 2018 yılını 

bulması beklenmektedir. Konu ile ilgili hazırlanan yasa ise tasarı halindedir ancak şu an 

itibariyle yasaya ne zaman son şeklinin verileceği konusu belirsizdir. Jeopolitik ve stratejik 

konuma sahip Türkiye, Avrupa Birliği’ne üye olması durumunda birliğin doğu sınırını 

oluşturacaktır. Bu nedenle sınır güvenliği ile ilgili gelişmeler AB tarafından da yakından 

izlenmektedir. AB özellikle Türkiye’nin üye olması halinde Türkiye vatandaşlarının serbest 

dolaşım kaynaklı olarak AB’ye olası negatif etkisinden çok Türkiye’nin komşuları İran, 

Suriye, Ermenistan gibi ülkelerle Orta Asya’dan gelerek Türkiye üzerinden AB’ye gitme 

durumu olan insanlardan endişe duymaktadır. Bunun yanında 2012-2014 yılları arasında 

Suriye’de yaşanan gelişmeler ve gerçekleşen patlamalar Türkiye’nin sınır güvenliğine 

vermesi gereken önemi bir kere daha ortaya koymuştur. Çekilme sürecine giren PKK’nın 

Türkiye sınırlarının hemen yanı başında varlığını sürdürmeye devam edeceği de göz önünde 

bulundurulduğunda sınır güvenliğinin en sağlıklı şekilde yapılandırılması ihtiyacı 

bulunmaktadır. 

 

 Bunun yanı sıra, Türkiye’nin coğrafi konumunun getirdiği terörizm ve kaçakçılık 

odaklı güvenlik kaygıları nedeniyle, Türkiye’nin kendine özgü koşulları doğrultusunda bir 
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yapılanmaya gitmesi faydalı olacaktır. Bu yapılanmanın sağlam bir altyapı yapıya ve 

finansmana ihtiyacı bulunmaktadır. Mevzuat konusunda tüm iyi örneklerin gözden geçirilerek 

idari anlamda da ciddi bir yapılanma beklentisi doğmaktadır. Bu nedenle Türkiye’nin söz 

konusu kanun tasarısının yasalaşması sürecinde tüm iyi örnekleri göz önünde bulundurarak, 

kendisi açısından önem ifade eden siyasi, jeopolitik, jeostratejik ve diğer bütün özelliklerini 

gözden geçirmesi ve kendine en uygun yapıyı oluşturması gerekmektedir. Avrupa Birliği 

Entegre Sınır Yönetimi konusunda uzun yıllar süren çalışmaların neticesinde önemli 

gelişmeler yaşamıştır. Dış sınırlarını da oluşturduğu bu sağlam yapı üzerinden korumaktadır. 

Entegre Sınır Yönetimi konusunda AB standartları ile kendi iç dinamiklerini harmanlamak 

suretiyle Türkiye sınır güvenliği konusunda geniş vadede çok sağlıklı bir adım atmış 

olacaktır. 

 

 Sınır Güvenliği Teşkilatı’nın İçişlerine bağlı olarak tek bir merkezde birleşmesi sınır 

güvenliğinde profesyonelleşmeyi sağlayacaktır. Bununla birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü 

benzeri bir yapılanmaya sahip olması ve işleyiş konusunda Emniyet Genel Müdürlüğü 

tecrübeleri ile kurumsallaşması da teşkilatın daha hızlı bir şekilde profesyonel hale gelmesini 

sağlayacaktır. Nitekim amir sınıfı personeli Polis Akademisi’ne bağlı Sınır Güvenliği 

bölümünde eğitimini tamamlayan teşkilatın, iç güvenliğin sağlanmasında görevli polis ile iç 

güvenliğin tesisi ile yakından ilgili olan sınır güvenliğinin sağlanmasında başarılı bir 

koordinasyon içerisinde olması mümkün olacaktır. Bu anlamda Sınır Güvenliği Teşkilatının 

eğitim altyapısı ile ilgili tüm gelişmelerin Polis Akademisi tarafından yürütülmesi 

gerekmektedir. 

 

 Türkiye’de Sınır Güvenliğinin tek bir çatı altında toplanmasını amaçlayan çalışmaların 

yanında, farklı bazı adımların atılması da Sınır Güvenliği açısından olumlu sonuçlar 
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doğurabilecektir. Özellikle güneydoğu ve doğu sınırında Sınır birimlerinin Valilik 

koordinesinde diğer bütün resmi kurumlar ile iş birliği içinde çalışması, suçun önlenmesi 

konusunda Polis ve Askeri birimler ile ortak çalışmalar yürütmesi yararlı olabilir. Bunun 

yanında sınır bölgelerinde yaşayan insanların sınır güvenliğine en azından olumsuz etkilerini 

önlemek adına psikolojik önlemler alınmalıdır. Sınır bölgelerinde yaşayan insanların yaşam 

koşullarının iyi hale gelmesi, suça karışmasının engellenmesinin sağlanması, birimler ile halk 

arasında iyi ilişkiler kurulması da toplumsal desteği sağlayacaktır. Kaçakçılığın geçim 

kaynağı haline geldiği bazı yerleşim bölgelerinde bu konuda adımlar atmak zor olsa da 

oluşturulacak uzun vadeli politikalarla sürecin olumlu seyretmesi sağlanabilecektir. Bunun 

dışında halen yeterince caydırıcılığı bulunmayan cezaların yeniden düzenlenmesi, sınır 

ihlallerinin ciddi biçimde cezalandırılması ve kaçakçılığa sıfır tolerans sunan bir mevzuatın 

oluşturulması gerekmektedir. Oluşacak bu yapı en küçük bir kaçakçılık faaliyetini dahi mazur 

görmeyecek bir sistemi tesis etmelidir. Bu kapsam da kaçakçılık ürününü satan gibi alana de 

cezai düzenleme uygulanmalıdır. İlgili uzman birimin Türkiye’nin mevcut sınırlarının 

birbirinden farklı yapıları göz önünde tutulmalı ve gerektiğinde farklı sınır yapılarına sahip 

bölgelerde farklı tedbirleri hayata geçirmesi sağlanmalıdır. Düz arazilere sahip sınırlarda 

kaçakçılığı önleyecek ve en azından yavaşlatacak uzun setlerin ve kamera sistemlerinin 

kurulması, engebeli arazilerin şartlarına coğrafi düzenlemeler ve ileri teknoloji ürünü araçlar 

gibi çözümlerin gözden geçirilmesi gerekmektedir. Mevcut sınır kapılarının fiziki yapıları en 

iye şekilde yenilenerek, yasal sınır geçişleri kolaylaştırılmalı, kontroller ise daha seri ve iyi 

şekilde yapılmalıdır.  
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EK: 

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNİN SINIR GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ BİRİMLERİ 

Ülkeler İlgili Bakanlıklar İlgili Birimleri 

İspanya İçişleri Bakanlığı 
Guardia Sivil Teşkilat (GC) ve Ulusal Polis 

Teşkilatı 

Portekiz İçişleri Bakanlığı 
Yabancılar ve Sınır İdaresi, Deniz Kuvvetleri 

Komutanlığı 

Danimarka Adalet Bakanlığı  Polis Teşkilatı  

İrlanda Adalet ve Kamu Reformu Bakanlığı İrlanda Ulusal Polis Teşkilatı (GARDA) 

İngiltere 
İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma 

Bakanlığı 

İngiltere Sınır Ajansı, Denizcilik ve Sahil 

Güvenlik Ajansı (MCA)  

Litvanya İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı 
Sınır Muhafaza Teşkilatı, Sahil Güvenlik Teşkilatı, 

Gümrük Teşkilatı 

Letonya İçişleri Bakanlığı Sınır Polis Teşkilatı 

Estonya İçişleri Bakanlığı Polis ve Sınır Muhafaza Teşkilatı 

İsveç 
İçişleri Bakanlığı ve Savunma 

Bakanlığı 
Polis Teşkilatı ve Sahil Güvenlik Birimi. 

Finlandiya İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı Sınır Muhafaza Teşkilatı ve Gümrük 

Güney 

Kıbrıs 
İçişleri Bakanlığı Polis Teşkilatı 

Yunanistan 

Milli Savunma Bakanlığı, Vatandaş 

Koruma Bakanlığı, Ekonomi ve Finans 

Bakanlığı 

Gümrük Teşkilatı, Yunan Polisi  ve Yunan Sahil 

Güvenliği 

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı Sınır Polis Birimi ve Gümrük Birimi 

Romanya İçişleri Bakanlığı Sınır Polis Teşkilatı 

Macaristan İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı Sınır Polis Birimi ve Gümrük Birimi 

Slovenya İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı Sınır Polis Birimi ve Gümrük Birimi 

İtalya 
İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve 

Silahlı Kuvvetler 

Göç ve Sınır Polisi Genel Müdürlüğü(PDS), 

Gümrük Teşkilatı, Mali Polis (Guardia di Finanza-

GDF) ve Carabinieri (Jandarma) 
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Avusturya İçişleri Bakanlığı Kamu Güvenliği Genel Müdürlüğü (Federal Polis) 

Slovakya İçişleri Bakanlığı Sınır ve Yabancılar Polisi 

Polonya İçişleri Bakanlığı Sınır Polis Teşkilatı 

Almanya İçişleri Bakanlığı Federal Polis 

Belçika İçişleri Bakanlığı Yabancılar Ofisi 

Hollanda 

Güvenlik ve Adalet Bakanlığı, İçişleri 

Bakanlığı, Krallıkla İlişkiler, Maliye 

Bakanlığı 

Royal Netherlands Marechausse, Sahil Güvenlik 

Birimi Gümrük Teşkilatı 
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ÖZGÜRLÜK-GÜVENLİK İKİLEMİ* 

 

Sevtap Yokuş** 

 

ÖZET 

Özgürlük- güvenlik ikilemi tartışması, tebliğ içeriğinde geniş anlamıyla ele alınmakta; 

demokrasi-hak ve özgürlükler-hukuk ile güvenlik dengesi şeklinde genişlemektedir. Öncelikle 

günümüzde bu tartışmanın değeri ve yaşamsal önemi vurgulanmaktadır. Buna göre; güvenlik 

konusunun ulusal düzeyde olduğu gibi uluslararası düzeyde de hukuk ve insan hakları 

standartlarının geliştirilmesi sorunuyla birlikte ele alınması zorunludur.  

Demokratik hukuk düzenlerinde, özgürlük kural, güvenlik önlemleri istisna olmalıdır. 

Dünyada son gelişen olaylar karşısında, bu ilkenin hatırlatılmasında ve öne alınmasında 

yarar vardır. Bu anlamda ilkelerin ve istisnaların gözden uzak tutulmaması; özgürlükleri 

sınırlayacak önlemlerin istisnai olarak ve ulusal-ulusalüstü boyutlarda hukuksal denetim 

altında kullanılması zorunludur. Günümüzde demokratik düzenlerin özünü oluşturan 

özgürlükler, ancak ulusal ve uluslararası barış ortamının sağlanması şartıyla gelişebilecektir. 

Hak ve özgürlüklerin gerçekleştirilmesi noktasındaki asıl sorun ise, özgürlük ve güvenlik 

ikilemidir 

Demokrasi-güvenlik ilişkisi bağlamında hak ve özgürlükler temelli demokratik devlet 

içeriğinin belirlenmesi önemlidir. Demokrasinin dayandığı temel değerlerden biri de, barışçı 

toplumsal birlikteliktir. Demokrasi kural olarak, insan haklarından çok insan haklarının 

kamusal alandaki uzantısı olan siyasal haklarla ilgilenmektedir. Demokratik düşünce ise, 

devlet gücünün, bireyin hak ve özgürlüklerine karşı kötüye kullanılmaması için güven 

                                                        
* Bu metnin sunum olarak hazırlanmasında büyük ölçüde yazarın “Hak ve Özgürlüklerin Kötüye Kullanımı” adlı 

kitabından yararlanılmıştır. 

** Prof. Dr.,  Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 
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yollarını aramıştır. Bu çerçevede, güvenlik yönünde önlemler, toplumsal düzeni ifade eden 

hukukun ve birey özgürlüklerinin korunması temel amacına yönelmelidir. 

Hak ve özgürlüklere dayalı demokratik rejimin korunması, ülkelerin kendi içlerindeki 

demokratik kurumların güçlendirilmesine bağlıdır. Demokratik rejim;  kendini yok etmeye 

yönelik tehlikeler karşısında güvenlik gerekçesiyle sadece, özgürlükleri sınırlama türünden 

önlemler alma yerine, demokratik süreci koruyacak, güçlendirecek, özgüveni geliştirecek 

olanakları da yaratmak durumundadır. Böylece kaba güvenlik önlemlerinin ötesinde kalıcı ve 

sağlıklı toplumsal düzenin oluşturulması olanaklı olabilecektir. Bu temelde küresel düzeyde 

demokrasi yaklaşımı, uluslararası düzeyde de birey özgürlüklerinin korunduğu demokratik 

düzenleri ve hukuku egemen kılabilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Özgürlük, güvenlik, liberal demokrasi, hukuk, insan hakları, demokratik 

düzen. 

 

GİRİŞ 

2000’li yılların başları, özgürlük-güvenlik ikilemi bakımından bir tür dönüm noktası 

olmuştur. Özellikle bu tarihlerden itibaren giderek güvenlik uğruna feda edilen hak ve 

özgürlük alanlarıyla karşılaşıldı. 11 Eylül’den itibaren yaşanan süreç, güvenliğin esas alındığı 

döneme karşılık gelmektedir. Bu dönemde Batı Demokrasilerinin yaklaşım tarzı aynı 

zamanda, demokratik hukuk devleti anlamında hak ve özgürlükleri güvenceleyen hukuk 

alanının daralmasını ifade etmektedir. Özellikle 1990’lardan itibaren ulusal ve uluslararası 

düzeyde yükselişini hızlandıran İnsan Hakları Doktrini açısından tam bir geri gidiş 

yaşanmaktadır. 

Uluslararası alanda güvenlik konusunun yine uluslararası - ulusalüstü hukuk ve insan hakları 

standartlarının geliştirilmesi sorunuyla birlikte ele alınması zorunludur. Bu, aynı zamanda 

Uluslararası Hukukun gereği olmalıdır. Aksi halde uluslararası güvenlik, hukukun asıl 
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kılınamadığı bir işleyişe ve devletlerin egemenlik yetkilerinin inisiyatifi ölçülerine 

indirgenmiş olmaktadır. Uluslararası alanda tüm boyutlarıyla hukukun ve birey özgürlüklerine 

saygının hakim kılınması, yaşanabilir bir evren için olmazsa olmazdır.  

Günümüzde devletlerin egemenlik anlayışı dönüşmüş, klasik yaklaşım aşınmıştır. Devletin 

ulusal egemenliği hukuk devleti ilkesi ile bağımsızlık ve eşitlik temelinde beliren uluslararası 

egemenliği ise, uluslararası hukuk ve insan hakları standartları ile sınırlanmıştır. Bu 

dönüşümün güvenlik nedenleriyle gerilemesi düşünülemez. Olması gereken, bu dönüşümün 

pekiştirilmesiyle ve hukuk-insan hakları standartlarının esas alınmasıyla birlikte güvenliğin 

sağlanabilmesidir. Güvenlik yönünde önlemlerin temel amacı, toplumsal düzeni ifade eden 

hukukun ve birey özgürlüklerinin korunmasına hizmet etmek olmalıdır. Buradan hareketle, 

demokratik devletlerin ulusal düzeyde ulaşmayı ve geliştirmeyi hedefledikleri birey hak ve 

özgürlüklerini temel alan demokrasi ilkelerinin; küresel düzeyde de geliştirilmesi ve hukuk 

yoluyla sağlanması yaşamsal kabul edilmelidir. 

  

DEMOKRATİK DEVLET ANLAYIŞI 

 

Demokrasinin günümüzdeki anlamı, iktidarın sınırlandırılmasıdır. Bu bakış açısı, devletin 

halktan aldığı iktidar yetkisini halka dönük olarak kullanmasının ötesinde olup, aynı zamanda 

demokrasinin geniş tanımına karşılık gelmektedir. Demokrasinin dar tanımı ise, siyasi 

iktidarın serbest seçimler yoluyla oluşması ve muhalefetin iktidara gelme olanaklarının 

korunmasıdır. Ancak, demokrasi düşüncesini tamamlayan liberal bakış, demokrasinin alt 

yapısı olarak özgürlükleri görür. Bugün artık özgürlüklerin olmadığı alanlar demokratik 

sayılmamaktadır. İktidarın sınırlı oluşundan da, devletin özgürlükler lehine sınırlılığı anlaşılır.  

Ulusalüstü düzeyde demokrasinin insan hakları belgeleri yoluyla gelişimi, içeride olduğu gibi 

devletlerin egemenlik anlayışındaki dönüşümle sağlanmıştır. Nasıl ki, iç egemenlik boyutu, 
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hak ve özgürlükler düşüncesi ve hukuk devleti ilkesi ile sınırlı ise, dış egemenlik de 

uluslararası hukuk ve insan hakları standartları ile sınırlandırılmış, dönüşüme uğramıştır. 

Erkler ayrılığı da siyasi iktidarı sınırlayan diğer bir unsurdur. Demokratik düşünce, ifadesini 

siyasal oluşumlarda bulmuştur. Bu düşünce aynı zamanda, devlet gücünün, bireyin hak ve 

özgürlüklerine karşı kötüye kullanılmaması için güven yollarını aramıştır. Bu çabalar, her 

şeyden önce güçler ayrılığı sistemi üzerinde toplanmaktadır1. Güçlerin paylaşılması, iktidarın 

sınırlandırılması ana hedefine yönelir. Böylece güç, gücü durdurabilecektir. Demokraside 

güçler ayrılığı; aynı zamanda çeşitli siyasal mücadele yolları arasındaki uygun mesafenin 

varlığı ile birlikte düşünülmektedir. Yine demokraside hukuk ve yargının etkileme gücünün 

arttığı göz ardı edilmeyecektir. İktidar kavramının geniş tanımında, çok sayıda iktidarın 

varlığı görülmektedir. Toplumdaki karmaşık ilişkilerin kavranmasında da bu gerçeğin göz 

önünde bulundurulması gerekmektedir2. Dolayısıyla, toplumsal ve siyasal güç dengeleri ile 

hukuka etkileri, demokrasinin gelişimini olumlu ya da olumsuz etkileyebilir. 

Sağlıklı bir demokrasi için siyasal katılım olanaklarını yaratan ve iktidarı sınırlayan diğer bir 

yol da dikey erkler ayrılığıdır. Bu yol aynı zamanda, demokrasinin farklılıkları barışçıl 

biçimde bir arada tutan özelliğiyle bağdaşır. Demokrasi farklılıklara dayalıdır. Bu yaklaşım, 

ağır ağır ve büyük zorluklarla olgunlaşabilmiştir. Bu doğrultudaki kazanımların kavranması 

da yine kazanımların ortaya çıkışından sonra gerçekleşebilmiştir3. Demokrasinin farklılıklar 

üzerine kurulu olması, kimseye belirli bir dünya görüşünü dayatmaması anlamına 

gelmektedir. Demokrasi, herkesin kendi yaşamına dair tercihleriyle birlikte yaşayabilmesinin 

olanaklarını sağlamakla yetinir. Demokrasinin dayandığı iki temel değerden ilki, farklı yaşam 

                                                        
1 Gerhard Leibholz, “Demokrasinin Yirminci Yüzyıldaki Hüviyet Değişikliği”, Çev:Nermin Abadan-Vehbi Gül, 

AÜSBFD, C:XVII, No:3-4, Eylül-Aralık 1962, s.225, 226. 

2 Bakır Çağlar, ”Politika ve Hukuk’ da “ Neo-Liberalizm “ – Bir Deneme-“, Yeni Türkiye, Y:5, S:25, Ocak-

Şubat 1999, s.27.  

3 Giovanni Sartori,Demokrasi Teorisine Geri Dönüş,Çev: Tuncer Karamustafaoğlu, Mehmet Turhan, Yetkin 

Yayınları, Ankara 1996, s.313.  
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anlayışlarının meşru olduğunun kabulüdür. Bireyin kendi yaşamını kendisinin 

belirleyebilmesi insan haklarının tanınmasını gerektirir. ikincisi de, barış içinde toplumsal 

birlikteliktir. Bunun gerçekleşmesi de farklılıkların ön kabulü ile olanaklıdır. Ortak siyasal 

geleceğin belirlenmesi ise, ancak siyasal haklar yoluyla olabilmektedir4. Demokrasi alanında 

yaklaşık son elli yılda yaşanan gelişmeler, bu gün de en fazla tartışılan, farklılıklar ve tanıma 

politikaları konularında yaşanmıştır. Genel olarak, etnik, dinsel farklılıkların görmezden 

gelinmesinden, kimlik politikalarına ve farklılık ya da tanıma politikalarına doğru bir gelişme 

yaşanmıştır. Farklılıkların yok sayılmasından, farkı aşırı vurgulamaya, farklılık üzerine 

politika yapmaya varan bir döneme varılmıştır. İçinde bulunduğumuz dönemde ise, bu iki 

eğilimin de sakıncaları göz önünde tutularak; farklılıkları sabitlemeden ya da farlılıkları yok 

saymadan üçüncü bir seçenek arayışı doğmuştur. Bugün birçok ülke, bu konudaki sorunları 

aşmanın yolu olarak çokkültürcü politikaları izlemektedir5.  

Demokrasi düşüncesinin evriminde, siyasal özgürlükler; asıl olarak bireylerin seçme haklarını 

korurken, zamanla diğer özgürlüklerle de tamamlanmıştır. Sonradan eklenen özgürlükler, 

siyasal özgürlüğün sürdürülebileceği koşulları da güçlendirmişlerdir. Bireysel özgürlük alanı, 

bireyin baskıya uğramadan kendi kendine seçme olanağıdır. Ancak seçme özgürlüğü tek 

başına yeterli olmamaktadır. Çünkü seçme özgürlüğü sadece bireyi alternatif etkinlik 

yollarıyla baş başa bırakmaktadır. Bu özgürlük, ilişkilere dayanır ve bir arada olması gereken 

kişiler arasında varlık gösterir. Özgürlük düşüncesi ile ilgili olarak liberalizm, insanlar 

tarafından yönetimle, yasalar tarafından yönetim arasında dengenin kurulmasında ve bunun 

kurumsallaşmasında bir yol bulunmasını sağlamıştır. Liberaller; yasa yapımı alanın daha 

üstün bir yasayla (temel hak alanının dokunulmazlığı) sınırlandığını savunarak, bireylerin 

özgürlüklerinin bütününe temel oluşturan temel haklara dokunmanın engellenmesini 

                                                        
4 Mustafa Erdoğan,Demokrasi, Laiklik, Resmi İdeoloji, 2. Baskı, Liberte Yayınları, Ankara 2000, s.5,6. 

5 Füsun Üstel, “Çokkültürcülüğü Yeniden Düşünmek”, Yeni Bir Anayasada İnsan Haklarına Yeni Bir Bakış,  

Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği, İstanbul 2007, s. 104. 
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hedeflemişlerdir. Bunun yanı sıra, liberal anayasal görüş çerçevesinde, hukukun üstünlüğünü 

korumaya çabalamışlardır6.  

Demokrasi savunucularına göre; demokrasinin kurulabilmesi için; siyasal toplum, sivil 

toplum ve devletin birbirinden ayrılması gerekir. Devletle siyasal toplum birbirine 

karıştırıldığında, siyasal çıkarların çokluğu karşısında; bu çıkarların temsili olanaksızlaşır. 

Siyasal toplum ile sivil toplumun karıştırılması; toplumun yönetilmesinde birliğin sağlanması 

sorumluluğunu sadece devlete bırakacağından, demokrasi dışlanmış olacaktır. Demokrasi 

aynı zamanda, siyasal toplumun özerkliği ve devletle sivil toplum arasındaki aracılık rolüyle 

tanımlanır. Siyasal toplumun önde gelen kurumu olan parlamentonun görevi, yasaları halkın 

çıkarlarına uyacak biçimde belirlemek ve geliştirmek olmalıdır. Bu tür özellikleriyle 

demokrasi, içerdiği özgürlük alanıyla ulusal egemenliğe dayanır ve ancak bu şekilde toplumla 

devlet arasında kalıcı bir aracılık kurumu olabilir7.  

Aynı zamanda temsil olanağını sağlayan siyasal toplumun, temel haklarla ilgili yanlışlar 

yapma olasılığı vardır. Bu tür yanlışların göze alınamaması, demokraside, temsilcilerin üstün 

bilgi ve erdeme sahip, koruyucu nitelikte kişilerden oluşturulması eğilimini ortaya çıkarabilir. 

Bununla birlikte, en iyi siyasal toplum, üyelerinin bireysel ve kolektif olarak ahlaki tercihlerle 

karşılaştığı ve bu sayede sorumluluk kazandığı toplumdur. Bunun için siyasal toplum 

üyelerinin bağımsız davranma olanaklarının olması gerekir. Bu olanakla, bireysel ve kolektif 

doğru seçimi yapabileceklerdir. Aynı durum sivil toplum için de geçerlidir. Sivil toplum, 

özgür ve bağımsız davranma olanağına sahip olduğu ölçüde sorumluluk duygusu gelişecek ve 

doğru davranma tercihini yapabilecektir8. Belirtilen tercih alanı aynı zamanda, bireyin 

                                                        
6 Sartori, Demokrasi Teorisine Geri Dönüş, …s.331-334. 

7 Alain,Touraine, Demokrasi Nedir ?, Çev:Olcay Kunal, 2. Baskı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul Ekim 2000. 

s.65,67.  

8 Robert A. Dahl, Demokrasi ve Eleştirileri, Çev: Levent Köker, Türk Siyasi İlimler Derneği ve Türk   

Demokrasi Vakfı Yayınları,  Ankara 1993, s.244,245.  
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özgürlük alanı kapsamındadır. Bu yaklaşım büyük oranda demokratik liberal özgürlük 

anlayışını yansıtmaktadır. 

Sonuç olarak, demokrasinin ne olduğu konusunda kesin tanımlar vermek oldukça güçtür. 

Gelişmiş demokrasilerle, gelişmekte olan demokrasiler dikkate alındığında belirtilen güçlük 

açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Gelişmiş ülkelerde demokrasi standartları yüksek 

gözükmektedir. Demokrasinin istikrarlı ve etkin olmadığı sistemlerde yalnızca siyasal sürecin 

nasıl işlediğine bakılarak dar anlamda demokratik nitelik taşıdığı söylenmektedir. Burada 

temel alınan veriler; serbest seçim, çok partili sistem ve temsili hükümet biçimidir. Siyasal 

özgürlükleri, kişi güvenliğini ve adaleti sağlayan bir anayasal hükümetin varlığı, genel 

anlamda demokrasinin göstergesi olarak kabul edilmektedir9.  

 

ÖZGÜRLÜKLERİN ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK ALEYHİNE KULLANILMASI 

 

Hukuksal güvenliğin ve özgürlüklerin tehdit edilmesi hatta ortadan kaldırılması, totaliter 

sistemlerin ortaya çıkışından itibaren, demokratik toplumların karşı karşıya kaldığı son derece 

ciddi bir problem olmuştur. Özgürlüklerin kullanımı yoluyla, liberal demokrasinin temel 

prensiplerinin kabulünü reddeden şartların ortaya çıkması halinde ne yapılabileceği sorusu 

yanıtlanamamaktadır. Birinci Dünya Savaşından sonra artan ve son yıllarda yoğunlukla 

tartışılan bu yönlü problemler yaşamsal bir ikileme neden olmaktadır. Liberal demokrasi, 

özgürlük ilkeleri üzerine kurulmuştur, demokratik özgürlükler toplumun bütün bireylerine 

yayılacak tarzda genişletilmelidir.  Ancak, totaliter ideolojiye bağlı olanlar, özgürlüklerini 

bütün özgürlüğü bozmak yönündeki nihai amaç için kullanabilecekler midir? Devleti, ezeli 

düşmanlarından, bazı temel özgürlüklerin kullanılmasını esirgediği için haklı bulma olanaklı 

                                                        
9 Mustafa Koçak, “Kent-Devleti Demokrasisinden Ulus-Devlet Demokrasisine”, Prof.Dr.Nuri Çelik 

Armağanı, C:1, İstanbul 2001, s.303-312. 
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olabilir mi? Özgürlük ilkelerinin, “özgürlüğü yok etme özgürlüğü” nü içermesi gerekir mi? 

Bu sorular çeşitli görüşler doğrultusunda farklı farklı yanıtlanmaktadır10.  

Siyasal liberal geleneğin mensuplarına göre, neden ne olursa olsun özgürlüklerin kullanımının 

engellenmesi, özgürlükçü demokrasinin kendisinin de ortadan kalkması tehlikesini 

doğuracaktır. Bu görüşü savunanların ısrarla üzerinde durdukları özgürlük düşünce özgürlüğü 

olup; düşüncelerin zararlı ve tehlikeli olduğu gerekçelerine dayanılsa dahi sınırlanmamaları 

gerekir. Bu yola sapıldığı anda, düşünce özgürlüğünü sınırlayan devlet; özgürlükçü düzenin 

temelini sarsmış, hatta bu durumun devamı halinde bütün düzenin çöküşü sonunu hazırlamış 

olacaktır. Zararlı ve tehlikeli sayılan düşüncelerle mücadelenin en kesin yolu, açık ve serbest 

tartışma rejiminde bulunmaktadır. Zararlı ve tehlikeli düşünceler, kamuoyu önünde 

tartışılarak çürütülebildikleri ölçüde tehlike olmaktan çıkarlar.  İfade özgürlüğü, her şeyden 

önce demokratik rejimin sağlığı bakımından gereklidir11. Bu görüş, şu gerekçelere 

dayandırmaktadır: İfade özgürlüğünün, tanınması gereken kesime dokunmadan, sadece 

özgürlükleri yok etmekten yana olanları kapsayıcı düzenlemelerin yapılması olanaksızdır. 

Sonuçta, yasaklayıcı düzenlemeler herkese uygulanacaktır. Bununla birlikte, yasaklanmak 

istenen görüşlerin açıklanmasına izin verilmesi yararlı da olabilecektir. Aksi halde, söz 

konusu görüşlerin savunucuları illegal oluşumlar yoluyla toplum için çok daha büyük bir 

tehlikeye dönüşebileceklerdir. Ayrıca, düzene yönelik eleştiriler ve suçlamalar öğrenildiği 

takdirde, bunların halktan destek görmesi yerine, yönetenlerce, eleştirilerin ve suçlamaların 

haksızlığının açıklanması fırsatı doğacaktır12. Bu görüşü savunanlara göre, demokrasi ikna 

rejimidir ve yöneltilen eleştirilerle suçlamalar ne derece yıkıcı olursa olsun demokrasiye ait 

                                                        
10 Münci Kapani, “Freedom To Destroy Freedom”,  Ernst E. Hirsch’e Armağan, Ankara Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Yayını, Ankara 1964, s.261. 

11 Münci Kapani, Kamu Hürriyetleri, 7. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara 1993, s.218. 

12 Zechariah Chafee, Goverment And Mass Communications, 2. Vol, Chicago, 1947, page .382; aktaran: 

Kapani, a.g.m. ... s.262. 
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yöntemlerle karşılanmalıdır13. Dolayısıyla, güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle ifade 

özgürlüğünün ortadan kaldırılması bizatihi güvenlik açısından bir tehdit oluşturacağından, 

demokrasilerde ifade özgürlüğü sonuna kadar korunmalıdır. 

Özgürlükleri yok etmek isteyenlerin özgürlüklerden yararlanamayacağı görüşünü savunanlara 

göre ise; özgürlük düşmanlarına özgürlükleri tanımak, özgürlüklerin ortadan kaldırılması 

ihtimalini kabullenmek demektir. Çünkü özgürlükleri yok etmek amacını taşıyanlar, 

kendilerine tanınan özgürlükler yoluyla ilk fırsatta özgürlükçü düzeni yok edeceklerdir. Bu 

gerekçeyle, demokratik rejim, varlığına yönelik tehlikeler karşısında kendini korumak 

zorundadır. Dolaysıyla demokratik yönetimler, anti-demokratik örgütlere ve partilere karşı 

korunmak için gerekli önlemleri alabilirler. Totaliter bir anlayış bir kez iktidara geldi mi artık 

demokratik olanaklarla gönderilmesi söz konusu olmayacaktır. Bu doğrultuda liberal 

demokrasinin, özgürlükçü anlayış adına kendi yıkılışına seyirci kalması söz konusu 

olabilecektir14. Bu düşünce aynı zamanda, “militan demokrasi” olarak adlandırılmaktadır. 

Bu tartışmalarla birlikte, demokratik rejimin korunmasının, aynı zamanda ülkelerin kendi 

içlerindeki demokratik kurumların güçlendirilmesine de bağlı olduğu fikri, farklı görüşlerin 

ortak kabulüdür. Demokratik kurumlar ve demokratik kontroller, otorite üzerinde de denetimi 

sağlayacağından sağlıklı bir demokratik yaşamı oluşturmaya yardımcı olacaklardır. 

Demokratik rejim;  kendini yok etmeye yönelik tehlikeler karşısında sadece, özgürlükleri 

sınırlama türünden önlemler alma yerine, demokratik süreci koruyacak, güçlendirecek, 

özgüveni geliştirecek olanakları da yaratmak durumundadır15.   Yani, demokratik rejimin ya 

da özgürlükçü düzenin kendisini koruması gereksinimi, özgürlükçü demokrasi taraftarlarının 

büyük çoğunluğunca savunulmakla birlikte, hiçbir şeyin, kendi düşüncesine aykırı olan her 

düşüncenin demokrasi için tehlike görülmesi kadar da sakıncalı olmadığı da yine demokratik 

                                                        
13 Kapani, Kamu Hürriyetleri, …s.219. 

14 Kapani, Kamu Hürriyetleri, … s.219,220. 

15 Dahl, Demokrasi ve Eleştirileri, ... s.407. 
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rejim taraftarlarınca savunulan ortak düşünceler arasındadır. Demokrasi için ciddi bir tehdit 

oluşturmadığı sürece, anti-demokratik düşünceye de yaşama şansı verilmelidir. Bu yaklaşım 

tarzı, demokrasiye olan güveni artıracaktır. Demokratik olmayan düşünceler, demokrasi 

potasında eritilebilecektir16.  

Siyasal kontrol mekanizmalarının ötesinde, eğitimin yükselmesi, ekonomik güvenliğin 

artması, dolayısıyla yaşam standartlarının ve kültür düzeyinin gelişmesinin demokratik 

özgürlüğe güç kazandırdığı gözlenmektedir. Örneğin Amerika’da; eğitimin, kültürün ve refah 

düzeyinin yükselmesi oranında ırk azınlıklarına karşı gösterilen hoşgörünün de geliştiği 

değerlendirmesi yapılmaktadır. Yine araştırmalar genel olarak işsizlerin azınlıklara karşı, iş 

sahibi olanlardan daha az hoşgörülü olduklarını göstermektedir17. Siyasal gelişmelerin temel 

amacı, demokrasinin kurulmasıdır. Demokrasinin kurulması da ekonomik kalkınma ve 

kültürel değişime bağlıdır. Demokrasinin gelişimini sağlayacak toplumsal koşulların 

oluşturulmasıyla, demokrasi kültürünün yerleşmesinin sağlanması yöntemiyle, geleneksel 

toplumların da, zamanla modern toplumlarla aynı noktaya geleceği kabul edilmektedir. 

Sanayileşme ve teknolojik ilerlemelerin, insanı daha özgür kıldığı düşüncesinin, artan ulusal 

gelirin adil dağılımı ile birlikte; bireysel özgürlük kuramı üzerine kurulu olan ve ifade - 

örgütlenme özgürlükleri ile tanımlanan çoğulcu egemenliğe dayanan liberal demokratik 

düzen, geleneksel toplumlarca da benimsenebilecektir18.  

 

 

 

                                                        
16 Toktamış Ateş, Demokrasi ( Kavram. Tarihi Süreç. İlkeler ), 3. Baskı, Ümit Yayınları,  Ankara 1994, 

s.138,139.  

17 S.M Lipset, Siyasal İnsan, Çev:Mete Tunçay, Teori Yayınları, Ankara 1986, s.414,96. 

 

18 Levent Köker, Modernleşme, Kemalizm ve Demokrasi, 2. Baskı, İletişim Yayınları, İstanbul 1993, s.36,82. 
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ULUSAL DÜZEYDE HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN SINIRLAMA NEDENİ OLARAK 

MİLLİ GÜVENLİK 

 

Milli güvenliği bozucu tehlikeler zamana göre değişen bir nitelik taşımaktadır. Örneğin belli 

bir dönemde milli güvenliği ilgilendiren olay ya da olaylar, başka bir dönemde sadece kamu 

düzenini ihlal eder nitelikte ortaya çıkabilir. Milli güvenliği bozan tehlikeler, devletin 

bağımsızlığına ve milli egemenliğe yönelik olabilir. Bu tehlikeler doğrudan devletin varlığına 

ilişkindir. Bu niteliği taşımayan ama milli güvenliği bozan diğer bir tehlike örneği de savaşı 

gerektiren nedenlerdir. Kısaca milli güvenlik, bir devletin iç ve dış güvenliğine yönelik bir 

tehlikenin ortaya çıkışı ile ihlal edilmiş kabul edilebilir.  Ancak ortaya çıkan her durumda 

milli güvenliğin ihlal edilebilmesi için, yönelen tehlikenin “ gerçek ve yakın bir tehlike” 

olması şartı aranır.  Tehlike, bir ülke için doğrudan doğruya ve hemen giderilmesi olanaklı 

olmayan belli bir zarar doğuracak nitelikte olmalıdır. Bu koşul aynı zamanda; yönetimin keyfi 

olarak herhangi bir tehlikeyi, milli güvenliği ilgilendirdiği gerekçesiyle özgürlükler aleyhine 

kullanılmasını ve buna dayanarak olağanüstü önlemler almasını önlemektedir19. Bununla 

birlikte, demokratik anlayış çerçevesinde, milli güvenlik kavramına herhangi bir ideolojik 

içerik yüklemek olanağı yoktur. Milli güvenlik herhangi bir ideolojinin korunması anlamında 

kullanılamaz. Milli güvenlik ülkenin iç ve dış saldırılara karşı, yıkıcı eylemlere karşı 

korunmasından ibaret bir anlam taşımaktadır20.  

Bir toplumda, hak ve özgürlüklere sadece devletten değil, bireylerden ve gruplardan da 

saldırılar gelebilir. Anayasanın tanıdığı özgürlüklerin arkasına gizlenerek özgürlükçü düzeni 

ortadan kaldırma amaçlı eylemlere yönelik önlemlerin, yani hak ve özgürlüklerin kötüye 

kullanıldığı durumlarda da alınan önlemlerin kaynağı milli güvenlik olabilir. Milli güvenlik 

amacıyla getirilen sınırlamalar her zaman özgürlükleri kısıtlamaktadır. Ancak öyle durumlar 
                                                        
19 Akgüner, …Milli Güvenlik…,s.74,75. 

20 Bülent Tanör, Siyasi Düşünce Hürriyeti ve 1961 Türk Anayasası, Öncü Kitabevi , İstanbul 1969, s. 148. 
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olabilir ki, bireyler var olan özgürlüklerini içinde bulunulan olağanüstü ortam nedeniyle 

kullanamayabilirler;  bunun karşısında alınan önlemler, özgürlüklerin kullanılamaması 

sonucunu doğuran nedenleri ortadan kaldırma amacını taşıyabilir 21.   

Milli güvenlik kriteri, teknik bir kavrama dönüşmüş olup, yerleşik bir sınırlama nedeni olarak 

hak ve özgürlüklerin güvenlik gerekçesiyle sınırlanmasında kullanılmaktadır. Milli güvenlik 

kamu düzeninin bir ögesi olan kamu güvenliğinden ve kamu düzeninden farklı bir kavramdır. 

İç güvenliği ilgilendiren bir olumsuzluğun kamu düzenini de bozduğu belirtilebilir. Bununla 

birlikte, kamu düzenini bozan iç güvenliğe ilişkin her olayın milli güvenliği bozduğu 

söylenemez. Ayrıca milli güvenlikle ilgili faaliyetler, kolluk faaliyetleri olarak 

belirlenememektedir. Kamu düzeni, bir ülkede yaşayan halkın günlük yaşantısının güvenlik, 

sağlık, dirlik ve esenlik içinde sürdürülmesi için alınan önlemler ile bu doğrultuda gerekli 

koşulların sağlanması olarak tanımlanan bir kavram iken; milli güvenlik; siyasi, ekonomik ve 

hukuksal yönleri olan ülkenin yerleşmiş düzeninin sürekliliğini sağlayan üst düzeyde 

önlemleri içeren bir kavramdır. Kamu düzenini bozan faaliyetler genellikle süreklilik 

göstermediği halde; milli güvenliği bozan faaliyetler uzun süreli, içten ve dıştan gelebilen 

sürekli eylemler olarak kendisini göstermektedir. Ülkenin belli bir bölgesinde kamu düzeninin 

bozulması durumunda milli güvenlik nedenine dayanılamaz. Milli güvenlik nedenine 

dayanılabilmesi için tehlikenin ülkenin geneline yayılması gerekmektedir. Kamu düzeninin 

devletin işleyişine hakim olan ilkelerle birlikte bireylere uygulanan ve uyulması zorunlu olan 

kurallar bütününü anlatmasına karşın; milli güvenlik, devletin varlığını, ulusun yaşamını ve 

anayasal düzeyde siyasal yapıyı ilgilendirir. Bu nedenle milli güvenliği ihlal eden faaliyetlerin 

önlenmesinin; kamu düzenini sağlamada yeterli olan olağan hukuk rejiminin öngördüğü 

kurallarla sağlanamadığı hallerde de olağanüstü hukuk rejimleri uygulanır22. 

                                                        
21 Akgüner, …Milli Güvenlik…,s.112. 

22 Tayfun Akgüner, 1961 Anayasasına Göre Milli Güvenlik Kavramı ve Milli Güvenlik Kurulu, İÜSBF 

Yayınları, İstanbul 1983, s.67-71. 
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Milli güvenliğe ilişkin tehdit ve tehlikeler ile milli güvenliğin sağlanması gereğinin ortaya 

çıkışı genellikle olağanüstü dönemlerde olmaktadır. Dolayısıyla milli güvenliğin korunması 

gerekçesi ile özgürlüklerin yeniden düzenlenmesi daha çok olağanüstü rejim çerçevesinde 

olanaklı olacaktır. Ancak olağan zamanlarda da milli güvenliğe zarar verici nedenlerin ortaya 

çıkması ve bunun karşılığında milli güvenliğin korunması zorunluluğunun doğması olasılığı 

vardır.  Örneğin, olağan zamanlarda basın özgürlüğüne ve bilgilenme hakkına, milli güvenlik 

gerekçesi ile konulan sınırlar en çok rastlanan örneği oluşturmaktadır23. 

Devletler zaman zaman olağanüstü yönetim uygulamak zorunda kalabilirler. Ancak bu 

yönetim usulünün de hukuk kapsamında kalması gereği vurgulanmalıdır. Olağanüstü yönetim 

uygulamasının hukuk kapsamında kalmasını sağlayan koşullar ise; uygulamanın kısmi, geçici, 

ölçülü ve her aşamada yargı denetimine bağlı olması şeklinde belirlenebilir. Kısmi oluş, 

olağanüstü hal nedenlerinin ortaya çıktığı alanla sınırlı uygulamayı; geçicilik ise, olağanüstü 

hale neden olan zamanla sınırlılığa karşılık gelir. Ölçülük ilkesi; elverişlilik, zorunluluk ve 

orantılılık alt unsurlarını içerir24. Olağanüstü hal uygulamasının her aşamada yargı denetimine 

tabi tutulması, uygulamaların aynı zamanda hukuk kalıbında tutulmasının yegane 

yollarındandır. 

 

DEMOKRASİ-ÖZGÜRLÜK-HUKUK VE GÜVENLİK İLİŞKİSİ 

 

Demokratik düzende özgürlüklerin korunması ile sağlanan özgürlük ortamında ortaya 

çıkabilecek olan şiddete yönelik alınacak önlemler arasındaki hassas denge konuları son 

derece yaşamsal bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle çağımızda bütün dünyayı 

                                                        
23 Tanör, Siyasi Düşünce Hürriyeti..., s.147. 

24 Sevtap Yokuş, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Türkiye’de Olağanüstü Hal Rejimine Etkisi, Beta 

Yayınları, İstanbul 1996, s.69. 
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etkiler düzeydeki terör olayları ve güvenlik kaygısı bu sorunu da yoğunlaşarak artan güncel 

tartışma konusu haline getirmiştir. 

Demokratik düzende özgürlüğün kural, güvenlik önlemlerinin istisna olduğu gözden 

kaçırılmamalıdır. Demokratik toplumlar tehditler altında kalabilirler ve kendilerini korumak 

zorunluluğu doğabilir. Ancak demokrasiyi savunurken alınacak güvenlik önlemleri gerekli 

olduğu gibi, demokrasiyi ortadan kaldırmaya da neden olabilir.  Dünyada son gelişen olaylar 

la birlikte, bütün bunların tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bu anlamda ilkelerin ve 

istisnaların gözden uzak tutulmaması; özgürlükleri sınırlayacak önlemlerin istisnai olarak ve 

yargısal kontrol altında kullanılması zorunludur. Demokratik düzende, terörizmle 

mücadelenin kurumsallaşması vatandaşların uyanıklığına ve kişisel sorumluluğuna da 

bağlıdır. Özgürlükler ancak barış ortamının sağlanması şartıyla gelişebilecektir. İnsan 

haklarının merkezindeki sorun ise, özgürlük ve güvenlik dengesi noktasındadır25. 

Dünyadaki bütün rejimler, düzensizliği ve şiddeti önlemeyi amaçlarlar ve kendi varlıklarını 

sürdürmeye çalışırlar. Yaygın şiddet, genel olarak demokratik sürecin başarısızlığının bir 

belirtisi olarak görülmektedir. Demokratik düzenin çöküşü, siyaset yapımcılarının azınlıkların 

uzlaşmaz tutumlarının sonucu olarak algılanabilir. Ancak, yarışmacı ve özgür demokratik 

sistemler olarak kalabilen demokrasiler, özgürlükleri sınırlandıran veya şiddetin egemen 

olduğu demokrasilerden daha başarılıdırlar. Demokrasi, anlaşmazlıkları şiddete başvurmadan, 

katılma ve sorunlara yanıt verebilme olanakları sunarak çözüme kavuşturabileceği esasına 

dayanan bir strateji olarak da tanımlanabilir. Şiddet ve zor kullanımının ortaya çıktığı 

ortamlarda demokrasi tehdit altındadır. Şiddet ortamı, aynı zamanda düzeni sağlayacak 

                                                        
25 Laure Ortız, “Demokratik Bir Rejimde Terörizme Karşı Zorunlu Önlemler”, “İnsan Hakları ve Güvenlik” 

Konulu Uluslararası Toplantı, Türkiye Barolar Birliği, Ankara 7-8 Aralık 2001, sunulan bildiri metni.  
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olanların, güvenliği sağlamadaki başarısızlığına ve vatandaşların otoriter alternatiflere olumlu 

bakmalarına yol açar26. 

Liberal demokrasinin yirminci yüzyıldaki büyük düşmanlarına karşı her zaman direndiğini 

belirten görüşe göre, bu sorunlardan birçoğu liberal demokrasinin siyasi teorisinin 

kendisinden kaynaklanmaktadır. Çünkü liberal demokrasi zayıf bir demokrasi teorisidir. 

İçerdiği demokratik değerler seçmeye ve şarta bağlıdır ve sadece bireysel ve özel amaçların 

aracıdır. Bu temel üzerinde katılımın veya yurttaşlık erdeminin gelişimi olanaklı değildir. 

Liberal demokrasi, kamusal adaleti güvence altına almaktan çok bireysel çıkarları 

gözetmekte, bireyleri verimli bir şekilde bir araya getirmekten çok onları güvenli bir şekilde 

birbirinden ayrı tutmaktadır. Sonuçta bireyin özel alanına, mülkiyetine çıkarlarına ve 

haklarına karşı her saldırıya şiddetle direnmekle birlikte; topluluğa, adalete ya da katılıma 

yönelik saldırılara karşı koymakta fazlaca etkili olamamaktadır. Bu yöndeki zayıflık bireye 

ilişkin savunmayı da zayıflatmaktadır. Çünkü bireyin özgürlüğü, bireyi aşan siyasi 

eylemliliğin bir sonucudur27. 

Güvenlik, özgür bir toplum için temel önemdedir. Bireylerin hak ve özgürlüklerinin 

kullanabilmeleri için güvenlik içinde olmaya gereksinimleri vardır.  Ancak güvenlik, kendi 

başına bir değer değil, özgürlük değeri için araçsal niteliktedir. Bu bakımdan, güvenlik 

özgürlüğün ancak türevi olarak açıklanabilir. Özgürlük ve güvenlik birbirinin rakibi olmayıp 

birbirini tamamlar. Burada can alıcı nüans, özgürlük ve güvenliğin dengelenmesini esas 

almanın, bunları rakip olduğu düşüncesine götüreceği tehlikesidir. Bu nedenle güvenliği 

sağlama yükümlülüğü devleti sürekli özgürlükleri sınırlama gibi bir yola itebilir. Güvenlik 

                                                        
26 G.Bingham Powell, Çağdaş Demokrasiler (Katılma, İstikrar ve Şiddet), Çev:Mehmet Turhan, Türk 

Demokrasi Vakfı ve Siyasi İlimler Derneği Ortak Yayını, Ankara 1990, s.13,213. 

 

27 Benjamin R. Barber, Güçlü Demokrasi, Yeni Bir Çağ İçin Katılımcı Siyaset, Çev:Mehmet Beşikçi, Ayrıntı 

Yayınları, İstanbul 1995, s.32,33. 
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uğruna özgürlükleri feda etme mazeretine dönüşür. Dolayısıyla, özgürlüğü güvenlik açısından 

değil, güvenliği özgürlük açısından değerlendirme esas alınmalıdır. Bundan kasıt, güvenliği 

önemsizleştirilmesi değil, özgürlüğe hizmet etmeyen güvenliğin değersizliğidir28. 

Günümüzde güvenlik kavramının anlamı değişmiştir. Güvenlik kavramı ülke toprağının dış 

saldırılara karşı güvenliği veya ulusal çıkarların dış politikada korunması ya da nükleer 

tehdide karşı küresel çapta güvenlik olarak uzun zaman dar anlamda yorumlanmıştır. Bugün 

ise insan güvenliği; açlık, hastalık ve baskı gibi tehditlerden korunma ile toplum içinde 

günlük hayat düzeninin ani ve zararlı bir şekilde kesilmesinden korunma olarak iki ayrı yönde 

düşünülmektedir. 1994 yılında Birleşmiş Milletler’ in yıllık yayını olan İnsani Gelişim 

Raporu’nda güvenlikle ilgili şu elementlerden söz edilmektedir: ekonomik güvenlik, gıda 

güvenliği, tıbbi güvenlik, çevre güvenliği, kişisel güvenlik, toplum güvenliği, politik 

güvenlik. Böylece günümüzde, devletleri dış tehditlerden korumaya odaklanmış geleneksel 

güvenlik yaklaşımı aşılmış; toplumları, grupların ve bireylerin güvenliğine, askeri olmayan 

tehditle ilgili olarak insan güvenliğine ulaşılmıştır. Soğuk savaşın sona ermesinden itibaren 

insan güvenliğinde özne genişlemiş ve derinlik kazanmıştır29. 

Ayaklanmacı terörizm, niteliği gereği küçük bir grubun gizlilikle yürütebileceği bir faaliyet 

olduğu için, büyük ölçüde demokratik devletlerin sorunu olarak gözlenmektedir. Totaliter 

rejimlerde, yaşam tümüyle kontrol altında tutulduğu için, terörizm suçlarının işlenmesi de 

güçtür. Özgürlüklerin aynı zamanda terörist faaliyetlerin gerçekleşmesine olanak yaratan bir 

ortam sağladığı söylenebilir. Ancak, terörizmle mücadelede de insan haklarına saygı, kalıcı 

bir başarı için şarttır. Totaliter rejimler, terörizmi daha kolay bastırabildikleri halde, daha 

                                                        
28 Mustafa Erdoğan, Özgürlük Perspektifinden Hukuk ve Demokrasi, Kesit Yayınları, Ankara 2013, s.17-23. 

 

29 Roland Paris, “ Human Security “, International Security, Vol: 26, No:2 ( Fall 2001 ), p.89,90; 96,97. 
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büyük siyasal patlamaların olması olasılığı yüksektir30. Zaten totaliter rejimlerle terör iç içe 

geçmiştir. Totaliterizm tanımlarında mutlaka teröre yer verilmektedir. Totaliterizmde terörün 

özellikle iki yönü vurgulanmaktadır. Birincisi, totaliter hareketin iktidara gelmeden önce, eski 

düzeni yıkmak için şiddetin gerekliliği; ikincisi de, iktidara geldikten sonra, direnişlerin 

ezilmesidir31. 

Demokrasi zemininde totalitarizme karşı durmak, hak ve özgürlükleri koruyarak onları feda 

etmeden güvenliği sağlayabilmek, terör karşısında demokrasiyi ve özgürlükleri garanti altına 

alabilmek güncel tartışma konuları arasındadır. Şiddet içeren her olayla birlikte bu tartışma 

konuları gündeme gelebilmektedir. Görünen o ki, bu konu bilinmeyen bir zamana kadar 

gündemde kalmayı sürdürecektir.  

Gerçekten, bu yüzyılın en çetrefil sorunu, demokrasi düşmanlarına karşı demokrasiyi, 

demokratik yöntemlerle savunmak güçlüğü ve çerçevede güvenlik kaygıları olacaktır. 

Demokratik sistemlerde demokrasinin içerdiği en zayıf nokta, koruduğu özgürlük ve hak 

eşitliğini, özgürlük ortamını ortadan kaldıracak hareketlerle paylaşıp, demokrasiyi bunların da 

hizmetine sunmak zorunda kalmasıdır. Ancak bunun tersi örnekler de yaşanmaktadır. 

Örneğin, Avrupa Birliği’ nin Avusturya’da Jörg Haider ve partisine karşı giriştiği 

mücadelede, demokrasiyi savunmak söz konusu olunca, demokrasilerin kimi kez pek de 

demokratik sayılmayacak önlemler alabileceği de görüldü. Böylece sözün eyleme dönüşmesi, 

fikrin suç haline gelmesi beklenmedi32. Bununla birlikte kesin olan şu ki; özgürlüğün esas, 

güvenliğin ise bunu sağlamada bir araç olduğu perspektifinden sapılması, her zaman 

özgürlükler açısında tehlikeli sonuçlara götürebilecektir. 

 

                                                        
30 Sertaç Başeren, “Terörizm ve İnsan Hakları”, “İnsan Hakları ve Güvenlik” Konulu Uluslararası Toplantı, 

Türkiye Barolar Birliği, Ankara 7-8 Aralık 2001, sunulan bildiri metni, s.10,11. 

31 Atilla Yayla, “Terörizm: Kavramsal Bir Çerçeve”, AÜSBFD, C:XLV, No:1-4, Ocak-Aralık 1990, s.361. 

32 Mine G. Kırıkkanat, “Totalirizme Karşı Demokrasi”, Radikal Gazetesi, 4 Şubat 2000, s.7. 
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SONUÇ 

Özgürlük-güvenlik ilişkisi üzerine düşünmek, tartışmak ve bakış açılarını netleştirerek 

benimsenmesi doğrultusunda çaba harcamak son derece önemli hale gelmiştir. Çünkü bu 

konulardaki karmaşa ve sapmalar insanlığın geleceği açısında büyük olumsuzluklara neden 

olabilecektir. 

Burada altı çizilmesi gereken ne özgürlükten ne de güvenlikten vazgeçilebileceği gerçeğidir. 

Güvenlikli bir ortam tek başına özgürlükleri sağlamada yeterli olmayacaktır. Ancak güvenlikli 

olmayan bir toplum özgür de kılamayacaktır. Çözüm yöntemleri, güvenliğin özgürlüğün 

dengesini sağladığı düşüncesinden çok, özgürlükleri kullanabilmek için alan açtığı 

düşüncesinin ön kabulü ile geliştirilmelidir.  

Demokrasi düşüncesinin gelişimi, hukukun ulusal ve ulusal üstü düzeyde hakim kılınması ve 

özgürlüklerin asıl olduğu fikrinin benimsenmesi, güvenlik konusunda da doğru bir 

perspektifin oluşturulmasını sağlayacaktır. Demokrasi ve hukuk kalıbına oturtulmuş bir 

güvenlik anlayışı, özgürlükleri dengeleme çabasının ötesinde, özgürlüklerin 

gerçekleşebilmesinin zeminine dönüşecektir. 

Devletlerin egemenlikleri kapsamında, güvenliğin, demokrasi ve özgürlüklerin korunarak 

hukuk çerçevesinde sağlanması; uluslararası güvenlikten daha kolay gibi gözükmektedir. 

Bunun temelinde iç hukukun daha güçlü oluşunun payı büyüktür. Uluslararası güvenliğin de, 

demokrasi ve özgürlüklerden ödün vermeden sağlanmasının en iyi yolu, hukukun etkinliğinin 

ve demokrasinin global düzeyde geliştirilmesidir. 
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POLITICAL PARTIES IN GREECE 

 

Serdar Örnek- Giasemi Ververi 

 

INTRODUCTION 

 

For decades in Greece they were only two big parties New Democracy and Pasok that they were 

struggling for the win of power. All these years two families (Karamanlis-Papandreou) were 

marking the politics of Greece and the future of the country. In fact Greek people were so 

attached to the strong personalities that most of the times they were voting only with the criteria 

of whom was the leader of the party.  

But the last 10 years the Greek political scene has changed a lot and it has changed even more 

the last 3 years after the economic crisis started. In the old times in the Parliament there will be 

only four parties. But nowadays the number of parties has raised to seven with no party being 

able to win the needed seats in the Parliament to form a Goverment. After the economic crisis 

many new parties has emerged from the old ones and this had as a result the change of the parties 

character. The ideological character of modern Greek political parties, especially the two largest, 

has changed significantly over the past fifteen years. The parties in power have tried to reach out 

to the ‘middle voters’ consciously choosing to focus on non-ideological issues such as 

environment, culture, education, new technologies or government effectiveness, significantly 

affecting the party system in Greece. 

After the economic crisis the biggest different that seperated the parties was who is in favor of 

the rescue packets and who is not and the Greek people voted regarding these difference.  

The purpose of this paper is to present the features, the history and the ideologies of the parties 

that they won a seat in greek Parliament after the last elections. This study aims to make more 

understandable current political situation in Greece.   

 

NEW DEMOCRACY- ND 

New Democracy is a center-right political party in Greece. Its leader Antonis Samaras is the 

Prime Minister of Greece. New Democracy was founded in 1974 by Konstantinos Karamanlis, 

who oversaw the country’s transition from military dictatorship to democracy. It generally 

supports greater economic liberalization, including privatization and lower taxes, and is a strong 

supporter of European integration.  
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Greek political parties traditionally have been creations of charismatic leaders, and New 

Democracy was no exception. From the outset it was dominated by Karamanlis, whose influence 

over the party’s affairs continued to be strong even after he was elected president in 1980. Under 

Karamanlis’s leadership the party was strongly in favor of Greece’s entry into the European 

Economic Community and was committed to Greece’s membership in the North Atlantic Treaty 

Organization and the country’s western orientation. 

New Democracy was the Government of Greece between 1977 and 1980 with Prime Minister 

Konstantinos Karamanlis and until the election of 1981 with George Rallis, from 1990 until 1993 

with Prime Minister Konstantinos Mitsotakis, and from 2004 until 2009 with Prime Minister 

Kostas Karamanlis. In 2009 national elections the party got the lowest votes in their history and 

defeated by PASOK. In May 2012 national elections the party got 18.85% of the votes and won 

108 seats in the Greek Parliament. Because no party was able to form a ruling coalition, Greeks 

voted again in June 2012. In June 2012 national elections New Democracy got 29.66% of the 

votes and won 129 seats in the Parliament handing New Democracy only a narrow victory over 

the ant bailout party Syriza (Coalition of the Radical Left). ND leader Antonis Samaras then 

became prime minister at the head of a coalition government that included PASOK and the 

Democratic Left party. 

During 2009-2011 ND was in opposition to the first rescue package from Europe. The party did 

not support the first EU/IMF rescue package of May 2010 and the three related austerity 

packages of March 2010, May 2010 and June 20111. New Democracy was supporting a 

renegotiation of the rescue package. At that time many members that came against Samaras and 

wanted to vote in favor of the rescue package where deleted by the party2. After the crisis that 

had occurred because Papandreou announced a referendum3 negotiations followed in which 

Samaras offered to support the austerity package, to which before was against it, with the 

condition that Papandreou would resigned and the country would led to early elections4. The 

referendum was never held, and Papandreou resigned in early November 2011. ND supported 

the new national unity government headed by Lucas Papademos. Like we mentioned above, all 

this events led to the national elections of June 2012 where Antonis Samaras became prime 

minister at the head of a coalition government. 

                                                        
1 Helena Smith,"Greece approves sweeping austerity measures". The Guardian,  06.05.2010  
http://www.guardian.co.uk/world/2010/may/06/greece-crisis-approves-austerity-measures 
2 Antonis Galanopoulos, Elena Vorinou, “172 'yes' with recriminations and deletions” Eleutherotupia Newspaper, 
07.05.2010,  http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=07/05/2010&id=159403 
3 In this referendum Greek people will decided if they want the rescue package from Europe or not. 
4 “Samaras: Our proposal is still on the table”, Kathimerini Newspaper 
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_wsite1_1_05/11/2011_413425 
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New Democracy is in favor of European Union. They believe that Greece can overpass the 

economic crisis only if she stays inside the Europe Community and with the help of the 

European countries. They want to make the country more attractive to foreign investors so they 

will invest in Greece and help the country with the economic problem. They want to improve the 

competiveness of the Greek economy with the liberation of the market and by investing more in 

new technologies5. Samaras also before the elections has promised to raise pensions and cut 

taxes, and has said he wants to renegotiate aspects of the memorandum. He tried to negotiate the 

austerity meters without being any successful that’s why the taxes were increased and the 

salaries and pensions were decreased.  

 As it comes to the foreign policy they believe also that the Cyprus issue can be solved with the 

help of Europe and that’s why they will continue to work with the Cyprus Republic for a solution 

that will benefit all the sides both Greek Cypriots and Turk Cypriots. Another major goal is to 

ensure that Greece will play a leading role in the Balkan region. That’s why New Democracy 

wants to promote a network of bilateral agreements with the neighbor countries. Also they are 

planning of establishing an International University in Thessaloniki as a meeting point for the 

Balkan Cultures. For Turkey they believe that if they become a member of European Union it 

will help to find a solution to the problems that are separating the two countries with respect to 

the territorial sovereignty and with the absence of the threat of using force6.   

 

PANHELLENIC SOCIALIST MOVEMENT -PASOK 

The Pan-Hellenic Socialist Movement (PASOK) was founded in 1974 as a radical Marxist-

inspired party that called for tighter government regulation of the economy, but since its 

founding it has transformed into a mainstream social democratic party. The party was founded 

by Andreas Papandreou and he was Greece’s Prime Minister from 1981 until 1989 and 1993 

until his death in 1996. Based on its founding declaration, the purpose of the action of PASOK 

was to bring the country: national Independence, Democratic Sovereignty, Social Liberation and 

Democratic process. These principles were supported by the founder himself and many of the 

founding members. 

Just like Karamanlis, Andreas Papandreou was a charismatic figure. In a poll for the newspaper 

Real News in 2010, was voted as the best prime minister since 19747. He was perhaps the 

                                                        
5 “The Government Program of New Democracy for the Economy”, from the formal site of the party, 
http://web.archive.org/web/20090326083204/http://www.nd.gr/programma/index1.html 
6 “The Government Program of New Democracy for the Foreign Policy”, from the formal site of the party, 
http://web.archive.org/web/20091009093910/http://www.nd.gr/programma/index7.html 
7 “Real News” Newspaper 31/01/2010 
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politician with the biggest contribution in shaping the political and party system in modern 

Greece. He imposed the pole of Right and Anti-Right parties. Important achievements of his 

government was the legalization of civil marriage, voting at 18, the recognition of the genocide 

of Greeks of Pontos, the limitation of President’s power and the changing of the health system.  

After the electoral defeat of PASOK in 2004, began a process of reorganization of the party at all 

levels and adapt the organizational structure to the demands of our time focusing on citizen 

participation, decentralization and the use of new technologies. In national elections in May 2012 

PASOK took 13.18% of the vote and in June 2012 PASOK took only 12.3% of the vote finishing 

third after SYRIZA. This percentage was the worst of its history. Nevertheless ND, PASOK and 

Dimokratiki Aristera agreed to the creation of the coalition government to renegotiate the 

Memorandum. PASOK’s today president is Evangelos Venizelos. 

After Andreas Papandreou death many things in PASOK changed. In fact PASOK’s ideology 

changed dramatically from its foundation. It started as a social democratic party of the left and 

after that it became a party that moved to the middle ground8. The absolute priority of the party 

is to stay in the European Union and continue with the Euro currency. The equation of social 

justice = economic progress has come to an end. In its place using striking measures PASOK 

tries to reduce the deficits created by the welfare state. The party in 1996-2004 periods became, 

formally and materially, a formation and reproduction of personal patronage of party’s elites. 

PASOK’s social and electoral base has changed. In the past the less rich people like housewives, 

unemployment youth, farmers and pensioners used to be PASOK’s electoral base but this 

changed as the private entrepreneurship sector is its new base9. The party of “non privileged” has 

become the party of “surefire classes”10.  

PASOK, meanwhile, finds itself in a transitional phase. After its crushing defeats at both general 

elections this year, the party is seeking a new relevance, which will decide whether it survives in 

its current form, or it will disappear completely. Many former government members are thinking 

of forming new political movements. PASOK is entering a phase of rebuilding. All its 

organizations are undergoing changes in terms of leadership, structure and purpose. At the same 

time, the party is looking for a new ideological direction. The period 2009–2011 proved 

disastrous for PASOK. Its failure to quickly identify the threat of the crisis, its reliance on 

measures dictated by the troika and its inability to identify and implement swift structural 
                                                        
8 G. Mauris «The ideological radiograph of the nowadays PASOK », “ΤΑ ΝΕΑ” Newspaper, 10/10/01  
http://www.vprc.gr/4/11/1_gr.html. 
9 Vernardakis, Chr. (2000). “Les élections grecques d’avril 2000. Le cas d’un bipartisme   
Convergent”, Pole Sud, s. 145-157 
10 Vernardakis, “ The creation, evolution and transformation of PASOK: From mass party into state party ” 
http://www.vernardakis.gr/uplmed/8_evolution%20pasok.pdf 
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reforms that would have addressed the inefficiencies and inequity in Greek society led to the 

disaster of the party that shaped Greek politics for three decades. The challenge for PASOK is to 

wipe out a large part of its history, not just the last two years but many of the practices it engaged 

in since first coming to power in 1981, such as handing out jobs in the civil service to party 

supporters, developing unquestioning relationships with labor unions, permitting corruption in 

the awarding of public sector contracts, failing to organize the public administration and ignoring 

the country’s growing economic weaknesses. Breaking with its past will be a tall order for 

PASOK given that the party has yet to undergo a major overhaul of personnel and retains a 

number of elite figures that are largely unlike in the public’s eyes.  

Venizelos, whose reign as finance minister, between the summer of 2011 and April this year 

proved controversial and damaging to his popularity, faces a huge personal challenge in 

convincing voters that he has the potential to lead a renewed PASOK. For the time being, 

PASOK’s ideological direction remains uncertain. There is much talk of PASOK becoming a 

mainstream European social democratic party but there has been no attempt to elucidate what 

this might entail. Venizelos is determined to have close control over the reshaping of the part and 

this has caused friction with some of PASOK’s higher elite members. He appears to want to 

strengthen his leadership credentials by being seen to play a significant role in the negotiations 

over the new austerity package and Greece’s bailout terms.11 

As it comes to party’s ideology at the beginning the party was very critical of NATO and the 

European Union but nowadays PASOK is in favor of the idea that Greece should stay in the euro 

currency and in the European Union. Andreas Papandreou wished to create a world where wealth 

and power would be shared by more countries than just the United States but the last decades 

PASOK is in favor of the elites. Also the party has taken tight fiscal policies; privatization of 

state enterprises and a broadening of the tax base (by shifting the tax burden to the lower classes) 

were implemented. 

Also PASOK wants to give to the State a new form. According to party’s official page PASOK 

wants a radical change in the physiognomy of the parties so they can be more open and 

democratic12. Also they want to lower the age limit for election and change the institution of the 

President of the Republic. As it comes to the accuracy they believe that the law incomes are not 

the problem but the actual problem is the high prices. So they want to lower the prices so the 

                                                        
11 Nick Malkoutzis, “Under pressure: The first hundred days of the Greek Government” September 2012, 
http://www.fes-athens.org/media/pdf/FEF_005_Malkoutzis_FIN.pdf  
12 http://www.pasok.gr/portal/resource/contentObject/id/81e35a51-16d6-4e6e-bb0f-5acc818085e5 
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inflation will be in lower levels13. As it comes in the agricultural policy the new national 

production model can only be based in Greece’s own powers by firstly expanding the productive 

base, starting from primary sector, agriculture and farming. First goal is the exports to be bigger 

from imports, they want also to encourage domestic production and high levels of self food 

sufficiency14.   

COALITION OF THE RADICAL LEFT - SYRİZA 

The Coalition of the Radical Left or SYRIZA was a coalition of left parties and organizations in 

Greece. Original members (parties and unions) of SYRIZA was Synaspismos, AKOA, KEDA, 

DEA and Active Citizens. Before the national elections in 2007 also joined SYRIZA, DIKKI and 

Ecological Intervention15. Made up of 16 ideologically diverse left-wing parties, SYRIZA 

includes "social democrats, radical ecologists, radical socialists, Trotskyists, and even 

anarchists", according to Matthaios Tsimitakis, a SYRIZA supporter and an editor of political 

blog Greek Left Review. 

Typically SYRIZA begins his story in the national elections of 2004 with the participation of 

several leftist politicians, sometimes coming from different historical and ideological roots, but 

with a common action on the key issues that had occupied the Greek society during the late '90s 

(Nato invasion in Kosovo, privatization, social rights). In the 5th Conference (7-10 February 

2008) receiving 70% of the votes Alexis Tsipras elected president of the party. In the first 

election campaign, chaired by A. Tsipras, SYN gathered just 4.6%. The modern program that 

Tsipras chose was criticized by the members of the party accusing him that it was responsible for 

the low amount of the votes that they received. But in 2012 elections SYRIZA with its modern 

program managed to take 26.8% of the votes. For the first time SYRIZA took part in 2012 

elections as a party16 and not as a coalition and it managed to gain so much power that it came 

second after Nea Dimokratia.  

As a symbol of SYRIZA was chosen the five-pointed star that manifests unity, along with three 

waving flags: a red for the classic left, a green for ecology and a purple for the 

“interchangeability” and opposition to paternalism. 

SYRIZA is not a party that belongs to the center. It is between the Greek Communist Party and 

PASOK. We can say that it is like an umbrella of leftist parties ranging from softer-line 

                                                        
13 http://www.pasok.gr/portal/resource/contentObject/id/4fe769a9-379c-41b7-b0d6-29981481fac5 
14 http://www.pasok.gr/portal/resource/contentObject/id/3d0a886a-f023-4468-9065-65898e3fa017 
15 Panagiotis Tsoutsias, “All the nations of SYRIZA”, “Έthnos” Newspaper, 17.04.2009 
16 “SYRIZA a single party”, “ΤΑ ΝΕΑ” Newspaper, 22.05.2012 
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communists to Marxists to social democrats. The “radical” in its Greek name translates more 

accurately as “nontraditional17.”  

As it comes to SYRIZA’s ideology it supports Greece's membership in the European Union, but 

rejects the austerity measures required by the memorandum. SYRIZA has made repeated 

overtures to other parties on the left inviting them to form an anti-bailout coalition. However, 

both the KKE and Democratic Left have rejected this proposal. According to Syriza’s program 

they want state control on the banks and renegotiation of a new loan agreement with the Troika. 

Also they want reintroduction of collective agreements on salaries, protection of salaries, 

pensions, public health and education. Also they want a new taxing system as it regards the rich 

people and zero tolerance to corruption and patronage. They support the mobilization of the 

productive forces in order to transform Greece’s economic base18.  

Syriza wants to dissolute the police and also is against the compulsory military service. As it 

comes to the immigrants Syriza is against to the concentration camps and border walls. It wants 

to legalize all the illegal immigrants and to improve the areas that they live. Also it wants to the 

extension of unemployment benefits to everyone, natives and immigrants, until they find work, 

and gradually increase it to 80% of final salary for the first two years. It’s the only parliamentary 

party that supports the right to same-sex marriage, with equal rights to different sex marriage. 

POPULAR ORTHODOX RALLY -LAOS 

Laos was formed by former journalist and former member of  New Democracy party, Giorgos 

Karatzaferis on September 14, 2000. Laos is a right party19 but its critics placed to the far-right20. 

Purpose of the party is to come to the power by all legal and democratic means21. 

In 2004 national elections took only 2.2% of the votes and it didn’t manage to take place in the 

Hellenic Parliament. In the national elections of 2007 the party for the first time in the history 

managed to take a place in the Parliament, gaining 3.8% of the votes and 10 seats. In the national 

elections of 2009 LAOS collaborated with Greece ecologists raised its votes to 5.63% and 

entered the Parliament with 15 seats. In national elections in May 2012 LAOS came ninth 

winning 2.90% of the votes and lost the entrance in the Greek Parliament for a few votes. The 

                                                        
17 Rachel Ronadio “Leftist Party Rise Upends Greek Political Order”, New York Times 11.05.2012  
 
18 Interview of Panagiotis Pantos representative of Syriza in Nea Smurni. 
http://www.ilgrandecolibri.com/2012/06/greece-syriza-promises-rights-for.html 
19Xristos Xaritos, “The National Right and Center-Right”, 30.06.2009 
http://www.metopo.gr/article.php?id=3881 
20 Vasiliki Georgiadou, Βασιλική Γεωργιάδου, «How is filling the tank of the extreme right? Response strategies of 
LAOS and protest vote», Kritiki Publishing’s, Athens 2009, p. 2 
21 Formal site of Laos “Party Statute” 
http://www.laos.gr/laos.asp?epilogi='pdf/Katastatiko_LAOS.pdf'&page=laos 
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same story repeated in the June 2012 elections were it gained 1.58% of the votes and lost the 

representation in the Parliament22.  

The members of Laos are persons that coming from the wider political spectrum. Members of 

Laos are Aleksandros Chrisanthakopoulos former member of PASOK, Makis Voridis president 

of the former party Greek Front, Kostas Kiltidis former member of New Democracy and many 

others. In the past in the lists of the party were included members of the nationalist party Golden 

Dawn but after years of efforts the president of Laos Giorgos Karatzaferis has managed to take 

them out from the lists23.  

In November 2011 Laos participated in the coalition government of Loukas Papadimos with 

New Democracy and Pasok and it was its first time that it came to power. But after refusing to 

support further strict measures and after the disappointment of Greek people the president 

announced on February 2012 the withdrawal of its support to the government24. The participants 

of the party resigned from their positions except Makis Voridis and Adonis Georgiadis that were 

deleted from Laos and later joined New Democracy.  

The Popular Orthodox Rally began as a party with an Orthodox Christian religious identity, but 

also one with a radically nationalist political identity. Although it has since tried to 'moderate' the 

nationalist part of its appeal. As it comes to Laos ideology like we said before many of its 

opinions are radical. According to an article to “Ta Nea” newspaper Laos has proposed in the 

past that decisions should be taken by a council in which will participate military officers and 

church officials25.  

As it comes to Laos foreign policy the party has expressed many times the belief that because of 

geographical, political, religious and cultural reasons Turkey does not belong to Europe and 

should not entry. Also about the Macedonia problem they support that the name given to Skopje 

should not include the term Macedonia and Greece should veto FYROM26’s entry to the 

European Union.   

Laos is against illegal immigration and wants the removal of the 2010 Law about citizenship. As 

party leader Giorgos Karatzaferis has said “I don’t want them. This is where I stand. I don’t want 

                                                        
22 National Election Results of June 2012 
http://ekloges.ypes.gr/v2012b/public/index.html#{%22cls%22:%22level%22,%22params%22:{%22level%22:%22e
pik%22,%22id%22:1}} 
23 Interview of Giorgos Karatzaferis in “Neoi Fakeloi” 
http://folders.skai.gr/main/theme?id=263&locale=el 
24 The party's short membership in the interim government has caused some voters to flee to far-right parties such as 
Golden Dawn. 
25 Aristotelia Peloni, “The Secret Orthodoxy of LAOS”, “ΤA NEA” Newspaper, 13.06.2009 
http://www.tanea.gr/ellada/article/?aid=4521704 
26 Greece doesn’t recognize the name Macedonia instead of Macedonia they use the name FYROM 
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them to become majority27”. According to Laos first has to be an inventory of all the immigrants 

that they are living illegal in the country. After that considering the needs of Greek economy, the 

population limit for the immigrants and their skills should taken the decision of who should be 

stay and who should be live28.  

INDEPENDENT GREEKS 

Independent Greeks is an independent, conservative, patriotic right party. The members of the 

party claim that it’s not a center-right party. According to its President the party is "over" by 

such notions. It is neither right nor left, nor centrist. It is independent and above all national. The 

party was created in 24 February of 2012 by a former member of the Parliament Panos 

Kammenos and who is also the president of the party. Kammenos had been expelled from the 

New Democracy parliamentary group after voting against Lucas Papademos' coalition 

government in a vote of confidence. The creation of the party was announced through social 

network sites like Facebook and Twitter by Kammenos himself. After its creation the party 

joined 10 former members of New Democracy that were unhappy with the bailout agreement.  

In the May 2012 national elections the party came fourth taking 10.6% of the Greek votes and 

winning 33 seats in the Parliament. In the June 2012 national elections the party came again 

fourth but this time with fewer votes taking 7.5% of the votes and winning 20 seats in the 

Parliament.  

Independent Greeks claimed to have nothing in common with New Democracy. They reject the 

loan agreement between Greece the European Union and the International Monetary Fund. 

Kammenos claims that Greece has fallen victim to an international conspiracy29. Kammenos has 

said that the party would not work with PASOK or ND after the election. He also rebuffed an 

unexpected overture from Alexis Tsipras, leader of left-wing SYRIZA, who had suggested that 

the parties might work together in an anti-bailout coalition. 

According to the founding Declaration of the party they make non-negotiable the principles of 

national independence and sovereignty. They will precede the national interest and they will 

respect the Constitution and the Parliament Democracy. They also call for the cancel of the 

memorandum which it deems illegal and they refused to accept the onerous, illegal debt which 

was formed with usurious interest rates. Also they demand the removal of any immunity 

officials, parliamentarians and ministers for crimes committed against the Greek people and 

                                                        
27 “Laos chief accuses PASOK, ND of betraying the country”, “Kathimerini” Newspaper, 09.04.2012 
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_wsite1_1_09/04/2012_437123 
28 Interview of the former member of Laos in the newspaper “En Peirai”, 21.05.2011 
http://www.voridis.gr/?q=node/895 
29 “Kammenos introduces the Independent Greeks”, “Athens News” Newspaper, 12.05.2012 
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public property. In the same time they are requiring the punishment of abusers of public money 

and the confiscation of their assets. Also they call for protection of the national sovereignty and 

they are demanding the determination of the Greek Exclusive Economic Zone and the German 

war reparations3031.  

Also they believe in the values of Orthodoxy and its contributions to the Nation and they 

guarantee the freedom of religion for every citizen. They believe in the united Europe, where all 

member states are equal, preserving their national status and dignity and deny the logic and 

practices that have turned it into a vehicle of interest of the most powerful countries and the 

global banking system. Also they believe in the free market where the product is distributed 

fairly and is not undermine the country’s economy32.  

DEMOCRATIC LEFT- DIMAR 

Democratic Left is a democratic social party in Greece. The party created in 2010 from members 

of left-wing party Synaspismos. After the 6th Congress these members exited Synaspismos and 

they were been followed by more than 500 celebrities and intellectuals. Among the members that 

participated in the establishing in this new party were four Parliament members of SYRIZA that 

they were belonging to the Renewal Wing Coalition, Fotis Kouvelis, Thanasis Leventis, Grigoris 

Psarianou and Nikos Tsoukalas.  

In January 2011 DIMAR proposed to the party of Green Ecologists to create a forum of dialogue 

between the two parties and to cooperate but the Green Ecologists rejected the proposal33. The 

first party congress held from 27 March until 3 April of 2011. Fotis Kouvelis was elected the 

president of the new party gathering 97.31% of the votes. After joined the party six Parliament 

members from PASOK the party raised the number of parliament members to 10 and could form 

a parliamentary group34.  

In the national elections of 2012 the party got 6.11% of the votes, won 19 seats in the Greek 

Parliament and it became the 7th biggest party in Greece. In the national elections of June 2012 

DIMAR was the 6th largest party got 6.26% of the votes and won 17 seats in the Parliament35.  

                                                        
30 For the invasion and occupation of Greece in the Second World War 
31 All the manifesto of the party founded by Panos Kammenos, 24.02.2012 http://www.iefimerida.gr/news/38291CF 
32 All the manifesto of the party founded by Panos Kammenos, 24.02.2012 
http://www.iefimerida.gr/news/38291CF 
33Panagiota Mpitsika, “The marriage between F. Kouvelis- Green Ecologists didn’t happened”, “To Vima” 
Newspaper, 28.01.2011, http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=381044  
34 “Six former members of PASOK to DIMAR”, “Eleutheros Tupos” Newspaper, 20.03.2012, http://www.e-
typos.com/Post.aspx?id=10543&title 
35 National Election Results of June 2012 
http://ekloges.ypes.gr/v2012b/public/index.html#{%22cls%22:%22level%22,%22params%22:{%22level%22:%22e
pik%22,%22id%22:1}} 
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After the elections during the process of forming a government DIMAR gave support to 

SYRIZA to form a government36 and when this effort failed the party proposed the creation of a 

national government with the participation of New Democracy, PASOK, SYRIZA and 

DIMAR37. But SYRIZA again didn’t agreed. After this Fotis Kouvelis formed a national unity 

government with PASOK and New Democracy. Being a part of this coalition they voted in favor 

of the reforms and getting the help-package from Europe.  Following this political line however 

came at a price. A total of 3 Parliament Members opted to vote against the party line on the 

reforms, and consequently they were all asked to leave the party as they were disagreeing with 

the party’s political line38.  

As we mentioned also before DIMAR is a left party that is in favor of maintaining Greece to the 

European Union and they believe that with the European Union’s help Greek economy will be 

strengthen and will overpass the economic crises but with a left approach39.   

The fundamental principles of the Democratic Left are: democratic socialism, Left Europeanism, 

reform strategy and ecological awareness40. According to DIMAR there is another way beyond 

the neoliberalism and the IMF. This way is the left way: the debt should not be affecting only the 

employees through the weakness of industrial relations and social rights but it should combined 

with the change of the tax system, the better management of the public money and the 

elimination of the corruption.  

The central ideology is the protection of “public interest” by meaningful intervention in the state, 

with decentralization of government and its institutions, but also with mixed economy, to 

promote structural reforms so Greece can also overpass the political crisis that it has emerged. 

They believe that all these can be succeeded only within the European Union with the necessary 

changes of the politics of European Union and the control of the European Central Bank, the 

banking system and the financial markets41.  

PEOPLE ASSOCIATION-GOLDEN DAWN 

The Golden Dawn is a political party that describes itself as having nationalist ideology. It is 

described as a right-wing fascist and neo-Nazi National Socialist organization42 by the media and 

                                                        
36 “Kouvelis: He is supporting SYRIZA”, Epikaira Online, 08.05.2012, 
http://www.epikaira.gr/epikairo.php?id=42602&category_id=88 
37“F. Kouvelis :National Government with the participation of SYRIZA”, express.gr, 14.05.2012 
http://www.express.gr/news/politics/601229oz_20120514601229.php3 
38 “Democratic Left MP leaves party, goes independent”, Athens24.gr, 23.10.2012 http://www.athens24.com/news-
article.html?news_id=2014 
39Panagis Gialatsos, “Democratic Left with surprises”, “Kathimerini” Newspaper, 29.06.2010  
40 “The other Left has founded”, reporter.gr, 28.06.2010, http://www.reporter.gr 
41“ The founding Manifesto”, http://www.dimokratikiaristera.gr/oi-theseis-mas/i-idrytiki-diakiryksi 
42 “Neo- Nazis gather for Greek fest”, BBC News, 16.05.2009, http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4252494.stm 
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academics and has been accused for extremist43and racist actions in Greece. The party’s 

president is Nikolaos Michaloliakos.  

Michaloliakos began the foundations of what would become Golden Dawn in 1980. He began to 

publishing the magazine “Golden Dawn” but in 1984 he stopped its publishing because after the 

command of the dictator George Papadopoulos he had to lead the young party EPEN44.  Golden 

Dawn founded in 1985 but in 1993 registered as a party by participating in protests about the 

Macedonia issue. In 2005 the party suspended its operations because it was absorbed by the 

Patriotic Alliance45 party but in 2007 after Michaloliakos withdraw his support to Patriotic 

Alliance, Golden Dawn become active again.  

In 1997 the Golden Dawn members made their first manifest for the Imia Crisis. Since then 

every year members of the party honor the memory of the three officers of the Greek Navy who 

died in the crash of a helicopter. Also Golden Dawn participates annually in events held every 

year on the Mount Vitsi celebrating the end of the Civil War and the defeat of the Communist 

Party. Every year they organize celebrations in the memory of the Battle of Thermopile and the 

Battle of Dervanakia46. 

Through time the party has been accused for many violent incidents. The most important of them 

is the Androutsopoulos case, Kasidiaris case and the attacks to panders in Messologi. Antonis 

Androutsopoulos was a leading member of Golden Dawn. For four years he was wanted by the 

Greek authorities for the attacks against two left students and a teacher. After he surrounded he 

convicted into 12 years in prison. In the court were members of the party in order to support him. 

Another important incident was the attack of the party’s spokesman Ilias Kasidiaris to the 

Communist Party Parliamentary member Liana Kanelli.  The incident occurred in a television 

program. After increasing intense Ilias Kasidiaris threw a glass of water in the Parliamentary 

member of SYRIZA Rena Dourou and then he attacked the Communist party member Liana 

Kanelli47. The incident was criticized by international and Greek medya with Golden Dawn to 

announce an embargo "on all channels and newspapers"48, while both SYRIZA and PASOK 

announced that they will not participate in public discussions when a representative of the 

                                                        
43 Xasapopoulos Nikos “The Fuhrer of the next door”, “To Vima” Newspaper, 08.042012 
http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=452491 
44 “Present in the appointments of Neonazi”, “Ethnos” Newspaper, 
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22767&subid=2&pubid=63638178 
45 The Patriotic Alliance was a short lived Greek nationalist political party. After it absorbed Golden Dawn 
Michaloliakos became its new president.  
46 The Battle of Dervenakia was the Greek victory over the Ottoman forces on 1822. This battle was a really 
important event for the Greek War of Indipendence. 
47 http://youtu.be/6WjrGuGA9-I  
48“Golden Dawn is answering with an embargo to all the Medya”, in.gr, 
http://news.in.gr/greece/article/?aid=1231199378 
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Golden Dawn party is there. On 8 September 2012 a supporter of the Golden Dawn attacked 

panders of foreign people at farmers' markets in Messologi and destroyed their equipments. After 

the request of the Prosecutor of the Supreme Court, the parliament lifted the immunity of the 

Golden Dawn member Mparmparousi, who led the attack at Messologi and he was prosecuted 

for violence and racial discrimination49. The police officer who was guarding Mparmparousi and 

who participated also in the attack was suspended.  

In national elections on 6 May 2012 the Golden Dawn managed to enter the Greek Parliament 

taking 441,018 votes (6.97% rate) and 21 seats. In the national elections of June 2012, the party 

received 425,990 votes (6.92% rate) and 18 seats50. Many reports supported that the highest 

levels of Golden Dawn came from the election places that policemen were voting and also from 

Athens.  

Golden Dawn supports the cultural superiority of the Greek Nation and the white race. As it 

comes to the economy they support the National Socialism theory as they want a central planned 

and controlled economy with national criteria. They are also against the immigration and they 

support the deportation of all immigrants and Roma from Greece. They are also showing anti-

Semitic ideological tendencies51.  

It is against the Memorandum and the helping package that Greece took from Europe. They are 

against globalization and they want the termination of Maastricht and GATT Agreements and 

also they don’t want Greece to be a NATO or a European Union member anymore because they 

think that organizations and agreements like those they don’t respect and serve Greece’s 

interests52.  

As it comes to the foreign policy Golden Dawn wants the dissolution of Macedonia country and 

Greece’s border to come until Serbia. They do not accept any compromise as it regards the 

Macedonia issue. Also about the Turk people that they leave in Thrace they believe that as many 

Greek people leave in Turkey the same number of Turk people should leave in Greece the others 

should be deported back to Turkey. For the Cyprus problem they believe that by all means 

Greece should help the Greece Cypriots to fight against Turkey and liberate the occupied 

territories. In 2012, party leader Nikos Michaloliakos said during an election meeting 

                                                        
49 “Golden Dawn member K. Mparmparousis losing his immunity”, “Kathimerini” newspaper  
http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathbreak_1_18/10/2012_466416 
50 National Election Results of June 2012 
http://ekloges.ypes.gr/v2012b/public/index.html#{%22cls%22:%22level%22,%22params%22:{%22level%22:%22e
pik%22,%22id%22:1}} 
51 Bernd Jurgen Fischer, “Balkan Strongmen”, Purdue University Press, 2007, p. 423  
52“ Golden Dawn Ideology”, http://clubs.pathfinder.gr/kynaigeiros2/307050 
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in Thessaloniki that "We will take İstanbul, İzmir as well as the Black Sea back." He also 

criticized Thessaloniki’s mayor for wanting to name a street after Mustafa Kemal Ataturk53.  

Many times the national and international medya has characterized the party as a Neo-Nazi 

party. Officially the party denies that it has any connection to Neo-Nazism. But their statements 

are showing the opposite. Golden Dawn spokesman Kasidiaris wrote an article on 2011 in which 

he mentioned that Adolf Hitler was a great social reformer and military genius54. Also in the past 

Michaloliakos had written an article "Hitler for 1000 years" where he supports Nazism and white 

supremacy55. 

COMMUNIST PARTY OF GREECE- KKE 

The Communist Party of Greece is a Greek Marxist-Leninist party. Founded in 1918 as the 

Socialist Labour Party of Greece and is the oldest of the political parties on the Greek political 

scene. The General Secretary of the party is Aleka Papariga. In nowadays it is one of the few 

communist parties in Western Europe that plays an important role in the political life of the 

country.  

Since its foundation KKE and its members played an important role in many critical events of 

Greek history. The Socialist Labour Party of Greece founded in the first Socialist Congress that 

took place in Piraeus on November 1918. Important role in the foundation of the party played 

both the labor movement in Greece and the October Revolution of the Bolsheviks in Russia. The 

party was run by a five member central committee which consisted of N. Dimitrakos, D. 

Ligdopoulos, M. Sideris, A. Arvanitis and S. Kokkinos. At the Third Extraordinary Congress of 

the party that it was held in November 1924, the party was renamed the Communist Party of 

Greece and adopted the principles of Marxism-Leninism. Pandelis Pouliopoulos was elected as 

general-secretary. Ever since, the party has functioned on the basis of democratic centralism. 

Like we mentioned before KKE played an important role in many events in the Greek history. 

KKE was against Greece’s involvement in the Greek-Turkish War of 1919-1922 and was trying 

to persuade Venizelos to withdraw the Greek troops from Asia. KKE played a prominent role in 

strikes, anti-war demonstrations, foundation of trade unions and worker associations. In 1936 the 

party was banned by the dictator Metaxas and many members of the party were imprisoned or 

send to exile. During the Second World War and after the invasion of the Germans in Greece the 

members of the party joint the war against Germans.  On 27 September 1941, Greek communists 
                                                        
53 “Greek Fuhrer vows to take back Izmir after Istanbul”, DailyNews 15.06.2012 
http://www.hurriyetdailynews.com/greek-fuhrer-vows-to-take-back-izmir-after-
istanbul.aspx?pageID=238&nid=23248 
54“Kasidiaris praises Hitler”, tvxs, http://tvxs.gr/news/ellada/o-kasidiaris-eksymnei-ton-xitler 
55 “When the democracy denier Michaloliakos was praising Hitler”, iefimerida, 30.04.2012 
http://www.iefimerida.gr/news/48267/1 
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together with five other leftist parties formed the National Liberation Front (EAM), in Athens, 

and began forming partisan militia units. In 1942 ELAS was founded and KKE played an 

important role in its organization56. After the end of the war fighting broke out between EAM 

and the combined Greek/British forces, which had returned from the Middle East. This fighting 

had led in the Greek Civil War. During the Junta in 1967 KKE fought against the dictators by 

organizing demonstrations and strikes all over the country. In 1974 KKE was legalized by 

Karamanlis57.  

In 1989 KKE first time participated in the “Universal Government” with New Democracy and 

PASOK but in 1991 withdrew. In the national elections of May 2012 the party got 8.48% of the 

votes and won 26 seats in the Greek Parliament. In the national elections of June 2012 the party 

got 4.5% of the votes and won 12 seats58.  

As it comes to KKE’s ideology the party believes that the time came for a new power in Greece 

and that is the people’s power that it will have a socialist character and it will be lead by KKE. 

This power will organize the society and the economy to benefit the people socializing basic and 

centralized means of production and will come into conflict with the monopolies of EU and 

NATO. Party leader Aleka Papariga has said that the party supports "complete disengagement" 

from the European Union if Greece wants to see economic growth and improvement in the living 

standards, and wants to abandon the euro in favor of Greece's previous currency, the drachma. 

The KKE has staunchly opposed the terms of the EU-IMF bailouts. They are also against NATO 

and they believe that Greece should join action with other countries and movements in Balkans, 

Mediterranean or Middle East.  

As it comes to economy they want revaluation of the salaries and the pensions. They want the 

elimination of overtime working and the insurance of the rights of the workers for both Greeks 

and foreigners. Also they defend that the tax system must change in favor of the workers and the 

tax rate in goods and essentials should be zero. 

Also KKE wants a free, public educational system for all the people. Along with that they defend 

the separation of the church with the state with respectfulness to the religious beliefs. They 

support also initiatives of civil society and government in the field of media with limit 

involvement from private sector59. 

                                                        
56 History of the National Resistance, 1940-1945, vol1 
57 D. G. Kousoulas, Revolution and Defeat - The Story of the Greek Communist Party, London, 1065 
58 National Election Results of June 2012 
http://ekloges.ypes.gr/v2012b/public/index.html#{%22cls%22:%22level%22,%22params%22:{%22level%22:%22e
pik%22,%22id%22:1}} 
59 “The Program of KKE” from the official site of the party 
http://www.kke.gr/15o_synedrio/to_programma_toy_kke 
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CONCLUSION 

Greece has never been known for economic discipline, but its entry into the euro zone in 2001 

enabled its worst habits, allowing the government to borrow money from its wealthier neighbors. 

In 2008, as the global financial crisis spread, the borrowing sprees ground to a halt. Then, in 

2010, it emerged that Greece had been secretly paying millions of dollars to Goldman Sachs and 

other banks to hide the true size of its debt. Suddenly, Greece’s coffers were empty. The 

International Monetary Fund, the European Central Bank, and the European Union (EU) offered 

the government a series of massive bailouts, but in exchange, they demanded austerity. 

In the past two years, Greece has slashed pensions and the minimum wage, introduced large tax 

increases, and promised to eliminate 150,000 public-sector jobs by 2015. To raise the additional 

capital required by the EU, it is also being forced to sell off $71 billion of its public assets—

stadiums, casinos, airplanes, islands—to the highest bidder. As many economists had warned, 

this program only wreaked further devastation. The European Commission predicts that the 

Greek economy will contract by 4.7 percent this year, following four successive years of 

recession. Roughly half of young people are out of work; suicides are up by 40 percent.  

Nowadays in Greece along with the economic crisis has come the political crisis. First time after 

many years the two big parties New Democracy and PASOK have seen themselves wining such 

a low number of votes. The whole political scene has changed and for first time after many years 

the majority of people are choosing small parties. Why this is happening?   

People today in Greece are confused by the frequent changes, the permutations and the variations 

of politicians and political parties. They don’t know any more if the politician that they support 

belongs to center, to the left, to the right, the extreme-left or the extreme-right. And most of the 

times until the figure out the politician maybe has changed opinions and party. As it became 

clear from what we have written before the Greeks in the last elections choose to give a protest 

vote that’s why they vote small and new parties and for first time we have seven parties in the 

Parliament. First time we saw how the Greeks vote when they are scared, disappointed and 

where there are not waiting anything from the government. If we think this we can understand 

the raise of the extreme-right (Golden Dawn) and the raise of the left (SYRIZA). Only the future 

will saw if this change in the political scene came because of the economic crisis or if it’s here to 

stay.  
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SİLAHLI ÇATIŞMALAR HUKUKUNUN UYGULANMASINDA 

AD HOC MAHKEMELERİN ROLÜ 

 

Arda Özkan∗ 

 

Özet 

İnsanlığa karşı işlenen suçlar, soykırım ve savaş suçları işleyen bireyleri cezalandırmak 

amacıyla İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan Nuremberg ve Tokyo Uluslararası 

Askeri Mahkemeleri ile Soğuk Savaş sonrası dönemde kurulan Eski Yugoslavya ve 

Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemeleri, genel olarak uluslararası hukuk, özelde ise 

uluslararası ceza hukuku prensiplerinin oluşumuna önemli katkılarda bulunarak, söz 

konusu suçların detaylı ve esaslı bir biçimde kategorize edilmesi açısından inceleme alanı 

yaratmışlardır. Uluslararası insancıl hukukta uygulama alanı bulan ve uluslararası toplum 

tarafından kınanmış en ciddi suçları işleyen bireyleri yargılamak için kurulan ad hoc 

mahkemelerin işlevsel rolünün ele alınacağı bu çalışma; bireysel cezai sorumluluk ilkesi 

çerçevesinde uluslararası suçları işleyen kişilerin hangi davalarda ve ne şekilde 

yargılandığını ortaya koymayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, Nuremberg ile Tokyo ve 

Eski Yugoslavya ile Ruanda Mahkemeleri gibi uluslararası nitelikteki yargı kuruluşlarının 

uygulamalarının silahlı çatışmalar hukukuna katkıları incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Bireysel cezai sorumluluk, soykırım, insanlığa karşı işlenen suçlar, 

savaş suçları. 

Giriş 

Ad hoc nitelikteki uluslararası ceza mahkemelerinin uygulamaları, özellikle savaş suçları, 

soykırım ve insanlığa karşı suçlar gibi uluslararası suçların sınıflandırılması ve bu tür 

suçların bireysel ceza sorumluluğunun uygulanabilmesi açısından önemli bir rol 

oynamıştır.1 Ad hoc mahkemeler aracılığıyla uluslararası hukukta ilk defa insanlığa karşı 

suçlar, savaş suçları ve soykırım suçlarının içeriğinin tespit edilmesi, her bir suçun ayrı, 

bağımsız ve sistematik olarak sınıflandırılması ve bir suç kategorisi içerisinde 

belirlenmesi gerçekleşmiştir. Bireysel cezai sorumluluğunun uygulanabilmesi açısından 

çok önemi haiz bu mahkemeler, uluslararası insancıl hukuk prensiplerinin 

oluşturulmasına da zemin hazırlamıştır. 
                                                        
∗ Araştırma Görevlisi, Giresun Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler 
Bölümü, (e-posta: ardaozkan83@hotmail.com). 
1 Yusuf Aksar, “The Iraqi Special Tribunal: Nuremberg of the Twenty First Century?”, Turkish Review of  
Middle East Studies, 2005, s. 9. 



483 
 

Silahlı çatışmalar hukukunun uygulanmasında önemli rol oynayan bu mahkemelerden 

birincisi, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Alman savaş suçlularını yargılamak üzere 

kurulan Nuremberg Uluslararası Askeri Mahkemesi’dir. Statüsü’nün 6. maddesinde 

düzenlendiği gibi, Nuremberg Mahkemesi’nin yargı yetkisine giren suçlar; barışa karşı 

suçlar, savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlardır. Mahkeme, 24 üst düzey Nazi 

yetkilisini yargılamış, bunların 11’i hakkında ölüm, 3’ü hakkında müebbet, 7’si hakkında 

ağır hapis ve 3’ü hakkında beraat kararı vermiştir.2 

İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan bir diğer mahkeme Tokyo Uluslararası Askeri 

Mahkemesi’dir. Japon savaş suçlularını yargılamak amacıyla kurulan bu mahkeme, 

Nuremberg Mahkemesi örnek alınarak kurulmuştur. Bu yüzden her iki mahkemenin 

statüleri, suçların tanımlarındaki bazı küçük değişiklikler haricinde aynıdır. Tokyo 

Mahkemesi’nin yargı yetkisine giren suçlar; barışa karşı suçlar, savaş suçları ve insanlığa 

karşı suçlar olarak tanımlanmıştır. Tokyo Mahkemesi’nde 1928 ile 1945 yılları arasında 

Japon hükümetinde önemli yerlerde görev yapmış 28 Japon vatandaşı yargılanmış, 7’si 

ölüm, 16’sı müebbet, geri kalanları ise hapis cezasına çarptırılmıştır.3 

Soğuk Savaş sonrası dönemde ise yaşanan aşırı milliyetçilik eylemleri özellikle Balkan 

coğrafyasında etkisini yoğun bir biçimde göstermiştir. Eski Yugoslavya topraklarında 

yaşanan etnik milliyetçi politikalar yüzünden ülke bölünmüş, dağılma sürecinde yaşanan 

çatışmalarda yüz binlerce kişi ölmüştür. Bunun üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik 

Konseyi, 808 sayılı kararla Birleşmiş Milletler Şartı’nın 7. Bölümüne dayanarak, eski 

Yugoslavya toprakları üzerinde işlenen ağır insancıl hukuk ihlallerini gerçekleştiren 

bireyleri yargılamak üzere bir mahkemenin kurulmasına karar vermiştir. Eski Yugoslavya 

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin yetki alanına giren suçlar; 1949 Cenevre 

                                                        
2 Durmuş Tezcan, Uluslararası Suçlar ve Uluslararası Ceza Divanı, Hukuk Kurultayı, Cilt 1, Ankara 
Barosu Yayınları, Ankara, 2000, s. 274. Özellikle savaş suçlarını işleyen kişileri yargılamasından dolayı 
önemli görevler üstlenen Nuremberg Mahkemesi’ne ağır eleştiriler gelmiştir. Mahkeme’ye yöneltilen en 
önemli eleştirilerden birisi, uluslararası bir ceza mahkemesinden çok bir işgal mahkemesi gibi görev 
yapmasıdır. Detaylı bilgi için bkz. Hans-Heinrich Jescheck, “The General Principles of International 
Criminal Law Set Out in Nuremberg as Mirrored in the International Criminal Court Statue”, Journal of 
International Criminal Justice, Vol. 2, 2004, s. 39. 
3 Zhang Wanhong, “From Nuremberg to Tokyo: Some Reflections on the Tokyo Trial (On the Sixtieth 
Anniversary of the Nuremberg Trials)”, Cardozo Law Review, Vol. 27, No. 4, 2006, s. 1675. Tokyo 
Mahkemesi, öncekinden farklı olarak bir antlaşmayla değil, Müttefik Kuvvetleri Komutanı General Mac 
Arthur tarafından yayınlanan bir bildiriyle kurulmuştur. Detaylı bilgi bkz. Fatih Çınar, Uluslararası Ceza 
Mahkemelerinin Gelişimi Işığında Uluslararası Ceza Divanı, Kazancı Hukuk Yayınevi, İstanbul, 2004, 
s. 16. 
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Sözleşmeleri’nin ağır ihlalleri, savaş hukuku ve örf-adet hukuku kurallarının ihlali, 

soykırım ve insanlığa karşı işlenen suçlardır.4 

BM Güvenlik Konseyi tarafından Soğuk Savaş sonrası dönemde kurulan bir başka ceza 

mahkemesi de Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi’dir.5 Ruanda’da Hutular ile Tutsiler 

arasındaki anlaşmazlıklar, 1994 yılında çatışmaya dönüşmüş, Hutular 5 ay gibi kısa bir 

sürede beş yüz binden fazla Tutsi’yi katletmiştir.6 BM, çatışmaların sona ermesinden 

sonra Güvenlik Konseyi’nin 955 sayılı kararıyla 1994’te mahkemeyi kurmuştur. Ruanda 

Mahkemesi, Yugoslavya Mahkemesi’ni model alarak kurulduğundan yapı itibariyle 

oldukça benzemektedir. Her iki mahkemenin savcılığını aynı kişinin üstlenmesi benzerliği 

gözler önüne sermektedir.7 

Bireylerin uluslararası nitelikli cezai yargılama yetkisine sahip bir organ tarafından 

sorumluluklarının tescil edilmesi ve insancıl hukuku ihlal eden bireylerin yargılanmalarını 

sağlamak açısından ad hoc mahkemelerin insanlık tarihinde çok önemli bir yere sahip 

oldukları açıktır.8 İnsanlığa karşı işlenen suçlar, soykırım ve savaş suçları işleyen bireyleri 

cezalandırmak amacıyla kurulan Nuremberg ve Tokyo Mahkemeleri ile Yugoslavya ve 

Ruanda Mahkemeleri, uluslararası ceza hukuku prensiplerinin oluşumuna önemli 

katkılarda bulunmuştur. Bireysel cezai sorumluluğun uygulanabilmesi açısından çok 

önemli yargılamalar icra eden bu mahkemeler, daimi bir Uluslararası Ceza 

Mahkemesi’nin kurulmasına, usul hukuku kurallarının oluşmasına, en ağır uluslararası 

suçları işleyen kişileri yargılamasına ve onları cezalandırmasına da yardımcı olmuştur. 

 

1. Uluslararası Suçlar Üzerinde Ad Hoc Mahkemelerin Uygulamaları 

1.1. İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar 

İnsanlığa karşı işlenen suçların cezalandırılması koşulları, günümüze kadar bu suçlarla 

ilgili özel bir anlaşma yapılamadığı için büyük ölçüde gerçek kişileri yargılamak üzere 

oluşturulan ad hoc uluslararası mahkemelerin statülerinde yer alan tanım niteliğindeki 

hükümlerden ortaya çıkan unsurlar ile belirlenmiştir. İnsanlığa karşı suçların 

                                                        
4 Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü için bkz. Gökçen Alpkaya, Eski Yugoslavya İçin 
Uluslararası Ceza Mahkemesi, Turhan Kitabevi, Ankara, 2002. 
5 Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü için bkz. Orhan Önder, BM Ruanda İçin Uluslararası 
Ceza Mahkemesi, Bilge Yayınevi, Ankara, 2006. 
6 Cemil Çelik, Birleşmiş Milletler Yargısı ve Ruanda Mahkemesi, Kamu Hukuku Arşivi, 2006, s. 30. 
7 Arzu Alibaba, “Uluslararası Ceza Mahkemesinin Kuruluşu”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dergisi, Cilt 49, Sayı 1, 2000, s. 190; Ersan Şen, Uluslararası Ceza Mahkemesi, Seçkin Yayınevi, Ankara, 
2009, s. 27. 
8 Yusuf Aksar, Evrensel Yargı Kuruluşları, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2007,  s. 134. 
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tanımlanması, Nuremberg Mahkemesi Statüsü9 ile başlamıştır. Daha sonra çatışmaların ve 

suçların niteliğinde meydana gelen değişmeler ve genel olarak uluslararası hukuktaki 

gelişmeler dikkate alınarak, söz konusu tanım diğer uluslararası belgelerde birtakım 

değişikliğe uğramıştır. Çeşitli uluslararası belgelerde getirilen tanımlar arasında 

farklılıklar olmasına rağmen, birtakım insanlık dışı fiillerin herhangi bir nüfusa karşı 

yöneltilmiş yaygın veya sistematik bir saldırının parçası olarak işlenilmesi, insanlığa karşı 

işlenen suçların cezalandırılabilmesinin unsurları olarak ortaya çıkmıştır. Bu unsurlar, 

insanlığa karşı işlenen suçları adi suçlardan ayırt edebilmek için getirilmiş unsurlardır.10 

Nuremberg ve Tokyo Mahkemeleri Statüleri’nde insanlığa karşı işlenen suçlar iki 

kategoride ele alınmıştır. Bunlardan birincisi, sivil nüfusa yönelik olarak suç teşkil eden 

eylemler; ikincisi ise, siyasal, ırkçı ve dinsel sebeplerden dolayı işlenen fiillerdir. 

Nuremberg Mahkemesi yargılamalarında, insanlığa karşı işlenen suçları diğer suçlardan 

ayıran bazı özellikler belirtilmiştir. Buna göre insanlığa karşı suçlar; doğrudan insan 

varlığına karşı işlenen, insanları yaşam koşulları ve sağlıkları için gerekli mallardan 

yoksun bırakan suçlardır. Öte yandan insanlığa karşı işlenen suçlar, savaş ile bağlantısının 

bulunmasından dolayı savaş öncesi dönemde de meydana gelen suçlardır. Ayrıca, bu 

suçları işleyen kişiler, vatandaşı oldukları devletteki yasal konumlarından dolayı 

cezalardan muaf tutulamazlar.11  

Yugoslavya Mahkemesi Statüsü’nde,12 ister iç silahlı çatışma niteliğinde olsun, isterse 

uluslararası nitelikte olsun, silahlı çatışmalar sırasında herhangi bir sivil halka karşı 

işlenen; kasten adam öldürme, topluca yok etme, köle etme, sürgün, hapsetme, işkence 

yapma, ırza geçme, siyasal, ırkçı ve dinsel sebeplerle zulmetme ve diğer insanlık dışı 

muameleler insanlığa karşı işlenen suçların maddi unsuru olarak kabul edilmiştir. Öte 

yandan, Ruanda Mahkemesi Statüsü’nde ise insanlığa karşı işlenen suçlar, Yugoslavya 

                                                        
9 İnsanlığa karşı işlenen suç kavramının uygulanan uluslararası hukukta ilk kabulü 1945 tarihli Londra 
Antlaşması’nın eki Nuremberg Mahkemesi Statüsü’nün 6/c maddesi ile gerçekleşmiştir. Anılan maddeye 
göre, insanlığa karşı işlenen suç; “savaş öncesi ve savaş sırasında sivil halkın kasıtlı öldürülmesi, toplu yok 
edilmesi, köle olarak kullanılması, sürülmesi ya da öteki insanlık dışı muamelelere tabi tutulması ya da 
barışa karşı suç ya da savaş suçu ile ilgili olarak siyasal, ırkçı ya da dinsel zulümler uygulanması” fiillerini 
içermektedir. Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk, Gözden Geçirilmiş 5. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara, 
2007, s. 650. 
10 Canan Ateş Ekşi, Uluslararası Ceza Mahkemesinin İnsanlığa Karşı Suçlar Üzerindeki Yargı Yetkisi, 
Seçkin Yayınevi, Ankara, 2004, s. 85. 
11 Ezeli Azarkan, Nuremberg’ten La Haye’ye Uluslararası Ceza Mahkemeleri, Beta Yayınevi, 
Kırklareli, 2003, ss. 152-153. 
12 Yugoslavya Mahkemesi, insanlığa karşı işlenen suçları daha somut bir çerçeve altına almış ve soykırım 
suçuna özel bir önem vererek, Nuremberg Mahkemesi’nde savaş suçu kapsamında sayılan tecavüz suçunu 
insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamında ele almıştır. Gerek Nuremberg Mahkemesi’nde, gerekse 
Yugoslavya Mahkemesi’nde yargılanan bireyler, en çok insanlığa karşı suçlardan dolayı suçlanmışlardır. 
Detaylı bilgi için bkz. Azarkan, a.g.e., s. 207. 
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Mahkemesi Statüsü’nde sayılan eylemler gibi sayılmıştır. Ancak burada insanlığa karşı 

suçlar bakımından silahlı bir çatışmanın varlığı ön şart olarak koşulmamıştır. Bu sebeple, 

Yugoslavya Mahkemesi Statüsü’nün aksine, barış zamanında işlenen fiiller bakımından 

da insanlığa karşı işlenen suç söz konusu olabilmektedir.13 

Uluslararası ceza hukukunda “insanlık dışı muamele” terimi ilk olarak Yugoslavya 

Mahkemesi tarafından Celebici Camp Davası’nda tanımlanmıştır. Mahkeme’ye göre; 

“insan onuruna ciddi bir saldırı oluşturan, zihinsel veya fiziksel ızdırap veya yaralamaya 

neden olan suçlar, objektif bir şekilde değerlendirildiğinde, kasten veya ihmal şeklinde 

işlenen fiiller” insanlık dışı muamele olarak kabul edilmiştir. Ayrıca, bir fiilin insanlık 

dışı muamele olarak kabul edilebilmesi için, işkence suçunun unsurlarından olan bir 

cezalandırma amacıyla bilgi veya itiraf elde etmek için veya bir kamu görevlisi veya bu 

sıfatla hareket eden bir kimse tarafından işlenmesine de gerek yoktur.14  

Diğer taraftan, Yugoslavya Mahkemesi Statüsü, insanlığa karşı işlenen suç fiilinde bir 

silahlı çatışmanın varlığını da aramaktadır. Mahkeme, Tadic kararının temyizinde,  

uluslararası örf-adet hukukunun, insanlığa karşı işlenen suç hususunda silahlı bir 

mücadelenin varlığını aramadığı tespitini yapmıştır. Bu yönüyle, Yugoslavya Mahkemesi, 

insanlığa karşı suçları kendi Statüsü’nün uluslararası örf-adet hukukunun gerektirdiğinden 

daha dar yorumladığını tespit etmiştir. Bununla birlikte yine de Yugoslavya Mahkemesi 

Statüsü’ne uygun olarak, insanlığa karşı işlenen suç için, fiille silahlı çatışma arasında 

genel olarak suçun işlendiği yer ve zaman kapsamında bir bağlantının mevcut olması şartı 

aranmıştır. Yugoslavya Mahkemesi, Foca kararında, insanlığa karşı işlenen suçlardan biri 

olan köleleştirme suçunun unsurları olarak, maddi unsurun bir kişi üzerinde mülkiyet 

hakkına dayalı yetkilerden birini veya tamamını kullanmak; manevi unsur olarak da, kasti 

olarak bu yetkiyi kullanmak olduğunu ifade etmiştir. Bu kararda, denetim ve şahıs 

üzerinde mülkiyetin kullanımının göstergeleri; şahsın özerkliğini, seçme özgürlüğünü ve 

seyahat özgürlüğünü çoğu zaman failin menfaatine olarak sınırlandırma ya da 

kısıtlamalar, köleliğin belirtileri olarak sayılmıştır. Yugoslavya Mahkemesi Kunarac 

                                                        
13 Yasin Aslan, Teoride ve Uygulamada Savaş Suçları, Bilge Yayınevi, Ankara, 2006, ss. 104-105. 
14 Yugoslavya Mahkemesi, Celebici Camp Davası’nda tecavüz suçunu, 1949 tarihli Cenevre 
Sözleşmeleri’nin ağır ihlallerini düzenleyen maddelerinde açıkça tecavüz suçu olarak düzenlenmemiş 
olmasına rağmen, işkence suçu olarak kabul etmiştir. Yine aynı Mahkeme, Furundziya Davası’nda tecavüz 
suçunu, insan onurunu aşağılayıcı bir fiil ve işkence olarak, dolayısıyla da savaş hukukunun ihlali olarak 
kabul etmiştir. Yusuf Aksar, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uluslararası Ceza Usul Hukuku, Seçkin 
Yayınevi, Ankara, 2003, ss. 51-52. 
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kararında ise, daha önceki içtihatlarından ayrılmış, işkencenin resmi bir devlet görevlisi 

tarafından yerine getirilmiş olması şartını aramamıştır.15 

İnsanlığa karşı işlenen suçun herhangi bir sivil nüfusa karşı yöneltilmiş “yaygın veya 

sistematik bir saldırının parçasını oluşturması” unsurunun ilk defa açıkça ifade edildiği 

uluslararası belge ise, Ruanda Mahkemesi Statüsü’dür. Mahkeme’ye göre, insanlığa karşı 

işlenen bir suçun oluşabilmesi için “ilgili eylemin sivil nüfusa karşı yöneltilmiş yaygın 

veya sistematik bir saldırının parçası olarak işlenmiş olması” ve “failin, eyleminin sivil 

nüfusa karşı yöneltilmiş yaygın veya sistematik bir saldırının parçasını oluşturduğunu 

bilmesi veya parçasını oluşturmasına niyet etmiş olması” gerekmektedir.16  

Yugoslavya Mahkemesi Statüsü mad. 5’te bu yönde bir açıklama bulunmasa da, 

Yugoslavya Mahkemesi Yargılama Dairesi, önce Tadic Davası’nda, ardından da Blaskic 

Davası’nda Uluslararası Hukuk Komisyonu’nun 1996 tarihli Taslak Yasası’nda insanlığa 

karşı işlenen suçların sistematik bir biçimde veya büyük bir ölçekte işlenmesi koşuluna 

bağlandığına da atıfla, bu suçların hedefinin nüfus olmak zorunda olması gerekliliğinin, 

yaygın veya sistematik bir saldırı gerekliliğini ortaya çıkardığını kabul etmiştir. Ruanda 

Mahkemesi ise, yaygın veya sistematik saldırıyı, “sık sık tatbik edilmiş, geniş kapsamlı 

fiiller olarak birçok mağdura yönelik ciddi bir şekilde gerçekleştirilmiş olması gerektiği” 

şeklinde tanımlamıştır. Mahkeme, sistematik kavramının ise, kamu ve özel kaynakların 

kullanılmasını içeren genel bir politika gözetilerek, organize ve düzenli bir şekilde 

birbirini takip etmesi anlamına geldiğini ifade etmiştir.17 

Ruanda Mahkemesi, saldırı kavramını ilk kez Akayesu Davası’nda açık bir biçimde 

tanımlamıştır. Mahkeme, failin fiilinin yaygın veya sistematik bir saldırının parçası olarak 

işlenmiş olması gerekliliğini vurguladıktan sonra, Yugoslavya Mahkemesi Statüsü’nün 

aksine saldırı ile silahlı çatışma arasında bağlantı kurulmasına gerek olmadığını, saldırının 

“adam öldürme, imha, köleleştirme” gibi Ruanda Mahkemesi Statüsü madde 3’te sayılan 

türde hukuka aykırı bir fiil olarak tanımlanabileceğini kabul etmiştir. Ruanda Mahkemesi 

Kayishema Davası’nda saldırının “sayılan suçları içeren bir olay” olduğunu belirtmek 

suretiyle saldırının sadece adam öldürme gibi aynı suçların çokluğundan değil, Statü’de 

sayılan adam öldürme, ırza geçme ve sürgün gibi farklı suçların birikiminden de 

oluşabileceğini kabul etmiştir.18 

                                                        
15 Cengiz Başak, Uluslararası Ceza Mahkemeleri ve Uluslararası Suçlar, 1.Bası, Turhan Kitabevi, 
Ankara, 2003, ss. 122, 139, 148-149. 
16 Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü, mad. 3. 
17 Başak, a.g.e., s. 131. 
18 Ekşi, a.g.e., ss. 110-115. 
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Yugoslavya Mahkemesi Statüsü’nde yaygın ve sistematik saldırının bir parçası olarak 

işlenme açıkça öngörülmemiş olmasına rağmen, Mahkeme kararlarında bu gereklilik yine 

de kabul edilmiştir. Yugoslavya Mahkemesi, Tadic Davası’nda yaygın saldırıyı 

tanımlarken, mağdurların sayısına atıf yapmıştır. Kunarac Davası’nda ise, benzer bir 

biçimde “yaygın kavramının saldırının büyük ölçekli yapısı ve mağdurların sayısı 

anlamına geldiğini” belirtmiştir. Ruanda Mahkemesi tarafından Akayesu Davası’nda 

yaygın saldırı daha kapsamlı bir biçimde tanımlanmıştır. Buna göre yaygın saldırı, 

“önemli ciddiyet ile kolektif olarak yürütülen ve mağdurların çokluğuna karşı yöneltilen 

ağır, sık sık meydana gelen ve büyük ölçekli eylemler”dir. Ruanda Mahkemesi, 

Kayishema Davası’nda da “yaygın saldırının mağdurların çokluğuna karşı yöneltilmiş 

olmak zorunda olduğu” açıklamasında bulunmuştur. Gerek Yugoslavya, gerekse Ruanda 

Mahkemesi, yaygın saldırının mağdurların çokluğuna işaret ettiğini kabul ederken, 

Yugoslavya Mahkemesi Blaskic Davası’nda “mağdurların çokluğu bir dizi insanlık dışı 

fiilin neticesinde ortaya çıkabileceği gibi, olağanüstü önemdeki tek bir insanlık dışı fiilin 

neticesinde de ortaya çıkabilecektir” görüşünü de belirtmiştir.19 

Yugoslavya Mahkemesi, Blaskic Davası’nda bir saldırının sistematik olarak 

nitelendirilebilmesi için dört kriter geliştirmiştir. Bu kriterler; politik bir hedefin, 

saldırının izlediği bir planın veya bir topluluğu yok etme, ona zulmetme ya da onu 

zayıflatma ideolojisinin varlığı; suç oluşturan fiilin bir grup sivile karşı çok büyük bir 

ölçekte işlenmesi veya birbirine bağlı insanlık dışı fiillerin tekrarlanarak ve devam ederek 

işlenmesi; askeri veya diğerleri olsun, kayda değer kamu ve özel kaynakların hazırlanması 

ve kullanılması; düzenli planın tanımlanmasına ve oluşturulmasına yüksek seviyede 

politik veya askeri yetkililerin karışmasıdır.20 

 

1.2. Soykırım Suçu 

Soykırım, insan gruplarının yok edilmesine dayanan bir fiil olarak insanoğlunun varlığını 

tehdit eden bir suçtur. Soykırım suçu; “ulusal, etnik, ırki veya dini bir grubu, kısmen veya 

tamamen yok etmek amacıyla” işlenmesidir. Bu fiiller şunlardır: i) Grup üyelerini 

                                                        
19 Yugoslavya Mahkemesi, Tadic Davası’nda sistematik saldırının “bir model veya düzenli bir parçanın” 
varlığını gerektirdiğini kabul etmiştir. Ruanda Mahkemesi ise, Akayesu Davası’nda sistematik saldırıyı 
“kayda değer kamu veya özel kaynaklarını içeren ortak bir politikaya dayanan tamamıyla organize olmuş 
ve düzenli bir modelin takip edilmesi” olarak tanımlamıştır. Bu tanım ile Tadic kararında geliştirilen tanıma 
“saldırının tamamıyla organize olması” ve “kayda değer kaynakları içermesi” ilaveleri getirilmiştir. Ekşi, 
a.g.e., s. 115. 
20 Mahkeme, bu kriterleri başta Tadic ve Akayesu kararları ve Uluslararası Hukuk Komisyonu’nun Taslak 
Yasaları olmak üzere çeşitli kaynaklardan elde ederek geliştirmiştir. Ekşi, a.g.e., ss. 117-118. 
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öldürmek,21 ii) Grup üyelerine ağır bedensel veya zihinsel zarar vermek,22 iii) Grubu 

fiziksel olarak tamamen veya kısmen yok etmeye yönelik yaşam koşulları altına kasten 

koymak,23 iv) Grup içerisinde doğumları engellemeye yönelik önlemler dayatmak,24 v) 

Grubun çocuklarını zorla başka bir gruba nakletmek.25 

Soykırım aslında, yapılmış bir plan doğrultusunda ulusal, ırksal, etnik veya dinsel bir 

grubun yaşantısının temel unsurlarını ortadan kaldırmak amacıyla, özel olarak hedef 

alınan bu grubun kültür, dil, ulusal duygu, din ve ekonomik hayat gibi sosyal kurumlarını 

dağıtmak ve kişisel güvenliği, özgürlüğü, sağlığı, grubu ve grup mensuplarının hayatlarını 

yıkmayı bilme ve isteme iradesidir. Ancak bu suçun oluşması için genel kasıt yeterli 

olmamakta, özel kastın varlığı da gerekmektedir. Soykırımın özel kastı, failin söz konusu 

dört gruptan (ulusal, ırksal, etnik ve dinsel) belli bir grubun üyelerini yok ettiğini bilmesi 

ve istemesi iradesidir.26 1948 tarihli Soykırım Sözleşmesi’nin yürürlüğe girmesiyle 

birlikte, devletlerin çoğunluğunun taraf olduğu bu sözleşmenin soykırımı yasaklayan 

hükümlerinin uluslararası örf-adet hukuku kuralları haline geldiği, hatta aksine sözleşme 

dahi yapılamayan jus cogens (buyruk kuralları) niteliğinde olduğu kabul edilmektedir.27 

Soykırım, Nuremberg ve Tokyo Mahkemeleri Statüleri’nde açıkça yer alan bir suç 

değildir. Soykırımdan dolayı ilk iddianame Yugoslavya Mahkemesi’nde kabul edilmiş, ilk 

yargılama ve cezalandırma ise yine bir ad hoc mahkeme olan Ruanda Mahkemesi 

tarafından yapılmıştır. Bu anlamda, Ruanda Mahkemesi’nin Akayesu Davası uluslararası 

düzeyde soykırım suçu dolayısıyla bireylerin cezai sorumluluğunu tesis eden ilk karar 

olması nedeniyle tarihi bir anlam ve öneme sahiptir. Yugoslavya Mahkemesi Statüsü ise, 

soykırım suçunu kabul ederken, Soykırım Sözleşmesi’nin ilgili maddelerini aynen 

tekrarlamıştır. Evrensel bir yargı kuruluşu olarak görev yapan Uluslararası Ceza 

Mahkemesi Statüsü de, Soykırım Sözleşmesi’nin 2. maddesini aynen aldığı gibi, soykırım 

                                                        
21 Bir veya daha fazla kişinin öldürülmesi veya ölümüne yol açmak. 
22 İşkence, ırza geçme, cinsel şiddet veya insanlık dışı ya da küçük düşürücü muamele de dâhil olmak ve 
bunlarla sınırlı olmamak üzere, bir veya daha fazla kişiye ciddi bedensel veya ruhsal zararlar veren 
davranışlarda bulunmak. 
23 Büyük önem taşıyan gıda ve tıbbi bakım gibi imkânlardan kasten yoksun bırakmak veya evlerden 
sistematik kovulma da dâhil olmak üzere, grubun kısmen veya tamamen fiziksel yıkımına yol açacağı 
hesaplanan yaşam şartlarına bir ya da daha fazla kimseyi tabi tutmak. 
24 Bu amaca yönelik tedbirlerin bir veya daha fazla kişiye uygulamak. 
25 On sekiz yaşın altında olan ve failin bu durum bildiği veya bilmesi gerektiği bir veya daha çok kimseyi 
bir gruptan diğerine zorla nakletmek. Detaylı bilgi için bkz. Aslan, a.g.e., ss. 112-113. 
26 Aslan, a.g.e., s. 115. 
27 Soykırım Sözleşmesi’ne göre cezalandırılacak eylemler şunlardır: i) soykırım, ii) soykırıma iştirak etmek, 
iii) soykırımda bulunulmasını doğrudan ve aleni surette kışkırtmak, iv) soykırımda bulunmaya teşebbüs 
etmek, v) soykırım bulunulması için işbirliği yapmak. Ayrıntılı bilgi için bkz. Yusuf Aksar, Implementing 
International Humanitarian Law: From the Ad Hoc Tribunals to a Permanent International 
Criminal Court, Routledge, 2004, s. 203. 
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ile olarak ayrıntılı düzenlemeler getirip hukuktaki tüm boşlukları kapatmıştır.28 Bu 

anlamda tarihte ilk defa gerek ulusal, gerekse uluslararası düzeyde bireylerin soykırım 

suçu dolayısıyla sorumlu tutuldukları ve gerekli müeyyideye çarptırıldıkları 

gözlemlenmektedir.29 

Soykırım suçunun unsurları ile ilgili olarak Ruanda Mahkemesi’nin Kambanda kararı 

önemli bir dava olarak incelenebilir. Dava konusu olayda, dönemin devlet başkanı 

Kambanda, soykırımdan kurtulan çocukları hastanede bulundukları sürece korumakla 

görevlendirilmişti. Fakat bu görevini yerine getirmeme fiilini kasıtlı olarak işlediğinin 

kendisi tarafından ikrarı da dikkate alınarak, ihmal suretiyle icra teşkil eden bir suç olarak 

soykırım suçunu işlediği tespit edilmiştir. Burada, Kambanda’nın çocukların güvenliğini 

sağlama hususundaki görevini yerine getirmediğini kendisinin de tasdik etmiş olması, 

Mahkeme’nin faildeki spesifik soykırım kastının teşekkül ettiği tespitini yapmasını da 

kolaylaştırmıştır.30 

Ruanda Mahkemesi Kambanda Davası’nda, 1 Mayıs 1998 tarihinde Kambanda’nın 

iddianamede soykırım suçundan insanlığa karşı işlenen suçlara kadar altı değişik suçlama 

karşısında, Mahkeme huzurunda suçluluğunu kabul etmiş ve bunun sonucunda da 4 Eylül 

1998 tarihinde söz konusu suçlardan dolayı, Kambanda’yı tek bir müeyyideyle ömür boyu 

hapis cezasıyla cezalandırmaya karar vermiştir. Mahkeme’nin görüşüne göre, 1949 tarihli 

Cenevre Sözleşmeleri’nin ortak 3. maddesinde düzenlenen suçlar, soykırım ya da 

insanlığa karşı işlenen suçlarla kıyaslandığında çok hafif suçlardır. Bununla birlikte 

Mahkeme, ağırlık bakımından soykırım suçları ile insanlığa karşı işlenen suçlar arasında 

bir hiyerarşinin kurulmasının da zorluğuna dikkat çekmiştir. Mahkeme, insanlığa karşı 

işlenen suçların diğer suçlardan daha ağır olmasının sebebini, bu suçların insanlığa karşı 

işlenilmiş olmasından kaynaklandığını hükme bağlarken, soykırım suçunun ağırlatıcı 

nedeninin de bu suçun bir ulusun etnik, ırki veya dini bir grubun kısmen veya tamamen 

yok edilmesi şeklinde var olan özel kasttan doğduğuna işaret etmiştir. Bu nedenle de 

Mahkeme, soykırım suçunun “suçların suçu” olarak adlandırılabileceğini ve bunun 

uygulanacak müeyyide tespit edilirken dikkate alınması gerektiğini ifade etmiştir. Yine 

aynı Mahkeme, insanlığa karşı işlenen suçların da soykırım suçlarıyla benzer ağırlığa 

                                                        
28 Aslan, a.g.e., s. 112-114. 
29 Yusuf Aksar, “Uluslararası Suçlar, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Yeni Türk Ceza Kanunu”, 
Uluslararası Hukuk ve Politika Dergisi, Cilt 1, No 1, s. 47. 
30 Başak, a.g.e., ss. 102-103. 
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sahip olduğunu ve dolayısıyla da soykırım suçundan daha az cezayı gerektirmeyeceğini 

hükme bağlamıştır.31 

Soykırım suçu açısından geçerli olan kastın, ulusal, dini, ırka dayalı veya etnik bir grubu, 

tamamen ya da kısmen yok etmeye yönelik bir kast teşkil etmesi gerektiği görülmektedir. 

Akayesu kararında Ruanda Mahkemesi, soykırım suçu açısından burada bulunması gerekli 

olan özel kastın, bir fiilin soykırım niteliğine bürünebilmesi için anahtar rol oynadığını 

belirtmiştir. Burada, failin suç işleme iradesi ile gerçekleşen fiziki netice arasında, 

soykırıma dayalı özel kastı içeren psikolojik bir bağlantının bulunması gerektiği ifade 

edilmiştir. Ruanda Mahkemesi, bu kararda bilme şartının dolaylı yönüne de işaret 

etmiştir. Failin gerçekleştirdiği fiillerin neticesinin, grubu tamamen ya da kısmen yok 

edebilecek bir fiil olduğunu bildiği ya da bilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Mahkeme’ye 

göre fail, kendi yaptığı hareketin neticesini de bilmesi gerekmektedir. Akayesu’nun, 

soykırım fiillerini teşkil eden eylemler için teşvik edici konuşmalar yapması, örneğin 

kendisinin başkanı olduğu grubun üyelerine, Tutsi kadınlarının çoğu zaman sonu öldürme 

ile biten tecavüz mağduru olmalarına seyirci kalması soykırım kastını ispatlayan önemli 

göstergelerdendir. Ruanda Mahkemesi, Kayishema ve Ruzindana kararlarında bu konuyu 

biraz daha açıklığa kavuşturmuştur. Bu kararlarda, spesifik bir planın varlığının soykırım 

açısından bir unsur olarak şart koşulmamış olmasına rağmen, bir plan ya da organizasyon 

olmadan, soykırım teşkil eden eylemleri yerine getirmenin imkansız olduğundan 

bahsetmiştir. Kastın, soykırım teşkil eden fiillerden önce de var olmasının lüzumuna işaret 

edilmesine rağmen, bireysel fiilin taammütle işlenmiş olmasının gerekli olmadığı 

belirtilmiştir. Kastın göstergesi faktörler olarak Akayesu kararındaki hususlara ilaveten, 

Kayishema ve Ruzindana kararlarında, gruptaki kurbanların sayısına, onlara karşı 

kullanılmış olan alçaltıcı ifadelerin mevcudiyetine, kullanılan silahlara, yaralama 

                                                        
31 Kambanda Davası’nın en önemli noktası, Ruanda Mahkemesi tarafından devlet yönetiminde üst düzey 
görevi bulunan kişilerin uluslararası suçlardan dolayı bu görevlerini ileri sürerek sorumluluktan 
kurtulamamalarının, hatta söz konusu görevlerinin hafifletici neden olarak da dikkate alınamamasının 
uluslararası nitelikli cezai yargılama yetkisine sahip olan bir organ tarafından tekrar tescil edilmesidir. Diğer 
yandan, üst düzey devlet yönetiminde görev almanın, işlenen suçlardan dolayı kişilerin oynadıkları role 
göre, ağırlatıcı bir neden olacağı da açıkça hükme bağlanmıştır. Ruanda Mahkemesi aynı görüşlerini, 
Akayesu Davası’nda da tekrarlamıştır. Ruanda Mahkemesi’nin Kambanda Davası’nda benimsemiş olduğu 
soykırım suçunun “suçların suçu” olması ve buna rağmen insanlığa işlenen suçlarla kıyaslandığına 
uygulanacak müeyyide bakımından bu grup suçların da daha az ağır kabul edilemeyeceği gerekçesiyle farklı 
olmayacağı uygulaması, bu Mahkeme’nin diğer davalarında örnek olarak kabul edilmiş ve uygulamaya yer 
verilmiştir. Bu anlamda, Ruanda Mahkemesi kararlarına örnek olarak, Akayesu, Kayishema, Ruzindana ve 
Rutaganda davaları gösterilebilir. Detaylı bilgi için bkz. Aksar, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve 
Uluslararası Ceza Usul Hukuku, a.g.e., ss. 175-180. 
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olaylarının çokluğuna, tüm bu olayların planlanmasındaki sistematik öldürme fiillerindeki 

metotların benzer şekilde tatbik edilmiş olmasına dikkat çekmiştir.32 

 

1.3. Savaş Suçları 

Tarihsel süreç içerisinde uluslararası suçlar arasında, gerek suç ve cezaların yasallığı ve 

gerekse yargılama yetkisi bakımından en sağlam temele sahip olan suç kategorisi, savaş 

suçları olarak adlandırılan “savaş hukukunun ihlalleri” olmuştur.33 Savaş suçlarının ilk 

kez kapsamlı bir kanun halinde toplanması, Amerikan İç Savaşı sırasında Başkan Lincoln 

tarafından 1863’de çıkarılan Lieber Kuralları ile gerçekleştirilmiştir. Savaş suçlarıyla 

ilgili olarak o tarihten bu yana 1907 tarihli IV No’lu Lahey Sözleşmesi ve onun 

yönetmelikleri, 1949 tarihli Cenevre Sözleşmeleri ve onların 1977 tarihli I ve II sayılı 

Protokolleri de dâhil olmak üzere pek çok uluslararası insancıl hukuk sözleşmesi 

hazırlanmıştır.34 

Savaş suçlularının yargılanması ve cezalandırılması, hem hukukun üstünlüğü, hem de 

savaş hukukunun geçerliliği ve gelişmesi açısından önemlidir. Savaş suçu işlenmesini 

planlayan, kışkırtan, emreden, işleyen veya planlanmasına, hazırlanmasına ya da 

gerçekleştirilmesine herhangi bir şekilde yardım ve yataklık eden bir kimse, o suç için 

bireysel olarak sorumludur. Böylece hem kendisi suç teşkil eden davranışı gerçekleştiren 

fail, hem de o davranışa fiziksel olarak katılmayan, ancak emir veren veya azmettiren ya 

da tahrik eden üstler de bireysel olarak sorumlu tutulmuşlardır.35 Savaş suçu teşkil eden 

fiiller icrai olarak işlenebileceği gibi ihmali olarak da işlenebilmektedir. Maddi unsurla 

ilgili olarak genellemelere gitmek yerine, her savaş suçu teşkil eden fiillerin ayrı ayrı ele 

alınarak unsurlarının tespit edilmesi gerekmektedir. Bu suçların uluslararası nitelik 

taşıyan silahlı çatışmalar açısından kabul edilmiş türleriyle, uluslararası nitelik taşımayan 

silahlı çatışmalarda işlenen savaş suçu fiillerinin ayrı ayrı incelenmesi gerekmektedir.36 

Uluslararası ceza hukukunda, savaş suçları iki temel kategoriye ayrılmıştır: “1949 Tarihli 

Cenevre Sözleşmeleri’nin Ağır İhlalleri” ve “Savaş Hukuku ve Örf-Adet Hukuku 

                                                        
32 Başak, a.g.e., s. 85-94. 
33 Savaş hukuku kuralları incelendiğinde, bunların üç temel ilkeye dayandığı görülmektedir. Bu ilkeler 
sırasıyla “askeri gereklilik”, “gereksiz acı ve ıstırabın önlenmesi” ve “orantı” ilkeleridir.  Ayrıca bkz. 
Aslan, a.g.e., ss. 129 ve 134. 
34 Fahrettin Demirağ, “Uluslararası Ceza Divanı, Savaş Suçları - Saldırı Suçu, Mevzuatımıza Göre Savaş 
Hali”, Uluslararası Ceza Divanı, Feridun Yenisey (Ed.), Arıkan Yayınevi, İstanbul, 2007, s. 96. 
35 Aslan, a.g.e., s. 173. 
36 Başak, a.g.e., s. 182. 
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Kurallarının İhlali”dir. Her iki kategori de temel olarak uluslararası silahlı çatışmaların 

düzenlenmesi ile ilgilidir. 

Cenevre Sözleşmeleri’nde ağır ihlaller olarak adlandırılan fiillerin savaş suçu olarak 

adlandırılmadığı, bir başka deyişle, savaş suçları teriminin kullanılmadığı görülür. Ancak, 

sözleşmelerin ilgili maddeleri incelendiğinde, söz konusu eylemlerin aslında birer savaş 

suçu oluşturduğu açıktır.37 Cenevre Sözleşmeleri’nin ağır ihlali nitelikleriyle uluslararası 

silahlı çatışmalarda savaş suçu oluşturan fiillerin; i) kasten öldürme, ii) işkence ve 

insanlık dışı muamele, iii) biyolojik ve tıbbi denek olarak kullanma, iv) kasten büyük 

acılara neden olma ya da vücut bütünlüğüne ya da sağlığa ağır saldırı, v) askeri gereklilik 

olmadan malların meşru olmayan bir biçimde ve keyfi olarak yok edilmesi ya da 

sahiplenilmesi, vi) rehine alınması, vii) savaş tutsağının ya da koruma altındaki kişilerin 

düşman devlet silahlı kuvvetlerinde hizmete zorlanması, viii) hukuka aykırı biçimde 

sürgün ya da nakil, ix) hukuka aykırı tutuklama, x) koruma altındaki kişilerin tarafsız ve 

yasal bir biçimde yargılanması hakkından yoksun edilmesi38 gibi eylemler olduğu 

görülmektedir. Sözleşmeler, savaş hukuku ve teamüllerinin bir parçasını oluştururken, 

sözleşmelerin çiğnenmesi savaş suçlarını oluşturmakta, sözleşmelerin ağır ihlalleri 

bireylerin cezai sorumluluğunu gerektirmektedir.39 

Savaş suçlarının ikinci kategorisi ise, savaş yasaları ve örf-adet hukuku kuralları ile ilgili 

ihlallerdir. Savaş suçları, aslında savaş yasa ve teamüllerinden oluşan savaş hukukunun 

ihlalleridir. Bu kapsamda; savaş usullerine ilişkin olan ve silahlı kuvvetler tarafından 

uyulması gereken kuralların ihlalleri, düşman silahlı kuvvetlerine mensup olsun veya 

olmasın, bireyler tarafından işlenen her türlü silahlı düşmanca hareketler, casusluk ve 

savaş ihanetleri ve her türlü yağma fiilleri savaş suçu olarak kabul edilip 

cezalandırılmıştır.40 

 

2. Bireysel Cezai Sorumluluk İlkesi 

Uluslararası hukukta devletlerin sorumluluğunun yanı sıra, bireylerin de ceza 

sorumluluğuna tabi tutulabilmeleri ve işlemiş oldukları uluslararası suçlardan dolayı 

ulusal veya uluslararası yargı organlarında cezalandırılmalarının sağlanması uluslararası 

ceza hukukunun en temel amaçlarından birisi olmakla birlikte, bireysel ceza 

sorumluluğunun uluslararası alanda uygulanması oldukça yenidir. Bunun en başta gelen 

                                                        
37 Aksar, Evrensel Yargı Kuruluşları, a.g.e., s. 145. 
38 Pazarcı, a.g.e., s. 653 
39 Azarkan, a.g.e., s. 147. 
40 Aslan, a.g.e., s. 66. 
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sebebi, devletlerin kendi vatandaşlarını uluslararası suçlar sebebiyle ulusal mahkemelerde 

yargılamak istememeleridir. Böyle bir durum, uluslararası hukukta bireysel ceza 

sorumluluğunun sağlanması açısından uluslararası suçları işleyen kişilerin cezasız 

kalmasını önleyeceği gibi, çatışma sonrası dönemde barışın geri getirilmesine de hizmet 

edecektir.41  

Bireysel cezai sorumluluk ilkesi, esasen suçu oluşturan öğelerin oluşumuna neden 

olabilecek girişimleri önlemeyi amaçlamaktadır. Bu sorumluluk ilkesi, Yugoslavya 

Mahkemesi Statüsü’nün 7. maddesinde belirtilen “bir suçu planlayan, hazırlanmasına 

veya uygulanmasına yardım eden ve destekleyen kişi” ifadesinde yerini bulmuştur. Bu 

durum, Nuremberg Mahkemesi’nin suçu işleyen kişi, ona emir veren kişi ve ona yardım 

eden kişinin işlenen suçtan dolayı sorumluluğuna ilişkin kararına da uygunluk 

göstermiştir. Bu durumda, “resmi makam”, “üst’ün emri”, “emir sorumluluğu”na ilişkin 

bireysel cezai sorumluluğun amacı, doğrudan veya dolaylı olarak uluslararası suçların 

oluşumuna katkıda bulunan emir zincirindeki tüm kişilerin cezai sorumluluğunu güvence 

altına almaktır. Bu durum, suç eylemlerine kaynaklık eden hükümetin resmi görevlilerini 

bu politikayı uygulaması için yardımcılarına emir veren üst düzey yöneticileri ve alt 

görevlileri kapsamaktadır.42 

 

Sonuç Yerine: Ad Hoc Ceza Mahkemelerinin İnsancıl Hukuka Katkıları 

Ad hoc nitelikteki uluslararası ceza mahkemelerinin uygulamaları, savaş suçları, soykırım 

ve insanlığa karşı suçlar gibi uluslararası suçların sınıflandırılması ve bu tür suçların 

bireysel ceza sorumluluğunun uygulanabilmesi açısından önemli derecede rol oynamıştır. 

Şöyle ki, ad hoc mahkemeler uluslararası hukukta ilk defa soykırım suçu, insanlığa karşı 

işlenen suçlar ve savaş suçlarının içeriğini esaslı bir şekilde açıklamış, yorumlamış ve 

pratikte uygulamıştır. Ruanda Mahkemesi’nin Akayesu, Kayishema, Ruzindana, 

Rutaganda ve Kambanda Davaları ve Yugoslavya Mahkemesi tarafından karara bağlanan 

Tadic, Blaskic, Celebici Camp, Furundziya ve Krstic Davaları, uluslararası toplum 

tarafından kınanmış suçların unsurlarına ve şartlarına kılavuzluk etmeyi sağlayarak, 

silahlı çatışmalar hukukuna katkılarını sunmuştur. 

Nuremberg ve Tokyo Mahkemeleri ise, Ruanda ve Yugoslavya Mahkemeleri’ne nazaran 

önemli derecede eleştiriler almıştır. Eleştiriler çoğunlukla mahkemelerin tarafsızlığı ve 

                                                        
41 Aksar, Evrensel Yargı Kuruluşları, a.g.e., s. 132. 
42 Bu amaç, ceza hukukunun genel ilkelerinden olan suçun oluşumuna farklı şekillerde katılan veya suçun 
işlenmesine yardımcı olan kişilerin suçun işlenmesinden doğan bireysel sorumluluğu ile uyum halindedir. 
Azarkan, a.g.e., s. 171. 
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seçici adaleti ile ilgilidir.43 Mahkemelerde yalnızca İkinci Dünya Savaşı’nda galip gelen 

devletlerin atadığı hakimler görev almış, mağlup veya tarafsız devletlerden görev alan 

hakim olmamıştır. Özellikle Tokyo Mahkemesi’nde, değişik kültürlerden gelen hakimler 

kendi hukuk anlayışlarıyla başka bir kültüre mensup insanları yargılamışlardır. Bu 

eleştiriler altında dahi olsa, Nuremberg ve Tokyo Mahkemeleri görevlerini tamamlayarak 

varlıklarını sona erdirmişlerdir. Olumlu veya olumsuz etkileriyle bu mahkemelerin 

uluslararası ceza yargılamaları tarihinde yine de önemli bir basamak oluşturdukları genel 

kabul gören bir görüştür.44  

Sonuç olarak diyebiliriz ki, ad hoc mahkemeler, genel olarak uluslararası hukuk, özelde 

ise uluslararası ceza hukuku prensiplerinin oluşumuna önemli katkılarda bulunmuştur. 

Soykırım suçu, savaş suçları ve insanlığa karşı suçları tanımlaması, detaylı bir biçimde ve 

esaslı olarak kategorize edilmesi açısından inceleme alanı yaratmışlardır. Bireysel cezai 

sorumluluğun uygulanabilmesi açısından çok önemli yargılamalar icra eden bu 

mahkemeler, evrensel nitelikli sürekli bir Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kurulmasına, 

usul hukuku kurallarının oluşmasına, en ağır nitelikteki uluslararası suçları işleyen kişileri 

yargılamasına ve onları cezalandırmasına yardımcı olmuştur. Ayrıca, gelecekte bu tür 

suçları işleyecek kişileri caydırma konusunda hukuksal boşlukları kapatarak, hem ulusal 

hem de uluslararası düzeyde gereken hassasiyetin oluşmasını sağlamışlardır. 
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SAVUNMACI REALİZM VE SALDIRGAN REALİZM BAĞLAMINDA 

KARADENİZ HAVZASI’NDAKİ ÇATIŞMA GERÇEKLİĞİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

                                                                                                                       

Göktürk Tüysüzoğlu∗ 

 

Özet 

Farklı coğrafi, toplumsal ve sosyo-ekonomik gerçekliklere eklemlenmiş bölgelerin 

kesişim noktasında bulunan Karadeniz Havzası, Soğuk Savaş sonrası kapsam ve 

anlam bakımından ciddi bir başkalaşıma uğramıştır. Bu değişim havzanın yapısını ve 

görünümünü önemli oranda farklılaştırmış ve bölgenin içselleştirdiği çatışma yoğun 

ilişkiler ağının da konsolide edilmesini beraberinde getirmiştir. Uluslararası sistem 

bağlamında yaşanmaya başlanan hegemonya-çok kutupluluk mücadelesinin 

Karadeniz Havzası’na olan olumsuz siyasal yansıması, havzanın çatışma yoğun 

ilişkiler ağına eklemlenmesinin en önemli nedeni olarak görülmelidir. Bunun yanı 

sıra; ekonomik azgelişmişlik, serbest pazar ekonomisine geçiş aşamasında yaşanan 

büyük çaplı sosyal problemler ve gecikmiş bir milliyetçiliğin siyasal arenaya iç 

çatışma ve katliamlar çerçevesinde yansıyan görünümleri, tarihsel ve etno-kültürel 

problemlerle birleştiği noktada, havzadaki çatışma ortamını güçlendirmektedir. Bu 

çalışma, Karadeniz Havzası’ndaki çatışma yoğun ilişkiler ağını, savunmacı realizm 

ve saldırgan realizm bağlamında değerlendirecek ve bu dikotominin havzadaki 

siyasal işleyişe olan etkisini örneklerle açıklamaya çalışacaktır.  

Anahtar Sözcükler: Geniş Karadeniz Havzası, Neorealizm, Kenneth N. Waltz, 

Güvenlik İkilemi, Rusya. 

 

Abstract 

Black Sea Basin, which situated at the junction point of different geographical and 

socio-economic authenticities, has varied seriously in terms of scope and intention. 

This change has differentiated the structure and outlook of the basin and implied 

consolidation of the conflict based multilateral relations that the region has 

interiorised. Negative reflection of the contention of hegemony and multipolarity at 

the international system is the most significant reason of the intensity of conflict that 

                                                        
∗ Yrd. Doç. Dr., Giresun Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü. E-mail: gktrkt@gmail.com  



499 
 

has been realised at the basin. Besides; economical underdevelopment, full-scale 

social problems that has been shown up at the economical transition into the market 

economy and the bloody pictures of a late nationalism strengthens the political 

collision when it has associated with the historical and ethno-cultural problems at the 

basin. This study will deal the conflictual political outlook of the basin within the 

context of defensive realism and offensive realism. This work will also try to explain 

the effect of this dichotomy at the political functioning of the Black Sea basin. 

Keywords: Wider Black Sea Region, Neorealism, Kenneth N. Waltz, Security 

Dilemma, Russia. 

 

Giriş 

Karadeniz Havzası; ulus devlet, güç ve çıkar odaklı sistemik yapısı ile çatışma 

faktörünün ön planda olduğu ve hem havzada yer alan aktörler bazında hem de havza 

ile ilgili küresel ve bölgesel aktörler ekseninde çıkar farklılaşması ve rekabete dayalı 

kutuplaşmanın ayyuka çıktığı bir coğrafi alanı nitelemektedir. Karadeniz Havzası’nda 

çatışma gerçekliğinin bu kadar baskın olmasının biri içsel diğeri de dışsal iki önemli 

nedeni vardır. Karadeniz Havzası tanımının içerdiği coğrafi alan kapsayıcılığının 

Soğuk Savaş sonrası ciddi bir başkalaşıma uğraması bunlardan en önemlisi olarak 

görülebilir. Zira bu başkalaşım sonrası tarihsel, sosyo-kültürel, kimlik odaklı ve 

psiko-sosyal anlamda çok farklı içeriklere sahip olan coğrafi unsurların Karadeniz 

Havzası ana başlığı altında değerlendirilmeye çalışılması, farklı gerçekliklere ve çıkar 

algılamalarına sahip bölgelerin/ülkelerin birbirleriyle çatışmaya başlamalarına ve 

ortak bir paydada buluşamamalarına neden olmuştur. Çatışma merkezli anlayışı 

güçlendiren ikinci neden ise dışsal/sistem tabanlı olarak adlandırılabilir. Soğuk Savaş 

sonrası dönemde, sisteme hâkim olan Avro-Atlantik Dünyası ile Rusya ve Çin gibi 

yükselen küresel güçlerin, sistemin yapısına ve geleceğine yönelik güç temelli bir 

anlaşmazlığa sürüklenmeleri, hegemonya kavramı ile çok kutupluluk arasındaki 

mücadelenin keskinleşmesine ve çatışma gerçekliğinin güçlenmesine neden 

olmaktadır. Karadeniz Havzası da uluslararası sistemik mücadelenin odaklandığı 

temel alan haline gelmiş olan Avrasya’nın bir alt bileşeni olarak, Avro-Atlantik 

Dünyası ile Rusya arasındaki rekabete dayalı çatışmanın merkezi haline gelmektedir.  

Buna karşın Karadeniz Havzası’nda bölgesel işbirliğini beraberinde getirecek 

girişimlerin sayısının ve kapsayıcılığının arttığını gözlemliyoruz. Bunun en önemli 

nedeni, sahip olunan ekonomik, ticari ve enerji tabanlı potansiyelin 
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değerlendirilebilmesi ve havza ülkelerinin tümünü ilgilendiren bölgesel güvenlik ve 

çevre güvenliği gibi sorunlarla başa çıkılabilmesi noktasında ulus devletlerin tek 

başlarına alacakları kararların, sahip oldukları gücün ve caydırıcılığın yeterli 

olmamasıdır. Ancak, yine de havzada ortaya konan işbirliği girişimlerinin de genel 

manada çatışma iklimini yadsıyan bir karaktere sahip olmadığını hatta belirli 

düzeylerde ve alanlarda da olsa bölgesel işbirliğinden çok bölgesel çatışma iklimini 

kuvvetlendiren birer faktör haline geldiğini söyleyebiliriz. Çok farklı kimlikleri, 

siyasal anlayışları ve coğrafi gerçeklikleri bünyesinde bulunduran ve Soğuk Savaş’ın 

bitmesiyle SSCB’nin ideoloji ile perdelenmiş siyasal-sistemik hâkimiyetinden 

kurtulan Karadeniz Havzası çatışmaya eklemlenmiş önemli bir dönüşüm sürecinden 

geçmektedir. Bunun en önemli nedenlerinden biri de Soğuk Savaş esnasında 

dondurulmuş olan toplumsal, tarihsel, etno-kültürel, dinsel ve siyasal problemlerin 

yeniden canlanması ve havzanın gecikmiş bir milliyetçi uyanış ile sarmalanarak ulusal 

güç, çıkar ve kapasite rekabetine dayalı realist bir anlayışı içselleştirmesidir.  

Çalışmamız kapsamında öncelikle Geniş Karadeniz Havzası tanımını değerlendirecek 

ve havzanın içerisinde bulunduğu güncel bölgesel konumu ele alacağız. Daha sonra 

ise savunmacı realizm ve saldırgan realizm kavramlarının içerikleri üzerinde 

duracağız. Çalışmanın son bölümünde ise Karadeniz Havzası’ndaki çatışma 

gerçekliğini savunmacı ve saldırgan realizm kavramları çerçevesinde 

anlamlandıracağız.  

 

1. Karadeniz Havzası’nın Bölgesel Görünümü ve Geniş Karadeniz Havzası  

Karadeniz Havzası, bulunduğu coğrafya ve taşıdığı tarihsellik açısından çok önemli 

sayılabilecek bir alanı ifade etmektedir. Bu havza, yalnızca doğal kaynaklara sahip 

olması ve petrol ile doğalgaz aktarım alanı haline gelmesi ile değil, aynı zamanda 

doğu-batı ve kuzey-güney eksenindeki konumu ile de ilişkilendirilmelidir. 

Karadeniz Havzası; Orta Asya, Hazar ve Kafkaslar ile Balkanlar’ı, Rusya ve 

Ukrayna’nın temsil ettiği kuzey ile Türkiye üzerinden güneyi, genel anlamda da Asya 

ile Avrupa’yı bir araya getiren bir coğrafyayı ifade etmektedir. Çoğu kişi için 

Karadeniz deyince akla yalnızca bu denize kıyısı olan ülkeler gelmektedir. Fakat 

bugün, Karadeniz Havzası deyimi ile çok daha geniş bir coğrafyadan dem 

vurulmaktadır. İşin gerçeği, Karadeniz Havzası’nın tam olarak neresi olduğu ve hangi 

bölgeleri kapsadığı konusunda üzerinde tam olarak anlaşılabilmiş bir tanımlama 

yoktur. Aslında, Karadeniz Havzası tanımlaması yalnızca coğrafi gerçeklere dayalı 
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olarak değil; askeri, ekonomik, siyasi ve kültürel faktörler de değerlendirilerek 

kullanılmaktadır.1 Karadeniz Havzası tanımının bu kadar geniş olarak algılanması 

genel olarak Soğuk Savaş sonrası ortaya konmuş olan bir tutumdur ve henüz herkesçe 

kabul edilebilmiş değildir. Günümüzde Karadeniz Havzası denince; Kafkasya’nın 

tamamı, Doğu ve Güneydoğu Balkanlar, Ukrayna ve Rusya’nın güneyi ile Türkiye 

akla gelmektedir. Dikkat edilirse, Karadeniz Havzası’nın tıpkı eskiden olduğu gibi 

Doğu ile Batı arasında bir bağlantı noktası, bir sınır çizgisi oluşturduğu 

görülebilecektir. Ne var ki, Karadeniz Havzası ve bu havzada yer alan halklar, 

Batılıların bilinçaltında hep ötekileştirilen unsur konumunda kalmıştır.2  

Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerin sayısı Soğuk Savaş döneminde yalnızca 4 iken 

(SSCB, Türkiye, Bulgaristan, Romanya), Soğuk Savaş’ın sona ermesinin ardından bu 

rakam artmış ve 6’yı bulmuştur. Bu devletler; Rusya Federasyonu, Ukrayna, 

Gürcistan, Romanya, Bulgaristan ve Türkiye’dir. Yani, Karadeniz Havzası denildiği 

anda direkt olarak aklımıza gelmesi gereken ülkeler bunlardır. Ne var ki, 1992’de 

kurulmuş olan KEİT’in Karadeniz’e kıyısı olmayan devletleri de Karadeniz 

Havzası’na dâhil ettiğini görüyoruz. Bu devletler; tarihsel boyuta haiz bağlar, coğrafi 

yakınlık ve ekonomik ilişkileri neticesinde Karadeniz Havzası’na ait olarak kabul 

edilmişlerdir.3 İşte, tam da bu noktada Geniş Karadeniz Havzası adı verilen bir 

coğrafi anlamlandırma literatüre dâhil olmuştur. Üstelik bugün Karadeniz Havzası 

denildiği an tüm küresel/bölgesel aktörlerin üzerinde durduğu tanımlama da KEİT 

eliyle siyasal/bölgesel anlamda ilk kez ortaya konmuş olan bu adlandırma 

olmaktadır.4 

Havza; dağ ve tepelerle sınırlanmış, suları aynı denize akan kara parçası, deniz 

boyunca uzanan kıyı ya da bölge olarak tanımlandığına göre, Karadeniz de büyük bir 

havzadır. Zira bu denize akan Tuna, Dinyeper, Don, Volga gibi nehirler ve bu denizi 

çevreleyen Balkan Dağları, Transilvanya Alpleri, Kafkas Sıradağları ve Kuzey 

Anadolu Sıradağları bulunmaktadır. Bu durumda Karadeniz Havzası’nı, Tuna, 

Dinyeper ve Don Nehirleri’nin üzerinden geçerek Karadeniz’e ulaştığı; Balkanlar, 

Kafkaslar ve Anadolu’yu da içerisine alan coğrafi bölge olarak görebiliriz. 

                                                        
1 Ronald Hatto ve Odetta Tomescu, “The EU and the Wider Black Sea Region: Challenges and Policy 
Options,” Garnet Policy Brief 5 (2008): 1. 
2 Aurelian Stinga, “European Security in the Wider Black Sea Area,” USAWC Strategy Research 
Project 12 (2007): 1. 
3 Ines Hartwig, “Black Sea Economic Cooperation Process,” EIPASCOPE 1 (1997): 1-2. 
4 Mustafa Aydın, “Europe’s New Region: The Black Sea in the Wider Europe Neighbourhood,” 
Southeast European and Black Sea Studies 5 (2005): 257-283. 
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SSCB’nin dağılmasının ardından Karadeniz Havzası’nda bağımsız hareket etmeye 

başlayan yeni devletlerin ortaya çıkması, bu devletlerin hemen hepsinin etnik ve 

dinsel kaynaklı siyasal problemler yaşaması ve bölgede kanlı iç savaşların patlaması, 

Batı Dünyası’nın dikkatini Karadeniz Havzası’na çekmiştir.5 Havzanın üzerindeki 

Sovyet gölgesi de ortadan kalkınca, başta ABD olmak üzere Batılı devletler ve 

kurumlar rahatlıkla bölgeye nüfuz etmeye ve Rusya’nın dolduramadığı boşluğu, 

Türkiye’nin de yardımlarıyla, doldurmaya başlamışlardır. 1990’ların başından itibaren 

Avrasya Coğrafyası’nda kartlar yeniden dağıtılmaya başlanırken, Karadeniz Havzası 

bu dağıtımın merkezinde bulunuyordu.6 İşte, Geniş Karadeniz Havzası tanımı tam da 

bu noktada ortaya çıktı.   

Karadeniz Havzası’na dâhil olan bölgelerin ve ülkelerin sayısının fazlalaştırılmasının 

bir diğer sebebi de, günümüzde Geniş Karadeniz Havzası’nda yer aldığını 

belirttiğimiz ülkeler arasındaki ekonomik yakınlıktır. Karadeniz, tarih boyunca 

Avrupa’dan Hazar’a uzanan ticaret yollarının kesişme noktasında bulunmuştur. 

Karadeniz’e egemen olan güçler de Doğu’dan Batı’ya yapılacak göçleri ve mal 

ticaretini kontrol eder hale gelmiştir. Ticaretin ve insan hareketliliğinin çok arttığı 

günümüzde, Karadeniz’e egemen olan tek bir siyasal güç de olmadığı için, düzenin 

sağlanması adına bölge devletlerinin işbirliği içerisinde hareket etmeleri 

gerekmektedir.7 İşbirliğinin sağlanması da ancak Doğu Avrupa, Balkanlar, Türkiye ve 

Kafkaslar Bölgeleri’nde yer alan devletlerin bir arada hareket etmeyi öğrenmeleri ile 

mümkün olabilecektir.  

Yine de, Geniş Karadeniz Havzası deyimini en çok kullanan aktörler AB ve ABD’dir. 

Enerji kaynakları açısından çok zengin olan Hazar Havzası’nın, bu kaynaklarını ancak 

Karadeniz üzerinden Avrupa’ya ulaştırabilecek olması,8 Rusya’nın arka bahçesinde 

yer aldığı için bu ülkenin dış politik hamlelerini yakından takip etme imkânı tanıması, 

Ortadoğu ve Orta Asya’ya çok yakın olması ve AB’nin güvenliği açısından çok büyük 

önem taşıması gibi nedenler dolayısıyla, bu bölge Atlantik Dünyası nezdinde tek 

parça olarak algılanmaktadır. 11 Eylül Olayları’nın ardından, NATO’nun 2002 

                                                        
5 Mustafa Aydın, “New Geopolitics of Central Asia and the Caucasus: Causes of Instability and 
Predicament,” Center for Strategic Research  (2000):10-13. 
6 Yannis Tsantoulis, “Geopolitics (Subregionalism), Discourse and a Troubled ‘Power Triangle’ in the 
Black Sea,” Southeast European and Black Sea Studies 9 (2009): 243. 
7 Ahmet İmre, “Financial Cooperation Within the Black Sea Region,” Southeast European and Black 
Sea Studies 6 (2006): 243-255. 
8 Ersan Bocutoğlu ve Gökhan Koçer, “Politico-Economic Conflicts in the Black Sea Region in the Post 
Cold War Era,” OSCE Yearbook (2006): 112. 
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yılında gerçekleştirdiği Prag Zirvesi sonrası teşkilatın Doğu’ya doğru genişlemesi ve 

‘yeni yetenekler’ kazanarak sonunda Karadeniz ve Hazar Havzaları’nı da içerisine 

alması konusunda görüş birliğine varılmıştır.9 Bu zirvenin ardından, Bulgaristan ve 

Romanya gibi Karadeniz’e kıyısı bulunan devletler NATO’ya kabul edilmiş ve Avro-

Atlantik Dünyası’nın yeni hedefinin genelde Avrasya Coğrafyası’nda, özelde de 

Geniş Karadeniz Havzası üzerinde siyasal, askeri ve ekonomik etkinlik kurabilmek 

olduğu anlaşılmıştır. 

2004’te İstanbul’da gerçekleştirilen NATO Zirvesi sonrası, Balkanlar’dan sonra 

Kafkaslar ile de ilgilenileceği ve NATO’nun Karadeniz’e savaş gemileri sokarak bu 

bölgede Rusya’nın elinde olan güç tekelini kırmayı amaçladığı ortaya çıkmıştır. Bu 

çerçevede NATO, Montrö’nün değiştirilmesi ve Akdeniz’deki Aktif Çaba (Active 

Endeavour) Misyonu’nun bir benzerini Karadeniz’de de gerçekleştirmek gibi hedefler 

belirlemiştir.10 Tüm bu gelişmeler de göz önünde bulundurulduğunda, Geniş 

Karadeniz Havzası adlandırmasının Avro-Atlantik Dünyası’nın çıkarlarına uygun bir 

siyasal anlamlandırma olduğunu ve Karadeniz’i çevreleyen tüm coğrafyaları bir bütün 

olarak görerek, tek bir merkezden şekillendirerek Avro-Atlantik Dünyası’nın 

sistemsel hegemonyasına eklemlemeyi hedeflediği anlaşılabilmektedir. 2007 yılına 

değin birbirine paralel olarak gerçekleştirilmiş olan NATO ve AB genişlemeleri de 

bunu kanıtlamaktadır. Yani Geniş Karadeniz Havzası, coğrafi olmaktan daha çok 

sistemsel-siyasal bir adlandırmadır.  

Geniş Karadeniz Havzası tanımlamasına karşı çıkan en önemli aktör, Soğuk Savaş 

döneminde, SSCB adı altında havzayı siyasal kontrolü altında tutan Rusya’dır. 1990’lı 

yıllarda yaşadığı dönüşüm süreci esnasında havzadaki siyasal işleyişten uzak durmak 

zorunda kalan Rusya, milenyum sonrası dönemde ekonomik ve siyasal olarak 

güçlenmesi ile birlikte yönünü tekrar Karadeniz’e çevirmiştir. Avro-Atlantik 

Dünyası’nın sistemsel hegemonyasına karşı, çok kutuplu bir küresel yapılanma 

arzulayan Rusya, özellikle Karadeniz Havzası’nda kuracağı etkinliğin, hatta 

hegemonyanın, kendi sistemsel algısını güçlendirecek en önemli faktör olduğunun 

bilincindedir. Yakın çevre politikası ekseninde Karadeniz Havzası’nda yer alan eski 

SSCB topraklarını kendi siyasal/ekonomik nüfuzuna eklemlemeyi hedefleyen 

                                                        
9 Gülnur Aybet, “The Evolution of NATO’s Three Phases and Turkey’s Transatlantic Relationship,” 
Perceptions 17 (2012): 19-36. 
10 Nurşin Ateşoğlu Güney, Batı’nın Yeni Güvenlik Stratejileri AB-NATO-ABD (İstanbul: Bağlam 
Yayınları, 2006), 52-57. 
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Rusya’nın son dönemde ortaya koyduğu Avrasya Ekonomik Birliği projesi,11 Avrasya 

geneli ve Karadeniz Havzası özelinde yaratmak istediği bölgesel hegemonyanın bir 

ifadesi olarak görülebilir.  

Geniş Karadeniz Havzası tanımlamasının, Avro-Atlantik Dünyası tarafından, eski 

SSCB topraklarına yönelik sistemsel hegemonya yaratabilme düşüncesinin bir ürünü 

olarak ortaya konduğunu düşünen Rusya, bu tanımlamayı kendisine yönelik bir tehdit 

olarak görmektedir. NATO genişlemelerine karşı çıkması, bunu ABD ve AB nezdinde 

paylaşması, hatta NATO’ya üye olmayı amaçlayan Ukrayna ve Gürcistan gibi 

ülkelerin yönetimleri nezdinde uyguladığı siyasal baskı, Rusya’nın ne denli ciddi 

olduğunu kanıtlayan birer unsur olarak görülmelidir.12 Rusya, bu bağlamda, Montrö 

Sözleşmesi’nde Karadeniz’e kıyısı olmayan devletlerin savaş gemilerinin bu denize 

girmelerini sağlayacak bir değişikliğin yapılmasına karşı çıkmaktadır. Zira böyle bir 

değişiklik durumunda, başta ABD olmak üzere, Karadeniz’e kıyısı olmayan ülkelerin 

savaş gemileri bu denize girecek ve böylece Rusya’nın havzadaki gücü ve etkinliği 

sınırlanabilecektir. NATO’nun Karadeniz’e girişi anlamına gelecek olan bu 

değişiklik, Rusya’nın siyasal/askeri baskısını yakından hisseden Ukrayna ve 

Gürcistan gibi devletlerin NATO üyelik istemlerini de yeniden gündeme getirecektir. 

Bu çerçevede, Rusya’nın, Montrö Sözleşmesi’nin değiştirilmesine karşı çıkan NATO 

üyesi Türkiye ile aynı paydada bir araya geldiğini görüyoruz. Türkiye de, kendi 

bölgesel gücünün sınırlanabileceği, Boğazlar Bölgesi’nde büyük bir çevresel tehdit ile 

karşı karşıya kalabileceği, yumuşak güce dayalı dış politika paradigmasının Rusya-

NATO gerginliği bağlamında bölge ülkeleri nezdinde anlamsızlaşabileceği, 

diplomatik/bölgesel gücünün azalabileceği ve NATO üyesi bir bölge ülkesi olarak 

enerji kaynakları açısından bağımlı olduğu Rusya ile ilişkilerinin bozulabileceği 

gerekçesiyle Montrö Sözleşmesi’nin, kıyıdaş olmayan devletler lehine bozulmasına 

karşı çıkmaktadır.13 

KEİT’in Avro-Atlantik Dünyası’nın desteği ile bu ittifakın havzadaki partneri Türkiye 

tarafından işlevsel hale sokulmaya çalışılması Rusya’da tedirginlik yaratmaktadır. Bu 

nedenle, Rusya, bir yandan KEİT üyeliği çerçevesinde örgütü kendi çıkarlarına uygun 

bir görünüme büründürmeye ve Avro-Atlantik Dünyası’nın değerleri ve çıkarlarından 
                                                        
11 Rilka Dragneva ve Kataryna Wolczuk, “Russia, the Eurasian Customs Union and the EU: 
Cooperation, Stagnation or Rivalry? ,” Chatham House Briefing Paper (2012): 1-16. 
12 Julianne Smith, “The NATO-Russia Relationship: Defining Moment or Deja Vu? ,” CSIS Project 
(2008): 8-16. 
13 F. Stephen Larrabee, “The United States and Security in the Black Sea Region,” Southeast European 
and Black Sea Studies 9 (2009): 301-315. 
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uzaklaştırmaya çalışırken, diğer yandan Avrasya Ekonomik Birliği adı altında 

havzaya hitap eden ve tamamıyla kendi kontrolünde olacak bir bölgesel 

kurumsallaşma yaratma çabasındadır. 

Alexander Goncharenko günümüzde Karadeniz Havzası’nın tam olarak neyi ifade 

ettiğini çok iyi bir şekilde özetlemiştir.  

“Klasik jeopolitik teorilere göre, Karadeniz Havzası, Avrasya’da düzenin ve 

güvenliğin en önemli köşe taşlarından biridir. Bu bölge sahip olduğu doğal 

kaynaklar, enerji ve ulaşım hatları ile çok hassas bir alandır. Karadeniz Havzası, 

kalpgah (heartland) ve kenar kuşak (rimland) teorilerinin de kesişim alanını 

oluşturmaktadır. Bu bölge üzerinde sağlanacak hâkimiyet, Avrasya egemenliğini de 

beraberinde getirecektir. Bu nedenle Karadeniz Havzası; siyasal, askeri, finansal, vb. 

alanlarda tüm küresel aktörlerin ilgi alanında bulunmaktadır.”14  

Karadeniz Havzası, gerek içerisinde bulundurduğu farklı sosyo-kültürel, tarihsel, 

etnik ve coğrafi gerçeklikler, gerek Soğuk Savaş sonrası yeniden yapılandırılmaya 

çalışılan alan tanımlaması neticesinde belirginleşen bölgesel siyasal ayrımlar, gerekse 

de uluslararası sistem ekseninde süregelen büyük çaplı güç mücadelesinin üzerine 

odaklandığı Avrasya Coğrafyası’nın bir bileşeni olması gibi nedenlerle, çatışma 

faktörünü içselleştirmiş durumdadır. SSCB’nin ideoloji tabanlı askeri-siyasal 

baskısından kurtularak bağımsızlığa kavuşan ya da bağımsız dış politika izleyebilme 

yetisi kazanan havza ülkelerinin ulus devlet ve ulusal güç ile çıkar odaklı milliyetçi 

uyanışlarını oldukça geç bir zaman diliminde gerçekleştirmek zorunda kalmaları, 

havzada çatışmacı bir ortamın oluşması yönünde önemli bir kırılma noktası 

yaratmıştır. Havza ülkelerinin gerek kendi aralarında (Ermenistan ve Azerbaycan 

arasındaki Dağlık Karabağ merkezli savaş ve Rusya ile Gürcistan arasında 2008 

yılında yaşanan savaş15), gerekse de kendi içlerinde donmuş çatışma bölgeleri 

üzerinden (Dağlık Karabağ, Abhazya, Güney Osetya, Transdinyester gibi)16 ifadesini 

bulan çatışmalar, havzadaki milliyetçi uyanışların ortaya çıkardığı olumsuzluklar 

olarak görülebilir. Tarihsel, sosyo-kültürel, kimlik odaklı ve psiko-sosyal anlamda çok 

farklı içeriklere sahip olan coğrafi unsurların Karadeniz Havzası ana başlığı altında 

                                                        
14 Alexander Goncharenko, “The Wider Black Sea Area: New Geopolitical Realities, Regional Security 
Structures and Democratic Control: A Ukrainian View,” NATO Defense College Occasional Paper 11 
(2005): 23. 
15 Oksana Antonenko, “Towards a Comprehensive Regional Security Framework in the Black Sea 
Region After the Russia-Georgia War,” Southeast European and Black Sea Studies 9 (2009): 259-269. 
16 Göktürk Tüysüzoğlu, Karadeniz Havzası’nda Rekabet Analizi; İşbirliği Söylemlerinin Bölgesel 
Çatışma Beklentilerine Yansıması (İstanbul: Derin Yayınları, 2013), 108-126. 
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değerlendirilmeye çalışılması, farklı gerçekliklere ve çıkar algılamalarına sahip 

bölgelerin/ülkelerin birbirleriyle çatışmaya başlamalarına ve ortak bir paydada 

buluşamamalarına neden olmuştur. Yani havzanın, Geniş Karadeniz Havzası 

adlandırması çerçevesinde kendisine eklemlediği parçalı coğrafi yapı, bölgesel çıkar 

ortaklığı ve bütünleşme girişimlerinin farklı ulusal çıkarlar ve gelecek beklentileri 

üzerinden başarısızlığa uğramasına neden olmaktadır. Karadeniz Havzası kapsamında 

yer alan Balkanlar ile Güney Kafkasya’nın tarih, sosyo-kültürel yapı ve kimliklenme 

süreci, ekonomik işleyiş ve gelişim ile uluslararası sistem tabanlı bölgesel rekabet 

çerçevesinde kendilerine atfedilen önemin aynı olmaması, Karadeniz Havzası’nın ne 

denli parçalı bir siyasal/bölgesel görünüme sahip olduğunu kanıtlamaktadır. Zira 

Balkanlar, NATO ve AB genişlemesinin önemli bir parçası olarak Avro-Atlantik 

İttifakı’na eklemlenirken, Güney Kafkasya özelinde donmuş çatışma bölgelerinden de 

ifadesini bulan (Gürcistan’ın Güney Osetya ve Abhazya’ya yönelik askeri eylemliliği 

sonrası yaşanan 2008 tarihli Rusya-Gürcistan Savaşı en önemli örnektir) ve enerji 

projeleri ile NATO’nun doğuya açılma planları ile ilişkilendirilen ciddi bir bölgesel 

rekabet yaşanmaktadır.  Yine SSCB’nin ideoloji tabanlı askeri-siyasal hâkimiyeti ile 

koruyuculuğundan yoksun kalan çoğu havza ülkesinin ekonomik, askeri ve 

diplomatik yetersizliğinin farkına varması da ulusal güce dayalı ve rekabeti 

dışlamayan, yerine göre saldırgan ya da savunmacı realist dış politika yaklaşımlarını 

beraberinde getirmiştir. Bunun yanı sıra, havza ülkelerinin SSCB dönemine ilişkin 

içselleştirmiş oldukları olumsuz yaşanmışlıklar nedeniyle Rusya’ya uzak durmaları ve 

Rusya’nın da Avrasyacı dış politika doktrini17 çerçevesinde yakın çevre olarak 

gördüğü Karadeniz Havzası’nı siyasal kontrolü altına almaya dayalı bir dış politika 

yaklaşımı geliştirmesi, bugüne kadar havzanın bölgesel yapılanmasının 

realist/neorealist öncüller doğrultusunda şekillenmesini beraberinde getirmiştir. Tabii, 

Rusya’nın realist öncüller çerçevesinde dış politika izlemesinin en önemli nedeni, 

ABD ve AB ile girdiği ve uluslararası sistem ekseninde şekillenen güç mücadelesi 

çerçevesinde yakın çevresini kontrolü altında tutarak, çok kutupluluk üzerine 

kurguladığı sistemik öngörülerine meşruiyet kazandırmaktır.18 

Karadeniz Havzası’na ilişkin Soğuk Savaş sonrasında ortaya çıkan en önemli 

gerçekliklerden biri de coğrafi kapsam genişlemesi sonrası “Karadeniz” tabanlı bir 

                                                        
17 Mark Bassin, “Klasik ve Yeni Avrasyacılık: Geçmişten Gelen Devamlılık,” Çev: Özgür Tüfekçi, 
Bilge Strateji 3 (2011): 117-135. 
18 Thomas Ambrosio, “Russia’s Quest For Multipolarity: A Response to US Foreign Policy in the Post-
Cold War Era,” European Security 10 (2001): 45-67. 
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bölgesel ortaklığın bir türlü kurumsallaştırılamaması olmuştur. Karadeniz’e kıyısı 

olmayan ve kendisini farklı bölgesel/coğrafi unsurlar üzerinden ifade etmeyi tercih 

eden halkların/devletlerin Geniş Karadeniz Havzası adlandırması eliyle ekonomik, 

siyasal ve sosyal manada tek bir potada eritilebilmesi düşüncesinin, bugün gelinen 

nokta itibarıyla başarısızlığa uğradığı ortadadır. Tarihsel, sosyo-kültürel ve ekonomik 

anlamda aynı paydada buluşamayacak ve birbirleriyle olan paylaşımları çok az olan 

ya da hiç olmayan halkların/devletlerin Karadeniz çatısı altında birleştirilmesi çabası, 

havzaya dair en kapsayıcı işbirliği örgütü olan ve esasen ekonomik işbirliği 

imkânlarının geliştirilebilmesi yönünde çalışmalar yürüten KEİT’in mevcut etkisizliği 

bağlamında ele alındığında, durum çok daha net bir şekilde gözler önüne 

serilebilmektedir.19 Havzanın farklı bölgelerinde yer alan halkların/devletlerin kendi 

geleceklerini farklı siyasal/bölgesel projeler içerisinde görmelerine ilişkin 

verilebilecek en önemli örnek, Balkan ülkelerinin AB’yi en önemli gelecek projesi 

olarak görmeleridir. Öyle ki, Karadeniz kıyısında yer alan Bulgaristan ve Romanya, 

Karadeniz odaklı bir bölgesel işbirliğinin gelişimine hizmet etmek yerine AB üyesi 

olmayı ve birliğin Karadeniz politikalarına hizmet etmeyi tercih etmişlerdir. Aynı 

durum, KEİT üyesi olan ya da olmayan ancak Geniş Karadeniz Havzası içerisinde 

tanımlanan diğer Balkan ülkeleri için de geçerlidir. AB’nin Batı Balkanlar açılımı, 

esasen Karadeniz Havzası’nın batı kısmını tamamen Avrupa’ya entegre edebilmeyi 

amaçlamaktadır.20 KEİT’in kurucusu olan ve Karadeniz tabanlı bir bölgeselleşme 

girişiminin en önemli destekçisi olarak görülebilecek Türkiye’nin dahi, AB ile üyelik 

müzakereleri yürütüyor oluşu, havza ülkelerinin Karadeniz tabanlı bir bölgeselleşme 

girişiminde yeterince samimi olmadığını ve Karadeniz’e üyesi oldukları/olacakları 

farklı kurumsal/bölgesel girişimler penceresinden yaklaştıklarını göstermektedir. 

KEİT’in lider ülkelerinden Rusya’nın, eski Sovyet cumhuriyetleri başta olmak üzere, 

Avrasya genelinde kurumsallaştırmaya çalıştığı Avrasya Ekonomik Birliği’nin en 

temel hedeflerinden birinin Karadeniz Havzası’nın doğusu ve kuzeyini kendisine 

entegre etmek olması da Karadeniz tabanlı bağımsız bir bölgeselleşme girişiminin 

neden başarısız olduğuna/olacağına dair en önemli göstergelerden biridir. Havzanın 

sahip olduğu ekonomik potansiyelin kullanılabilmesi yönünde beliren istekliliğin en 

önemli göstergeleri olan doğu-batı yönlü enerji projelerinin hayata geçirilmesi 

                                                        
19 Emel G. Oktay, “Türkiye’nin Avrasya’daki Çok Taraflı Girişimlerine Bir Örnek: Karadeniz 
Ekonomik İşbirliği Örgütü,” Uluslararası İlişkiler 10 (2006): 149-179. 
20 Ritsa Panagiotou, “The Greek Crisis As a Crisis of EU Enlargement: How will the Western Balkans 
be Affected? ,” Southeast European and Black Sea Studies 13 (2013): 89-104. 
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aşamasında ortaya çıkan geniş çaplı anlaşmazlık ve kutuplaşma da, havza ülkelerinin 

Karadeniz odaklı işbirliğini geliştirmekten çok kendi siyasal/kurumsal/sistemsel 

rollerine uygun olarak hareket ettiklerini kanıtlamaktadır. Geniş Karadeniz Havzası 

tanımının üzerine teşkilatlandırılmaya çalışılan KEİT de, bugün itibarıyla, havza 

ülkeleri arasında Karadeniz odaklı bir forum olmaktan öteye geçebilmiş değildir.  

Bunun yanı sıra, Geniş Karadeniz Havzası tanımlaması havzanın batısı ve doğusu, 

hatta kuzeyi arasındaki çıkar çatışmalarını ve toplumsal, siyasal ve ekonomik 

farklılıkları da ortadan kaldıramamış, bu farklılıklar giderek artan bir etkinlikte 

hükümetlerarası kurumlar ile yapılar üzerinden ifadesini bulan bölgesel işbirliği 

girişimlerine zarar vermiştir. Zira havzanın doğusu ile batısı ve kuzeyi ile güneyi 

arasında çok ciddi yapısal farklılıkların bulunması, bölgesel ekonomik işbirliği 

girişimlerini iki hatta üç vitesliliğe mahkûm kılmıştır. Neofonksiyonel bir 

bölgeselleşme girişimi olan AB’nin dahi 2004 ve 2007 genişlemelerinin ardından ve 

küresel ekonomik kriz ekseninde “çok vitesliliği” gündemine aldığı 

düşünüldüğünde,21 farklılıkların ayyuka çıktığı ve sistemik güç mücadelesinin 

merkezinde yer alan Karadeniz’de topyekûn bir bölgesel işbirliği kurumsallaşmasının 

gerçekleştirilebilmesinin çok zor, hatta imkânsıza yakın olduğu görülebilecektir.  

 

2. Savunmacı Realizm, Saldırgan Realizm ve Çatışma Gerçekliği 

Neorealizmin en temel yapısal varsayımlarından biri, uluslararası sistemde ulusal 

siyasal sisteme benzer yasal bir hiyerarşi bulunmadığı için, anarşinin sisteme egemen 

olduğu hususudur. Nitekim neorealizm, bu anarşi içerisinde kendi güvenliklerini 

sağlamanın peşinde olan ulus devletlerin güç elde etmeye çalıştıklarını ve toplamda 

ulusal güç ya da kapasite olarak adlandırılan bu fiziksel ve psikolojik güç unsurlarının 

ulusal güvenliğin sağlanması noktasında bir araç olduğunu belirtir. Güç elde edilmesi 

aşamasında ortaya çıkan bir siyasal-yönetimsel ikilem ise neorealizmin üzerinde 

durduğu en önemli hususlardan biri olan güvenlik ikileminin ortaya çıkmasını 

sağlamaktadır. Bilindiği gibi güvenlik ikilemi, devletlerin kendi güvenliklerini 

sağlamak isterken edindikleri silahların ve izledikleri politikaların sistemdeki diğer 

devletler tarafından tehdit olarak algılandığını ve tehdit algılayan diğer ülkelerin de 

kendi güvenliklerini sağlamak için o devlete karşı silahlandıklarını ya da saldırgan 

                                                        
21 Hilal Günay Öztürk, “İki Vitesli Değil Çok Vitesli Avrupa’ya Doğru,” TASAV Dış Politika 
Araştırmaları Merkezi 2 (2013): 1-7. 
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politikalar izlediklerini kaydeder.22 İşte belirtilen bu güvenlik ikilemi kavramının 

özünde yatan savunma ve saldırı refleksleri, neorealist kuramın öngördüğü en önemli 

sistemik denge unsurlarından biri olan savunmacı realizm-saldırgan realizm 

karşıtlığına işaret etmekte ve neorealizme göre güvenlik ikilemi hususu yadsınamaz 

bir gerçeklik haline gelmektedir.23  

Savunmacı realizm, uluslararası sistemdeki birincil oyuncu olan ve rasyonel 

davrandıkları öngörülen devletlerin uluslararası sistem bağlamında karşı karşıya 

kaldıkları anarşik ortamın, onları, güvenliklerini sağlamaları noktasında güç bağımlısı 

haline getirdiğini ifade etmeye çalışmaktadır. Güvenlik ikileminin ortaya çıkardığı 

uluslararası sistemik istikrarsızlık, savunmacı realizmin temel yönelimini 

oluşturmaktadır. Uluslararası sistemin sıfır toplamlı bir oyundan ibaret olduğu 

gerçeğinden hareket eden savunmacı realizm; teknolojik, coğrafi, askeri ve doktriner 

manada sistemi oluşturan devletlerarasında içsel bir dengenin varlığından 

bahsetmektedir. Savunmacı realizm, bahsedilen bu dengenin muhafaza 

edilebilmesinin anarşi içerisinde bulunan uluslararası sisteme, göreceli bir istikrar ve 

güvenlik getirebileceğini ifade etmektedir.24 

Neorealist kuramın babası olarak adlandırılan Kenneth Waltz, bu kuramın 

varsayımlarını ortaya koyarken devletlerarası güç mücadelesinin sürekli olacağını 

vurgulamış ve bu nedenle kendi kendini savunabilme (self-help) yeteneğinin altını 

çizmiştir.25 Waltz, uluslararası sistemde güç dengesine dayalı sürekliliğin bir kıstas 

olduğunu açıklarken, değişimi de her yönüyle reddetmemiştir. 

Özellikle Kenneth Waltz ve Robert Jervis tarafından öngörülmüş olan ve sistemik 

denge unsurunun kavramsallaştırılması noktasında önemli bir meşruiyet sağlayan 

savunmacı realizme göre, uluslararası sistemin temel oyuncuları olan devletler, kendi 

ulusal savunmalarını ve güvenliklerini riske atmayacak boyutta bir 

askeri/ekonomik/teknolojik güce sahip olurlar ve aynı zamanda sistemde yer alan 

diğer oyuncuları da yakından takip ederler.26 Dengeyi oluşturan devletler, kendi 

güvenliklerini riske atacak adımlar atılması durumunda, o adımı atan devlet/devletlere 

                                                        
22 Evan Braden Montgomery, “Breaking Out of the Security Dilemma: Realism, Reassurance and the 
Problem of Uncertainty,” International Security 2 (2006): 151-185. 
23 Jeffrey W. Taliaferro, “Security Seeking Under Anarchy: Defensive Realism Revisited,” 
International Security 3 (2001): 136. 
24 Robert Powell, “Anarchy in International Relations Theory: The Neorealist-Neoliberal Debate,”  
International Organization 2 (1994): 313-344. 
25 Kenneth N. Waltz, “Structural Realism After the Cold War,” International Security 1 (2000): 5-41. 
26 Robert Jervis, “Cooperation Under the Security Dilemma,” World Politics 30 (1978): 167-214.  
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karşı göreceli bir güçsüzlük içerisine sürüklenecekleri için, dengenin yeniden 

sağlanması ve gücü bir amaç olarak görmeye başlayan devlet/devletlerin 

dengelenebilmesi noktasında, o devlet/devletlere karşı, birlikte hareket etmeye 

başlarlar ve sonuç olarak güç dengesini yeniden inşa ederler. 

Savunmacı realizm, uluslararası politika bağlamında daha iyimser ve olması gerekeni 

yansıtan bir yaklaşım olarak görülebilir. Bu yaklaşıma göre, devletler birbirlerine 

karşı göreceli güçlerini arttırmayı değil, sistemin sağlayacağı güvenliğin göreceli 

olarak arttırılmasını amaçlamaktadırlar. Savunmacı realizm, uluslararası sistemi 

meydana getiren oyuncular olan devletlerin iç ve dış politikalarında yaşanacak bir 

değişimin sonucu olarak ortaya çıkabilecek sistem karşıtı, çatışmacı ve genişlemeci 

yaklaşımların belli bir zaman dilimi içerisinde ortaya çıkacağını ve kısa sürede 

bastırılacağını ifade etmeye çalışmaktadır. Zira devletlerin ortak çıkarı olan 

güvenliğin sağlanabilmesi hususu, ancak ve ancak ılımlı ve dengeli bir dış politika 

izlenerek uluslararası sistemin dengesinin korunması ile mümkün olabilecektir. 

Savunmacı realizmin üzerinde durduğu bir diğer husus da yapısal değişkenlerde 

yaşanacak değişimlerin,27 belli bölgelerde ve belli devletlerarasında güvenlik 

ikileminin artmasına ve dolayısıyla savunmacı realizmin öngördüğü dengenin 

bozulmasına neden olabileceğidir. Bu noktada, devletlerin ulusal güce ilişkin 

hesaplamaları ve bölgesel dengelerin geleceğine ilişkin algılamaları da etkili birer 

unsur olacaktır.28  

Uluslararası sistemdeki dengenin korunabilmesi hususunda küresel güçlerin 

birbirlerine ait dokunulmaz çıkarlara müdahale etmemeleri ve uluslararası sistemin 

dengesini çok yakından ilgilendiren siyasal, ekonomik veya toplumsal bir mevzuda 

bir arada hareket ederek sorunun çözümü noktasında işbirliği yapmaları da, bir 

savunmacı realizm belirtisidir.29 Zira bu noktada küresel güçlerin, gidişatından 

                                                        
27 Yapısal değişkenler bağlamında ele alınan faktörler, belli ülkeler arasında ya da belli bölgeler 
dâhilinde değişiklik göstermekle birlikte, genel olarak, coğrafi yakınlık, savunma-saldırı dengesini 
yakından ilgilendiren ikili ya da çok taraflı siyasal/toplumsal sorunlar bağlamında ortaya çıkan farklı ve 
tehditvari yaklaşımlar, hammadde kaynaklarına ulaşım, uluslararası ekonomik baskılar, bölgesel ve 
ikili askeri denge, vb. şeklinde özetlenebilir. Daha fazla bilgi için bkz. Gideon Rose, “Neoclassical 
Realism and Theories of Foreign Policy,”  World Politics 51 (1998): 144-172. 
28 Jack S. Levy, “The Offense/Defense Balance in Military Technology: A Theoretical and Historical 
Analysis,”  International Studies Quarterly 28 (1984): 219-238. 
29 Bu noktada Robert Jervis ve Charles Glaser’in ortaya koydukları ve büyük güçler arasındaki 
işbirliğinin nedenlerini ve sonuçlarını irdeleyen çalışmalar önemli birer kaynaktır. Bakınız Robert 
Jervis, “Realism and the Study of World Politics,” International Organization 52 (1998): 971-991 ve 
Robert Jervis, “Realism, Neoliberalism and Cooperation,” International Security 24 (1999): 42-63 ile 
Charles L. Glaser, “Realists As Optimists: Cooperation As Self-Help,” Security Studies 5 (1996): 90-
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memnun oldukları sistemik dengenin bozulmasını engellemek ve böylece güvenlik 

ikileminin ortaya çıkmasını önlemek için birlikte hareket ettiklerini görüyoruz.  

Savunmacı realizmin yaşatılmasında ya da ortadan kalkmasında etkili olan bir diğer 

önemli faktör de iç politikada yaşanan gelişmeler ve değişim olarak gösterilebilir.30 

Bu noktada sivil toplum örgütlerinin karar alma süreci üzerindeki etkinliği, asker-sivil 

ilişkilerinin mahiyeti ve siyasal liderlerin toplum ve uluslararası sistem içerisindeki 

konumlanışları ve idealleri ile sistemik değişimler çerçevesinde ulusal karar alıcıların 

tepkileri gibi unsurlar, savunmacı realist anlayışın yapılandırılmasında ya da terk 

edilmesinde önemli bir rol oynamaktadır.  

Saldırgan realizm ise, uluslararası sisteme hâkim olan anarşinin devletlerin saldırgan 

bir politika izleyerek coğrafi ve siyasal genişleme yönünde harekete geçmelerine 

neden olacağını belirtmektedir.31 Saldırgan realizme göre, tüm devletler kendi ulusal 

güçlerini diğerlerine oranla maksimize etmenin peşindedirler. Zira sadece en güçlü 

olan devletler kendi çıkarlarını koruyabilir ve siyasal varlıklarını garanti altına 

alabilir. Devletler saldırgan ve genişlemeci politika izlemeden önce, böyle bir politika 

izlemenin yarar-zarar hesabını yaparlar ve izlenecek olan politikanın yararları, 

zararlarına üstün çıktığı takdirde o politikayı benimserler. Saldırgan realizm, 

uluslararası sisteme hâkim olan anarşi nedeniyle, yani uluslararası sistemik 

yapılanmayı dengeleyecek bir devletler üstü teşkilatlanmanın bulunmaması sebebiyle, 

sistem içerisinde bağımsız birer aktör olarak yer alan devletlerin kendi güvenliklerini 

kendilerinin sağlaması gerektiğini vurgulamaktadır. Güvenliğin sağlanması hususu 

uluslararası sistemde çatışma unsurunu besleyebilecek bir ortam yaratmakta ve 

devletler silah edinimi, ulusal güce dayalı diplomatik baskı ve korumacı ekonomik 

yöntemler aracılığıyla savunmacı realizmi yadsıyan ve saldırgan unsurları ön plana 

çıkaran bir tutuma yakınlaşmaktadırlar.32 

                                                                                                                                                               
121 ile Charles L. Glaser ve Chaim Kaufmann, “What is the Offense-Defense Balance and Can We 
Measure It?,” International Security 22 (1998): 44-82. 
30 Bu noktada uluslararası sistemin yapısında yaşanan ani bir değişimin iç politika gelişmelerini de 
ivedi bir şekilde yeniden yapılandırdığını ve özellikle de siyasal önderler ile diğer ulusal karar alıcıların 
bu tarz durumlarda ani ve keskin kararlar alabildiklerini görüyoruz. Sistemik değişim uzun vadeye 
yayıldığında ise, değişim daha evrimci bir süreç içerisinde gerçekleşmekte ve iç politikanın uluslararası 
sistem bağlamındaki etkinliği azalmaktadır. Daha fazla bilgi için bkz. Thomas J. Christensen, Useful 
Adversaries: Grand Strategy, Domestic Mobilization and Sino-American Conflict, 1947-1958 (New 
Jersey: Princeton University Press, 1996), 255-256. 
31 Jack Snyder, Myths of Empire: Domestic Politics and International Ambition (New York: Cornell 
University Press, 1991), 11-12. 
32 Fareed Zakaria, From Wealth to Power: The Unusual Origins of America’s World Role (New Jersey, 
Princeton University Press, 1998). 
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Fareed Zakaria ve Randall Schweller gibi saldırgan realizmi ön plana koyan 

teorisyenlere göre, savunmacı realizm, devletlerin siyasal ve coğrafi genişleme 

yönündeki istemlerini anlamlandıramamaktadır.33 Bunun en önemli nedeni de 

savunmacı realizmin üzerine yapılandırıldığı güç dengesi sürekliliğidir.  Saldırgan 

realizme göre, devletlerin kendi güvenliklerini arttırabilmesinin yolu diğerlerinin 

ulusal gücünü azaltmaktan geçmektedir. Yani, saldırgan realizmde mutlak kazanç 

unsuru değil, göreceli kazanç unsuru egemen anlayış konumundadır. Saldırgan 

realizmin öngördüğü bir diğer önemli unsur da, güç odaklı saldırgan bir dış politika 

izleyen iki ya da daha çok devletin de bunun bilincinde oldukları halde yaklaşımlarını 

farklılaştıramayacakları gerçekliğine yaslanmasıdır. Saldırgan realist politikalar 

izleyen devletler hedeflerine ulaşabilmek için ancak kısa süreli ve çıkar odaklı geçici 

ittifaklar oluşturabilirler.34  

Bir ülkenin saldırgan realist politikalar izlemesinde etkili olan birkaç önemli iç politik 

faktör bulunmaktadır. Bu faktörlerden birincisi, o devletin sahip olduğu siyasal 

ideolojidir. Kendi halkının isteklerine kulaklarını tıkayan ve bu istemlere karşı hiçbir 

tolerans göstermeyerek gerektiğinde şiddete de yönelen ideolojilere sahip olan 

ülkelerin dış politikada da genellikle iç politika uygulamalarına paralel olarak 

saldırgan ve güç odaklı bir yaklaşım izlediği söylenebilir. İkinci önemli faktör ise, o 

ülkenin kendi topraklarında yaşayan ve bölgesel ya da etno-kültürel anlamda 

toplumun çoğunluğundan farklılaşan vatandaşlarına karşı takındığı tutumdur. Bu 

nokta önemlidir, zira toprakları içerisindeki bu tarz farklılıkları bir tehdit olarak 

algılayan ve halkının bir bölümünü kendi güvenliği açısından bir risk unsuru olarak 

görerek devlete karşı yabancılaştıran ülkelerin, dış politika alanında da aynı tarz 

saldırgan ve ayrıştırıcı yaklaşıma yönelebilecekleri söylenebilir. Üçüncü önemli 

faktör ise, o devletin ya da devletlerin ulusal güç açısından kendisinden ya da 

kendilerinden zayıf olan komşu ülkelere karşı takındığı tutumdur. Bu noktada 

kendisinden güçsüz olan komşusunu siyasal anlamda dikkate almayarak ve toplumsal 

manada da aşağılayarak hareket eden devletlerin saldırgan realizme yatkın oldukları 

belirtilmelidir. Bir diğer önemli faktör ise o devletin ya da devletlerin izlediği 

                                                        
33 Randall Schweller, “Neorealism’s Status Quo Bias: What Security Dilemma? ,” Security Studies 5 
(1996): 90-121. 
34 Saldırgan realizm, devletlerin içerisine sürüklenecekleri güç mücadelesi çerçevesinde sürekli bir 
devinim içerisinde olacaklarını kaydederek, uluslararası sistemin yapılanışı içerisinde uzun süreli ve 
kalıcı ortak çıkarlara dayalı siyasal ittifaklar bulunmadığını kaydetmektedir. Daha fazla bilgi için bkz. 
Joseph Grieco, “Anarchy and the Limits of Cooperation: A Realist Critique of the Newest Liberal 
Institutionalism,” International Organization 42 (1988): 485-507. 
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savunma politikaları ve ordunun niteliği ile bu devlet ya da devletlerin siyasal 

yapılanması bağlamındaki rolüdür.35   

Saldırgan realizm, anarşik bir uluslararası sistem içerisinde kendi güvenliklerini 

korumak ve bu amaçla güç elde etmek zorunda olan devletlerin, verili güç ile 

yetinmeyeceklerini ve uluslararası sistem içerisindeki siyasal hâkimiyet yüzdelerini 

olabilecek en üst seviyeye varana dek arttırmak isteyeceklerini, yani hegemonya 

arayışında olacaklarını kaydetmektedir.36 Büyük güçler, kendi eşsiz güçlerini 

yansıtacak hegemonyaya ulaşarak başka bir gücün kendilerine meydan okumasına 

engel olmaya çalışmaktadır.37 Bu da ulusal kapasiteye dayalı ve yine ulusal kapasiteyi 

arttırmayı amaçlayan saldırgan realist bir dış politika duruşunu yani güç 

maksimizasyonunu beraberinde getirmektedir.38 Mearsheimer, büyük güç olma 

özelliğine sahip olan devletin ya da devletlerin daha saldırgan hareket edebileceğini, 

zira bu devletin ya da devletlerin tehditlerini hayata geçirebilecek kapasitede 

olduğunu ifade etmektedir. Bir devletin diğer devletlerin gerçek amaçları hakkında 

bilgiye sahip olmaması ve bu amaçların ortaya çıkardığı planların sürekli değişen bir 

karakter göstermesi, o devleti yalnızca var olan süper güçler üzerine değil, potansiyel 

süper güçler üzerine de eğilmeye iter.  

Saldırgan realizmin en önemli ismi olan John Mearsheimer, uluslararası sistem 

bağlamında kısa ve orta vadede dengeyi sağlayabilen en önemli yapılanmanın çift 

kutupluluk olduğunu belirtmekte, dengelenmemiş çok kutupluluğu da çatışma 

unsurunu besleyen bir süreç olarak görmektedir. Mearsheimer, uluslararası sistem 

bağlamında bölgesel hegemonların statükoyu sağlayabilme noktasında çok önemli bir 

rolleri olduğunu, bu rolün uygulanmasında başarı sağlanabilirse, bölgesel 

                                                        
35 Andrew Kydd, “Sheep in Sheep’s Clothing: Why Security Seekers do not Fight Each Other? ,” 
Security Studies 7 (1997): 114-155. 
36 William C. Wohlforth, “The Stability of A Unipolar World,” International Security 24 (1999): 5-41. 
37 Brandon Valeriano, “The Tragedy of Offensive Realism,” International Interactions 35 (2009): 179-
206. 
38 Mearsheimer’e göre ulusal güç her türlü askeri, ekonomik ve diğer devletlerin varlığından haberdar 
olmadığı gizli güçlerin toplamından ibarettir. Mearsheimer, genel olarak bu güç unsurlarının üzerinde 
dursa da, bazı durumlarda psikolojik faktörlerin de etkili olabildiğini belirtmektedir. Bu noktada 
Mearsheimer’in verdiği en önemli örnek Vietnam Savaşı olmaktadır. Mearsheimer, bir ülkenin sahip 
olduğu doğal kaynaklar ve coğrafi yapının da güç unsurlarına eklemlenebilecek ya da o devletin dış 
politika yaklaşımını etkileyebilecek (savunma-saldırı dengesini) birer faktör olduğunu ifade etmektedir. 
Mearsheimer, büyük güçleri, stratejik düşünme imkânları gelişmiş ve diğer devletlerin seçeneklerini 
çok iyi değerlendirerek kısa ve uzun vadeli hareket planları yapabilen devletler olarak 
değerlendirmektedir.  Daha fazla bilgi için bkz. John J. Mearsheimer, The Tragedy of Great Power 
Politics (New York: Norton Publishing, 2001).  
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hegemonların küresel hegemonyaya evrilebilme şanslarının yüksek olduğunu 

kaydetmektedir.39  

 

3. Karadeniz Havzası’ndaki Çatışma Gerçekliğinin Savunmacı Realizm ve 

Saldırgan Realizm Çerçevesinde Değerlendirilmesi 

Neorealizmin ortaya koyduğu güç dengesi yaklaşımına uygun olarak hareket edersek, 

Karadeniz Havzası’ndaki siyasal yapının da önünde sonunda savunmacı realizme 

dayalı devletlerarası sistemik bir dengeye yöneleceğini söyleyebiliriz. Nitekim 

mevcut konjonktürde havza devletleri içerisinde ulusal kapasite açısından en güçlü 

ülke olan Rusya’nın, havza genelinde izlemeye çalıştığı güç kullanımı odaklı 

saldırgan dış politika yaklaşımı diğer ülkeler tarafından kendi güvenliklerine yönelik 

bir tehdit olarak görülmekte ve bu devletler ile Rusya arasındaki siyasal ilişkilere 

gerginlik hâkim olmaktadır. Karadeniz Havzası’nda yer alan ve Rusya’nın ardından 

bölgenin en önemli gücü olarak addedilen Türkiye, Rusya’nın havza geneline 

yansıttığı askeri güç odaklı saldırgan tutumu yumuşatmaya ve Rusya’yı da bölgede 

gerçekleştirilebilecek siyasal ve ekonomik işbirliğinin bir parçası yapmaya çalışsa da, 

bu konuda pek de başarılı olamadığı Gürcistan özelinde ortaya çıkmış durumdadır. 

Zira Türkiye’nin de Rusya’dan algıladığı güvenlik tehdidi anlamında bu ülkeye karşı 

kendisini çok da rahat hissettiği söylenemez. Havzaya ilişkin güç hiyerarşisinde 

Rusya’nın ardından bir alt bölgesel güç konumunda yer aldığını söyleyebileceğimiz 

Türkiye, havza tabanlı bağlantısız bir politika izleyerek bölgenin en önemli 

dengeleyicisi olmayı planlamaktadır. Ne var ki, Türkiye, sahip olduğu Batılı siyasal 

ve askeri kimlik ile içerisinde bulunduğu bölgesel gerçekleri henüz tam manasıyla 

uyumlaştıramadığı için Rusya’nın güvenini kazanabilmiş değildir. Nitekim iki ülke 

arasındaki ilişkiler de daha çok enerji, ekonomi ve ticaret eksenli olarak gelişmektedir 

ve henüz geniş kapsamlı bir siyasal boyut kazanabilmiş değildir.40 Yani neorealizmin 

öngördüğü yüksek politika-alçak politika ayrımı Rusya-Türkiye ilişkileri bağlamında 

da etkisini göstermektedir. Yine de Rusya’nın Türkiye’ye karşı olan tutumu 

savunmacı realizmin öngördüğü dengenin dışına pek çıkmamaktadır. 

Rusya’nın ulusal güç unsurlarına güvenerek ve bu unsurları etkin bir şekilde 

kullanarak giriştiği faaliyetler, havza ülkelerini büyük çaplı bir güvenlik ikilemine 

                                                        
39 Glenn H. Snyder, “Mearsheimer’s World-Offensive Realism and the Struggle for Security,” 
International Security 27 (2002): 149-173. 
40 Fatih Özbay, “The Relations Between Turkey and Russia in the 2000s,” Perceptions 16 (2011): 69-
92. 
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sürüklemektedir. Buna karşın, AB ve NATO’nun Karadeniz Havzası’ndaki 

faaliyetleri ve bu bölgeye bir aktör olarak yerleşip, havzayı, çok kutuplu bir görünüm 

arz etmeye başlayan uluslararası sisteme eklemleme çabaları da Rusya’yı aynı tür bir 

ikileme sürüklemektedir. Rusya, bu ikilemi saldırgan realist unsurları devreye sokarak 

atlatmaya çalışmakta ve havza ülkelerini Avro-Atlantik Dünyası’nın siyasal 

değerlerinden ve askeri örgütlenmelerinden uzak tutmaya çalışmaktadır.41 Rusya’dan 

tehdit algılayan ve güvenliklerini tehlikede gören havza ülkeleri ise, kendi aralarında 

yaşadıkları sorunlar ve Rusya’ya karşı oluşturacakları ittifakın yeterli etkinlikte 

olamayacağını düşündüklerinden, Rusya’nın gücünü dengeleyebilecek ve havza 

ülkelerinin Rusya’ya karşı güvenliğini garanti altına alabilecek olan ABD ve AB ile 

ittifak arayışına girmektedirler. Bu yönelim, ABD ve AB’nin Karadeniz 

Havzası’ndaki sistemik yapıyı değiştirme girişimleri ile birlikte düşünüldüğünde, 

Rusya’nın kendi güvenliğini sağlayabilme ve küresel güç konumunu pekiştirebilme 

stratejisi bağlamında, bu ülkenin büyük çaplı bir güvenlik ikileminin içerisine 

sürüklenmesine ve havzadaki çıkarlarına geniş çaplı bir saldırı gerçekleştirildiği 

gerekçesiyle saldırgan realizme yönelmesine neden olmaktadır. Rusya’nın yaşadığı 

güvenlik ikilemi ile havza ülkelerinin yaşadığı güvenlik ikilemi, Rusya’nın saldırgan 

realizme yönelmesi ve havza ülkelerinin de, havzanın sistemik yapısını tek 

kutupluluktan uzaklaştırmayı amaçlayan ABD ve AB ile ittifak yapması sonucunda 

dengelenmekte ve havza sıfır toplamlı bir çatışma sürekliliğinin içerisine 

sürüklenmektedir.  

Rusya’nın kendi güvenliğini sağlayabilmek ve havza genelindeki büyük güç 

konumunu koruyabilmek ve sürdürebilmek için izlediği Avrasyacı dış politika 

doktrini doğrultusunda, gerek havza ülkelerine karşı kullandığı siyasal, sosyo-kültürel 

ve sosyo-ekonomik baskı unsurları ile gerekse de AB’ye karşı kullandığı enerji 

bağımlılığı silahı ile savunmacı realizmin öngördüğü doğal dengeyi bozmaya yönelik 

bir girişim içerisinde olduğu söylenebilir. Hâlbuki Soğuk Savaş’ın hemen ardından 

Rusya’nın Batılı siyasal, yönetimsel ve ekonomik değerlere yakınlaşacağı ve böylece 

Avro-Atlantik Dünyası ile Rusya’nın, savunmacı realizm çerçevesinde bir işbirliği 

imkânına kavuşabileceği düşünülmüştü.42 Böyle bir durumda, Batılı siyasal, 

ekonomik ve toplumsal değerleri içselleştirmeye başlayan diğer havza ülkeleri ile 

                                                        
41 “Moscow to Prevent Ukraine, Georgia’s NATO Admission-Lavrov,” RIA Novosti, 08.04.2008, 
erişim tarihi 20.07.2013, http://en.rian.ru/russia/20080408/104105506.html.  
42 Sait Sönmez, “Yeni Batıcılık ve Yeni Avrasyacılık Akımları Bağlamında Yeltsin Yönetimi’nin Doğu 
Batı Politikaları’nın Analizi,” Gazi Akademik Bakış 6 (2010): 73-96. 
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Rusya’nın, Karadeniz Havzası bağlamında bölgesel bir işbirliği alanı yaratabilmesi de 

mümkün olabilecekti. Ne var ki, Rusya’nın benimsediği bakış açısının kısa bir süre 

sonra değişmesi ve bu ülkenin çatışmacı temeller üzerine inşa edilmiş bir dış politika 

paradigması olan Avrasyacılık yaklaşımını benimsemesi ile savunmacı realizmin 

öngördüğü havza dengesinin uzun bir süre devam ettirilebilmesi mümkün olmamıştır.  

Havzadaki siyasal dengenin bozulması ve havza ülkelerinin saldırgan realist 

politikalar izlemesinin en önemli nedenlerinden biri de havza ülkelerindeki iç politik 

gelişmeler ve özellikle bu ülkelerdeki siyasal önderlerin benimsedikleri dış politika 

yaklaşımları olmaktadır. Bu noktada Gürcistan’ın Gül Devrimi öncesi izlediği 

savunmacı realizme dönük dış politika ile devrim sonrası özellikle ayrılıkçı bölgelere 

ve Rusya’ya karşı takındığı olumsuz ve çatışmacı, yani saldırgan tutum, bu duruma 

bir örnek olarak gösterilebilir.43 Aynı durum Turuncu Devrim döneminde Ukrayna 

Hükümeti’nin benimsediği Rusya karşıtı ve katıksız AB-NATO üyeliği yanlısı 

yaklaşım ile Turuncu Devrim sonrası iktidara gelen hükümetin Rusya’ya karşı izlediği 

dengeyi gözeten yaklaşım açısından da değerlendirilebilir.44  

Havza ülkeleri arasındaki asimetrik güç ilişkisinin uluslararası sistem bağlamındaki 

yapısal anarşi ile birleştirildiği noktada Karadeniz Havzası üzerinde de olumsuz 

etkiler yarattığını söyleyebiliriz. Zira Karadeniz Havzası’nda da, tıpkı uluslararası 

sistem ekseninde görüldüğü üzere, bölgesel sistemik yapılanmayı dengeleyecek ve 

siyasal ortamı bölgesel barış ile işbirliği üzerine kurgulayacak bir devletler üstü aktör 

ya da teşkilatlanma bulunmamaktadır. Kuşkusuz bu durum, tarihsel, siyasal ve 

teritoryal sorunlarla örülmüş bir ilişkiler ağına sahip olan Karadeniz’de, bağımsız 

birer aktör olarak yer alan devletlerin kendi güvenliklerini en üst perdeden sağlamak 

üzere harekete geçmelerine ve böylece saldırgan realizme bağlı çatışma unsurunun 

ortaya çıkmasına neden olmaktadır.  

Mevcut konjonktürde uluslararası sistemin çok kutuplu bir yapıya doğru evrildiği 

ortadadır. Zira Soğuk Savaş sonrası süper güç olarak adlandırılmaya çalışılan ve 

sisteme egemen olan tek kutup olduğu belirtilen ABD’nin bu konumu ve gücü, son 

yıllarda, Çin, Hindistan, Japonya, AB ve Rusya gibi küresel aktörler ile coğrafi 

manada ortaya çıkan bölgesel aktörler tarafından belli konular ve çıkarlar ekseninde 

                                                        
43 Svante E. Cornell, “Georgia After the Rose Revolution: Geopolitical Predicament and Implications 
For US Policy,” Strategic Studies Institute, 01.02.2007, erişim tarihi 25.07.2013, 
http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/pub757.pdf. 
44 Andre Hartel, “Back to the Future? : Ukrainian-Russian Relations After Kyiv’s Presidential 
Election,” Russian Analytical Digest 75 (2010): 2-5. 
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oluşturulan ve geçici olarak görülebilecek ittifaklar tarafından dengelenebilmektedir. 

Karadeniz Havzası ise, bu sistemik yapılanmadan etkilenmekle beraber, kendine özgü 

bir farklılık ortaya koymaktadır. Soğuk Savaş sona erene değin, çift kutuplu 

uluslararası sistem bağlamında genel olarak SSCB’nin kontrolünde kalan, ancak 

NATO üyesi Türkiye’nin askeri, siyasal ve sosyo-kültürel etkinliğinin de 

yadsınmadığı bir bölgesel dengeye uygun olarak yapılandırılan Karadeniz Havzası, 

uzun bir süre boyunca uluslararası ve bölgesel rekabetten uzak kalabilmiştir. Bu 

nedenle Soğuk Savaş sonrası yeniden oluşum aşamasında olan uluslararası güç 

dengesi çerçevesinde cereyan eden siyasal mücadelelerin, Karadeniz Havzası’na 

küresel/bölgesel mücadele eksenli çatışma çerçevesi çizmeye başlaması, bu havza 

bağlamında, özellikle Rusya ile havza devletlerinin büyük bir bölümü arasındaki 

siyasal ilişkilerin gerilmesine neden olmaktadır. Kuşkusuz bu süreç, taraflar 

arasındaki siyasal uzaklığı arttıracak ve bölgesel işbirliği dinamiğini ortadan 

kaldıracak bir siyasal tırmanmaya işaret etmektedir. Zira ABD ve AB’nin, Rusya ile 

sorun yaşayan havza devletlerine verdiği ekonomik, askeri ve siyasal destek arttıkça, 

bu durumu kendi güvenliğine ve bölgedeki rolüne bir tehdit olarak algılayan 

Rusya’nın, sahip olduğu coğrafi avantajlarına dayalı olarak havza ülkelerine 

yönelteceği saldırganlık daha da artacaktır. Bu durumun sonu gelmez bir çatışma 

iklimine ve sistemik dengesizliğe yol açacağı da ortadadır. Böyle bir durumda ise, 

çatışma ikliminden kaçmaya çalışan ve taraflar arasında işbirliğinin 

kurumsallaştırılmasını arzulayan Türkiye gibi havza ülkelerinin işleri daha da 

zorlaşacaktır.  Yani, ABD ile AB’nin, Karadeniz Havzası’nda dengeyi sağlayarak bu 

bölgedeki tek kutuplu yapıyı, çok kutuplu ya da Mearsheimer’in öngördüğü üzere iki 

kutuplu bir sistemik dengeye büründürme çabaları, Karadeniz’deki çatışma unsurunu 

güçlendirerek saldırgan realizmi ön plana çıkarmaktadır. Uluslararası sistemde çok 

kutupluluğun oluşumunu en önemli dış politika hedeflerinden biri haline getiren 

Rusya’nın45, kendi yakın çevresi olarak gördüğü Karadeniz Havzası söz konusu 

edildiğinde, bu yaklaşımı yadsıyan bir görünüm içerisine girmesi, bu ülkenin dış 

politikasına hâkim olan realist paradigmayı net bir şekilde ortaya koymaktadır.  

Rusya’nın son dönemde havza ülkelerine karşı izlediği korumacı ticaret politikaları 

aracılığıyla, özellikle kendisi ile sorun yaşayan ya da kendisinin istemediği bir karara 

imza atan ülkeleri de cezalandırdığını görüyoruz. Bu yöntem diplomatik, siyasi ve 

                                                        
45 Pınar Özden Cankara ve Yavuz Cankara, “Vladimir Putin Döneminde Rus Dış Politikası’nda 
Yapılan Değişiklikler,” SDÜ Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2007): 193-212. 
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askeri baskı ve tehdit unsurları yürürlüğe sokulmadan önce kullanılan bir araç 

konumundadır.  

Karadeniz Havzası’nda yer alan devletlerin dış politikasına hâkim olan en önemli 

hususlardan biri de, siyasal ve coğrafi genişleme yönündeki istekliliktir. Bu 

istekliliğin arkasında, havza devletlerinin önemli bir bölümünün diğerlerinin 

toprakları üzerinde tarihsel iddiaları olması ve kendi güvenliklerini sağlayabilmek için 

belli coğrafi bölümlenmeleri kendi kontrolleri altında tutma istekliliği içerisinde 

olmaları yatmaktadır46. Savunmacı realizmin öngördüğü siyasal dengeye ve 

statükonun devamına yönelik sistemik altyapının bu istemi karşılaması mümkün 

olmadığı için, saldırgan realizm havza devletlerinin dış politikalarını anlamlandırma 

aşamasında ön plana çıkmaktadır.  

Saldırgan realizm, devletlerarası işbirliğini yadsıyan ve mutlak kazanç diye bir 

unsurun hayal olduğunu kaydeden bir paradigma olmasına karşın, eğer göreceli 

kazanç yaklaşımına bir katkı sağlayacaksa, yani bir araç olarak işe yarayacaksa, kısa 

süreli ve çıkar odaklı geçici ittifakların sağlanabileceğini belirtmektedir. Rusya ile 

Türkiye’nin son dönemde geliştirdikleri ikili ilişkiler ve Rusya’nın Karadeniz’de 

bölgesel işbirliğini geliştirmeyi hedefleyen KEİT gibi kurumsal yapılara katılması, bu 

tarz ittifaklara örnek olarak gösterilebilir. Zira Rusya ve Türkiye’nin, imzaladıkları 

antlaşmalar doğrultusunda üzerinde işbirliği yaptıkları alanlarda birbirlerinin hareket 

kabiliyetini sınırlayarak ve belli kalıplar içerisine yerleştirerek, diğer alanlarda ve 

diğer aktörlerle ilişkileri eliyle birbirlerine karşı göreceli kazanç elde etmenin peşinde 

oldukları da söylenebilir. Rusya’nın KEİT’e üye olması ise, bu örgütü istediği şekilde 

yönetebilme ya da bu örgütün bir üyesi olarak ve işleyişi kontrol ederek kendisi 

aleyhinde olabilecek kararların alınmasını engelleme hedefi ile açıklanabilir. 

Karadeniz Havzası’nda yer alan devletlerin birçoğunun topraklarında ayrılıkçı 

bölgeler olması ya da birçok havza ülkesinin etno-kültürel, bölgesel ve dinsel 

ayrımcılık çerçevesinde ifade edilebilen sorunlardan muzdarip olması, iç politikada 

yaşanan çatışmanın dış politikaya da yansımasını beraberinde getirebilir47. Zaten 

                                                        
46 Rusya’nın Avrasyacılık bağlamında şekillenen Yakın Çevre Politikası, Yunanistan ile Türkiye, 
Azerbaycan ile Ermenistan ve Gürcistan ile Ermenistan arasındaki toprak bazlı tarihsel problemler bu 
duruma önemli birer örnektir. Yakın çevre politikası için bkz. Erel Tellal, “Zümrüdüanka: Rusya 
Federasyonu’nun Dış Politikası,” Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 65 (2010): 189-236. 
47 Topraklarında Abhazya ve Güney Osetya gibi ayrılıkçı bölgeler bulunduran Gürcistan’ın, bu bölgeler 
ile iyi ilişkilere sahip olan Rusya ile yaşadığı problemler ile Batı Trakya’da yaşayan Türk nüfusun 
siyasal konumu gerekçesiyle, Türkiye ile Yunanistan arasında gerilen ilişkiler bu duruma güzel bir 
örneklik oluşturmaktadır. Daha fazla bilgi için bkz. Nona Mikhelidze, “After the 2008 Russia-Georgia 
War: Implications For the Wider Caucasus and Prospects For Western Involvement in Conflict 
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saldırgan realizm de bu gerçekliğin altını çizmektedir. Yine saldırgan realizme göre, 

kendi gücünden emin olan ülkelerin, güçsüz komşularına karşı izlediği dış politika da 

küçümseme ve çatışma odaklı olarak ilerleyecektir. Bu durumun örneklerini 

Karadeniz Havzası’nda çok net bir şekilde görebiliyoruz. Rusya’nın Ukrayna, 

Moldova, Gürcistan, Ermenistan gibi ülkeler ile olan ilişkileri bu durumun açık birer 

göstergesidir.  

Ordunun toplum ve siyasal yapı içerisindeki rolü ve etkinliği de saldırgan realizmi 

güçlendirebilecek bir kıstas olarak ortaya konmaktadır. Nitekim Karadeniz 

Havzası’nda yer alan ülkelerin önemli bir bölümünde ordunun siyasal karar alma ve 

uygulama sürecinde önemli bir rolünün olduğunu ve yıllık bütçe içerisinde ordunun 

ihtiyaçlarının çok büyük bir payı olduğunu biliyoruz. Her ne kadar, son yıllarda, 

özellikle de havzanın batısı ve Türkiye’de ordunun dış politika ve siyasal karar alma 

süreci bağlamındaki rolü azaltılmış olsa da, bu etkinliğin tam anlamıyla 

sınırlanabilmesi mümkün değildir. Zira havza devletleri hem birbirlerinden tehdit 

algılamakta hem de ayrılıkçı bölgeler eliyle kendi toplumları nezdinde ciddi güvenlik 

sorunları ile karşı karşıyadırlar.  

 

Sonuç 

Karadeniz Havzası, gerek içerisinde bulundurduğu farklı sosyo-kültürel, tarihsel, 

etnik ve coğrafi gerçeklikler, gerek Soğuk Savaş sonrası yeniden yapılandırılmaya 

çalışılan alan tanımlaması neticesinde belirginleşen bölgesel siyasal ayrımlar, gerekse 

de uluslararası sistem ekseninde süregelen büyük çaplı güç mücadelesinin üzerine 

odaklandığı Avrasya Coğrafyası’nın bir bileşeni olması gibi nedenlerle, çatışma 

faktörünü içselleştirmiş durumdadır.  

SSCB’nin ideoloji tabanlı askeri-siyasal baskısından kurtularak bağımsızlığa kavuşan 

ya da bağımsız dış politika izleyebilme yetisi kazanan havza ülkelerinin ulus devlet ve 

ulusal güç ile çıkar odaklı milliyetçi uyanışlarını oldukça geç bir zaman diliminde 

gerçekleştirmek zorunda kalmaları, havzada çatışmacı bir ortamın oluşması yönünde 

önemli bir kırılma noktası yaratmıştır. Yine SSCB’nin ideoloji tabanlı askeri-siyasal 

hâkimiyeti ile koruyuculuğundan yoksun kalan çoğu havza ülkesinin ekonomik, 

askeri ve diplomatik yetersizliğinin farkına varması da ulusal güce dayalı ve rekabeti 

dışlamayan dış politika yaklaşımlarını beraberinde getirmiştir.  

                                                                                                                                                               
Resolution,” Istituto Affari Internazionali, 7.2.2009, erişim tarihi 21.07.2013, 
http://www.iai.it/pdf/DocIAI/iai0901.pdf.  
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Havza ülkelerinin SSCB dönemine ilişkin içselleştirmiş oldukları olumsuz 

yaşanmışlıklar nedeniyle Rusya’ya uzak durmaları ve Rusya’nın da Avrasyacı dış 

politika doktrini çerçevesinde yakın çevre olarak gördüğü Karadeniz Havzası’nı 

siyasal kontrolü altına almaya dayalı bir dış politika yaklaşımı geliştirmesi, bugüne 

kadar havzanın bölgesel yapılanmasının realist/neorealist öncüller doğrultusunda 

şekillenmesini beraberinde getirmiştir. Tabii, Rusya’nın realist öncüller çerçevesinde 

dış politika izlemesinin en önemli nedeni, ABD ve AB ile girdiği ve uluslararası 

sistem ekseninde şekillenen güç mücadelesi çerçevesinde yakın çevresini kontrolü 

altında tutarak, çok kutupluluk üzerine kurguladığı sistemik öngörülerine meşruiyet 

kazandırmaktır. Türkiye ise, Ahmet Davutoğlu’nun altını önemle çizdiği Afro-

Avrasya’da bölgesel bir dengeleyici olma hedefine uygun olarak, havzada genel 

itibarıyla Rusya-ABD ve AB arasındaki sistemsel çatışmanın, sıcak bir çatışmaya 

dönüşmesini engellemeyi hedeflemektedir. Montrö Sözleşmesi’nin değiştirilmesine 

ve Karadeniz’e kıyısı olmayan devletlerin savaş gemilerinin NATO komutası altında 

dahi olsa bu denize çıkmasını engelleme girişiminde Rusya ile ortaklaşıyor olmasına 

karşın, havza ülkelerinin NATO ve AB üyeliklerini desteklemesi ve AB ile işbirliği 

içerisinde doğu-batı yönlü ve Rusya’ya olan bağımlılığı azaltacak enerji projeleri 

geliştiriyor olması, Türkiye’nin havzadaki dengeleyici rolünü açıkça gözler önüne 

sermektedir.   

Soğuk Savaş döneminde genel itibarıyla havzaya kıyısı olan devletler üzerinden 

ifadesini bulan Karadeniz Havzası tanımlamasının, Soğuk Savaş’ın ardından beliren 

ve Karadeniz’e kıyısı olmayan birçok bölgeyi ve ülkeyi de içerisine alan Geniş 

Karadeniz Havzası haline dönüştürülmesi, çatışma unsurunu ön plana çıkarmaktadır. 

Havzaya dair en önemli bölgesel işbirliği kurumsallaşması olan KEİT’in bölgesel 

işbirliği anlamında önemli bir başarı gösterememesi, üzerine temellendirildiği Geniş 

Karadeniz Havzası tanımlamasının çatışmayı içselleştirmiş bir yaratı olması ile de çok 

yakından ilgilidir. Zira Geniş Karadeniz Havzası tanımlamasının Avro-Atlantik 

Dünyası’nın ekonomik, siyasal ve askeri çıkarları doğrultusunda ortaya konması, her 

şeyden önce, Rusya’nın tepkisini çekmiştir. 

Geniş Karadeniz Havzası tanımlaması havzanın batısı ve doğusu, hatta kuzeyi 

arasındaki çıkar çatışmalarını ve toplumsal, siyasal ve ekonomik farklılıkları da 

ortadan kaldıramamış, bu farklılıklar giderek artan bir etkinlikte hükümetlerarası 

kurumlar ile yapılar üzerinden ifadesini bulan bölgesel işbirliği girişimlerine zarar 

vermiştir. Zira havzanın doğusu ile batısı ve kuzeyi ile güneyi arasında çok ciddi 



521 
 

yapısal farklılıkların bulunması, bölgesel ekonomik işbirliği girişimlerini iki hatta üç 

vitesliliğe mahkûm kılmıştır. AB’nin dahi 2004 ve 2007 genişlemelerinin ardından ve 

küresel ekonomik kriz ekseninde “çift vitesliliği” gündemine aldığı düşünüldüğünde, 

farklılıkların ayyuka çıktığı ve sistemik güç mücadelesinin merkezinde yer alan 

Karadeniz’de topyekûn bir bölgesel işbirliği kurumsallaşmasının 

gerçekleştirilebilmesinin çok zor, hatta imkânsıza yakın olduğu görülebilecektir. 

Yani, Geniş Karadeniz Havzası tanımlaması da, görünüşte işbirliği yanlısı neoliberal 

bir yaratı gibi yansıtılsa da, aslında rekabeti yadsımayan, çatışmayı önleyemeyen 

neorealist bir tanımlama olarak görülebilir.  

Neorealizmin ortaya koyduğu güvenlik ikilemi hususunu, savunma ve saldırı 

refleksleri üzerinden irdeleyen savunmacı ve saldırgan realizm tanımlarını havza 

özelinde anlamlandırdığımızda, Karadeniz Havzası’ndaki değişimin havza ülkelerinin 

askeri, ekonomik ve teknolojik yapıları açısından söz konusu olacağını, ancak 

havzadaki sistemik güç dengesinin korunacağını söyleyebiliriz. Uluslararası sistem 

açısından nasıl ABD süper güç ve diğer küresel güçler de onu dengeleyen aktörler 

olarak ele alınıyorsa, Karadeniz Havzası bağlamında da savunmacı realizmin 

öngördüğü güç dengesi uzun vadede egemen olacaktır. Zira Karadeniz Havzası 

bağlamında da, Rusya sahip olduğu coğrafi, sosyo-kültürel, tarihsel ve askeri 

avantajlar bakımından bir süper güç olarak görülebilir. Ne var ki, havza ülkeleri 

arasında Rusya’nın sahip olduğu ulusal kapasiteyi dengeleyebilecek bir müttefiklik 

ilişkisi yaratılabilmiş değildir. ABD ve AB’nin oluşturduğu Avro-Atlantik Dünyası 

ise Rusya’dan tehdit algılayan havza ülkeleri ile siyasal ve askeri müttefiklik ilişkileri 

geliştirerek havzadaki sistemik yapıyı tıpkı uluslararası sistem gibi, çok kutupluluk-ya 

da en azından iki kutupluluk-temelinde yeniden tanımlamak istemektedir.  
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REALİZMİN GÜVENLİK ANLAYIŞI VE SOĞUK SAVAŞ SONRASI 

KARADENİZ’İN GÜVENLİĞİ 

 

Tolga Çikrıkci* 

 

Soğuk Savaş'ın sona ermesinin ardından uluslararası sistemde büyük bir dönüşüm 

başlamış ve bu dönüşüm 11 Eylül terör saldırıları ile büyük bir ivme kazanmıştır. 

Tehdit algılarının değişmesi ile bölgesel ve ulusal güvenlik anlayışı da dönüşüme 

uğramış ve Karadeniz'in güvenlik unsurları da farklılaşmıştır. Önemi temelde 

jeopolitik konumundan kaynaklanan Karadeniz Havzası, enerji kaynaklarına yakınlığı 

dolayısıyla uluslararası toplumun ve devletlerin gündeminde yer almaktadır. 

Uluslararası ilişkileri anarşi ve çatışma ortamı olarak betimleyen realist teori, 

güvenlik kavramını da bu temel anlayış üzerinden şekillendirmiştir. Bu anlayış 

içerisinde devletlerin güvenliği, askeri güç ve ulusal çıkarlar ekseninde sıkıştırılmış 

ve Soğuk Savaş sonrası dönemin güvenlik unsurları bağlamında realist teorinin 

güvenlik anlayışı büyük ölçüde eleştirilir hale gelmiştir. Bu çalışmanın amacı 

realizmin güvenlik kavramına yaklaşımını ortaya koymak ve bu doğrultuda Soğuk 

Savaş sonrası evrimleşen güvenlik algısını Karadeniz örneği üzerinden açıklamaktır. 

Çalışmada tarihsel ve betimsel araştırma yöntemleri kullanılmıştır.  

Anahtar Kavramlar: Realizm, Karadeniz'in Güvenliği, Klasik Güvenlik Yaklaşımı, 

Yeni Dünya Düzeni, Jeopolitik 

 

1. Giriş 

Günümüzde, uluslararası alanda, üzerinde en çok tartışma bulunana kavramlardan 

birisi de güvenliktir. Kavram üzerinde tam bir uzlaşının olmamasının asıl nedeni, 

uluslararası ilişkilerin doğası gereği yerleşik bir uluslararası sistemin bulunmamasıdır. 

Diğer bir deyişle uluslararası sistemin olaylar neticesinde değişime uğraması, tehdit 

algısı ile şekillenen güvenlik anlayışının değişmesine ve bu bağlamda güvenlik 

kavramının sınırlarının da değişime uğramasına sebep olmaktadır. 

İki kutuplu bir yapıya dayanan Soğuk Savaş’ın sona ermesi, yapay sınırları ortadan 

kaldırarak uluslararası ilişkilere farklı bir boyut kazandırmıştır. Daha geçirgen, çok 

yönlü ve daha dinamik olan bu yeni boyut, yukarıda değinildiği gibi “güvenlik” 

                                                        
* Giresun Üniversitesi, İ.İ.B.F., Uluslararası İlişkiler Bölümü, Araştırma Görevlisi, Gazi Üniversitesi 
Uluslararası İlişkiler Doktora Öğrencisi. 
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kavramının nasıl algılanması gerektiği konusunda da tartışmaları gündeme getirmiştir.  

Bunun sebebi, güvenliğin kimin güvenliği olduğu, hangi boyutta güvenlik olduğu, 

güvenliğin tanımlanmasında esas unsur olan tehdidin ne olduğu gibi soruların, 

meselelere taraf olanlar tarafından farklı cevaplandırılabilecek olmasıdır. Ancak bir 

sonuca ulaşabilmek için, güvenliğin anlam ifade etmesi ve bu anlamın hassas olarak 

tanımlanması gerekmektedir.1 

Uluslararası ilişkilerin üç temel paradigmasından Realizm güvenlik kavramını 

düşünce sisteminin doğası gereği askeri güvenlikle ilişkilendirerek açıklamaktadır. 

Güvenlik kavramının dönüşüme uğraması neticesinde uluslararası sistemi düzenleme 

konusunda temel olarak güç ve güç dengesi kavramları üzerinden hareket eden 

Realizm, Soğuk Savaş’ın bitimiyle yaşanan değişimi öngörme ve inceleme konusunda 

eleştirilere maruz kalmıştır. Realizm etrafında toplanan bir kısım yazar, teorinin temel 

aldığı güç dengesinin ancak savaşlar yoluyla değişebileceğini belirtmektedir. Ne var 

ki Sovyetler Birliği’nin savaş olmadan çözülmesi bu paradigmaya yöneltilen 

eleştirileri daha da artırmıştır.   

İki kutuplu sistemin ardından değişen jeopolitik ve jeoekonomik unsurlar neticesinde 

bölgelerin değeri ve önemi de değişime uğramıştır. Karadeniz Bölgesi de Soğuk 

Savaş sonrası dönemin güvenlik konusunda en çok adı geçen bölgelerinden birisi 

haline gelmiştir. Bu anlamda Realizmin güvenliğe bakışı ile nispeten yeni bir 

mücadele alanı olan Karadeniz’in güvenliği arasında bir bağlantı oluşmuştur. 

Karadeniz hem doğal kaynaklar (petrol, doğalgaz) hem de bu kaynakların nakliyatı 

için çok önemli bir merkez konumunda bulunmaktadır. Bölge, Orta Asya ve Hazar 

Havzası’nda bulunan enerji kaynaklarının2 Avrupa’ya aktarılmasında yeni boru 

hatlarının bölgeden geçmesi nedeniyle daha da önemli bir duruma gelmiştir. Bu 

bağlamda 21. yüzyıl uluslararası çekişmelerinde Karadeniz’in önemi açıkça 

görülmektedir. Zira bu çekişmelerin odak noktalarından biri de enerji ve bu anlamda 

enerji kaynaklarının kontrolü ve enerji güvenliğidir.  

                                                        
1 Patrick Morgan, “Regional Security Complexes and Regional Orders”, Regional Orders: Building 
Security in a New World, (Eds.) David A. Lake and Patrcik M. Morgan, Pennsylvania, The 
Pennsylvania State University Press, 1997,s.22. 
2 Hazar Denizi petrol rezervleri, İran Körfezi ile aynı düzeyde olmasa da, 21. Yüzyıl için kayda değer 
bir enerji kaynağı olması bakımından oldukça önemlidir. Ortadoğu ve Hazar Havzası 2012 yılı 
verilerine göre Dünya petrol rezervinin %55.9 ‘una ve doğalgaz rezervinin ise %74.4’üne sahiptir. BP 
Statistical Review of World Energy, June 2012, 
http://www.bp.com/assets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_publications/statistic
al_energy_review_2011/STAGING/local_assets/pdf/statistical_review_of_world_energy_full_report_2
012.pdf.  (Erişim Tarihi: 03/06/2013) 
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 Bu çalışmada Soğuk Savaş’ın sona ermesinin ardından değişen güvenlik algısı 

ekseninde uluslararası ilişkilerin temel paradigmalarından realizmin güvenlik anlayışı 

ve bu bağlamda Karadeniz’in güvenliği ele alınmaktadır. Çalışmanın temel amacı 

“Karadeniz’in Güvenliği” konusu üzerinden realist teorinin güvenlik anlayışının 

günümüz güvenlik algısı ile karşılaştırmasını yapmaktır. 

 

2. Realist Teori ve Güvenlik 

Uluslararası ilişkilerin kuramsal tartışmaları temelde üç paradigma yani, realizm, 

idealizm ve rasyonalizm etrafında seyretmektedir. Değişen uluslararası sistem, bu 

paradigmaların bakış açılarına eklemlenen eleştiriler neticesinde yeni kuramların 

doğmasına yol açar. Söz konusu üç temel paradigma sırasıyla klasik felsefenin 

Hobbesçu, Kantçı ve Grotiusçu geleneklerine dayanır3.  Bu üç gelenek birbirini 

şekillendirmektedir. Yani esasen Realist düşüncenin karşısında olan görüş İdealizm 

ekolünü oluşturmuş; bunların bazı yönlerini olumlayan ve bazı yönlerine de karşı 

çıkan bir görüş olarak da Rasyonalizm şekillenmiştir denilebilir. Ancak Soğuk Savaş 

döneminin hakim ekolü realizm, sistemin değişme uğraması neticesinde en çok 

eleştiriye maruz kalan kuramlar bütünü olmuştur. 

Realizmde devlet, uluslararası ilişkilerin tek ve hakim aktörüdür. Bu aktör, Hobbes’un 

görüşlerinden esinlenen Morgenthau’nun da vurguladığı üzere yalnız çıkarları 

doğrultusunda hareket eder4. Bunun yanında uluslararası ilişkiler ya da uluslararası 

sistem bir anarşi hali olarak görülmektedir. Buradaki anarşi, bir üst otoritenin 

yokluğunu ifade ederken aynı zamanda egemen devletlerarasındaki çatışma ortamına 

da işaret etmektedir. Bu anlamda uluslararası ilişkiler tam bir doğal savaş halidir. 

Böylesi bir ortamda düzenden, işbirliğinden ya da uluslararası toplumdan bahsetmek 

neredeyse imkansızdır. Bu haliyle uluslararası ilişkiler Hobbes’un belirttiği gibi bir 

doğa halini yansıtmaktadır. Doğa hali kavramı, Hobbes’un toplum ya da devletin 

oluşumunu açıklamak için oluşturduğu bir kavramdır. Kavram, bu noktada insanların 

toplum halinde devlet benzeri bir oluşuma itaat etmeye başlamadan önce yaşadıkları 

varsayılan durumu göstermektedir. Bu yaşam şeklinde yapı gereği, hukuk ve adalet 

                                                        
3 Çalışmanın iki temel ayağından birini oluşturan realist teori, Hobbesçu geleneği ifade etmektedir. Bu 
yüzden bazı noktalarda realist teori, realizm ya da Hobbesçu gelenek kavramları birbirlerinin yerine 
kullanılmıştır.  
4 Atila Eralp, “Uluslararası İlişkiler Disiplininin Oluşumu: İdealizm-Realizm Tartışması”, Devlet 
Sistem ve Kimlik, Uluslararası İlişkilerde Temel Yaklaşımlar, İletişim Yayınları, İstanbul, 2004, s.73-
74. 
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yer almamakta dolayısıyla hakim durum savaş ve çatışma olmaktadır5. Bu noktada 

devletlerin içerisinde bulundukları ortam güvenliksiz bir ortamdır. Güvenlik ulusal 

güvenliğe işaret etmektedir ve ancak devletin kendi bekasını sağlama konusunda 

gücünü artırmasıyla sağlanabilecektir. 

Görüldüğü gibi realizm güvenliği doğal olarak güç ile ifade etmektedir. Diğer 

devletlere göre daha baskın yeterli bir güce sahip olan devlet daha güvenli olacaktır. 

Bu düşünceye göre askeri kaynaklar güvenliğin sağlanmasında esas çözüm yoludur.6 

Soğuk Savaşı genel hatlarıyla şekillendiren düşünce de budur. Realist yaklaşımla 

Soğuk Savaş döneminde ekonomik faktörlerin çözümlenmesi göz ardı edilmiş ve 

siyasi/güvenlik konularının incelenmesine askeri güç ekseninde ağırlık verilmiştir. Bu 

noktada belirtmek gerekir ki Realist geleneğin içerisinde farklı yaklaşımlar da söz 

konusudur. Örneğin E.H. Carr’dan gelen ekonomik faktörlerin uluslararası 

ilişkilerdeki önemine vurgu yapan realist bir bakış açısı da mevcuttur7. 

Hobbesçular, içinde yaşadığımız şiddete eğilimli dünyanın ötesine geçmenin mümkün 

olmadığına inanır8. Milletler Cemiyeti’nin başarısızlığı realizmin bu düşüncesini 

yükselten en büyük örnek olmuştu. Bu bağlamda Soğuk Savaş Dönemi boyunca temel 

düşünce ekolü olan Realizm ekseninde dönemin birçok yazarı da, savaşı devletlerarası 

ilişkilerin yapı özelliği olarak değerlendirmiştir. Ancak Soğuk Savaş’ın bitişi ile 

dengeler tamamen değişmiş ve Kantçı bakış açısını olumlar nitelikte bir uluslararası 

ortam doğmuştu. Baylis’in belirttiği gibi bu “Yeni İdealizm” barışçıl bir küresel 

toplumun gelişmesine yönelik daha iyimser görüşleri yansıtmaktaydı9. Bu ortam 

içersinde realizme yöneltilen eleştiriler daha da şiddetlenmiştir. Öyle ki realizmin 

Soğuk Savaş’la birlikte tarihe gömüldüğünü ileri sürenler bile olmuştur10. 

Günümüzde ulaştığımız düzeyde ülkelerin iç dinamiklerini devletlerarası ilişkiler söz 

konusuyken de göz ardı edemeyeceğimiz açıktır. İç ve dış faktörleri birbirinden net 

bir şekilde ayıran realist bakış açısı, günümüzde en çok bu noktada eleştiri almaktadır.  

                                                        
5 A. Nuri Yurdusev, “Uluslararası İlişkiler Öncesi”, Devlet Sistem ve Kimlik, Uluslararası İlişkilerde 
Temel Yaklaşımlar, İletişim Yayınları, İstanbul, 2004, s.44. 
6  Barry Buzan,  People, States and Fear, Great Britain, London, 1991, s.1-3 (Aktaran: Akın Alkan, 21. 
Yüzyılın İlk Çeyreğinde Karadeniz Güvenliği, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2006, s.4.) 
7 Eralp, a.g.m. s.81. 
8 John Baylis, “Uluslararası İlişkilerde Güvenlik Kavram”, Uluslararası İlişkilerde Çatışmadan 
Güvenliğe, Der: Mustafa Aydın, Hans Günter Brauch, Mitat Çelikpala, Ursula Oswald Spring, Necati 
Polat, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 398, Siyaset Bilimi 44, Ekim 2012, s.153. 
9 Baylis, a.g.m., s.154. 
10 Eralp, a.g.m., s.85. 
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Uluslararası sistemin sürekli değişim göstermesi gibi uluslararası ilişkilerin temel 

paradigmalarının güvenlik konusuna farklı yaklaşmaları,  güvenlik konusunda birçok 

yazar ve akademisyenin de konu ile ilgili farklı görüşlere sahip olmasını beraberinde 

getirmektedir. Zira uluslararası sistemin şartları değiştikçe güvenlik kavramı 

içerisinde öncelik verilen hususların sırası değişmekte, güvenliği etkileyecek yeni 

tehditler ortaya çıkmaktadır. Yeni Dünya düzeninde tehdit algısının artık birçok 

boyutu vardır. 1990 öncesi tehdit güçlü ordulardan, bu ordulara sahip devletlerden 

kaynaklanmakta iken, bugün ulaştığımız noktada insan kaçakçılığından terörizme, 

saldırgan milliyetçilikten kökten dinciliğe kadar çok boyutlu bir hale gelmiştir. Bunun 

bir sonucu olarak, devletlerarasında yatay olarak yeni ilişkiler oluşmakta, bölgesel ve 

alt-bölgesel işbirliği girişimleri çoğalmakta, devlet dışı faktörler, yerel makamlar, sivil 

toplum ve özel sektör ön plana çıkmaktadır. Bu durum Soğuk Savaş döneminin parlak 

realist bakışını yalnızca askeri boyuta önem vermesi bakımından oldukça eksik 

bırakmaktadır. 

Soğuk Savaş’ın sona ermesinin ardından jeopolitiği en çok etkilenen bölgelerden 

birisi de Karadeniz Bölgesi’dir. Bu anlamda güvenliğe yeni eklenen girdileriyle 

Karadeniz’in güvenliği konusu “Eski Realizm”in güvenliğe yaklaşımı bağlamında 

incelenebilecek örnek bölgelerden birisini teşkil etmektedir. 

 

3. Değişen Güvenlik Anlayışı ve Karadeniz’in Güvenliği 

“Değişen güvenlik anlayışı” ifadesinin temel dayanak noktası, iki kutuplu sistemin 

yani Soğuk Savaş döneminin sona ermesi ile birlikte ortaya çıkan yeni uluslararası 

sistemdir. Bilindiği gibi ortaya çıkan bu yeni uluslar arası sisteme Yeni Dünya 

Düzeni11 adı verilmektedir. Bu yeni yani günümüz uluslararası sisteminin temel 

özellikleri; çok merkezlilik ve Amerika Birleşik Devletleri’nin başat güç olarak 

konumlandırılmasıdır.12  

                                                        
11 Tayyar Arı, Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika, Alfa Basım Yayım, İstanbul, 1999, s.103. 
12 Uluslararası ilişkiler alanındaki akademik çalışmaların büyük çoğunluğunda Amerika Birleşik 
Devletleri süper güç olarak nitelendirilmektedir. Süper güç kavramı sarsılmaz bir askeri güce, 
ekonomik ve teknolojik önderliğe işaret etmektedir. Oysa Amerika Birleşik Devletleri’nin bugün içinde 
bulunduğu durum buna örnek teşkil etmemektedir. Örneğin bu yeni dönemde Çin, Japonya, Hindistan, 
Brezilya ve Almanya gibi önemli güç merkezleri karşımıza çıkmaktadır. Özellikle Çin’in 21. yüzyılın 
ortaları itibarıyla ABD’nin bu konumu sarsabilecek şekilde yükselmekte olduğu açıktır. Yakın bir 
zaman diliminde yeni bir süper gücün ortaya çıkabileceği öngörülen bir durumda ABD’yi süper güç 
olarak konumlandırmak anlam karmaşasına neden olmaktadır. Bu yüzden ABD için başat güç 
nitelendirmesi daha uygun olacaktır. 
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Mackinder’in Kalpgah teorisi13, Mahan’ın Deniz Hakimiyet Teorisi, Spykman’ın 

Kenar Kuşak Teorisi de özlerinde Karadeniz Bölgesi yer almaktadır ve buraya hakim 

olan güç, Dünya Adasına hakim olacaktır düşüncesini barındırmaktadır. Bu bağlamda 

jeopolitik teoriler ekseninde,  Karadeniz’in bugün sahip olduğu konum uluslararası 

ilişkiler açısında büyük stratejik önem arz ettiği açıktır. 

Karadeniz’in siyasi tarihine baktığımızda 19. yüzyılın başlarına kadar Türk ve Rus 

hakimiyetinde kaldığını; daha sonra I. ve II. Dünya savaşları sırasında İngiliz ve 

Alman nüfuzuna maruz kaldığını görmekteyiz. Günümüzde ise bölge, Amerika 

Birleşik Devletleri (ABD), Avrupa Birliği (AB) ve NATO’nun etki alanı halindedir. 

Tarihi süreçlerde Karadeniz Bölgesi, bu süreçlerin güvenlik anlayışları ekseninde 

farklı farklı nitelendirilmiştir. Başka bir ifadeyle Karadeniz Bölgesi’nin devletlerin 

algısındaki stratejik konumu çeşitli aşamalardan geçmiştir. Özetle bu aşamalar şu 

şekildedir14: 

1) Soğuk Savaş Öncesi Dönem: Geçiş Bölgesi 

2) İki Kutuplu Dönem (Soğuk Savaş Dönemi):  Çevre Alan 

3) Soğuk Savaş Sonrası Dönem (Günümüz): Merkez Bölge 

Soğuk Savaş dönemi sonrasındaki “Yeni Dünya Düzeni”’nde uluslararası ilişkilerde 

ideolojik etmenlerin öneminde nispeten bir azalma olduğu açık bir şekilde 

görülmektedir. Bunun yanında jeopolitik15 etmenlerin öneminde ise ideolojik 

etmenlere nazaran bir artış olduğu göze çarpmaktadır16. 

                                                        
13 Bkz. Halford John Mackinder, “The Geographical Pivot of History”, Democratic Ideals and Reality, 
National Defence University Press, Washington, DC, 1996, pp. 175-194. 
14 Sertif Demir, “Karadeniz’in Güvenliğini Yeniden Düşünmek”, Karadeniz Araştırmaları,  Sayı:35, 
Güz 2012, s.21. 
15 Jeopolitik, insanlığı mekan faktörüyle karşılıklı ilişkisi içerisinde inceleyen bir disiplindir. Politik 
düzeyde bugün ve gelecekteki güç ve amaç ilişkisini fiziki ve siyasi coğrafyayı esas alarak inceler.( 
Suat İlhan, Jeopolitikten Taktiğe, Harp Akademileri Yayını, İstanbul, 1971, s. 61.) Jeopolitik; dünya 
coğrafyasını, coğrafi yapı ve evrensel değerleri inceleyerek dünya, bölge ve ülke çapında güç ve politik 
düzeyde hareket tarzı araştırması yapar. Bugünkü ve gelecekteki politik güç ve hedef ilişkisini coğrafi 
gücü esas alarak inceler, hedefleri ve hedeflere ulaşma koşul ve aşamalarını belirler. Jeopolitik; 
coğrafya, tarih, teknoloji ve siyaset verilerini zamanın ruhuna uygun olarak analiz ederek milli güç 
unsurlarının en etkin bir şekilde geliştirilmesini ve kullanılmasını sağlayacak milli politikaların 
belirlenmesi ve uluslararası siyasi faaliyetlerin yürütülmesi sanatı ve bilimidir.( Atilla Sandıklı, 
“Jeopolitik ve Türkiye, Riskler ve Fırsatlar”, BİLGESAM, Rapor No:27, Ocak 2011, s.1-2.) 
Jeopolitik konum, coğrafi konumun değeri ile birlikte dünya ve bölge güç merkezlerine göre, yani 
dünyanın politik yapısına göre ülkenin ya da analiz biriminin bulunduğu yeri açıklamaktadır. Soğuk 
Savaş sonrası yaşanan gelişmelerle birlikte ülkelerin fiziki coğrafyalarında herhangi bir değişiklik 
olmamıştır. Kısaca coğrafi konumda bir değişiklik olmamıştır. Değişen, coğrafyayı aktifleştiren ülke 
güçleri, uluslararası birlikler ve anlaşmalardır.  Yani evrensel değerdeki güç odakları ile bölge 
güçlerinin etkinliği değişmiştir. Global ve bölgesel güç merkezlerinde meydana gelebilecek bu türde 
değişiklikler söz konusu ülkenin ya da bölgenin jeopolitik konumunu ve bu konumun uluslararası 
ilişkilerde ifade ettiği stratejik değeri değiştirebilmektedir.( İsmail Hakkı İşcan, “ Uluslararası 
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Karadeniz’in en önemli coğrafi karakteristiği Akdeniz, Kafkaslar, Balkanlar ve 

Ortadoğu gibi birçok komşu alana büyük ölçüde açılmasıdır. Bu alanlardan Balkanlar 

ve Kafkaslar Avrupa’nın art alanında en çok sorunlu olan alt bölgesel alanlardır.17 

Ortadoğu ise şiddet saçan kürsel bölgenin merkezidir ve dünya enerji kaynaklarının 

büyük bir kısmına sahiptir18. 

Karadeniz Bölgesi sınırları üzerinde en çok farklı görüşü barındıran bölgelerden 

birisidir. Karadeniz Bölgesi’ni sınırlandırırken Karadeniz-Hazar Havzası (Black-

Caspian Seas Region), Karadeniz-Akdeniz Bölgesi (Black-Mediterranean Seas 

Region), Tuna-Karadeniz Bölgesi, Büyük Karadeniz (Greater BlackSea), Geniş 

Karadeniz (Wider Black Sea) ve NATO’nun genişleme dalgası ile anılır olan Baltık-

Karadeniz Güvenlik Alanı (Baltic-Black Sea Zone of Security); ifadelerinin kullanılır 

olması bölgeyi sınırlandırmanın zorluğundan ileri gelmektedir.19 

Karadeniz Bölgesi’nin güvenliği, bölgenin taşıdığı özellikler bakımından günümüzde 

uluslararası sistemin başat güçlerinin politik çıkarlarını yakından ilgilendirmektedir. 

ABD için Karadeniz ve çevresi, küresel politikasının Avrasya bölümünün önemli bir 

halkasını oluşturmaktadır. ABD için Karadeniz’in önemi bölgenin tekrardan RF’nin 

kontrolü altına girmemesi ve Ortadoğu ile Orta Asya’nın kontrolü ve geleceği 

açısından önem taşımaktadır. 

AB için ise Karadeniz ve çevresi, küresel bir aktör olma yolunda önemli bir geçiş 

coğrafyası ve gelecekte yüzleşmek zorunda kalacağı sorunları bugünden çözümlemesi 

gereken bir alandır. Avrupalıların geçen yüzyılda “Yakın Doğu” olarak 

nitelendirdikleri bölgeler artık Avrupa’nın içerisindedir. 2007’deki son genişlemenin 

ardından, Romanya ve Bulgaristan’ın AB üyesi olması ile birlikte AB Karadeniz’e 

kıyıdaş bir aktör olmuştur. Hatta daha AB Karadeniz’e kıyıdaş olmadan evvel hem 

Avrupalı hem de Amerikalı araştırmacı ve politikacılar Orta Doğu ve Orta Asya ile 

Avrupa’yı birbirine bağlayan bir kuşak bölgenin varlığından söz etmeye başlamış ve 

burası “Karadeniz Bölgesi” ya da “Geniş Karadeniz Bölgesi” olarak anılmaya 

başlamıştır. 

                                                                                                                                                               
İlişkilerde Klasik Jeopolitik Teoriler ve Çağdaş Yansımaları”, Uluslararası İlişkiler, Cilt 1, Sayı 2, 
(Yaz 2004), s.50.) 
16 Faruk Sönmezoğlu, Uluslararası Politika ve Dış Politika Analizi, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2000, 
s.701. 
17 Duygu Bazoğlu Sezer, “The Changing Strategic Situation in the Black Sea Region”, s.1. 
http://www.bmlv.gv.at/pdf_pool/publikationen/03_jb00_26.pdf , (Erişim Tarihi: 01.05.2012) 
18 Zbigniew Brzezinski, Büyük Satranç Tahtası, Çev. Ertuğrul Dikbaş, Ergun Kocabıyık, Sabah 
Yayınları, İstanbul, 1998, s.51.( Aktaran: Alkan, 2006, s.17.) 
19 Alkan, a.g.e., s.17. 



533 
 

Bu kapsamda Karadeniz ülkeleri Avrupa’nın doğuya kara yolu ile açılmasında yegane 

coğrafyayı kaplamaktadırlar. Karadeniz’de etkili olmayan bir Avrupa’nın uzun 

vadede Orta Asya ve Ortadoğu’da etkili olmasının pek mümkün olmayacağı 

değerlendirilmektedir. Diğer yandan Doğu’nun ekonomik olarak yükselişi AB’yi bu 

coğrafyaya kesintisiz ve ekonomik yoldan yakın olmaya zorlamaktadır.  

Bu coğrafyayı AB için önemli kılan bir diğer nenden ise bu coğrafyanın enerji 

merkezlerine ulaşımında bir geçiş koridoru olmasıdır. AB’nin enerjiye bağımlılığı her 

geçen gün artmakla beraber bugün Avrupa dünyanın en büyük gaz ve petrol 

ithalatçısıdır. Bugünkü enerji tüketiminin %50’sini ithal etmektedir ve 2020 yılında 

bu rakam %70’lere kadar yükselecektir. AB’de artan bu enerji ihtiyacını Rusya, 

Körfez ve Kuzey Afrika’dan karşılayacak, Avrupa’nın başkentleri RF’nin ve Suudi 

Arabistan’ın baskısını daha çok hissedecektir. Bu bakımdan güvenli bir Karadeniz 

sistemi enerji tedarik problemine ciddi bir alternatif oluşturması açısından 

önemlidir.20 

Aynı zamanda Karadeniz’in kuzey ve kuzeydoğu sahilleri boyunca devam eden 

donmuş çatışma alanları ve Kuzey Kafkasya, silah, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı 

için bir merkez oluşturmaktadır. Bu merkezler bir taraftan ülkelerin reformlarını 

sekteye uğratırken diğer taraftan bölgeyi ve AB’yi yasadışı trafik ile tehdit etmektedir. 

Görüldüğü gibi 10-15 sene önce uluslararası arenada çok az gündeme gelen 

Karadeniz son yıllarda büyük güçlerin öncelikli ilgi alanlarından birisi olmuştur. Daha 

somutlaştıracak olursak, Karadeniz’in dünya gündeminde bu kadar yer almasını 

sağlayan başlıca nedenler şu şekilde sıralanabilir; 

Sovyetler Birliği’nin ve Varşova Paktı’nın dağılması, bu dağılma sonrası batıdan 

doğuya doğru genişlemeye devam eden AB ve NATO’nun Karadeniz’e kadar 

genişlemeyi tamamlamış olması ve Karadeniz’i kapsayacak şekilde Güney 

Kafkasya’yı da (“Dublin’den Bakü’ye”) içine alarak genişlemeyi tamamlamak 

istemesi, 

Karadeniz ülkelerinin, RF’nin orta vadede ekonomik, siyasi ve askeri alanlarda 

toparlanması sonrası tekrar eski nüfuz alanına dönmek isteyebileceği ihtimalinin 

olması nedeniyle, NATO ve AB üyeliğini kendilerinin gelecekteki siyasi, ekonomik 

ve askeri güvenliğinin en önemli güvencesi olarak görmeleri, 

                                                        
20 Ronald Asmus & Bruce Jackson, “The Black Sea and the Frontiers of Freedom”, Policy review 
No.125. http://www.hoover.org/publications/policy-review/article/6451 (Erişim Tarihi: 04/05/2013) 
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11 Eylül 2001 saldırısı sonrası ABD’nin “terör” merkezlerini yok etmeye yönelik 

başlattığı askeri harekat içinde Karadeniz’in bulunduğu özel konum, 

ABD’nin olası bir İran harekatı ve Avrupa-Atlantik dünyası dışında kalan Beyaz 

Rusya ile RF’nin askeri hareketlerini kontrol altında tutmak için, Karadeniz’i “askeri 

üs, radar istasyonları ve casus uçakları ile izleme merkezi” olarak değerlendirmek 

istemesi, 

11 Eylül saldırısı sonrası, gittikçe istikrarsızlaşan Orta Doğu’ya alternatif olabilecek 

enerji kaynakları arayışı, RF-Ukrayna doğalgaz krizinin ardından, enerji güvenliğinin 

dünyada hayli önem kazanması. 

2004 yılı Nisan ayında NATO’nun yeni iki üyesi konumuna gelen ve 1 Ocak 

2007’den itibaren de AB üyesi olan Bulgaristan ve Romanya ise kendi güvenliğini 

bölgesel olmakta ziyade Avrupa-Atlantik eksenine oturmuşlardır. Bu iki ülke gerek 

RF’nin etkisinden bir an önce tamamıyla kurtulmak, gerek Karadeniz’de RF 

karşısında etkin bir güç olabilmek ve gerekse Karadeniz ve çevresinde bulunan 

sorunların çözümünde RF baskısını azaltmak için ABD, AB gibi güç aktörlerini 

bölgeye çekme çabası içerisine girmiştir. 

Söz konusu nedenler, Karadeniz’i ister istemez giderek Batı ile Doğu arasındaki nüfuz 

mücadelesinin merkezi durumuna getirmektedir.21 Karadeniz Bölgesi’nin güvenlik 

unsurları açısından bakıldığında, realizmin askeri güvenliği öne alan güvenlik 

anlayışının bugün kısmen geçerli olduğunu söylemek mümkündür. Zira Karadeniz 

Soğuk Savaş sonrası dönemin önemli bir mücadele alanı haline gelmiş ve bölgenin 

güvenliği tüm kıyıdaş devletlerin güvenliği konusunda hayati bir önem taşımaya 

başlamıştır. 

Karadeniz’in kuzey ve kuzeydoğu sahilleri donmuş çatışma alanları ile meşgul olur 

iken Kuzey Kafkasya silah, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı için bir merkez haline 

gelmiştir. 

Mevcut güç boşluğundan yararlanmak isteyen odaklar bir taraftan ülkelerin 

reformlarını sekteye uğratırken diğer taraftan bölgeyi ve AB’yi uyuşturucu trafiği gibi 

yasadışı işler ile tehdit etmekte, sahip oldukları teknoloji ve silahları ABD 

düşmanlarına satma niyetleri ABD için bir tehlike oluşturmaktadır. Bir iddiaya göre 

                                                        
21 Hasan Kanbolat, “Karadeniz’in Değişen Jeopolitiği”, 
http://www.denizhaber.com/YAZAR/3765/22/Karadeniz'in-degisen-jeopolitigi.html, ( Erişim Tarihi: 
02.05.2013) 
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de Londra sokaklarında satılan uyuşturucunun % 80’i Karadeniz üzerinden 

gelmektedir.22 

Bu yönden bakıldığında realizmin güvenlik anlayışının Karadeniz’in güvenliği 

örneğinde eksik kaldığı görülmektedir. Çünkü günümüz uluslararası ilişkilerinde, 

yukarıda da belirtildiği gibi, tehditler çeşitlenmiş ve güvenlik yalnızca askeri 

kapasitenin yükseltilmesi neticesinde sağlanabilecek bir olgu olmaktan çıkmıştır. 

Sınıraşan suçlar ekseninde tehditler küresel bir hal almış ve devletlerarası işbirliği 

tehditlerin giderilmesinde elzem bir yöntem haline gelmiştir. Bu noktada realizme 

yöneltilen eleştiriler haklı bir zemine oturmaktadır denilebilir. 

 

4. Sonuç Yerine 

Güvenlik algısının dönüşümü, yaşanılan olaylar neticesinde ortaya çıkan doğal 

süreçtir. Ancak kendiliğinden gelişmeyen; stratejik analiz ekseninde ilerleyebilecek 

olan süreç, devletlerin ya da güvenliğin derinleşmesi neticesinde buna eklenen diğer 

aktörlerin uyumlaşma ve uyumlaştırma kabiliyetleridir. Bu kabiliyeti belirleyen 

ölçütler, bahsi geçen analiz biriminin gücü ile doğru orantılıdır. Teknolojik kapasite, 

jeopolitik konum, istihbarat, askeri kapasite, ekonomik büyüklük, homojenlik vb. 

unsurlar ise bu gücü belirleyen öğelerdir.  

Soğuk Savaşın sona ermesiyle Avrasya, sınırsal ve politik olarak değişikliklere 

uğramıştır. Doğu-Batı ayrımı üyeleri birbiri üzerine bindirmeli birçok coğrafi alana 

ayırmaktadır. Bunun bir sonucu olarak da Karadeniz Bölgesi Doğu-Batı arasında 

stratejik öneme sahip bir koridor haline gelmiştir. 

Jeopolitik konumu en fazla değişen bölgelerden birisi Karadeniz olup, bölge Soğuk 

Savaş sonrasında jeopolitik olarak güçlenme ve aynı zamanda tehdit altında olma 

çelişkileri yaşamaya başlamıştır. Diğer bir deyişle 19. yüzyılda oynanan “Büyük 

Oyun”un hayat alanının bir bölümü olan Karadeniz Bölgesi, 20. yüzyılın sonunda bir 

kez daha dikkatleri üzerine çekmiş ve bölgenin tarihinde yeni bir sayfa açılmıştır. 

Karadeniz’in hem jeostratejik hem de jeoekonomik öneme sahip bir coğrafyada yer 

alması, bölge dışı aktörlerin bu coğrafyaya olan ilgisinin artmasına sebep olmuş, bu 

durum da bölgede jeopolitik bir rekabeti başlatmıştır. Bölge devletlerinin birçoğunun 

“zayıf devlet” olması ise, bu jeopolitik rekabetin devletlerin güvenliği üzerinde daha 

çok hissedilmesine sebep olmuştur. Bu kapsamda mevcut çatışma alanları, ülkelerin 

                                                        
22 Oğuz Karaman, Karadeniz’de Güvenlik Sorunu, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Kocaeli 
Üniversitesi, 2006, s.6. 
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yönetim değişikliklerinin yaşandığı süreçler, enerji nakil hatlarının seçimi bu 

rekabetin en yoğun hissedildiği kritik konular olmuşlardır. 

Mackinder’in jeopolitik kalpgahında merkezi bir yerde bulunan, aynı zamanda 

Huntington’ın medeniyetlerin ayrıştığı hat diye ifade ettiği Karadeniz, birçok etnik ve 

politik sorunuyla beraber Avrupa tarihinin ve Türk-Rus ilişkilerinin şekillenmesinde 

önemli bir rol oynamıştır.23 

Bugün için Karadeniz yerel stratejik önemi olan bir bölgeden ziyade yükselen bir 

jeopolitik ekseni ifade etmektedir. Bu jeopolitik eksen bölge dışı aktörler ve bölge 

ülkeleri tarafından farklı derecelerde farklı önemlerde olmakla birlikte; ABD ve 

AB’nin bölgeye yönelik çıkarlarının büyük oranda uyuştuğu değerlendirilmektedir. 

Soğuk Savaş dönemin sağladığı güvenlik yapısı içerisinde bir barış denizi olarak 

kalmayı başarmış Karadeniz, özelikle 11 Eylül saldırıları sonrası büyük güç 

odaklarının dikkatini çekmeye başlamıştır. 

Günümüzde, başta Rusya Federasyonun yakın çevre politikasına engel olmak ve 

Büyük Ortadoğu Projesi (BOP)’nin gerçekleşmesine katkıda bulunak maksadıyla, 

Amerika Birleşik Devletleri bölgedeki anti demokratik yönetimleri değiştirmek, enerji 

nakil hatlarını kontrol etmek, ülkelerin ekonomik gelişmelerine katkıda bulunmak, 

Kitle İmha Silahları (KİS) yayılımı ve yasadışı faaliyetleri önlemek gerekçelerine 

dayanarak Karadeniz’de bir şekilde varlık göstermeyi hedeflemiştir. 

Yapılan inceleme göstermiştir ki, yakın tarih içerisinde bir barış denizi olarak kalan, 

Soğuk Savaş dönemi dahil herhangi bir çatışmaya sahne olmayan Karadeniz’in 

güvenliğinin yine Karadeniz’e kıyıdaş ülkelerce sağlanması bölgedeki huzur ve 

dengelerin devamı için en uygun şartları sağlayacaktır. Kıyıdaş olmayan güçlerin 

Karadeniz’e girişi özellikle RF faktörü dikkate alındığında mevcut barışı 

bozabilecektir. Ayrıca, kıyıdaşlar haricinde Karadeniz’e girecek diğer deniz 

unsurlarının temelde tonaj ve kalış sürelerini kısıtlayan Montreux Sözleşmesi’nin bu 

kapsamda aşındırılmaya çalışılması, diğer Karadeniz’e kıyıdaş ülkeler güvenlik 

çıkarlarına büyük darbe indirecektir.24 Bu nedenle anılan sözleşmenin değiştirilmesine 

yönelik hiçbir şart kabul edilmemelidir.  

                                                        
23 Mustafa Aydın, “Europe’s Next Shore: The Black Sea Region After EU Enlargement” ISS 
Occasional Paper, June, No:53, Paris, Haziran 2004. s.5.  
24 Tolga Çikrıkci, “Türk Boğazlarının Hukuki Rejimi ve Karadeniz’in Güvenliği”, III. Karadeniz 
Uluslararası Sempozyumu Karadeniz Yararlanıcıları Sempozyum Bildirileri Kitabı, Giresun 
Üniversitesi, Yayın No:8, Giresun, 2010, ss.243. 
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Realizm uluslararası sitemi devletlerin kendi güvenliklerini komşuları pahasına 

sağlamaya çalıştığı katı bir alan olarak değerlendirmektedir. Buna bağlı olarak 

devletlerararası ilişkiler, devletlerin sürekli olarak birbirinden faydalanmaya çalıştığı 

bir güç mücadelesi olarak görülmektedir. Karadeniz’in yukarı da sayılan özellikleri 

neticesinde, realizmin güvenlik konusundaki yaklaşımlarını olumlar nitelikte bazı 

unsurlar göze çarpmaktadır. Zira askeri güvenlik Karadeniz Bölgesi’nin güvenliği için 

halen birinci basamakta yer almaktadır. Ancak genel resme bakıldığında Karadeniz 

Bölgesi’nin küresel tehdit unsurlarından etkilenen bir bölge olduğu açıktır. Realist 

teorinin güvenlik anlayışında bu unsurları göz ardı etmesi ve temel aktör olarak 

yalnızca devletleri kabul etmesi, onun zayıf karnını oluşturmaktadır. Zira bölgede 

oluşturulan, KEİT, Blacksea Harmony gibi işbirliği unsurları teorinin bu zayıf yönünü 

somutlaştıran örnekleri teşkil etmektedirler. 

 

KAYNAKÇA 

ALKAN Akın, 21. Yüzyılın İlk Çeyreğinde Karadeniz Güvenliği, Nobel Yayın 

Dağıtım, Ankara, 2006 

ARI Tayyar, Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika, Alfa Basım Yayım, İstanbul, 1999, 

ASMUS Ronald; Bruce Jackson, “The Black Sea and the Frontiers of Freedom”, 

Policy Review, No:125, June/July 2004, http://www.hoover.org/publications/policy-

review/article/6451 (Erişim Tarihi: 04/05/2013) 

AYDIN Mustafa, “Europe’s Next Shore: The Black Sea Region after EU 

Enlargement”, IIS                                                                 Occcasional Papers, No. 

53, Paris, Haziran 2004. 

BAYLIS John, “Uluslararası İlişkilerde Güvenlik Kavram”, Uluslararası İlişkilerde 

Çatışmadan Güvenliğe, Der: Mustafa Aydın, Hans Günter Brauch, Mitat Çelikpala, 

Ursula Oswald Spring, Necati Polat, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 398, Siyaset 

Bilimi 44, Ekim 2012, s.153-166. 

BP Statistical Review of World Energy, June 2012,  

http://www.bp.com/assets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_pu

blications/statistical_energy_review_2011/STAGING/local_assets/pdf/statistical_revi

ew_of_world_energy_full_report_2012.pdf.  (Erişim Tarihi: 03/06/2013) 

BRZEZİNSKİ Zbigniew, Büyük Satranç Tahtası, Çev. Ertuğrul Dikbaş, Ergun 

Kocabıyık, Sabah Yayınları, İstanbul, 1998. 

 



538 
 

BUZAN Barry,  People, States and Fear, Great Britain, London, 1991 

ÇİKRIKCİ Tolga, “Türk Boğazlarının Hukuki Rejimi ve Karadeniz’in Güvenliği”, 

III. Karadeniz Uluslararası Sempozyumu Karadeniz Yararlanıcıları Sempozyum 

Bildirileri Kitabı, Giresun Üniversitesi, Yayın No:8, Giresun, 2010, ss.241-252. 

ÇÖRTEN Burcu, Güncel Karadeniz Jeopolitiği, Karadeniz Stratejik Araştırma ve 

Uygulama Merkezi, Giresun Üiversitesi Yayınları, Giresun, 2009. 

DEMİR Sertif, “Karadeniz’in Güvenliğini Yeniden Düşünmek”, Karadeniz 

Araştırmaları, Sayı:35, Güz 2012, ss. 19-50. 

Atila Eralp, “Uluslararası İlişkiler Disiplininin Oluşumu: İdealizm-Realizm 

Tartışması”, Devlet Sistem ve Kimlik, Uluslararası İlişkilerde Temel Yaklaşımlar, 

İletişim Yayınları, İstanbul, 2004, ss.57-88. 

İLHAN Suat,  Jeopolitikten Taktiğe, Harp Akademileri Yayını, İstanbul, 1971. 

İŞCAN İsmail Hakkı, “ Uluslararası İlişkilerde Klasik Jeopolitik Teoriler ve Çağdaş 

Yansımaları”, Uluslararası İlişkiler, Cilt 1, Sayı 2, (Yaz 2004), ss. 47-79. 

KANBOLAT Hasan, “Karadeniz’in Değişen Jeopolitiği”, 

 http://www.denizhaber.com/YAZAR/3765/22/Karadeniz'in-degisen-jeopolitigi.html, 

( Erişim Tarihi: 02.05.2013) 

KARABULUT Bilal, “Küreselleşme Sürecinde Güvenlik Alanında Değişimler: 

Karadeniz’in 

Güvenliğini Yeniden Düşünmek”, Karadeniz Araştırmaları, Cilt: 6, Sayı: 23, Güz 

2009, ss.1-11. 

KARAMAN Oğuz, Karadeniz’de Güvenlik Sorunu, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans 

Tezi) Kocaeli Üniversitesi, 2006. 

MACKINDER Halford John, “The Geographical Pivot of History”, Democratic 

Ideals and Reality, National Defence University Press, Washington, DC, 1996, pp. 

175-194 

MORGAN Patrick, “Regional Security Complexes and Regional Orders”, Regional 

Orders: Building Security in a New World, (Eds.) David A. Lake and Patrcik M. 

Morgan, Pennsylvania, The Pennsylvania State University Press, 1997. 

SANDIKLI Atilla, “Jeopolitik ve Türkiye, Riskler ve Fırsatlar”, BİLGESAM, Rapor 

No:27, Ocak 2011. 

SEZER Duygu Bazoğlu, “The Changing Strategic Situation in the Black Sea Region”, 

http://www.bmlv.gv.at/pdf_pool/publikationen/03_jb00_26.pdf , (Erişim Tarihi: 

01.05.2013) 



539 
 

SÖNMEZOĞLU Faruk, Uluslararası Politika ve Dış Politika Analizi, Filiz Kitabevi, 

İstanbul, 2000. 

YURDUSEV A. Nuri, “Uluslararası İlişkiler Öncesi”, Devlet Sistem ve Kimlik, 

Uluslararası İlişkilerde Temel Yaklaşımlar, İletişim Yayınları, İstanbul, 2004, 15-56. 



540 
 

BÖLGESEL GÜVENLİK BAĞLAMINDA  

KARADENİZ HAVZASINDAKİ STRATEJİK REKABETİN  

‘DÜNÜ-BUGÜNÜ-YARINI’  

VE FRANSA’NIN BU REKABETTEKİ ROLÜ 

 

Ayşim Parlakyıldız* 

 

 

Askerî, politik ve ekonomik müdahalelere tarihi boyunca açık halde bulunmuş olan ve 

günümüzde de açık halde bulunan Karadeniz; konumu gereği, Avrupa ile Kafkasya ve 

Orta Asya arasında köprü vazifesi gören ve aynı zamanda kuzey ülkelerini güney 

ülkeleriyle buluşturan bir coğrafyaya sahiptir. Bununla birlikte; İstanbul Boğazı ve 

Çanakkale Boğazı sayesinde bir ‘iç deniz’ olmaktan kurtulan Karadeniz; 

“uluslararası bir deniz” olma özelliğine kavuşmuş ve böylelikle kendisine kıyı olan ve 

olmayan ülkeleri bir taraftan bir araya getirip huzur ve istikrar sağlarken, öte yandan 

bu ülkeler arasındaki çıkar çatışmaları, anlaşmazlıklar ve ihtilaflar nedeniyle onları 

birbirinden uzaklaşır hale getirmiştir. Bu nedenle yakın zamanda, tamamı AB’ne ve 

NATO’ya üye olacak ülkelere kıyı oluşturan Karadeniz’in; sadece ABD ile Rusya’nın 

değil, AB üye ülkelerinin de birbirleriyle güç mücadelesi içerisinde olacağı bir mekân 

haline dönüşeceği düşünülmektedir. Onun içindir ki; yeryüzünde belki de en çok 

barış, güven ve istikrar ortamının yaratılması ve bunun sürdürülebilirliliğinin 

sağlanması gereken bölgelerden biri Karadeniz’dir. 

 

AB genişleme politikası gereğince, AB’ne Bulgaristan ve Romanya’nın da dahil 

olmasıyla, Birlik, artık Karadeniz’e de pencerelerini açmış bulunmaktadır. 

Dolayısıyla Birliğin Kafkasya politikası açılan bu kapılar sayesinde şekillenirken bir 

yandan da AB’nin doğal kaynaklara duyduğu ihtiyacın giderilmesinde Karadeniz’in 

önemi daha da görünür hale gelmiştir. Özetle; bütün Avrupa’nın enerji ihtiyacının 

karşılanmasında özel bir yeri ve anlamı olan Karadeniz’in aynı zamanda Birliğin 

genişleme politikasına da dolaylı yoldan hizmet edeceği rahatlıkla söylenebilir. Bu 

bağlamda Avrupa Birliği’nin kurucu ülkelerinden biri olan Fransa’nın Karadeniz 

Bölgesi’ne ve Kafkasya’ya yönelik geliştirdiği politikaların AB’nin genişleme 

                                                        
* BİLGESAM Eski Stajyeri, Doktora Öğrencisi 
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süreciyle ve ABD’nin bu bölgeye yerleşme zamanıyla paralel olarak ilerleyeceği 

söylenebilir. Fransa’daki düşünce kuruluşları, siyasetbilimciler ve dış politika 

uzmanları Fransız dış politikasınca belirlenen stratejiler ve politikalar çerçevesinde 

Karadeniz Bölgesi’ne yönelik gerçekleştirilecek bölgesel işbirliklerinde karşılaşılacak 

riskler ve kazanımlar üzerine çalışmalar yapmaktadır. KEİ’ne gözlemci ülke sıfatıyla 

katılan Fransa’nın Karadeniz’e uzanışı bölgeye kıyısı olan altı ülke; Rusya, 

Gürcistan, Ukrayna, Romanya, Bulgaristan ve Türkiye ile kurduğu ilişkiler sayesinde 

gerçekleşmektedir. Dolayısıyla Fransa’nın Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerle kuracağı 

ilişkiler bölgeye yönelik geliştireceği stratejilerde belirleyici bir unsur olarak 

karşımıza çıkacaktır.  

 

Bu çalışmada Karadeniz’in önemi, bölgeye hâkim olan/olacak olan ülkeler üzerinden 

ve bölgesel güvenlik bağlamında ortaya koyulmaya çalışılacaktır. 

 

Anahtar sözcükler: Bölgesel güvenlik, Karadeniz, KEİ, AB, Fransa.  

Giriş  

 

 Rekabet kavramının gerçekleşmesinde temel etken hiç şüphesiz “insan”ın 

kendisidir. Ancak işin içerisine mekânsal neden olarak “coğrafya”, zamansal neden 

olarak “tarih” ve hırsa değin neden olarak “insan” faktörünün girmesiyle bu kavram 

gündelik anlamının yanısıra farklı boyutlar kazanmış ve bilhassa uluslararası 

ilişkilerde ülkelerin arasındaki ilişkileri belirleyen temel unsurlardan biri olmuştur. 

Dolayısıyla ister istemez her ülke belirli bir strateji geliştirme ihtiyacı duymuş ve yine 

buna bağlı olarak birtakım kaygılar nedeniyle ortaya güvenlik sorunu çıkmıştır. 

Bölgesel ölçekte de olsa bütün dünya için önem arz eden bölgesel güvenlik anlayışı, 

geçmişte sorun oluşturmuş ve gelecekte de sorun oluşturabilecek olan yeryüzünün 

bazı bölgelerinde/merkezlerinde bugün halen daha tam anlamıyla olmasa da yerleşmiş 

bir haldedir. Bu nedenle bölgesel güvenlik anlayışının tam olarak yerleşmesi ve 

işlerlik kazanması için ülkeler arasında birtakım işbirlikleri, karşılıklı antlaşmalar ve 

geleceğe yönelik kısa ve uzun vadeli planlar yapılmaktadır. Yeryüzünde bölgesel 

güvenliğin tesis edilmesi, daha açık bir ifadeyle; belki de en çok barış, güven ve 

istikrar ortamının yaratılması ve bunun sürdürülebilirliliğinin sağlanması gereken 

bölgelerden biri de Karadeniz’dir. 
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Askerî, politik ve ekonomik müdahalelere tarihi boyunca açık halde bulunmuş olan ve 

günümüzde de açık halde bulunan Karadeniz; konumu gereği, Avrupa ile Kafkasya ve 

Orta Asya arasında köprü vazifesi gören ve aynı zamanda kuzey ülkelerini güney 

ülkeleriyle buluşturan bir coğrafyaya sahiptir. Bununla birlikte; İstanbul Boğazı ve 

Çanakkale Boğazı sayesinde bir ‘iç deniz’ olmaktan kurtulan Karadeniz; “uluslararası 

bir deniz” olma özelliğine kavuşmuş ve böylelikle kendisine kıyı olan ve olmayan 

ülkeleri bir taraftan bir araya getirip huzur ve istikrar sağlarken, öte yandan bu ülkeler 

arasındaki çıkar çatışmaları, anlaşmazlıklar ve ihtilaflar nedeniyle onları birbirinden 

uzaklaşır hale getirmiştir. Bu nedenle yakın zamanda, tamamı AB’ne ve NATO’ya 

üye olacak ülkelere kıyı oluşturan Karadeniz’in; sadece ABD ile Rusya’nın değil, AB 

üye ülkelerinin de birbirleriyle güç mücadelesi içerisinde olacağı bir mekân haline 

dönüşeceği düşünülmektedir.  

 

 

Karadeniz Havzası’ndaki Stratejik Rekabet 

 

 Bugün Karadeniz; kendisine kıyı olan ve olmayan ülkeleri bir taraftan bir 

araya getirip huzur ve istikrar sağlarken, öte yandan bu ülkeler arasındaki çıkar 

çatışmaları, anlaşmazlıklar ve ihtilaflar nedeniyle onları birbirinden uzaklaşır hale 

getirmiştir. Bu nedenle yakın zamanda, tamamı AB’ne ve NATO’ya üye olacak 

ülkelere kıyı oluşturan Karadeniz’in; sadece ABD ile Rusya’nın değil, AB üye 

ülkelerinin de birbirleriyle güç mücadelesi içerisinde olacağı bir mekân haline 

dönüşeceği düşünülmektedir. Şu durumda Karadeniz’in önemi, bölgeye hâkim 

olan/olacak olan ülkeler üzerinden ve bölgesel güvenlik bağlamında bir kere daha 

görünür hale gelmektedir. 

 

“Karadeniz jeopolitiğine odaklanan mücadele kabaca üç unsura dayalıdır. Üsler, 

boru hatları ve boğazlar olarak tanımlanabilecek bu üç unsur küresel ve bölgesel 

jeopolitiğin mücadele zeminidir.” 1 

 

                                                        
1 HACIOĞLU Yaşar, Karadeniz Jeopolitiğinden Türkiye’ye Yansıyanlar,  
http://www.turkpolitika.com/doryasar-hacihoglu-mainmenu-72/16-doryahaciho/542-doryahaciho 
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Karadeniz Havzası’ndaki stratejik rekabet pek çok yönden zaman zaman farklılıklar 

arz etse de kalıcı olarak bu rekabette rol alan başlıca aktörler şu başlıklar altında 

toplanabilir: ‘Küresel Güçler’, ‘Bölgesel Güçler’ ve ‘Uluslar arası Örgütler’. 

 

‘Küresel Güçler’ başlığının altına ABD, AB ve Rusya Federasyonu girerken, 

‘Bölgesel Güçler’ başlığının altına Karadeniz’e sınırı olan ülkeler girmektedir: 

Türkiye, Ukrayna ve Gürcistan. Bu başlık altına Romanya ve Bulgaristan’ı dahil 

etmeyiş nedenimiz bu iki ülkenin yakın zamanda da olsa AB ülkesine dönüşmüş 

olmalarıdır. Bu nedenle onları ‘Küresel Güçler’ kapsamında, AB’nin içerisinde 

değerlendirmek yerinde olacaktır.  

 

Nihayetinde ‘Uluslar arası Örgütler’ başlığının altına ise NATO, AGİT, KEİT gibi 

örgütler ve kısa adı GUAM olan; Gürcistan, Ukrayna, Azerbaycan ve Moldova 

ülkelerinin bir araya geldiği örgüt girmektedir. 

 

 

Karadeniz Havzası’ndaki Stratejik Rekabetin Dünü-Bugünü-Yarını 

 

1990 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (S.S.C.B)’nin dağılıp 

yıkılmasıyla, daha yaygın bir ifade olan “Soğuk Savaş Dönemi”nin sona ermesiyle, 

Karadeniz Bölgesi’nin jeostratejik ve jeopolitik önemi daha da görünür hale gelmiş ve 

bölgedeki egemenlik mücadeleleri şekil ve boyut değiştirerek çok yönlü, karmaşık ve 

çetrefilli bir hal almıştır. Zira, artık S.S.C.B’den ayrı, bağımsız yeni devletler ortaya 

çıkmış ve dolayısıyla Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerin sayısı çoğalmıştır. Bununla 

beraber, yaratılışından bu yana insanoğlu için her zaman bir tehdit unsuru oluşturan 

terör ve terör olayları da dikkate alındığında, -bilhassa dünyadaki stratejik 

mücadelelerin ve hesapların yapılmasında bazı değişikliklere yol açmış olan 

ABD’deki 11 Eylül Saldırısı- Karadeniz Havzası’nın stratejik anlamdaki öneminin 

mutlak bir şekilde idrak edilmesi zorunluluğu doğmuştur. 

 

 Günümüzde artık uluslar arası yapılanmanda Yeni Dünya Düzeni adlı sistem 

egemen olmuş olsa da, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (S.S.C.B)’nin 

dağılmasından sonra kurulmuş olan Rusya Federasyonu aslında halen daha tek 

kutuplu dünya düzenini kabul etmemekte ve çok kutuplu bir dünya düzenini 
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arzulamaktadır. Belki doğru olan da budur. Zira, gücün tek elde toplanması insanlık 

tarihi boyunca olumlu sonuçlar doğurmamıştır. Ancak, Karadeniz Bölgesi’nde, 

tarihsel arka planına bakıldığında bölgeye yönelik köklü bilgi ve belgelere sahip 

olması nedeniyle bölgede en hâkim devlet olarak Rusya’nın bulunmuş olması bölgeye 

yönelik kalıcı güvenlik stratejilerinin yaratılmasında ister istemez onun söz sahibi 

olmasını sağlamaktadır. Rusya’nın bölgeye yönelik bu anlamdaki gücü ise 

Türkiye’nin girişimiyle oluşturulan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı sayesinde 

bir nebze de olsa azalma göstermiştir. Daha açık bir ifadeyle; KEİ sayesinde 

Rusya’nın bu anlamdaki gücü bir tekel oluşturmaktan ziyade gücün paylaşımına ve 

dağılımına yönelik bir hâl almıştır. Bu durum, Rusya’nın bu anlamdaki potansiyel 

gücünün yönetişimsellik anlayışı ile  bölgeye kıyısı olan ülkeler arasında paylaşımına 

neden olmuştur. 

 

“Bölge devletleri arasında KEI örgütünden başka 1993 yılında BM ve AB’nin desteği 

ile kurulmuş Karadeniz Çevre Programı (Black Sea Environment Programme) vardır. 

Yine benzer şekilde 1993 yılında AB, Avrupa-Kafkaslar-Asya Geçiş Koridoru’nun 

(The Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia) kurulmasını desteklemiştir. 1995’te 

kurulan Avrupa’ya Devletlerarası Petrol ve Gaz Aktarımı (Interstate Oil Gas 

Transport to Europe) da bir başka AB fonlu bölgesel programdır. Ancak AB 

genişleyen yapısı ve bunun sonuçlarını kontrol etmek için geliştirdiği YKP 

çerçevesinde daha geniş, şimdiye kadar yapılmış anlaşma ve ortaklıkları da içine 

alabilecek şemsiye anlaşmalar ve programlar yapmak istemektedir.”2 

 

  

Karadeniz Havzası’ndaki Stratejik Rekabette Küresel Güçler: ABD, AB ve 

Rusya 

 

ABD  

 

ABD, Karadeniz’de kendine yer açabilmek, daha doğru bir ifadeyle Karadeniz’e 

girişini meşrulaştırabilmek için 11 Eylül saldırılarını kullanmıştır. Sözkonusu 

meşrulaştırma çabası bu saldırılar sonrasında Karadeniz’de bir güvenlik boşluğu 

                                                        
2 OĞAN Sinan, Küresel Mücadelenin Yeni Rekabet Alanı: Karadeniz ve Montrö Anlaşması,  
http://www.turksam.org/tr/a907.html  
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olduğu iddiası üzerine kuruludur. Bu bağlamda, ABD, NATO bünyesinde Akdeniz’de 

faaliyet gösteren Aktif Çaba Operasyonu’nun Karadeniz’de de görev yapmasını 

istemektedir. Bununla beraber Karadeniz’deki bazı limanlarda ve Karadeniz’e kıyısı 

olan ülkelerde askerî üsler kurmayı planlayan ABD, Büyük Ortadoğu Projesi 

(B.O.P)’tan sonra ikinci büyük projesi olan Kafkasya Projesi’ni bu yolla hayata 

geçirme arzusundadır. Ancak Kafkasya ile beraber Orta Asya için hazırladığı 

stratejisini bozan bazı ülkeler de olmamış değildir:     

 

“Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra ekonomik olarak Avrasya bölgesine yerleşen 

ABD’nin askeri olarak bu bölgeye yerleşmesi için gereken fırsatı 11 Eylül saldırıları 

sağlamıştır. Zira Afganistan operasyonları sebebiyle ABD Kafkasya ve Orta Asya’dan 

geçiş kolaylıkları ve askeri üsler elde etmeye başlamıştır. (Gerçi daha sonra Şanghay 

İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) desteğini arkasına alan ve renkli devrimlerin kendisini de 

etkilemesinden korkan Özbekistan ABD üslerini ülkesinden çıkarmıştır.)”3 

 

2005 yılında Romanya, ABD’nin topraklarında askerî üs kurmasına izin vermiştir. 

Romanya’dan bir yıl sonra 2006 yılında Bulgaristan da ABD’nin 10 yıllık süre 

içerisinde topraklarında üs kurmasını onaylamıştır.  

 

“Önce Romanya, ardından da Gürcistan, Amerika’nın Karadeniz’de askeri varlık 

göstermesi için kolları sıvamıştır. Bu sözü geçen iki devlet Rus deniz gücünün ancak 

Amerika desteği ile dengelenebileceğine inanmaktadır. Türkiye ve Rusya ise bu iki 

ülkenin gereksiz, zamansız debelenmelerini endişe ile izlemekte ve gelişmelerden 

rahatsızlık duymaktadır. Çünkü Karadeniz’deki bir A.B.D. donanması ne bölgedeki 

irtica sorununa, ne de Kafkas’lardan inen Petrolün emniyetinin sağlanmasına katkıda 

bulunacaktır. Bu donanmanın gelme talebi bile Rusya ve Türkiye’yi birbirine 

çekecektir. Rus’larla Türk’ler tarihlerinde ilk defa Türk boğazları ile ilgili hemfikir 

durumdadırlar, A.B.D. Donanması’nın Karadeniz’de işi yoktur.”4 

 

                                                        
3 OĞAN Sinan, Küresel Mücadelenin Yeni Rekabet Alanı: Karadeniz ve Montrö Anlaşması,  
http://www.turksam.org/tr/a907.html 
4 CAN Mustafa, Amerikan Donanması Karadeniz’de,  
http://www.ufukotesi.com/yazigoster.asp?yazi_no=20060785 
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Her ne kadar bölgede en eski NATO üyesi ülke olma sıfatını taşıyan ülke Türkiye de 

olsa, o, bu konuda, ABD’ye karşı hem endişeli hem de biraz mesafeli davranmayı 

yeğlemiştir. Zira, aksi halde Montrö Boğazlar Sözleşmesi tartışmalı bir hal alacaktır.   

 

“ABD’nin Karadeniz hevesi, 1938 Montrö Boğazlar sözleşmesiyle dolayısıyla da 

Türkiye’-nin çıkarlarıyla çelişmektedir. Ayrıca belirtilmektedir ki, ABD’nin 

Karadeniz hevesi, Avrasya egemenlik hedefinin en önemli tasarımı olan Büyük 

Ortadoğu Projesi’nin (BOP) bir parçasıdır. Buna göre BOP zemininde Türkiye’nin 

ABD ile çelişen çizgileri giderek daha da belirginleşmektedir. Karadeniz ve Türk 

Boğazları konusunda ABD kadar, Balkan ve AB ülkelerinin de tavrı Türkiye açısından 

giderek önem kazanmaktadır.”5 

 

 

Montrö Boğazlar Sözleşmesi ABD’nin Karadeniz’e girişine engel teşkil ettiği sürece 

sözleşmenin değiştirilmesi yönünde çalışmalar sergileyecek olan ABD bu sefer 

NATO üyesi ülke sıfatıyla bölgeye giriş yapmayı deneyecektir: 

 

“ABD’nin Karadeniz’de etkin olabilme düşüncenin gerçekleştirilmesinde en önemli 

engellerden birisi Montrö’dür. Bu anlaşma değişik senaryolar içinde eritilmeye ve 

değiştirilmeye çalışılmak istenmektedir. ABD için kısa vadede kendi bayrağı ile 

Karadeniz’e girememesi durumunda NATO bayrağı altında “yumuşak geçiş” planları 

da gündemdedir. Ancak Kremlin bundan büyük bir endişe duymaktadır. Özellikle de 

Karadeniz’in NATO’ya açılması durumunda Kırım’ın Türkiye’nin kontrolüne gireceği 

endişesi mevcuttur.”6 

 

AB  

 

Karadeniz Havzası’ndaki stratejik rekabette bir diğer küresel güç ise AB’dir. KEI 

örgütünün yanı sıra 1993 yılında BM ve AB’nin desteği ile “Karadeniz Çevre 

Programı (Black Sea Environment Programme)” kurulmuştur. AB, aynı yıl içerisinde, 

“Avrupa-Kafkaslar-Asya Geçiş Koridoru (The Transport Corridor Europe-Caucasus-

                                                        
5 HACIOĞLU Yaşar, Karadeniz Jeopolitiğinden Türkiye’ye Yansıyanlar,  
http://www.turkpolitika.com/doryasar-hacihoglu-mainmenu-72/16-doryahaciho/542-doryahaciho 
6 OĞAN Sinan, Küresel Mücadelenin Yeni Rekabet Alanı: Karadeniz ve Montrö Anlaşması,  
http://www.turksam.org/tr/a907.html  
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Asia)” ’nun kurulmasını desteklemiştir. Yine bunlardan başka, 1995’te kurulmuş ve 

AB fonlu bölgesel bir program olan “Avrupa’ya Devletlerarası Petrol ve Gaz 

Aktarımı (Interstate Oil Gas Transport to Europe)” da Karadeniz Havzası için önem 

taşımaktadır.  

 

AB’nin genişleme politikası çerçevesinde, Güneydoğu Avrupa (Balkanlar) ülkeleriyle 

kendisi arasında yeniden şekillenen ilişki biçimi, ülkemize yönelik genişleme 

politikası ve Rusya Federasyonu ile stratejik ortaklık sayesinde Birlik Karadeniz’de 

de varlığını hissettirmektedir:  

 

“AB, Karadeniz Boyutu (Black Sea Dimension) adı verilen bir yaklaşım ortaya 

koymuştur. Romanya ve Bulgaristan’ın üyeliğiyle Karadeniz’e uzanan AB, 

Karadeniz’de bir kurumsallaşmaya gitmeden bölgedeki üç politikayı koordine etmek 

istemektedir: Güney-Doğu Avrupa ve Türkiye’ye yönelik genişleme süreci, Rusya ile 

stratejik ortaklık ve bölgedeki beş ülke, Ukrayna, Moldova, Azerbaycan, Gürcistan ve 

Ermenistan ile Avrupa Komşuluk Politikası çerçevesi içerinde ikili yardım ve ticaret 

anlaşmaları.”7  

 

 Özetle AB; Romanya’yı ve Bulgaristan’ı Birliğe üye ülke yaparak 

Karadeniz’in batısında, Avrupa Komşuluk Politikası adı altında Ukrayna, Moldova, 

Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan ile kurduğu ilişkilerle de orta ve doğu 

Karadeniz’de egemenliği kurmak istemektedir.  

 

Rusya  

 

Karadeniz Havzası’ndaki stratejik rekabette aslan payını alan küresel güç ülkelerinden 

biri olan Rusya’nın Karadeniz’e olan iştahı aşikardır. Bu iştahın bir de ‘sıcak 

denizlere inme’ arzusuyla birleştiği düşünülürse, herhalde bugünkü Rusya’nın 

S.S.C.B dönemindeki o şaşaalı dönemini  aratmayacak bir dönem yaşayacağını 

söylemek yanlış olmaz. 

 

                                                        
7 KASIM Kamer, Türkiye’nin Karadeniz Politikası: Temel Parametreler ve Stratejiler,  
http://www.usak.org.tr/dosyalar/dergi/eVRqmB4CKUXHvPJTAUQF9U6skITPdp.pdf 
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“ABD ortaya attığı ve kısaca “Büyük Ortadoğu Projesi” ile Kuzey Afrika’dan 

Pakistan’a kadar uzanan çok geniş bir coğrafyada dünyayı yeniden dizayn etmeye 

kalkışırken, Sovyetler Birliği’nin mirasçısı olan Rusya, artan petrol fiyatlarının da 

desteğini arkasına alan yeni lideri Vladimir Putin ile bölgede yeni bir “Dış Politika 

Konsepti” geliştirmeye başlamıştır.”8 

 

Bununla birlikte; 

 

“ABD Afganistan operasyonları sonrası Rusya’nın dış politika ve millî güvenlik 

konseptlerinde oldukça önemli bir yer tutan “Yakın Çevre” politikasını âdeta ortadan 

kaldırarak Orta Asya ülkelerinde peş peşe askerî üsler edinmesi, diğer yandan da 

Afganistan ile hiç te alâkası olmayan ve Hazar petrollerinin geçiş güzergâhı olan 

Gürcistan’a askerî yardım ve teknik personel yardımını artırmaya başlaması, 

Rusya’nın alternatif politikalar geliştirilmesi yönündeki çabalarını hızlandırmıştır. 

ABD, Orta Asya’ya yerleşmekle Rus jeopolitik menfaatlerine çok büyük zarar vermiş 

olmasına rağmen Başkan Putin Batı’yla başlatmış olduğu işbirliğinin zarar 

görmemesi için buna fazla ses çıkarmamıştır. Ancak, Orta Asya’dan sonra ABD’nin 

Karadeniz ve Kafkasya’da da giderek ağırlığını hissettirmeye başlaması ve 

Gürcistan’a verdiği desteği her geçen gün arttırması, Rusya’yı bölgede oldukça 

rahatsız etmeye başlamıştır. Bu çerçevede Orta Asya’da Şanghay İşbirliği Örgütü’nü 

kuran Rusya ABD ile rekabet etmeye başlamıştır. Zaman içerisinde bu rekabetin 

Karadeniz’e kayması Rusya açısından özellikle enerji nakil hatlarında stratejik önemi 

olan bu bölgeye verilen önemin daha da artmasına sebep olmuştur.”9 

 

Özetle Rusya; ABD’ni ve AB’ni Karadeniz’de kendisine rakip olarak görmek 

istememektedir ve bunun için Orta Asya’da Şanghay İşbirliği Örgütü’nü kurmuştur. 

 

 

 

 

                                                        
8 OĞAN Sinan, Küresel Mücadelenin Yeni Rekabet Alanı: Karadeniz ve Montrö Anlaşması,  
http://www.turksam.org/tr/a907.html  
9 OĞAN Sinan, Küresel Mücadelenin Yeni Rekabet Alanı: Karadeniz ve Montrö Anlaşması,  
http://www.turksam.org/tr/a907.html  
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Karadeniz Havzası’ndaki Stratejik Rekabette Bölgesel Güçler: Türkiye, 

Ukrayna, Gürcistan 

 

Türkiye  

  

“Karadeniz Havzası Doğu-Batı ekseninde jeopolitik eksenlerin kesişme alanıdır. 

Sadece ABD-Rusya açısından değil aynı zamanda AB, Türkiye, Ukrayna, Gürcistan 

için de Karadeniz, jeopolitik çıkarların çatışma alanıdır. Tüm ülkeler içinde 

Türkiye’nin konumu çok daha özeldir. Türk boğazları bu çelişki yumağının 

odağındadır.”10 

 

Bununla beraber, Türkiye’nin önemi, ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi (B.O.P)’nin 

yanısıra Kafkasya Projesi’nde de belirgin bir şekilde görünür hale gelmektedir. 

Dolayısıyla: 

 

“Türkiye’nin, Karadeniz kıyısında yeni bir politika geliştirmesi şarttır. Herşeye 

rağmen Amerika’yı ve dengelerin değişiminden medet uman Karadeniz ülkelerinin 

çıkarlarına aykırı gibi görünse de (uzun vadede zararlı olduğunu görecekler), 

Karadeniz’deki Amerikan askeri varlığına neden itiraz ettiğimizi iyi anlatmamız 

gerekmektedir. Bulgaristan ve Romanya’nın NATO’ya girmesi, Gürcistan ile 

Ukrayna’da ‘Batı’ yanlısı iktidarların işbaşına gelmesi, Karadeniz’de yeni dengeler 

oluşmasını gerektirmiştir.”11 

 

 

Karadeniz Havzası’nda Bölgesel Güvenlik Anlayışının Gelişmesine ve İşlerlik 

Kazanmasına Türkiye’nin Katkısı 

 

Soğuk Savaş döneminde Karadeniz’e kıyısı olup ta aynı zamanda NATO’ya üye olan 

tek ülke Türkiye idi. Dolayısıyla bu durum onun Karadeniz’de Doğu Bloğuna karşı 

güvenlik sağlamasını mecbur kılıyordu. Düşünüldüğünde S.S.C.B’nin dağılmasından 

sonra Karadeniz’e kıyısı en çok olan ülkelerden biri haline gelen Türkiye’nin doğal 

                                                        
10 HACIOĞLU Yaşar, Karadeniz Jeopolitiğinden Türkiye’ye Yansıyanlar,  
http://www.turkpolitika.com/doryasar-hacihoglu-mainmenu-72/16-doryahaciho/542-doryahaciho 
11 CAN Mustafa, Amerikan Donanması Karadeniz’de,  
http://www.ufukotesi.com/yazigoster.asp?yazi_no=20060785 
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olarak bölgede etkin bir söz sahibi olması kaçınılmaz olmuştu. Kısacası artık bölgesel 

bir güç haline gelmiş olan ülkemize daha büyük görevler düşmekteydi. S.S.C.B’nin 

dağılıp ardından Soğuk Savaş döneminin bitmesi gibi dünyadaki konjonktürel yapıyı 

değiştirecek böylesi önemli bir değişimin hemen ardından  güvenlik ve ekonomi 

alanlarında bölgenin acil ihtiyaçlarına cevap niteliğinde olacak şekilde bölgesel 

işbirliklerini ve bölgesel menfaat politikalarını belirleyen bir örgütün kurulması 

gerekli olmuştur. Kısa adı KEIT (Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı) olan bu 

örgütün kurulmasını sağlayan ülke Türkiye olmuştur. 

 

“Karadeniz, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra tam anlamıyla bir Türk 

denizine dönüşmüş durumdadır. Bu denizdeki en güçlü donanmaya sahip Türkiye, 

İstanbul ve Çanakkale Boğazları’ndaki hakimiyeti nedeniyle, tam bir askeri üstünlük 

sağlamış, bölge güvenliği açısından çok önemli görevler üstlenmiş bir görüntü 

içindedir.”12 

 

İşte bütün bu nedenlerle, Türk dış politikasının bölgesel işbirliği ve dayanışmaya 

yönelik attığı en güzel adımlardan biri; 25 Haziran 1992 tarihinde gerçekleştirilmiş 

olan İstanbul Zirvesi’nde yayımlanan bir deklarasyon ile kurulan, fakat yürürlüğe 

1999 yılının Mayıs ayında giren ve kısa adı “KEI” olan “Karadeniz Ekonomik 

İşbirliği Teşkilatı”dır. Amacı ise bu örgüte üye olan ülkeler arasındaki ekonomik 

işbirliğinin arttırılmasıdır. Bir yandan bu hedeflenirken bir yandan da bölgeye yönelik 

geliştirilen stratejilerin neler olduğu ve uygulanabilirliği tartışılmaktadır.     

 

KEI’den sonra, Karadeniz Havzası’ndaki bölgesel işbirliği çalışmalarından biri de 

yine Türkiye’nin önderliğinde 2 Nisan 2001 tarihinde kurulmuş ve kısa adı 

BLACKSEAFOR olan Karadeniz İşbirliği Görev Grubu Karadeniz’e kıyısı olan 

ülkeler arasında arama-kurtarma çalışmaları ve kanundışı deniz trafiğini önlemek gibi 

görevleri üstlenmiştir. Gerektiğinde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ile 

BM bünyesinde de çalışacak olan grup kuruluşundan bu yana etkin bir şekilde 

görevini yerine getirmektedir.  

 

                                                        
12 ZENTÜRK Ardan, “Amerika ile Krizin Asıl Nedeni”, Star Gazetesi, 28 Şubat 2005.  
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Yine bundan başka, 2004 yılında bölgede Türkiye’nin girişimiyle gerçekleştirilmiş 

olan bir başka oluşum da Karadeniz Uyum Harekâtı’dır. 

 

 “2006 yılı sonuna kadar Türkiye’nin yürüttüğü harekâta 27 Aralık 2006 

tarihinde Rusya Federasyonu da katılmıştır. 17 Ocak 2007’de Türkiye ve Ukrayna 

Deniz Kuvvetleri Komutanları Ukrayna’nın katılımına ilişkin protokol 

imzalamışlardır. Bu harekâtın görevi yasadışı faaliyetlere karıştıklarından şüphe 

duyulan ticari gemileri tespit etmek ve izlemektir.”13  

 

Bundan başka; öncelikle Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerin ve sonrasında diğer küresel 

ve bölgesel güçler anlamındaki aktörlerin Karadeniz’de çok uluslu askerî tatbikatların 

gerçekleşti-rilmesinin ne denli önemli olduğunu unutmamaları gerekmektedir. 

Bununla ilgili olarak; 1997 yılından beri her sene düzenli olarak Ukrayna’da ve bu 

sene 2013 yılının Temmuz ayında Karadeniz’de (Ukrayna’da) ‘Deniz Meltemi 2013’ 

adlı bir askerî tatbikatın düzenlenmiş olduğunu belirtmekte fayda var. Sözkonusu 

tatbikat bölgedeki güvenlik ve istikrarı kalıcı hale getirmek amacıyla 12 gün sürmüş 

ve birleşik olarak kara-hava-deniz olarak gerçekleşmiştir. Tatbikat hakkında ayrıntılı 

bilgi sunan Harp Okulu Uluslar arası İlişkiler Bölümü eski başkanı ve halen Bilgesam 

Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Doç. Dr. Atilla Sandıklı: 

 

“Deniz Meltemi 2013 gibi tatbikatların bölge donanmalarını bir araya getirmek 

suretiyle bölgede barış ve istikrara hizmet ettiğini ve katılımcıların bölge realitesine 

yönelik ortak görüş ve çıkarları paylaştıklarını”14 dile getirmiştir. Devamında “Bu 

kadar önemli bir listede yer almak, ülkemizin kendi deneyimlerini paylaşmasının yanı 

sıra bölgenin kendini savunma kapasitesini de arttırmaktadır”15 demiştir. 

 

Yine bundan başka; diğer ülkeler gibi Türkiye’nin de Karadeniz Havzası’nın 

güvenliği sağlamak için; Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Aracı kapsamında yürütülen 

                                                        
13 KASIM Kamer, Türkiye’nin Karadeniz Politikası: Temel Parametreler ve Stratejiler,  
http://www.usak.org.tr/dosyalar/dergi/eVRqmB4CKUXHvPJTAUQF9U6skITPdp.pdf  
14 RAUFOĞLU Alakbar, DİMİTROVA Svetla, CIOCOIU Paul, “Karadeniz’deki Çok Uluslu Askeri 
Tatbikat Güvenliği Arttırıyor”, 
http://www.setimes.com/cocoon/setimes/xhtml/tr/features/setimes/features/2013/07/17/feature-04 
15 RAUFOĞLU Alakbar, DİMİTROVA Svetla, CIOCOIU Paul, “Karadeniz’deki Çok Uluslu Askeri 
Tatbikat Güvenliği Arttırıyor”, 
http://www.setimes.com/cocoon/setimes/xhtml/tr/features/setimes/features/2013/07/17/feature-04 
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ve Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, 

Moldova, Rusya ve Ukrayna’nın katıldığı programın ortak yönetim makamı Romanya 

Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı’dır. Programın Türkiye’de yürütülmesinden ise 

kısa adı TİKA olan Türk İşbirliği İdaresi ve Kalkınma Ajansı sorumludur.  

 

Ukrayna  

 

S.S.C.B’nin dağılmasından sonra kurulan Ukrayna, bir taraftan AB taraftarları öte 

yandan eskisi gibi Rusya’ya bağlanma isteğinde olanlar olmak üzere ülke olarak 

ikilem yaşamaktadır: 

 

“Ukrayna ise Batıya entegre olmak isteyenlerle Rusya ile birlikte hareket etmek 

isteyenler arasında mücadeleye sahne olmaktadır.”16 

 

Bununla birlikte “Ukrayna bugün, NATO ile birlikte, kendini Rusya'ya karşı daha 

güvenli görmektedir. Ukrayna’nın NATO içinde, olması ve Rusya’ya karşı bir tampon 

görevi üstlenmesi, aslında, Rusya'nın sıcak denizlere inme emellerine de bir sekte 

daha vurmaktadır.”17 Ayrıca, “Ukrayna, nüfusunu ve coğrafyasını göz önünde tutarak 

bir bölgesel güç olma isteğini de korumaktadır. Ancak siyasi ve ekonomik 

istikrarsızlık, Rusya’ya enerji bağımlılığı gibi etkenler bu isteğin gerçekleşmesine 

yönelik adımları engellemektedir. Öte yandan, Batılı kurumlarla bütünleşmeyi farklı 

dönem ve yollarda deneyen Ukrayna, özellikle batısındaki komşularıyla ilişkilerinde 

zaman zaman baskıcı ve yayılmacı sinyaller de verebilmektedir.”18    

 

Gürcistan  

 

Soğuk Savaş döneminin bitmesinden sonra: 

 

                                                        
16 KASIM Kamer, Türkiye’nin Karadeniz Politikası: Temel Parametreler ve Stratejiler,  
http://www.usak.org.tr/dosyalar/dergi/eVRqmB4CKUXHvPJTAUQF9U6skITPdp.pdf 
17 TAŞTEKİN Mesut, Türk-Amerikan İlişkilerinde AB’nin Rolü ve Önemi, 
http://www.habusulu.com/makale36.htm 
18 SARIKAYA Yalçın, Turuncuya Veda: Ukrayna’nın Kritik Seçimi,  
http://www.karam.org.tr/Makaleler/83105678_sarikaya.pdf 
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“Gürcistan çok istikrarsız süreçlerden geçmiştir. Batıya entegre olmak isteyen 

Gürcistan NATO üyesi olmayı hem güvenlik hem de dış politika yönelimi açısından 

istemektedir.”19 

 

“Renkli devrimler Baltıklar-Karadeniz-Hazar Denizi hattında yeni bir güç 

mücadelesinin başlangıcını oluşturmuştur. ABD bu çerçevede Karadeniz’e kıyısı olan 

iki devlette (2003’te Gürcistan ve 2004’te ise Ukrayna) renkli devrimleri desteklemiş 

ve bu ülkelerde Batı yanlısı rejimler iş başına gelmiştir. Ardından ise bu ülkenin 

öncülüğünde Baltıklar-Karadeniz-Hazar Denizi hattında Demokratik Devletler Birliği 

(DDB) kurulması çalışmaları başlatılmıştır. Bu girişim Rusya’nın öncülüğünde 

kurulan Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT)’na ciddi bir darbe niteliğindedir.”20 

 

Karadeniz Havzası’ndaki Stratejik Rekabette Fransa’nın Rolü 

 

Nicolas Sarkozy Dönemi 

 

Her ne kadar Fransa, Mitterand döneminde S.S.C.B’nin dağılması konusunda 

dağılmaya karşı olarak yapıcı bir politika izlemiş de olsa, dağılmanın önüne 

geçememiştir. Fransa’nın bu süreçte izlemiş olduğu politikanın amacı daha ziyade bu 

dağılmanın Avrupa’da yaratacağı olumsuz sonuçlarına meydan vermemek idi. Zira bu 

dönemde Avrupa’nın huzur ve refahı tehdit altında olup istikrarın kalıcılığı tehlikeye 

girebilirdi. İşte bütün bu kaygılarla Fransa, S.S.C.B’nin dağılmaması yönünde adımlar 

atmış ve Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerden biri olan Rusya ile olan o dönemdeki 

ilişkisini bu çerçevede geliştirmiştir.  

 

 Soğuk Savaş sonrası dönemde ise AB ile Rusya arasındaki ilişkiler hızlı bir şekilde 

başlamış ve kısa sürede büyük bir ivme kazanarak günümüze kadar süregelmiştir. 

Birlik ile Rusya Federasyonu arasındaki ortak stratejik eylem planları doğrultusunda 

gerçekleştirilen müzakereler ve buna yönelik antlaşmalar bu ilişkinin daima sıcak 

kalmasına neden olmuştur. Ancak, Rusya’nın Gürcistan’a saldırısı nedeniyle ara 

verilen AB ile Rusya arasındaki ortaklık müzakereleri 14 Kasım 2008 tarihinde 

                                                        
19 KASIM Kamer, Türkiye’nin Karadeniz Politikası: Temel Parametreler ve Stratejiler,  
http://www.usak.org.tr/dosyalar/dergi/eVRqmB4CKUXHvPJTAUQF9U6skITPdp.pdf 
20 OĞAN Sinan, Küresel Mücadelenin Yeni Rekabet Alanı: Karadeniz ve Montrö Anlaşması,  
http://www.turksam.org/tr/a907.html  
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Fransa’nın Nice kentinde gerçekleştirilen ve Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy 

ile Rusya Cumhurbaşkanı Dimitri Medvedev’in katıldığı AB-Rusya Zirvesi’nde 

yeniden başlatılmıştır.  

 

Bununla beraber, AB’nin kurucu ülkelerinden Almanya ve Fransa’nın Rusya ile olan 

son yıllardaki ilişkileri ise kayda değerdir. Fransa, bu dönemde Rusya ile olan 

ilişkilerini biraz da Almanya ile yarış halinde olarak sürdürmektedir. Kimi 

araştırmacıların ve dış politika uzmanlarının görüşleri, bilhassa Fransa’nın Rusya ile 

olan ilişkilerinde, Fransa’nın ABD tarafında değil, daha ziyade Rusya tarafında yer 

aldığını belirtir tarzdadır:  

 

“Rusya’nın AB’nin önde gelen ülkelerinden olan Almanya ve Fransa ile olan ikili 

ilişkilerine bakıldığında görülmektedir ki, bu ilişkiler Moskova açısından tatmin edici 

bir düzeydedir. Nitekim bu iki ülke ABD’nin Karadeniz politikalarını destekleyerek 

Rusya’yı dışlamaktansa, Rusya ile kendi çıkarları doğrultusunda ilişkiler geliştirmeyi 

tercih etmişlerdir.”21 

  

Zaten Rusya da, Almanya ve Fransa’nın Karadeniz konusunda ABD tarafı yerine 

kendi tarafında olmalarından memnun olduğu için, AB’nin kurucu ülkelerinden bu iki 

ülke ile olan ilişkisini her daim sıcak ve kalıcı tutmaya çalışmaktadır. Rusya’nın 

bundaki amacı  AB’ni daha yakından tanıma isteğidir. Hatırlanacak olursa; Rusya’nın 

talebi üzerine 18 Ekim 2010 tarihinde Almanya, Fransa ve Rusya olmak üzere üç 

ülkenin Cumhurbaşkanları; Angela Merkel, Nicolas Sarkozy ve Dimitri Medvedev 

Deauville’de bir araya gelmişti. Bu üçlü zirvede, Rusya konseyi ve NATO arasında 

füze savunma sistemiyle ilgili işbirliğinin geliştirilmesi konusu ile Rus 

vatandaşlarının AB ülkelerini ziyareti sırasında yaşadığı vize sorunlarının ortadan 

kaldırılması hususu ve ortak güvenlik politikaları üzerinde durulmuştur. Ayrıca 

sözkonusu zirvede; Fransa, Rusya ve Almanya içerisinde kişilerin, malların, 

hizmetlerin ve sermayelerin özgürce dolaştığı hukuk devleti ve demokrasi değerleri 

üzerine kurulmuş ortak bir alanın stratejik görüntüsünün desteklendiğinin altı 

çizilmiştir. Bununla beraber bu üç ülke, Avrasya ve Avro-Atlantik bölgelerindeki 

güvenlik sorunları üzerinde beraberce çalışacaklarına söz vermişlerdir.   

                                                        
21 YUSUF Nuray, Rusya’nın Balkanlar Denkleminde Bulgaristan Politikası,  
http://btk.balgoc.org.tr/yazilar/nyusuf.html 
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Bundan başka, çok yakın bir tarihte, 17 Haziran 2011’de gerçekleştirilen St. 

Petersburg Ekonomik Forumu’nda Fransa, Rusya ile Mistral sınıfı savaş gemilerinin 

satışıyla ilgili olarak 1,7 milyar Euro’luk bir askerî antlaşma imzalamıştır. Antlaşma 

gereği Fransa sözkonusu gemileri Rusya’ya 2015 yılında teslim edecektir. Dolayısıyla 

bu antlaşma ile Rusya, AB içerisinde de varlığını hissettirmiş olacaktır. Zaten Rusya, 

Birliğin kurucu ülkelerinden Almanya ve Fransa ile kurmuş olduğu ilişkilerle daha 

öncesinden AB’de olup-biteni yakından takip etme şansını elde etmişti. Ayrıca Rusya, 

Fransa ile imzalamış olduğu bu antlaşma ile Karadeniz’in uluslararası bir deniz 

olduğunu bütün dünyaya bir kere daha hatırlatmış bulunmaktadır. Bu antlaşmanın 

Rusya’ya sağlayacağı en önemli avantaj ise şu olacaktır: NATO’nun Karadeniz ve 

Kafkasya’ya girişinin engellenmesi önemli ölçüde gerçekleştirilmiş olup, ABD’nin 

bölgedeki varlığı en azından bir süreliğine de olsa ertelenmiş olacaktır. Ancak yine 

de: 

 

“Hazar bölgesi olarak tabir edebileceğimiz bu bölgede enerji kaynaklarının işletim 

hakları konusunda gösterilen mücadeleye Türkiye ve Rusya gibi bölge ülkelerinin 

yanısıra ABD, İngiltere ve Fransa gibi dünya güçlerinin de katılması ve bu ilk raundu 

büyük oranda ABD önderliğindeki Batılı şirketlerin kazanması, Rusya’nın 

kıskançlığını ve tahammül sınırlarını zorlamıştır. Ancak, aslında Türkiye gibi 

Rusya’nın bu konuda içinde bulunduğu ekonomik krizler sebebiyle fazla yapacağı bir 

şey yoktu ve bölgede parası olan büyük Batılı şirketler enerji kaynaklarından “aslan 

payını” almışlardı. Rusya, bu enerji kaynaklarından pay sahibi olma sürecinde 

Türkiye ile doğrudan çok ciddi mücadele etmemiştir. Zira, bu dönemde enerji 

kaynakları daha çok Batılı şirketlerin kontrolüne girmiştir. ”22  

 

Bununla beraber, şu anda Rusya çok sayıda ülkenin enerji tedarikçisi konumunda bir 

ülkedir. Dolayısıyla, diğer Avrupa ülkeleri gibi Fransa’nın da Rusya ile enerji ve 

doğalgaz anlaşmaları mevcuttur. Zira Fransa, doğalgaz ihtiyacının %35’ini Rusya’dan 

karşılamaktadır. Bu nedenle Rus şirketi Gazprom ile Fransız şirketi Gaz de France 

arasındaki anlaşmanın süresi taraflarca onbeş yıl daha uzatılmıştır: 

 

                                                        
22 OĞAN Sinan, Küresel Mücadelenin Yeni Rekabet Alanı: Karadeniz ve Montrö Anlaşması, 
http://www.turksam.org/tr/a907.html  
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“Rusya’nın devlet tekelindeki şirketi ‘Gazprom’, Fransız ‘Gaz de France’ şirketi ile 

var olan doğalgaz anlaşmasını, 2015 yılından 2030 yılına kadar uzatıp, Fransız 

doğalgaz piyasasında doğalgaz tüketicisine doğrudan ulaşarak, konut ve işyerlerine 

doğalgaz satış yetkisini elde etmiştir.”23 

 

Enerji konusuna gelince; Rusya’nın ve diğer Orta Asya ülkelerinin sahip olduğu 

doğalgazın ve enerjinin Avrupa’ya nakli konusunda ülkemizin değeri bir kere daha 

bütün dünya tarafından açık ve net bir şekilde anlaşılmaktadır. Enerji nakil hattı 

konusunda gerek Nabucco Projesi ve gerekse Güney Akım Projesi ile yine konumu 

gereği ülkemiz dikkatleri üzerinde toplamaktadır. Türkiye’den geçmesi ve 2015 

yılında devreye girmesi planlanan Güney Akım Projesi için, İtalyan’lar ve 

Alman’lardan sonra Fransız’ların da Éléctricité de France (EDF) adlı enerji 

şirketleriyle projeye talip oldukları, Rus doğalgaz şirketi Gazprom’un CEO’su 

Aleksey Miller tarafından dile getirilmiştir. Konuyla ilgili olarak:    

 

“Güney Akım’ın geçeceği kendi ekonomik alanında jeolojik inceleme izni veren 

Ankara, hattın inşası ile ilgili izin için Moskova’dan rapor beklemektedir. Samsun-

Ceyhan petrol boru hattı, Mersin Akkuyu nükleer santrali, Mavi Akım ve diğer enerji 

alanlarında Rusya ile işbirliğini sürdüren Türkiye, hem Güney Akım hem de 

Nabucco’nun inşa edilebileceğini savunmaktadır..”24 

 

Bu arada hemen belirtelim: özünde, Türkmenistan gazının Azerbaycan gazı ile 

beraber Hazar Denizi’nin altına döşenecek bir boru hattıyla önce Türkiye’ye sonra 

oradan AB’ne ulaştırılması olan Nabucco Projesi 27 Haziran 2013’te iptal edilince 

yerine sözkonusu gazın Yunanistan ve Arnavutluk üzerinden İtalya’ya ulaştırılmasını 

öngören ve inşaası 2019 yılında tamamlanacak olan Trans Anadolu Doğalgaz Boru 

Hattı Projesi (TAP) geçmiştir.   

 

Dolayısıyla Fransa, Türkiye’yi AB içerisinde görmek istemediğini her seferinde 

çeşitli bahaneler sunarak ısrarla dile getirse de, bu durum kendisi açısından gelecekte 

                                                        
23 ÖZDEN Ferhat, Enerjide Devleşen Ülke Rusya,  
http://www.turkishrelations.com/rusya-federasyonu/enerjide-devle-en-ulke-rusya 
24 Nabucco’nun Rakibi Güney Akım’a Fransız ve Almanlar da Ortak Oluyor,  
http://enerjienstitusu.com/2011/09/07/nabucconun-rakibi-guney-akim%E2%80%99a-fransiz-ve-
almanlar-da-ortak-oluyor/  
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zorluk yaşamasına neden olacaktır. Zira Fransa, Türkiye’nin Karadeniz’e kıyısı olan 

bir ülke olduğunu unutmaktadır:    

 

“Sarkozy’nin siyasi miyopluğunu kanıtlayan ufuksuzluk tam da bu noktada kendini 

göstermektedir. Çünkü Türkiye’nin birlik içinde yer alması veya birlik dışında 

kalması bölgenin tüm ağırlık merkezinin, güvenli, istikrarlı ve müreffeh Orta ve Doğu 

Avrupa’ya doğru mu, yoksa nispeten güvensiz, yoksul ve istikrarsız Hazar Havzası ve 

ötesine doğru mu kaykılacağını tayin edecektir.”25 

 

Bununla beraber Fransa’nın, Türkiye’nin KEI’deki rolünü de unutmaması lehine 

olacaktır.   

 

 Sonuç olarak Fransa, Türkiye ile olan ilişkilerini gerek AB’nin genişleme 

politikası çerçevesinde, gerekse kendisinin belirlemiş olduğu Karadeniz politikası ve 

Kafkasya stratejisinde ve gerekse yakın zamanda Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerin 

NATO’ya üye olacağını hesaba katarak bir kere daha gözden geçirmelidir. 

 

Fransa’nın ilişki kurduğu Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerden biri de Gürcistan’dır. 

Gürcistan aynı zamanda bir Güney Kafkasya ülkesidir. Ne ilginçtir ki Gürcistan’ın 

toprak bütünlüğünün kalıcı olması onun Rusya ile kurduğu ilişkiye bağlıyken, 2008 

yılında Rusya Gürcistan’a saldırmış ve beş gün süren bir çatışma yaşanmıştır. İşte tam 

da bu süreçte Fransa, Rusya ile Gürcistan arasında arabuluculuğa soyunmuştur. Bizzat 

Nicolas Sarkozy tarafından ateşkese çağrılan Rusya, askerlerini Gürcistan’dan çekme 

taahhüdüne uyarak savaşa son vermiştir.  

 

Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, 2010 yılının Haziran ayında Fransa’yı 

ziyaret etmiş ve bu ziyaretinde Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile NATO, 

İsrail ve mevcut genel sorunlar üzerinde müzakerelerde bulunmuştur. 2011 yılının 

Ekim ayında ise Sarkozy’nin Güney Kafkasya ülkelerini ziyaret edeceği Gürcistan’ın 

Fransa büyükelçisi Mamuka Kudava tarafından belirtilmiş ve bu ülkelerden 

Gürcistan’a yapacağı ziyaretin ise dikkatle izleneceği dile getirilmiştir. 

 

                                                        
25 SANBERK Özdem, SUNGAR Murat, “Karadeniz Ekonomik İşbirliği veya Barış Mantığı”, 
http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=223192 
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Sonuç  

 

 Batıdan doğuya 1200 km, kuzeyden güneye ise 600 km’lik bir alana yayılmış 

olan Karadeniz’de Soğuk Savaş döneminde var olan müttefiklik anlayışı bu dönem 

sonrasında yerini çok uluslu ve çok zeminli bir stratejik rekabete bırakmıştır. Ancak 

Karadeniz Havzası’ndaki genel manzara bu şekilde görülse de, yeryüzünün bu 

bölgesinde aslında yine iki süper gücün güç mücadelesi içerisinde olduğu 

görülmektedir. Bu bağlamda genel bir değerlendirme yapılacak olursa Karadeniz 

Havzası:  

 

“Enerji jeopolitiğinin hem kaynak hem de erişim odağıdır. Çok taraflı mücadelenin 

sahnesidir. Soğuk Savaş döneminin iki süper gücünün yeniden eskiyi hatırlatırcasına 

doğrudan karşı karşı geldikleri potansiyel çatışma alanıdır. ABD açısından Avrasya 

egemenliği hedefinin jeopolitik düğüm noktalarından biridir. Bu anlamda Karadeniz, 

Avrasya mücadelesinin en önemli sinir uçları arasındadır.”26 

 

Küresel güç aktörlerinden ABD’nin ve beraberinde emperyalizminin bir anlamda 

Güney-Doğu Avrupa’ya diğer bir ifade ile Balkanlar’a NATO aracılığıyla 

yerleşmesinden sonra, benzer taktikin ABD tarafından Karadeniz bölgesi için de 

sergileneceği düşünülmektedir.  

 

Bir diğer küresel güç aktörlerinden AB’nin ve onun içerisinde yer alan Fransa’nın 

Karadeniz Havzası’ndaki çıkarları ve bu havzaya katkıları AB ve ABD ile paralel 

olarak ilerlemektedir. Son dönem Fransız dış politikası, bilhassa Sarkozy iktidarı 

döneminde geliştirilen dış politika, güvenlik odaklı olup, barışçıl ve aynı zamanda 

arabuluculuğa yönelik tarzda ilerlemektedir. Bununla birlikte, her ülke gibi Fransa’nın 

da, çıkarlarını ön planda tutarak hareket ettiği düşünülürse, Karadeniz Bölgesi’ne ve 

Kafkasya’ya yönelik geliştirdiği politikaların AB’nin genişleme süreciyle ve ABD’nin 

bu bölgeye yerleşme zamanıyla paralel olarak ilerleyeceği söylenebilir. Ayrıca 

Sarkozy dönemindeki dış politika anlayışının De Gaulle tarzı dış politikanın bir tür 

devamcısı niteliğinde olduğu hesaba katılınca, ister istemez Fransa’nın bölgeye 

yönelik stratejilerini onun Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerle kuracağı ilişkiler 

                                                        
26 HACIOĞLU Yaşar, Karadeniz Jeopolitiğinden Türkiye’ye Yansıyanlar,  
http://www.turkpolitika.com/doryasar-hacihoglu-mainmenu-72/16-doryahaciho/542-doryahaciho 
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belirleyecektir. Dolayısıyla Fransa, Senegal’den Pakistan’a kadar uzanan, bildik bir 

ifadeyle ise ‘Dakar’dan Peşaver’e kadar olan coğrafya’daki egemenliğine ilaveten 

küreselleşme sürecinin de sağladığı katkıyla yerinde duramayan ve kabına sığmayan 

bir Fransa olarak dış politika enstrümanlarının yönünü Karadeniz’e ve Kafkasya’ya 

doğru çevirecektir.  

 

“Fransız parlamenterlerinin boğazların uluslar arası bir komisyon tarafından 

yönetimine ilişkin tasarı hazırlıkları, Montrö Boğazlar Sözleşmesini fesih hakkı 

bulunan ‘Montrö’ye akit devlet’ sıfatına sahip Romanya’nın ABD’nin ilgisine mahzar 

olması, ABD’nin Karadeniz’e kıyısı olan Balkan ülkelerinde yeni üsler oluşturması 

küresel ve bölgesel rekabetin Karadeniz’e yönelen ilgisinden Türkiye’ye yansıyan 

jeopolitik sorunlara verilebilecek örneklerdir. Karadeniz konusuna NATO’nun da 

müdahil kılınma arzusu, Türkiye açısından bir başka açmazdır. Görünen odur ki, 

Karadeniz ve Türk Boğazları Avrasya egemenlik arzularının mücadele sahası haline 

gelecektir. Bir kez daha Türkiye adına gerçekler tüm çıplaklığıyla ortadadır.”27 
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BİOTERÖRİZM 
 

 

Togayhan Kutluk*, Bahar Gürkaya Kutluk**, Nurcan Kapucu*** 

 
 
Özet 
 
Son yıllarda silahlanma faaliyetlerindeki en önemli gelişme, kitle imha silahları olarak 

tanımlanan ve geniş insan kitlelerini öldürmeyi hedefleyen nükleer, kimyasal ve 

biyolojik silahlardır [1]. Biyolojik silahların, kolay ve ucuz elde edilmeleri, etkilerinin 

kalıcı ve giderek sinsice artması gibi özelliklerinden dolayı diğer kitle imha 

silahlarının yanı sıra daha cazip hale gelmektedir [2]. Biyolojik silahlar, yeryüzündeki 

canlı organizmalara en büyük zararı veren kitle imha aracıdırlar. Kimyasal silahlar, 

tüm şiddet ve etkilerine karşın dağılmaları halinde ya da önlem alma durumunda daha 

az öldürücü etkiye sahiptirler. Fakat biyolojik silah olarak kullanılan bakterilerin, 

virüslerin ya da mantarların az bir miktarı kolayca yayılarak geniş kitleler için 

öldürücü etkiler yaratabilir. Biyoterörizm; hava, su, yiyecek ve çeşitli dağıtım 

sistemleri aracılığıyla biyolojik ajanların çevreye yayılması, kasıtlı olarak etki etmesi 

ve istenen kitlenin zarar görmesinin sağlanmasıdır. İyi bir biyoterörizm ajanı; ucuz ve 

üretimi kolay ve çok miktarlarda üretilebilmeli, öldürücü etkisi ve buluşıcılığı yüksek 

olmalı, çevre koşullarına dirençli olmalı, hava, su ve gıda yolu ile kolay yayılabilmeli, 

bununla birlikte  depolaması kolay olmalıdır [3]. Biyolojik silahların kullanımı M.Ö. 

300 yıllarına dayanmaktadır. Bu yıllarda Asurlular ve Yunanlılar düşmanlarını hasta 

etmek ve etkisiz bırakmak için içme sularına hayvan ölülerini atmışlardır. Biyolojik 

saldırıların günümüzde bir çok örneği bulunmaktadır ve ciddiyetini korumaktadır 

[1,3]. Biyolojik silahlar insanlara, hayvanlara, bitkilere ve biyolojik teçhizatlara karşı 

kullanılabilir. İnsanlığa karşı kullanılan biyolojik silahların başlıcaları bakteriler, 

virüsler ve mantarlardır[4].Tablo 1’de literatürde belirtilen önemli biyolojik ajanlar,  

bulaşma yolları ve neden olduğu hastalıklar görülmektedir.  
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Tablo 1. Önemli biyolojik ajanlar, bulaşma yolları ve neden olduğu hastalıklar[5]. 
 

Biyolojik ajan Bulaşma yolu ve neden olduğu hastalık 
Bacillus anthracis Direkt temas cilt enfeksiyonu 

solunum-pnömoni   
Brucella spp. Oral alım solunun-sistemik  

enfeksiyon 
 

Clostridium botulinum Yara-yumuşak doku enfeksiyonu 
Oral alım-sistemik enfeksiyon 

Coccidioides immitis Solunum, vadi ateşi  
Solunum, çöl ateşi 

Coxiella burnetii Solunum, Q ateşi 
Ebola Hemorajik ateş 

Francisella tularensis İnhalasyon-tularemi 
Marburg virüsü Temas-hemorajik ateş 
Variola virüsü Solunum, çiçek hastalığı 
Yersinia pestis Solunu, pnömoni, veba 

 
 
Tablo 1’den de görüldüğü gibi olası bir biyolojik saldırıda biyolojik ajanlar vucuda 

çeşitli yollardan (solunum sistemi, sindirim sistemi, deri, göz) girerler. Biyolojik 

silahların kullanılmasını önleyecek ya da kullanılması halinde etkisiz hale 

getirebilecek pratik olarak kesin bir önlem yoktur. Bioterörizim amacıyla kullanılan 

silahların üretilmesi, depolanması ve kullanılması oldukça ucuz olmasına rağmen, 

korunma, tedavi yöntemleri oldukça pahalı ve zordur. Bioterörizm sonrasında 

etkilerini en aza indirmek için, eğitilmiş personele, kaliteli ve etkili koruyucu 

malzemelere, tespit ve teşhis araç gereçlerine ve çabuk organize olabilecek krizi iyi 

yönetebilecek birimlere ihtiyaç duyulmaktadır. Olası bir biyosaldırıda, korunmak için 

bireysel ve genel tedbirler alınmalıdır [6]. Alınabilecek bireysel tedbirler; kişisel 

kouyucu ekipmanların kullanılması (maske gibi), kullanılacak her türlü malzemenin 

sterilizasyonunun yapılması, vucudun her bölümünün temiz tutulması ve yıkanması 

gibi sıralanabilir. Alınacak genel tedbirler; öncelikle yurdun genelinde aşı, serum, 

ilaç, hastane, doktor ve sağlık personeli yeterliliği, önceden sağlanması planlanan 

aşıların devamlı yapılması ve olası bir tehdite karşı sıhhı tedbirlerin alınması gibi 

özetlenebilir. 

Biyolojik Silahlar Sözleşmesi 26 Mart 1972 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu 

sözleşme bir çok ülke tarafından imzalanmıştır. Türkiye ise 6 Ağustos 1974 tarihinde 

imzalamıştır. 
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Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlemelerine göre 43 milyondan 

fazla mikroorganizma türü insanlığa karşı biyolojik ajan olarak kullanılabilir. 

Bunlardan en önemlileri şarbon, veba ve çiçektir. Biyolojik silahlar gelişmiş ülkelerin 

yanı sıra terörizme destek veren ülkeler arasında diğer ülkelere gövde gösterisi olarak 

ne yazık ki halen üretilmekte, depolanmakta ve kullanılmaya hazır halde 

bekletilmektedirler. 

 

Anahtar kelimeler: Biyololojik ajan, bioterörizm, kitle imha silahları 
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GÖÇ VE GÜVENLİK: AVRUPA BİRLİĞİ’NDE GÖÇÜN GÜVENLİK 

PERSPEKTİFİNDEN YORUMLANMASI 

 

Tolga Sakman* 

 

Özet 

21.yy’a kadar uluslararası göç, göç alan ülkeler tarafından ekonominin gelişmesi için 

bir araç, göç veren ülkeler için de az gelişmişliğin bir sembolü olarak görülmüştür. 

2003 yılına gelindiğinde 20,5 milyon göçmen Batı Avrupa ülkelerinde yaşamaktadır. 

Fakat bu ülkelerde yaşanmaya başlanan siyasi ve ekonomik gelişmeler göçmenlerin 

de varlığı konusunda bazı sorunların yaşanmasına neden olmuştur. İlk başta yasadışı 

göç ve iltica ile başlayan tartışmalar daha sonra yasal olarak bu ülkelere yerleşmiş 

bulunan ‘yabancılar’ için de kendini göstermeye başlamıştır. Avrupa Birliği içinde 

önde gelen göç alan ülkelerde (Almanya, İngiltere gibi) üçüncü ülkelerden gelenlerin 

yanında diğer Birlik üyesi ülkelerden gelenlere karşı dahi toplumsal ve siyasal tavır 

değişmektedir.  

Bu tavır değişikliğinin sebepleri araştırıldığında ekonomik ve siyasi endişelerin temel 

teşkil ettiği görülmektedir. Ayrıca kendilerine karşı gelişen bu süreçten göçmenlerin 

de kaygı duyduğu ve bu kaygının varlıklarına yansıdığı da bir gerçektir. İş bu 

sebepten, göçün bazı siyasiler ve akademisyenler tarafından güvenlikleştirildiği 

görülmektedir. Bu bağlamda sorulması gereken göç ile güvenlik arasındaki ilişkinin 

yapısıdır: Göç, devlete ve ulusal çıkarlara doğrudan bir tehdit midir yoksa devletin ve 

toplumsal aklın refleksleri neticesinde bireyin güvenliğini de etkileyecek bir olgu 

mudur? Ayrıca sadece kendi ülkelerinde yaşamak yerine yasal olarak başka bir 

toprakta hayatını devam ettirmeye çalışmanın güvenlik çerçevesinden bakılacak bir 

durum olmadığı görüşünü dile getiren siyasiler ve akademisyenler de mevcuttur.  

Anahtar Kelimeler:  Avrupa Birliği, göç, refah devleti, güvenlikleştirme, Avrupa 

kimliği, 11 Eylül, AB ortak göç politikası. 

 

Giriş 

Avrupa’nın ekonomik kalkınmasını takip eden dönemde birçok coğrafyadan 

kalkınmış Avrupa ülkelerine göç başladı. Hatta bu kalkınmayı hızlandırmak için 

                                                        
* TASAM (Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi) Avrupa Birliği Masası Uzman Yardımcısı. 
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yabancı ülkelerden işçi isteyen bu ülkelerin kendisiydi. Fakat bu göç akışının 

durdurulamaması nedeniyle Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan göçmen sayısı 2003 

yılına gelindiğinde 20,5 milyonu bulmuştur. Göçmenler, son yıllarda 

muhafazakârlaşan bir görüş çerçevesinden, iktidarlarca yönetsellik sürecinde 

kullanılmaktadırlar. Bu bağlamda göçmenler ulusal egemenliğin karşısında mutlak bir 

korkuya dönüştürülmüşlerdir.1  

Özellikle 11 Eylül saldırılarından sonra güvenlik, terörizm, göç ve toplumsal korkular 

arasındaki sınırlar birbirine geçmiştir. Göç, 21. yüzyılın en önemli güvenlik 

endişelerinden biri haline gelmiştir. Bunun yanında, göçün siyasallaştırılması, 

demokrasinin getirdiği birlik ve çoğulculuk söylemleri arasındaki çatışmaların ulusal 

hükümetleri etkilemesiyle kaçınılmaz olarak ortaya çıkan bir süreçtir. Fakat bu 

süreçte ortaya çıkan çeşitli söylemler arasında (ekonomik fayda olarak göç, güvenlik 

endişesi olarak göç, göçün liberalleşmesi vb.) 11 Eylül saldırılarının da hızlandırıcı 

etkisiyle güvenlik söylemi baskın çıkmıştır. Avrupa Birliği’nde son yıllarda 

‘ekonomileştirme’ (nitelikli işgücüne olan ihtiyacın vurgulanması) ve 

‘güvenlikleştirme’ söylemleri öne çıkan söylemlerdir. 11 Eylül saldırıları ile 

güvenlikleştirme ağır basmaya başlasa da son yıllarda AB ülkelerinde yaslanan 

nüfusla birlikte genç işgücü ihtiyacının giderek artacak olması ekonomileştirme 

söylemini de ön plana çıkarmaya başlamıştır. Güvenlikleştirme söyleminin baskın 

olmasının sebebi, ulusal hükümetlerin giderek artan göç akımını engelleme, medya 

baskılarını yatıştırma ve kamuoyunu göçe ilişkin korkuları konusunda rahatlatmaya 

ilişkin yaklaşımları ile yakından ilgilidir. 2004 yılında İngiliz İçişleri Sekreterliği 

görevinde bulunan David Blunkett’in de belirttiği gibi, sosyo-ekonomik açıdan 

sorunlu dönemlerde toplum günah keçisi arama ihtiyacını genelde göçmenlere 

yöneltmektedir.2 

 

1.Siyasi Hayatın Güvenliği ve Göç 

AB’nin göçü güvenlikleştiren boyutunu çözebilmemiz için temel metinlere ve 

toplantılardan çıkan kararlara bakmak gerekmektedir. Bu metin ve kararlar AB’nin 

politikalarını şekillendirdiği düşünüldüğünde, üye devletlerin göç politikalarının 

güvenlikleştirilmesi adımlarını takip etmemiz kolaylaşacaktır.  

                                                        
1 Ayhan Kaya, “Göç: Güvenlik ve Korkunun İktidarı" Uluslararası Göç Sempozyumu Bildiriler, 8-11 
Aralık 2005,İstanbul. s.25 
2 Alessandra Buonfino. “Between Unity and Plurality: The Politicization and Securitization of the 
Discourse on Immigration in Europe”, New Political Science, Vol. 26, No. 1, 2004, s.37 
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Öncelikle ele alınması gereken, AB’nin kurucu anlaşması olan Maastricht 

Anlaşmasıdır. Bu anlaşma, göçten söz eden ve bu konuyu iç güvenlik meselesi olarak 

değerlendiren bir belge niteliğindedir. Belge, ilk olarak birliğe üye olmayan üçüncü 

ülkelerden gelen göçmenlerin girişlerini, birliğe üye ülkelerde kalma ve çalışma 

şartlarını düzenlemekten söz etmektedir. K.1 maddesinin 3. fıkrasında göç konusunu 

düzenleyen anlaşma, AB üyesi olmayan ülkelerden gelenlerin AB bölgesine giriş ve 

dolaşım koşulları, aile birleşmeleri ve çalışma hakkı gibi konuları da içerecek biçimde 

oturma koşulları ve kontrol dışı göçle, oturma ve çalışma ile mücadele edilmesi ortaya 

konulmuştur. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta ise uyuşturucu 

kaçakçılığı ve organize suçlar gibi konulardaki düzenlemeler yine Sözleşmenin göç 

ile ilgili olan başlığının altında irdelenmiştir.3 

AB’nin bir diğer temel anlaşması olan Amsterdam Anlaşması da göç konusundaki 

düzenlemeleri nedeniyle incelenmesi gereken bir sözleşmedir. Amsterdam 

Anlaşması’nda birinci bölümde Avrupa Anlaşması’na eklenmesi gereken maddeler 

bölümünde birinci maddenin beşinci fıkrasında Avrupa Birliği’nin şekillendirmesi 

gereken temel hedeflerden biri olarak göç konusu da yer alır. Birliğin ekonomik ve 

sosyal bir ilerleme sağlayarak istihdam yaratması gerektiği, ortak kimliği 

güçlendirerek dış ve savunma politikasını kurması gerektiğinin dillendirilmesinin ve 

üye ülkelerde vatandaşlık bağlamında temel hak ve özgürlüklerin korunması 

gerekliliğinin hemen ardından Birliğin bir özgürlük, adalet ve güvenlik alanı 

olmasından bahsedilmiştir. Bu alanda kişilerin serbest dolaşımının güçlendirilmesi 

gerektiği düşüncesi ortaya konulmuştur. Bunu yapabilmek için göç ve sığınmacıları 

engellemek üzere dış sınırların yükseltilmesi, suçla mücadele edilmesi gerektiği ifade 

edilmiştir. Üye olmayan devletlerden gelen kişilerin AB’ye girişlerinde uygulanması 

gereken vize sisteminin nasıl olması gerektiğini de anlatan sözleşme, bunu iç 

güvenliğin bir gerekliliği olarak ortaya koymaya çalışmıştır. Anlaşmada göç konusu 

birçok maddede işlenmiştir. 73j maddesi ile sınırların güvenlikleştirilmesi bakımından 

vize politikasından bahsedilmiştir. Bu politika ile sınırlardan giriş, vize politikası ile 

kurala bağlanacak ve AB üyesi olmayan ancak bölgeye giriş yapmak isteyen kişiler 

giriş yapmak istediği AB ülkesinden vize alacaktır. Amsterdam Anlaşması metnin 

birçok yerinde Avrupa’yı temel olarak, özgürlük, güvenlik ve adalet alanı olarak 

tanımını yapmıştır. Anlaşma’daki madde B’ye göre; özgürlük, güvenlik ve adalet 

                                                        
3 Maastricht Anlaşması, http://www.eurotreaties.com/maastrichteu.pdf, Erişim Tarihi: 12.09.2013 
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alanı olan Avrupa coğrafyasının bu şekilde korunması, dışarıdan gelen her türlü göç 

için gerekli önlemlerin alınması ile gerçekleşecektir.4 

Kasım 1999’da Tampere’de gerçekleşen Avrupa Komisyonu toplantısında, 

Avrupa’nın bir özgürlük alanı olduğu tekrar vurgulanmıştır. Bu alanın korunması 

gerektiği ve bu korumanın da bahsedilen özgürlük alanına doğru gelen ve suç unsuru 

teşkil eden göçmenlerin uzakta tutulması ile sağlanabileceği vurgulanmıştır. Bunu 

gerçekleştirmek için ise dış sınırların en iyi şekilde korunması gerekmektedir. Bu 

amacın ‘güvenli ve açık Avrupa’ için mutlaka gerekli olduğu belirtilmiştir. Göçün 

geldiği ve geçtiği transit ülkelerin de kıtaya doğru gelen göç rüzgârını önlemede 

önemli gören çalışma belgesi bu bölgelerdeki çalışma, yaşam, koşullarının da 

iyileştirilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Toplantı sonucunda ortak bir bakış açısı da 

açık ve güvenli Avrupa Birliği’nin Cenova Sözleşmesi ve diğer insan haklan 

enstrümanların kurallarına tam olarak uyumlu bir şekilde gelişmesi yönündedir. 

Tampere’nin kilometretaşları olarak nitelenen, AB’deki özgürlük, güvenlik ve adalet 

alanı için temel teşkil eden konulardan 4. madde de bu doğrultuda AB bölgesinde 

yaşayan, hukuksal olarak oturma izni olan grupların ve kişilerin AB toplumuna 

entegrasyonu için ortak bir yaklaşım belirlenecektir. 10 madde ile ortak bir göç ve 

sığınma politikası belirlenmesinin çağrı yapan söz konusu toplantının sonuç 

deklarasyonunda, 11. Madde ile ortak göç politikasının belirlenmesi için sadece 

Avrupa bölgesinde düzenleme yapmanın yeterli olmayacağı, göçün geldiği ya da 

transit olarak geçtiği ülkelerde de bir takım düzenlemeler yapılması gerektiği ifade 

etmiştir. Bu düzenlemeler, yoksullukla mücadele, yaşam koşullarının iyileştirilmesi, iş 

fırsatlarının yaratılması, çatışmaların önlenmesi, kadın ve çocuk temelinde 

demokratik insan haklarının sağlamlaştırılması gibi noktaları içermektedir. 18. madde 

ile AB’nin daha etkili bir entegrasyon politikasını amaçlaması gerektiği ifade 

edilmiştir. Bu politika entegre edilmek istenen kişilerin hak ve sorumluluklarını AB 

vatandaşları ile karşılaştırılabilecek şekilde garantilemek amacını taşımalıdır. AB aynı 

zamanda ekonomik sosyal ve kültürel yaşamda ayrımcılığın önlenmesini geliştirmeli 

ve ırkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı önlemler geliştirilmelidir.5 

2002 yılında Seville’de yapılan Avrupa Konseyi’nin sonuç bildirgesinin 28. 

maddesinde, mücadele kapsamında kısa ve uzun vadede alınan önlemlerin 1951 

                                                        
4 Amsterdam Anlaşması, http://www.eurotreaties.com/amsterdamtreaty.pdf, Erişim Tarihi: 12.09.2013 
5 Tampere European Council, Presidency Conclusion, 15-16 Ekim 1999, 
http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_en.htm#union , Erişim Tarihi: 12.09.2013 
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tarihli Cenova Sözleşmesi ile uyumlu olacağı ifade edilmiştir. Bu doğrultuda yasa dışı 

göçle mücadele ve insan kaçakçılığının engellenmesinde Birlik politikaları Birliğin ve 

üye ülkelerin kabul kapasiteleri doğrultusunda yasal yollarla giriş yapıldığı takdirde 

iyi bir yaşamın göçmenleri beklediğine dair öncelikle yasal bir istek yaratılmak 

istenmesi üzerine kurulur.6 

AB Konseyi’nin 2003 yılında yayınladığı Güvenlik Stratejisi Belgesi’nde dış boyutu 

oldukça önemli görülen tehditler arasında düzensiz göç de sayılmaktadır. Söz konusu 

belgede, terörizm ile bağlantılı olabilecek konular arasında görülen ve suç örgütlerinin 

faaliyet gösterdiği alanlar arasında düzensiz göç de sayılmıştır.7 

Güvenlik endişeleri, göç ve suç arasında algılanan bağlantılardan da 

kaynaklanmaktadır. 2002 yılındaki Avrupa Sosyal Anketine katılanların % 70’i, 

göçmenlerin bir ülkenin suç sorunlarını arttırdığına inanmaktadır. Bu oran Almanya, 

Çek Cumhuriyeti ve Norveç’te %85’in üzerine çıkmıştır.8 

 

2. Kültürel Hayatın Güvenliği ve Göç 

Göç politikasının Avrupalılaştırılması sadece teknik ve profesyonel bir konu olmaktan 

çıkmış, aynı zamanda sıcak bir politik konu olarak değerlendirilmektedir. Sosyal 

hayatta karşılaşılan zıtlıklar ve korunmaya çalışılan kimlik algısı nedeniyle göçün 

kültürel olarak güvenlikleştirilmesine neden olmaktadır. Kültürel kimliğin 

şekillenmesi ve korunması, göç sorununa ve ait olma politikasına bağlantılı olarak 

temel konulardan biri haline gelmiştir. Kültürel kimlik fikrinin siyasi bir malzeme 

olması durumunda ise göçün birçok konu ile ilişkilendirilebileceği görülebilir. Bunlar; 

çok kültürlülük, Avrupa kimliği, milliyetçilik, yabancı düşmanlığı ve ırkçılıktır. 

Göçün kültürel olarak güvenlikleştirilmesinin, kültürlerin birbirleri ile olan 

mücadeleleri üzerinden değil, toplumun politik ve sosyal entegrasyonundaki 

belirsizliği üzerinden yapıldığı ortaya çıkan bir gerçektir. 

Özellikle Soğuk Savaş sonrası İslami grupların Batı medeniyeti içinde şiddet kaynağı 

olarak sunulması ve Batı tarzı yaşam ve değerlere ayak uyduramamaları, AB’de 

‘medeniyetler çatışmasını’ gündeme getirir. Bu çatışmaya göre Avrupa’da İslam, sivil 

                                                        
6 Seville European Council, Presidency Conclusion,  
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/72638.pdf , 21-21 Haziran 
2002, Erişim Tarihi: 12.09.2013 
7 Council of European Union, European Security Strategy, 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/78367.pdf , 12 Aralık 2003. Erişim Tarihi: 
13.09.2013 
8 United Nations Development Programme, European Social Survey, 2002.  s. 89 
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anlamda politik bir güç olarak doğmaktadır.9 Kimlik bağlamında güvenlik söylemini 

oluşturmada yine medyanın çok önemli bir rol üstlenerek göçmenlerin gettolarda 

yaşadıklarını ve gettolaştıkları tezini toplumun gündemine sokmuştur. Örneğin 2005 

yılında Paris’in kuzeyinde yer alan bir banliyöde Afrika kökenli göçmenler tarafından 

başlatılan isyan, medyada ve kamuoyunda çok ses getirmiştir. İki genç göçmen, bu 

banliyöde polisten kaçarken sığındıkları yerde elektrik çarpması sonucu ölmüştür. Bu 

olay, olayın yaşandığı banliyöde ve Fransa’da birçok banliyöde isyana neden olduğu 

gibi, Avrupa’da, Hollanda gibi ülkelere, sıçramasına da neden olmuştur. Sokağa 

çıkma yasağının ilan edildiği banliyölerde birkaç gün süren direnişler görülmüştür. Bu 

direnişleri geldikleri ülkenin düzenine bir direniş gibi gösteren medya, özellikle uyum 

sağlayamadıkları düşünülen 15-17 yaş arasındaki gençleri haber yaparak direnişi 

kamuoyuna iletmiştir. Dönemin Fransa İçişleri Bakanı Nicolas Sarkozy “bizimle bu 

ülkede yaşıyorlarsa bu ülkenin kural ve kanunlarına uymak zorundalar” 10 söylemi ile 

göçmenlerin uyumsuzluklarını medya aracılığı ile ilan etmiştir. 

AB bilindiği üzere sosyal ve siyasi birleşmeyi yeni dönemde önüne hedef olarak 

koymuştur. Ancak bu bütünleşmede dil, etnik köken, din gibi bazı kimlik alanları 

hedefi etkileyebilmektedir. Avrupa vatandaşlık olgusunun gelişimi bu sorunu 

giderecek bir seçenek olarak görülmektedir. Bu vatandaşlık projesi ile evrensel haklar 

ve çok kültürlülüğü benimseyen, aynı zamanda geleneksel ulusal kimlikten bir parça 

bir şeyler taşıyan bir olgunun peşine düşüldüğü söylenebilir.11 

Kimlik kavramsal olarak aynı olmayı belirten bir durumun sonucudur. Kimlikle birey 

kendini toplumsal bir grupla ve grubun değerleri özdeşleştirmektedir.12 Kimliğin 

neden oluşturulduğu, ne gibi işlevlerinin olduğu sorularına güvenlik perspektifinden 

bakıldığında karşımıza aidiyet duygusu ve sosyal çevre faktörü çıkmaktadır: İnsanlar 

güvenlik ihtiyaçlarını bir gruba ait olduklarında karşılarlar ve grup, kolektif kimliğini 

sosyal çevreye taşımak, yaymak ister. Sıklıkla etnik, dinsel, ulusal ve diğer politik 

kimlikler bu sosyal çevreye yayılışta kabul edilebilir ifadelerle geleneğin kurulması, 

maddesel değişikliklerin gerçekleşmesi ve değişen tartışmalar çerçevesinde hizmet 

                                                        
9 Thomas Faıst, “Internatıonal Migration and Security before and after September 11 2001” 
International Migration Review, vol.36, no.1, 2002. ss.8, 9 
10 “Curfew Fails to Stop French Riot”. BBCOnline.13.11.2005. http://news.bbc.co.uk/2/hi/4432724.stm 
Erişim Tarihi: 13.10.2013 
11 Cris Shore, Building Europe, London, Routledge, 2000, s.72 
12 F.H. Burak Erdenir, Avrupa Kimliği Pan Milliyetçilikten Post Milliyetçiliğe, Ankara, Ümit 
Yayıncılık, 2005, s26 
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eder. Özellikle bu hizmet karmaşık, belirsiz zamanlarda grubun imajını oluşturmak 

açısından çok önemlidir. 

Kimliklerini oluştururken gruplar sadece içlerindeki olumlu birleştirici öğelere, din, 

dil ortak geçmiş ve gelecek ülküsüne vurgu yapmazlar. Kendi tanımını kendine göre 

gayet açık bir şekilde ortaya koyduğunu düşünürken aslında açık ve kesin yaptığını 

düşündüğü tanımlama ‘öteki’nin farklılıklarından beslenerek ve dış sınırını ortaya 

koyarak ortaya çıkmaktadır. Diğerinin bu farklılığı, oluşturduğu dış sınır, onun 

kimliğini tanımlanması ve birleştirici olması açısından gereklidir. 

Kimlik ve kimlikle ilgili durumların güvenlik sorunu haline gelmeden 

çözümlenmesinde en önemli tema AB toplumlarının gelen göçmenleri kendi 

toplumlarına entegre etmesi olarak görülebilir. Örnek olarak entegrasyon yanlısı 

politikalar, göçü ve göçmeni sonradan gelen ve homojenize toplumu bozan, farklı 

yaşam tarzı ve kültürlere sahip olduklarından dolayı toplumun iç istikrarını 

kırılganlaşması ile güvenlikleştirilir.13 

Avrupa’nın göç alan ülkeleri uzun süre kalacağı anlaşılan hatta yerleşik olacak 

göçmenler için bu göçmenleri ülke içinde kontrol edebilme politikaları ortaya 

koymaya başlamışlardır. Genellikle emperyal tarihlerinden gelen pratikleri ile de 

asimilasyon, entegrasyon ya da içselleştirme gibi politikalar izlemişlerdir. 

Avrupa’daki sosyal bütünleşme sürecine bakıldığında ortaya çıkan 3 temel yöntem, 

çok kültürlülük, asimilasyon, farklılaştırarak dışlama şeklinde görünmektedir14 ve 

bunların uygulama alanlarında güvenliğin olduğu da açıktır. 

 

3.Ekonomik Hayatın Güvenliği ve Göç 

Önceki iki kısımda göçün, AB’de mücadele alanı olduğu, kimlik ve sınırlar 

bakımından güvenlikleştirilmesi, aslında bu kısımda ele alacağımız refah devleti 

açısından güvenlikleştirilmelerinin bir sonucudur. Weiner, ekonomik bir perspektifle 

göçe baktığında gönderen ülke için beyin göçü yaşanırken, alan ülke için işsizlik ve 

konutta yetersizlik gibi bir takım sonuçların ortaya çıktığını ifade eder.15 

Gelen bu insanlar ek barınma, eğitim, ulaşım hizmetlerinin de doğmasına neden 

olacaklardır. Bu ihtiyaçlar ise geldikleri refah devletinin olanakları ile karşılanacaktır. 
                                                        
13 Jef Huysmans, “The European Union and The Securization of Migration”. Journal of Common 
Market Studies, vol. 38, no. 5, 2000, ss.751-777. s765 
14 Stephen Castles, “The Guest-Worker in Western Europe- An Obituary”, International Migration 
Review, vol. 20,  no.4, 1986, ss.761–778. 
15 Myron Weiner, “Security, Stability, and International Migration”, International Security, vol. 17, 
no.3, 1992-1993, s.6 
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Bu olanaklara sahip olan ev sahibi ülkenin nüfusu, kendi olanaklarını gelenlerle 

paylaşmayı istememektedirler.16 Paylaşılmak istenmeyen refah devletinin tanımına 

bakıldığında dar anlamı ile gelir transferi ve sosyal hizmetler aracılığı ile sosyal 

iyileştirme olarak görülebilir. Geniş anlamda ise ekonominin yönetiminde devletin 

daha etkin bir rol alması olarak yorumlanabilir. Geniş anlamı ile daha çok ekonomi-

politik bir algının oluşması mümkün olabilir.17 Savaş sonrası oldukça başarılı bir 

kalkınma modeli çizen Batı Avrupa, ekonomik durgunluğun yaşamaya başladığı 

1970’lerle birlikte, konut, sağlık ve işsizlik güvencesi, iş ve diğer sosyal hizmetler 

gibi sosyal devletin nimetlerinin rekabet konusu haline gelmesine tanık olmuştur. 

Yaşanan ekonomik durgunluk, vatandaşlarla göçmenleri, emek piyasasında rakip 

haline getirmiştir.18 

Refah devletinin kriz ve mücadele içerisinde günümüzde dışarıdan üç kollu baskı 

altında olduğu söylenebilir. Bu kollar ise Küreselleşme, Avrupa Entegrasyonu, Göç 

olarak görülmektedir.19 Göçmen oturma iznini aldığı, yasal olarak yaşadığı Avrupa 

ülkesinin refah devletinin olanaklarından yararlanmaktadır. AB’nin Doğu Avrupa ile 

birleşmesi önemli bir ekonomik yük olmuştur.  

Özellikle Avrupa’da son dönemde yaşanan ekonomik bunalım göçmenleri iki yönden 

oldukça etkilemiştir. Avrupa’nın birçok ülkesinde artan işsizliğin mağduru olan, 

Avrupa’daki işsiz nüfusun yaklaşık iki katına çıkan işsizlik oranlarıyla göçmenler, 

aynı zamanda yaşadıkları ülkelerin halkı tarafından da işsizliğin nedeni olarak 

görülmektedir. Nitekim 2009’da İngiliz işçilerin “İngiltere’deki işler İngilizlerindir” 

protestoları bu durumun somut bir örneğidir.20 

Avrupa ülkelerinde, kendilerine ait, milli olarak algılanan refah devleti kaynaklarının 

başka milletlerle o kaynakların daha zor elde edildiği bir dönemde paylaşılması 

‘yabancı düşmanı’ sesleri yükseltmektedir. Bu noktada ‘Yeni Sağ Popülizmi’ birçok 

Avrupa ülkesinde ses bulmaktadır. Öyle ki Avrupa’da Jean-Marie Le Pen, Pim 

Fortuyn, Geert Wilders gibi aşırı isimlerin de etkin siyasette bulunduğu döneme 

girilmiştir. Bu hareket öteki, yerli olmayan, dışarıdaki kavramlarını toplum 

literatürüne sokmaktadır. 

                                                        
16  age s.25 
17 Meryem Koray, Avrupa Toplum Modeli, İstanbul, Tüses Yayınlan, 2002. s.175 
18 Huysmans, age 767,768,769 
19 Meıer Jaeger Mads and Jon Kvist, “Pressures on State Welfare in Post-Industrıal Societies: Is More 
or Less Belter?” Social Policy and Administration, vol.37, no.6, 2003, ss.555-572.  s.558 
20 Fatma Yılmaz-Elmas, “Avrupa’da Yükselen Duvarlar Göçmenlerin Üzerine Yıkılır mı?” , Analist, 
Sayı:5, Temmuz 2011, ss.4-8. s.6 
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Bu tartışmalar refah ve sosyal haklar bakımından göçmenleri istenen (vasıflı işgücü) 

ve istenmeyen (sığınma talep eden düşük vasıflı) olarak ikiye ayırır. Bununla birlikte 

göç ve göçmenler Avrupa Birliği’nde, refah devleti, entegrasyon, ve sosyal birleşme 

konuları çerçevesinde incelenmeye başlanır ve göç üzerinde tartışmalar bunlar 

üzerinden yapılır. 

Refah devleti tartışmaları kapsamında işsizlik çok önemli bir sorun olarak Avrupa 

gündeminde en üst sıralarda yer almaktadır. Avrupa’daki yerel halkın işgücüne 

katılımı etkileyen bir faktör olarak göçmenleri görmek ilginç bir paradigmayı ortaya 

çıkarmaktadır. Göçmenler sadece düşük profilli işlerde değil aynı zamanda tehlikeli 

işlerde çalışmaktadırlar. Onlara ödenen ücret işsiz bir Avrupalının bu işlerde 

çalışmasını sağlamamaktadır. Bu işlere yerli Avrupalıların talebinin artması için 

gerekli olan şey ücretin de artırılması olacaktır.21 Göçmenlerin çalışmaya razı olması 

nedeniyle ücretlerin artırılmaması ve bu işlerin cazip kılınmaması ile orta halli ve 

düşük vasıflı yerel nüfusun işsiz kalmaya devam ettiği söylenebilir. RWI Ekonomi 

Enstitüsünün ölçümlerine göre göçmenlerin yılda 461 milyar dolar gelir sağladığı, 

153 milyar dolarını vergi olarak ödeyerek yerli Avrupalıya iş imkanı yaratılabilecek 

ekonomik katkıyı sağlamaktadırlar. Bu geliri sağlarken, yabancı Avrupalılar, yani 

göçmenler Avrupalıların istemedikleri işlerde çalışmaktadırlar.22 

AB bir serbest ticaret alanı olmanın ötesinde bir kültürel alan olma çabası 

vermektedir; çünkü farklı kültürlerin ekonomik olarak bütünleşebilmesi ve ekonomik 

düzene uyum sağlayabilmesi için öncelikle birlik duygusunu benimseyen, Avrupalılık 

kimliğini içselleştiren insan bilincine ihtiyaç vardır. 

Kendi vatandaşları için istihdam sorunu yaşayan AB bir de göçmenler için bu sorunu 

yaşarken, bunu sınır ve kimlik politikaları ile bütünleştirerek sorunsallaştırmaktadır. 

 

Sonuç 

Göçmen sayısının artması, göçü siyaseten, iç güvenlik temelinde, kültürel, sosyal 

veya ekonomik açıdan Avrupa’da önemli bir sorun haline getirmiş ve söz konusu 

‘yabancılar’ ile yerel halk birbirlerinin farklarını çözmeye ve anlamaya başlamışken 

11 Eylül saldırıları göç olgusuna bambaşka bir boyut katmıştır. Tüm çözümleme 

güvenlikleştirilmiş ve göç algısı üzerinden yürütülmeye başlamıştır. Dolayısıyla bu da 

                                                        
21 James F Hollifield, Immigrants Markets and States The political Economy of Postwar Europe, 
London, Harvard University Press, 1992. ss.114-115 
22 Business Week ,New York, 6 March 2000, s.92 
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Göç ve göçün getirdiği sorunlardan kurtulmak için en iyi çözüm olarak göçmenlerin 

Avrupa Kalesi’ne girmesini zorlaştırmayı hedefleyen politikaların çok verimli 

sonuçlar doğurmadığı artık görülebilmektedir. Yasal göçün önüne koyulan bu sınırlar 

yasadışı yollar için bir baskı oluşturmaktadır.   

Göçün siyasi hayatın güvenliğine etkileri yasal metinlerle düzenlenmeye çalışılmıştır. 

AB ve üye ülkeler tek yönlü gerçekleşen göç için gereken önlemleri bu yolla almaya 

çalışmaktadır. Özgürlüğün merkezi olarak lanse edilen Avrupa’nın göçmenler için de 

aynı temelde yaklaştığı metinler mevcuttur. Fakat genel olarak alınan kararlara göçün 

Avrupa güvenliğine tehdit oluşturma potansiyeline göre şekil verilmiştir. 

Göçmenlerin haklarının verilmesi konusunda isteksiz olan yönetimlerin de söz konusu 

güvenlikleştirme temelinde hareket ettiğini anlamaktayız. 

Kültürel olarak göçün güvenlikleştirme boyutu ise çok daha etkindir. Zira Avrupa’da 

kimlik oluşturmak son dönemin sıcak gündem maddelerinden. Bu kimliği 

oluştururken kullanılan argümanlardan ortak veya karşıt değerler üzerine 

geliştirilenlerin göçmenler üzerine etkisi tartışılmaz. Avrupa kimliğini oluştururken 

kullanılan karşıtlık, göçmenlerin bulundukları ülkelerdeki hayata adaptasyonunda 

büyük güçlük çıkarmaktadır. Bulundukları ülkelerin bir parçası olarak hissedemeyen 

göçmen grupları da bu ayrışmadan dolayı kendilerini farklı bir kültürel yere 

oturtmaktadırlar.  

Ekonomik hayata etkileri incelendiğinde ise Avrupa halklarının göçten etkilendiği 

algısı ile karşılaşılmaktadır. Refah devleti durumunu negatif etkilediği düşünülen göç 

için devletin kaynaklarının paylaşılması için önlemler alınması gerektiği fikri genel 

kanıdır. İş sahipliğini de etkilediği yorumuyla karşı çıkılan göçün söz konusu 

devletlerin refah devleti olabilmesi için gereken altyapının oluşmasına katkısının ne 

denli büyük olduğu gerçeği ile incelenmelidir. Fakat bugün Avrupalı orta sınıfı 

üzerindeki ekonomik baskının nedeni olarak göçmenler görülmektedir. Emekleri ve 

vergi gibi parasal katkıları ile devletlere olan katkılarının yanında ekonomik olarak 

gelişmeleri ile kurdukları işletmelerde istihdam da yaratmaktadırlar. Siyasal ve 

kültürel alanlarda güvenlikleştirilen göç olgusunun temelinde ekonomik perspektif 

yattığı düşüncesi bu bağlamda güç kazanan bir olgudur.  

Genel olarak Avrupa’da göçün güvenlikleştirilmesi, tüm hukuksal/siyasal çabalara 

rağmen göçmenlerin toplumsal hayata ve söz konusu ülkelerdeki günlük yaşama 

entegre edilebilmesini zorlaştırmaktadır. Özgürlük ve refah odağında hareket eden AB 

ise göçü güvenlik açısından ele almaya başladığında ‘Avrupa Kalesi’ ya surlarını 



574 
 

büyütmekte ya da güvenlik kuleleri inşa etmeye başlamaktadır. Böylece de ulaşılmaz, 

kapalı bir toplum haline gelme olasılığından söz edilebilmektedir.
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İŞBİRLİĞİ Mİ? ÇATIŞMA MI? ÇEVRESEL GÜVENLİĞİN 

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEKİ ROLÜ 

 

Sezin İba Gürsoy∗ 

 

Küreselleşmeyle birlikte yükselen çevre sorunları günümüzde yeni güvenlik 

anlayışının önemli bir parçası olarak görülmektedir. Çevreye yönelik kaygılar aslında 

1960’lardan bu yana uluslararası gündemi meşgul etse de, çevre ve güvenlik ilişkisi 

Soğuk Savaşın bitişinin ardından ortaya çıkan yeni güvenlik anlayışında hayat 

bulmuştur. 1990 sonrası güvenlik kavramının askeri olmayan konuları da içerecek 

şekilde genişlemesi uluslararası ilişkilerde hem tehditleri, hem de güvenliğin referans 

nesnesini değiştirmiştir. Bu çerçevede yükselen çevresel sorunların ve çevresel 

kaygıların sosyal ve ekonomik hayatı olumsuz etkilemesi sonucu uluslararası istikrarı 

etkileyebilecek ve çatışmaları arttırabilecek bir güvenlik tehdidi olduğu 

düşünülmektedir. Bu çalışma esasen kullanımı yeni sayılabilecek çevresel güvenlik 

kavramını ve bunun uluslararası ilişkilerdeki rolünün farklı boyutlarını 

değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Buradan hareketle çalışmanın ilk kısmı güvenlik 

kavramının nasıl ve ne şekilde genişlediğine odaklanacaktır. Sonrasında ise çevresel 

güvenlik kavramı tanımlanacak ve büyüyen çevresel bozulmaların uluslararası 

ilişkilere yansıması ele alınacaktır.  Bu çalışma çevresel değişimlerin ve kaynak 

kıtlığının devletler arasında bir yandan gerilimi arttırdığını, diğer taraftan ise 

uluslararası işbirliğine de teşvik ettiğini varsaymaktadır. Bu bağlamda son olarak 

çevre sorunlarının uluslararası güvenlik açısından işbirliği veya çatışma biçimini 

alma olasılığı açıklanacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Güvenlik Çalışmaları, Çevresel Güvenlik, Çatışma, İşbirliği, 

Çevre Sorunları 

 

 

 

 

 

                                                        
∗ Yrd.Doç.Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, İİBF, Kırklareli Üniversitesi, Kırklareli.  
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Giriş 

 

20. yüzyılın sonlarına doğru, güvenlik alanında tehditlerin algılanışında alışılan devlet 

odaklı güvenlik anlayışı yerini yavaş yavaş birey odaklı anlayışa bırakırken, çevresel 

güvenlik kavramı ortaya çıkmış ve halihazırda dönüşüm içerisinde olan klasik 

güvenlik stratejilerine kafa tutmaya başlamıştır. Klasik veya geleneksel güvenlik 

olarak niteleyebileceğimiz tehditler/tehlikeler çoğu zaman askeri tehditler olarak 

algılanmıştır.  

 

Özellikle 1989 yılında Soğuk Savaşın sona ermesinin ardından, güvenliğin askeri 

olmayan konuları da içine alarak genişlemesi tehditlerin açlıktan kadın sorunlarına, 

çevrenin kirletilmesinden ekonomik istikrarsızlıklara ve hatta salgın hastalıklara kadar 

geniş bir yelpazede ele alınmasını destekleyen eserlerin literatüre girmesine olanak 

sağlamıştır. Fakat güvenlik çalışmaları kapsamında ele alınan bu çalışmaların azlığı 

dikkat çekicidir. Bu çalışmada çevresel sorunların bir güvelik problemi olup 

olamadığı tartışılırken çevresel güvenliğin uluslararası ilişkilerdeki rolüne dikkat 

çekmek amaçlanmaktadır.  

 

Çevre sorunlarının Uluslararası İlişkiler disiplini içerisinde giderek önem 

kazanmaktadır. Çevresel değişimlerin veya çevresel bozulmaların devletler arasındaki 

ilişkileri olumsuz olarak etkilemeye başlaması konunun uluslar arası toplum 

tarafından da ilgisinin artmasını sağlamıştır. Devletin karşı karşıya olduğu sayısız 

çevresel tehdit, ulusal tehditlerin aksine geniş çaplı, geri alınması çoğu zaman 

imkansız ve ülke sınırlarını aşan/tanımayan yapısıyla savunmayı oldukça güçleştiren 

nitelikteki tehditlerdir. Devletler, ulusal güvenlik politikalarıyla eşgüdümlü olarak, 

kendi sınırları içindeki maddelere dayanarak temel madde gereksinimlerini 

karşılamayı tercih ederler. Bu maddelerin tükenmesi komşu devletlerle giderek artan 

bir çatışma riskini de ortaya çıkarmaktadır. Bu anlamda çevresel sorunların uzlaşma 

mı çatışmaya mı yakın durduğu sorusu bu çalışmanın iskeletini oluşturmaktadır. Bu 

soruya cevap ararken temel varsayımım çevrenin hem çatışmaların hem de 

uzlaşmaların temelini oluşturduğu yönündedir. 

 

Bu bağlamda çevresel sorunların güvenlikle ilişkilendirileceği bu çalışmada çevresel 

güvenlik kavramı ve özellikleri ilk olarak ele alınacaktır. Sonrasında çevre 
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bozulmalarının veya yükselen çevre sorunlarının devletleri işbirliğine mi yoksa 

çatışmaya mı yaklaştırdığı incelenecektir.  

 

Uluslararası İlişkilerde Güvenlik Kavramı ve Güvenlik Çalışmaları 

 

Güvenlik, sözlük anlamıyla “kişilerin korkusuzca yaşayabilmeleri durumu ve emniyet 

hali” olarak tanımlanmaktadır.1Bir başka deyişle güvenlik, varlığını koruma ve 

sürdürme olarak da düşünülebilir. Varlığın sürdürülmesini engelleyecek her türlü 

unsur ise tehdit olarak tanımlanır. Güvenlik kavramı, Uluslararası İlişkiler 

disiplininde ilk defa Birinci Dünya Savaşı sonrası Woodrow Wilson tarafından ortaya 

atılmış, Milletler Cemiyeti’nin tanımladığı “kolektif güvenlik” (common security) 

kavramı üzerine oturtulmuştur. İlk kez Milletler Cemiyeti Paktı’nda kullanılan ve 

daha sonra BM Şartı’nda (1945) geliştirilen güvenlik kavramı zaman içinde 

uluslararası ilişkilerin bir alt-disiplinine dönüşen Güvenlik Çalışmaları’nın temel 

unsuru olmuştur. Uluslararası ilişkilerin doğasında hep var olan güvenlik kavramı 

farklı perspektiflerden farklı tanımlarla yorumlanmıştır. Arnold Wolfers’ın aşağıdaki 

tanımına Güvenlik Çalışmaları alanındaki neredeyse tüm kaynaklarda atıf verilir: 

“…….Güvenlik, objektif bir anlamda kazanılmış değerlere tehditlerin olmamasının 

ölçülmesi, öznel anlamda ise bu tür değerleri saldırıya açık olan korkunun 

yokluğudur.”2 Wolfers’dan esinlenen Baldwin de çalışmasında “Kim ve hangi 

değerler için, ne kadar ve ne ölçüde, hangi tehditlere karşı, hangi araçlar yoluyla 

güvenlik?”sorularına yanıt aramıştır.3 İnşaacılar (Constructivists) için güvenlik 

“aktörlerin onu nasıl anlamlandırdıklarına ilişkin olarak öznelerarasıdır”.4 Bu nedenle, 

güvenlik göz ardı edilemeyecek bir normatif öze bağlıdır. 

Uluslararası İlişkiler kuramı içinde güvenliğin bir başka ortak anlamı, realist 

perspektifin egemenliği altında olan askeri stratejidir. 1940’larda realist teorinin 

varsayımlarını kullanarak Stratejik Çalışmaların bir alt dalı olarak düşünülen 

Güvenlik Çalışmaları, askeri güvenlikle ilişkilendirilmiştir. Ulus-devlet düzeyinde 

                                                        
1 Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türkçe Sözlük Cilt I, Ankara, Türk Tarih Kurumu 

Basımevi, 2005, s. 508. 
2 Arnold Wolfers, Discord and Collaboration: Essays on International Politics, The Johns 
Hopkins University, s.150. 
3 David Baldwin, “The Concept of Security”, Review of International Studies, Cilt 23, No 1, 1997, s. 

13-17. 
4 Alexander Wendt, “Anarchy is What States Make of it: The Social Construction of Power Politics”, 

International Organization, Cilt 46, No 2, Bahar 1992, s. 391-425. 
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tanımlanan Güvenlik Çalışmaları, geleneksel yaklaşıma göre uzun yıllar nerdeyse 

sadece askeri çerçeveden ele alınmıştır. Bu bağlamda, uluslararası ilişkilerde uzun 

yıllar varlığını sürdürmesi gereken öncelikli aktör “devlet” kabul edilirken, onun 

varlığına yönelen tehditler ise geleneksel anlamda askeri tehdit olarak algılanmıştır. 

Soğuk Savaş boyunca askeri güç bir konu ile ilgili ise bunun bir güvenlik sorunu 

olarak kabul edildiği gözlemlenmiştir. Baldwin bu dönemi “Güvenlik Çalışmaları 

tarihinin en yaratıcı ve heyecan verici dönemi” olarak tanımlamıştır.5 1970’lerin 

sonlarına yaklaşıldığında Soğuk Savaşın yumuşamasının da etkisiyle akademik 

toplumda genişletilmiş bir güvenlik söylemi ortaya çıkmıştır. Özellikle, Soğuk Savaş 

döneminin son on yılında güvenlik kavramı devletlerin askeri sorunlar karşısında 

güçlerini arttırmaları ve kuvvet kullanmalarının ötesinde farklı şekillerde 

tanımlanmaya başlanmıştır. Bu dönemde Barry Buzan’ın temsilciliğini yaptığı bazı 

akademisyenler tarafından güvenlik kavramını genişletme çabaları gözlenmiştir. 

Özelikle Buzan’ın “People, States and Fear” başlıklı kitabı ile Ullman’ın “Redefining 

Security” başlıklı makalesi askeri olmayan alandaki endişeleri de güvenlik kavramı 

kapsamında değerlendirilmiştir.6 

Soğuk Savaş sonrasında uluslararası ilişkilerde tehdidin niteliğinin değişmesi ile 

birlikte güvenlik anlayışında da değişiklikler gözlenmiştir. Pınar Bilgin’e göre, “yeni 

güvenlik” denilen bu yaklaşım, 1990’lı yıllarda güvenlik gündeminin salt askerî 

konuların ötesinde, insan, devlet hatta üzerinde yaşadığımız gezegenin güvenliğini 

ilgilendiren başka konuları da kapsayıcı şekilde geliştirilmesi çağrıları ile karşımıza 

çıkmaktadır.7 Sovyetler Birliği’nin dağılması ve Soğuk Savaşın bitmesiyle dünya 

genelinde yaşanan ekonomik ve siyasi dengelerde meydana gelen değişiklikler 

Uluslararası İlişkiler akademisyenlerinin caydırıcılık teorisi ve güç dengesi dışındaki 

konulara odaklanmasına olanak vermiştir. Bu bağlamda, 1990’lı yıllarda güvenliğin 

bireysel ve toplumsal boyutlarına odaklanan eserlerdeki çoğalma dikkat çekicidir. 

 

Çevresel Güvenlik Kavramının Gelişimi 

1960’lardan başlayarak çevreci düşünce ve hareketler, hem toplumların gündeminde 

yer almaya hem de küresel politikaların belirlenmesinde etkili olamaya başlamıştır. 
                                                        
5 David A. Baldwin, a.g.e., 1997,  s.9. 
6 Barry Buzan, People, States, and Fear: The National Security Problem in International Relations, 

Brighton, 1983. Richard H. Ullman, “Redefi ning Security”, International Security, Cilt 8, No 1, 
1983, s. 129–153. 

7 Pınar Bilgin, “Güvenlik Çalışmalarında Yeni Açılımlar: Yeni Güvenlik Çalışmaları”, Sarem 
Stratejik Araştırmalar Dergisi, Yıl 8, Sayı 14, Ocak 2010, Ankara, s. 73. 
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Güncelleşen çevre sorunlarına yönelik olarak farklı bakış açıları ve düşünce akımları 

bu yıllarda gelişmeye başlamıştır. Soğuk Savaşın son yıllarında ulusal güvenliği salt 

askeri güvenlikle bağdaştıran anlayış sorgulanmaya başlanmış ve güvenlik 

gündeminin genişletilmesi yaklaşımı farklı yazarlar tarafından da benimsenmiştir.8 

Lester Brown’un 1977 yılında yazdığı “Redefining National Security” yazısı bu 

alandaki ilk eser sayılmakla birlikte “ekolojik stresleri, kaynak kıtlığı ve iklim 

değişikliğini ulusal güvenliğinin alanına alan” ve yeni bir güvenlik anlayışını ortaya 

atan eserdir. Brown siyasi, ekonomik, çevresel ve sosyal konuların da ulusal güvenlik 

çerçevesinde ele alınması gerektiğini iddia etmiştir. 9 

Çevresel güvenlik kavramının en önemli temsilcisi Thomas Homer-Dixion’dır. 

Homer-Dixon’a göre çevre baskıları zaman içinde dört ana soruna yol açacaktır: Bu 

etkilerin başında tarımsal üretimde azalma gelmektedir. Bu anlamda gıda güvenliğinin 

ulus devletler için ciddi bir sorun teşkil edeceği varsayılmaktadır. Ekonomik çöküş, 

nüfusun yer değiştirmesi ve sosyal ilişkilerin bozulması ise diğer etkilerdir. Homer-

Dixon bu etkilerin kıtlıktan kaynaklanan çatışmalar, iç savaş, etnik gruplar arası 

gerilim veya isyanlar gibi farklı tipte çatışmalara dönebileceğini öne sürmektedir.10 

Güvenliğin genişletilmesi konusunu Thomas Homer-Dixison’un yanı sıra Ullman da 

ünlü makalesinde “ulusal güvenliği askeri açıdan tanımlamak (hatta öncelikle) 

gerçeğin görüntüsünü yanlış aktarmaktadır” şeklinde yorumlamaktadır.11 Buna ek 

olarak, Ullman bir devlette yaşayanların yaşam kalitesini kısa sürede ve şiddetli 

olarak düşüren tehditleri ulusal güvenliğin tekrar tanımlanması gereken 

durumlarından biri olarak nitelendirmiştir.12 Myers ise çoğu ülkenin ekonomisinin 

doğal kaynaklara bağlı olduğunu, tarım topraklarının özelliklerini yitirmesinin ve su 

kaynaklarının azalmasının ekonomiyi etkileyeceğini belirtmektedir. Myers, bu 

durumun “ekonomik büyümenin yavaşlamasının ya da durmasının” ciddi sosyal 

sorunlara yol açacağını düşünmekte ve bununda “siyasi sistemlere istikrasızlık 

kazandıracağını” ileri sürmektedir.13Mathews ise güvenlik tanımının çevresel ve 

                                                        
8 Richard Ullman, “Redefining Security”, International Security, Cilt 8, No 1, 1983, s. 129–153. 
Jessica Tuchman Mathews, “Redefining Security”, Foreign Affairs, Cilt 68, No 2, 1989, s. 162–177. 
Norman Myers, “Environment and Security”, Foreign Policy, Cilt 74, Bahar 1989, s. 23–41. 
9 Lester R. Brown, “Redefining National Security”, Worldwatch Paper, 14, Ekim 1977.  
10 Thomas Homer-Dixon, “On the Threshold: Environmental Changes as Causes of Acute Conflict”, 
International Security, Cilt: 16:2, 1991, s.76–116. 
11 Richard H. Ullman, Redefining Security, International Security, Vol 8, No:1, 1983, s. 123. 
12 A.e, s. 133.  
13 Norman Myers, “Environment and Security”, Foreign Policy, No:74, 1989, s.23-24. 
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demografik unsurları da kapsayıcı şekilde genişletilmesini savunurken, bu çevresel 

kaygıların Amerikan ulusal güvenlik gündemine yerleşmesi gerektiğini belirtmiştir.14  

Bu yeni görüşlere karşın, 1990’lı yıllarda hala geleneksel gündemin muhafaza 

edilmesini, yani güvenlik kavramının dar tutulması gerektiğini savunan görüşler de 

ileri sürülmüştür. Örneğin, Stephen Walt Güvenlik Çalışmalarını genişletme 

çabalarının alanın entelektüel tutarlılığına zarar vereceğini düşünmektedir.15Benzer 

şekilde Dorff da, ekonomik, ekolojik ve toplumsal konuların önemli sorunlar 

olduğunu kabul ederken, bunların güvenlik tehdidi niteliği taşımadığını sadece askeri 

sorunlarla ilişkili oldukları takdirde güvenlik sorununa dönüşebileceğini iddia 

etmektedir.16 

Sonuç olarak, 1990’ların başından itibaren güvenlik söylemi ciddi bir dönüşüm 

geçirmiştir. Özellikle Barry Buzan ve Ole Waever tarafından geliştirilen Kopenhag 

Okulu’na göre güvenliğin alanı derinleştirilmeli ve bireylerin, devlet-dışı oluşumların 

ve grupların da güvenlik kaygılarını içerecek şekilde “insani güvenliğin” odağına 

almalıdır. Kopenhag Okulu devlet güvenliğinden toplumsal güvenliğe doğru yaşanan 

değişimi vurgulayarak, sektörel bir analiz çerçevesi oluşturmuştur. Bu bağlamda 

güvenliği beş boyutta (genişleme: askeri, ekonomik, çevresel, toplumsal ve siyasi) ele 

alan anlayış; analiz düzeyi arasında da (derinleşme: uluslararası, bölgesel, ulusal, 

yurtiçi gruplar, birey)bir ayrım yapmıştır. Bu noktada güvenlik kavramındaki 

genişlemenin özellikle iki önemli boyutu ortaya çıkmaktadır: (a) referans nesnesi 

bakımından (b) tehdit açısından. Buna göre, referans nesnesi bakımından devlet 

merkezli yapıdan insan merkezli bir anlayışa kayma gözlenirken, tehdit açısından da 

yukarıda tabloda gösterildiği üzere askeri tehditlerden ekonomik, çevresel ve 

toplumsal tehditlerin ön plana çıktığını söylemek yanlış olmamaktadır. 

 

Çevresel Güvenliğin Uluslararası Boyutları 

Çevresel duyarlılık 1960’lı yıllarından başında ortaya çıkmasıyla birlikte uluslararası 

çevre politikasının başlangıcı 1972 Stockholm Konferansı kabul edilmektedir. 1972 

tarihli “BM İnsan Çevresi Konferansı” ile birlikte ilk defa çevre konusu uluslararası 

gündemde konuşulmaya başlanmıştır. Konferansın en önemli amacı ve hedefi; her 

ülkenin çevreye karşı sorumluluğunu kabul etmesi, insanın yeryüzündeki varlığını 

                                                        
14 Jessica Tuchman Mathews, “Redefining Security”, Foreign Affairs, Cilt 68, No 2, 1989, s. 162–177. 
15 Walt, a.g.m., s. 213 
16 Daha detaylı bilgi için bknz: Robert H. Dorff, “A Commentary on Security Studies for the 1990s as a 

Model Core Curriculum”, International Studies Notes, Cilt 19, No 3, 1994. 
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sürdürebilmesinin temel koşulu olduğu noktasında bileşilmesidir. Konferans 

sonucunda ise, gelişmekte olan ülkeleri, kalkınırken çevre sorunlarının ortaya 

çıkmasını önlemeye yöneltmenin, zengin ve yoksul ülkeler arasındaki ayrımlar 

giderilmedikçe çevre koşullarının iyileştirilmesinde önemli bir ilerleme 

sağlanamayacağının ve kalkınmanın çevreyi korumakla çelişen bir tarafının 

olmadığının önemine varılmış ve bu düşünceler kabul edilmiştir.17 

 

Çevre-güvenlik ilişkisine dikkat çeken ilk uluslararası nitelikli belge ise BM Dünya 

Çevre ve Kalkınma Komisyonunun 1987 tarihli Ortak Geleceğimiz (Our Common 

Future) raporudur. Bu rapor çevrenin uluslararası politikadaki yerini de belirleyen bir 

belge olmuştur. 1990’lara gelindiğinde ise uluslar arası evre politikasının belirlendiği 

dönüm noktası 1992’de Rio’da düzenlenen Birleşmiş Milletler Dünya Çevre ve 

Kalkınma Konferansı olmuştur. Konferansta “Sürdürülebilir Kalkınma” terimiyle 

çevre değerlerini tahrip etmeyen kalkınma doktrinin zirveye katılan 150’den fazla 

ülke tarafından benimsenmiştir. 

 

Çevresel sorunların küreselleşmesi gibi çevresel güvenliği tehdit eden öğeler da çoğu 

zaman sınır ötesi özellik göstermektedirler. Çevresel Güvenlik kavramı; bugün, 

çevrenin doğal oluşumuna yönelik tehditler ve çevresel tehditler ulusal ve uluslararası 

güvenliğin ayrılmaz parçası olarak kabul edilmektedir. Çevresel güvenlik kavramını 

destekleyenler, “Eğer gerekli itina gösterilmezse çevresel tehditler bugün dünya 

üzerinde ciddi, uzun menzilli ve derin güvenlik sorunları oluşturacaktır. Bu tehditler, 

askeri tehditlerden daha yavaş gelişseler bile, en az geleneksel askeri tehditler kadar 

önemlidir. Ayrıca, insanoğlunun refahı ve sağlığı üzerindeki baskıyı artıracak kişisel 

olmayan sosyal ve ekonomik güçlerin ciddi çevresel yetersizliklere yol açacağı”18 

tezini savunmaktadır. 

 

İşbirliği mi Çatışma mı? 

Çevresel sorunların küreselleşmesi gibi çevresel güvenliği tehdit eden öğeler da çoğu 

zaman sınır ötesi özellik göstermektedirler. Bununla birlikte yoksulluk, kaynak 

dağılımındaki eşitsizlik, ekosistemdeki bozulma beşeri güvenliğe baskı yapan 

                                                        
17 “Bir İnsan Hakkı Olarak Çevre Hakkı ve Uygulaması”, 
http://www.basbakanlik.gov.tr/yayinlar/insanhaklari/insanhak4.htm, (08.10.2005). 
18 Gareth Porter, Janet Welsh Brown, Global Environmental Politics, San Fransisco, Westview Press 
Inc.,1991, s.128,133. 
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konulardır. Ekonomik ve sosyal eşitsizlikler, etnik ya da dinsel farklılıklar, gelişmekte 

olan ülkelerin pek çoğunu bölmüş ve çatışma potansiyellerini yükseltmiştir. Bunların 

patlamaya hazır toplumlar olduğu söylenebilir. Su, toprak, orman gibi çevre 

kaynaklarının kıtlaşması, bu hazır bekleyen düşman gruplara tetikleme görevi yaparak 

çatışmayı başlatma etkeni olabilir. Bu noktada şu soruyu sormak gerekmektedir: iklim 

değişikliği, ozondaki incelme, çölleşme, biyolojik çeşitlilik, asit yağmurları, tehlikeli 

atıklar gibi sorunlar tek başlarına bir sorun olarak görülmese de acaba diğer etkenlerle 

birleştiklerinde temel ulus yapısını sorgulayan dinamikleri tetikleyebilir mi? Bu da 

istikrarsızlığa yol açarak toplumları çatışmaya sürükleyebilir mi? Başka bir değişle, 

çevrenin bozulması, varolan düşmanlıkları tetikleyen ve askeri çatışmaları başlatan bir 

tetikleyici olabilir mi? 

Birçok yazar bu sorulara olumlu yanıt vermektedir. Özellikle yenilenemeyen 

kaynakların tükenmesi en büyük sorunlara ve çatışmalara yol açacaktır tezi halen 

hâkimdir. Petrol, su, gıda gibi en önemli kaynakların kıtlaşması devletlerin yaşamsal 

güvenlik sorunları haline geleceği düşünülmektedir. Geçmişteki deneyimler bize 

göstermiştir ki, devletler kıtlaşan kaynaklar karşısında daha fazla pay alabilmek için 

bireysel bencil hatta zaman zaman saldırgan bir tutum izlemektedir. 19 Bu da 

geleneksel olmayan sorunlara geleneksel yöntemlerle cevap verildiğini 

göstermektedir. 

 

Bu hususta farklı bir görüş de çevresel bozulma ve kaynak kıtlığının çatışmaya yol 

açtığı varsayımlarının artık kabul edilmediğidir. Bu görüş devletlerin kendi başlarına 

çözümleyemedikleri küresel sorunlar karşısında işbirliği yolunu tercih ettiklerini iddia 

etmektedir. Bu iddiaya göre işbirliği yönteminin çevresel değişim karşısında şiddetli 

çatışmalardan daha olası kabul edilmektedir. Örneğin kirlilikle mücadele etmek, iklim 

değişimini durdurmak, açlıkla ve yoksullukla mücadele etmek, biyolojik çeşitliliği 

korumak gibi devletlerin sınırlarını aşan çevre sorunları kendini sınırlayan ulus 

devletin çözüm olanaklarını aşmaktadır. Şöyle ki, herhangi bir ülke, çevre 

sorunlarıyla baş edebilmek için yeterli ekonomik güç ve kaynağa sahip olmayabilir 

veya sahip olsa bile başka ülkelerin ve uluslararası örgütlerin işbirliğine gereksinim 

                                                        
19 Gülgün Tuna, Yeni Güvenlik Küresel Ekonomik, Ekolojik ve Sosyal Tehditler, Nobel Yayın, 2001, 
Ankara,s. 141. 
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duyabilir.20 Bu anlamda sorunlara ortak platformlarda, herkesin yararına çözümler 

bulunmaya çalışılması aslında bir anlamda zorunluluk haline gelmiştir.  

. 

Esasen uluslararası hukuk da çevre konusunda gelişme göstermekte, uluslararası çevre 

rejimi oluşturmak amacıyla bir takım girişimlerde bulunulmaktadır. Uluslararası 

rejimler çevre sorunlarına çözüm üretebilmenin ötesinde, devletler arasındaki 

işbirliğini geliştirme ve çatışmaları önleme açısından önem arz etmektedir.21 Birçok 

devlet arasında, hem çevresel diplomasi çerçevesinde uluslararası düzeyde hem de 

kurum inşası düzeyinde işbirliği olanaklarının mevcut olduğuna dair önemli kanıtlar 

bulunmaktadır. Örneğin, Batı Şeria ve Gazze sokaklarındaki günlük çatışmalara 

karşın, Filistinler ve İsrailliler, ortak su kaynaklarını yönetmek için garı resmi 

görüşmeler yapmayı sürdürmektedirler. Dünyanın birçok bölgesinden olay 

çalışmaları, işbirliği ve diplomatik düzenlemelerin çatışma olasılığının araştırmaların 

odağında yer aldığı 1990’larda yaygın olan karamsarlığın aksine çevresel sorunlar 

karşısında barışçıl bir çözüm oluşturabileceğini göstermektedir. Gülgün Tuna 

kitabında bunu şu şekilde açıklamaktadır: 

 

“İyimser görüşlere göre yakın gelecekte dünya devletleri çevre sorunlarını ortak bir 

tehdit olarak algılayacak ve çevreyi korumak için küresel düzeyde işbirliği yapmak 

isteyeceklerdir; ekolojik karşılıklı-bağımlılıktan dolayı bu kaçınılmazdır, çünkü hiçbir 

devlet tek başına küresel çevreyi koruyamaz. Örneğin bir devlet küresel iklim 

değişikliği sorununu tek başına çözümleyemez. Bir devletin kendi çevre değerlerini 

bile tek başına koruması zordur, havayı suru kirleten maddeler sınırları aşmakta, 

kıtlaşan kaynakların sıkıntısını tüm devletler çekmektedir.”22 

 

Bununla birlikte çevresel sorunlara bir çözüm getirebilmek için işbirliğine bilinçli bir 

şekilde katılım veya taraf olmak gerekmektedir. Bu işbirliğinde aktif rol alması 

gereken taraflar arasında devletler, sivil toplum kuruluşları, uluslararası 

                                                        
20 Faruk Sönmezoğlu, Özgün Erler Bayır, “Çevre Sorunlarına İlişkin Uluslararası Rejimler”, İ.Ü. 
Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi No:47. (Ekim 2012), s.249. 
21 Yasemin Kaya, Sezin Kaya, “Uluslararası Çevre Rejimlerinde Etkinlik Sorunu”, Uluslararası 
İlişkiler, Cilt 8, Sayı 30 (Yaz 2011), s.126. 
22 Gülgün Tuna, Yeni Güvenlik Küresel Ekonomik, Ekolojik ve Sosyal Tehditler, Nobel Yayın, 2001, 
Ankara, s.131-132. 
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organizasyonlar, ulusüstü kurumlar olmalıdır.23 Bu noktada küresel işbirliğinin 

yürütülebileceği zeminlerde uluslararası örgütlerin önemi büyüktür. Çevre 

sorunlarının tartışılabildiği bu örgütler konuya ilişkin bilinçlenmeyi artırarak 

uluslararası bir rejim için talep yaratırlar. Çok sayıda devleti bir araya getirerek, onlar 

arasında işbirliği ortamının gelişmesine yardımcı olur, kurulacak çevre rejimleri için 

kurumsal ve hukuki modeller yaratabilirler.24  

 

Çevre sorunlarının gerilim yaratabileceği durumları belirlemek, planlamak ve 

önlemek ya da topluluklar, devletler ya da bölgeler arasında işbirliği sinerjisi 

yaratmak sanıldığı kadar kolay değildir. Yukarda sayılan aktörlerin bu işbirliklerine 

yanaşması kolay olmamakla birlikte yapılan bir takım girişimlerin de oldukça 

yüzeysel olduğu görülmektedir. Bu anlamda işbirliğini güçleştiren ve aşılması 

gereken bir takım faktörleri sıralamak gerekmektedir. 

 

Bunlardan ilki ulusal çıkarlardır; ciddi siyasi ve ekonomik çıkarları zedeleneceği için 

devletler işbirliğine yanaşmamaktadır. Şunu belirtmekte fayda vardır: Bugüne kadar 

yapılmış olan çevre anlaşmaları uygulanması kolay olan konularda yapılmış, siyasi ve 

ekonomik çıkarlara zarar vermeyen hususlarda işbirliği sağlanabilmiştir. Her ne kadar 

çevre rejimlerinin oluşturulması ve işbirliği yapılması için girişimlerde bulunulmasına 

rağmen, bu çevre anlaşmalarını güç algılamaları ve çıkar ilişkilerinden bağımsız 

düşünmek pek mümkün değildir. Örneğin, Kyoto Protokolü’nün hali hazırda 

kendinden beklenen etkiyi gösterememiş olması, hâkim bir gücün desteğinin 

yokluğuna ya da sorunun çözümü için önerilen politikaların devletlerin ekonomik 

çıkarlarıyla uyuşmamasına bağlanabilir. 25 Bu anlamda en önemli çevre sorunları 

halen masada durduğu ve devletlerin önemli çevre konularında işbirliğinden uzak 

olduğu bir gerçektir. Örneğin, nüfus artışı, çölleşme, toprak kaybı, deniz kirliliği gibi 

sorunlarda uluslararası işbirliği sağlanamamıştır. Bu bağlamda çevre rejimlerinin 

başarısını etkileyen en önemli unsurların başında devletlerin kendi ulusal siyasi-

ekonomik çıkarlarını mevcut çevre sorunlarının çözümünden daha önemli görmeleri 

gelmektedir.26 Bunların çözümü için devletlerin belli oranlarda kaynak aktarmaları 

                                                        
23 Hasan H. Cali,  “Çevresel Güvenliğin Sınıraşan Boyutları”, Yerelden Küresele Sınıraşan Suçlar, Polis 
Akademisi Yayınları, Ankara, 2010, s.250. 
24 Sönmezoğlu, Erler Bayır, a.g.m., s.249. 
25 Kaya, Kaya, a.g.m., s.128. 
26 Sönmezoğlu, Erler Bayır, a.g.m., s.281. 
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gerekmektedir. Gerek sistemdeki egemenlik-güç ilişkilerinden gerekse ekstra 

maliyetten ötürü buna sıcak bakmamaktadırlar.  

 

İkinci önemli faktör küresel çevre rejiminin oluşması için tüm dünya devletlerinin 

katılımının gerekli olmasıdır.  Çevrenin korunmasına yönelik anlaşmaların dünyadaki 

tüm devletler tarafından imzalanıp onaylanması gerekmektedir. Küresel bir 

işbirliğinden bahsedilebilmesi için tüm devletlerin bu anlaşmalara taraf olması 

gerekir. Bu uluslararası bir çevre rejiminin önündeki en önemli güçlüklerden biridir. 

Bu anlamda tek bir devletin veto gücü bile diğer devletlerin çabalarını boşa 

çıkarabilir, rejimi başarısızlığa uğratabilir. 27  

 

Bununla birlikte uluslararası işbirliklerinin önündeki diğer bir faktör çevresel 

konularda işbirliğinin gerçekleşmesi süre olarak çok uzun zaman almasıdır. 

Devletlerin bir sorunu ortak ve küresel bir tehdit olarak kabul edip, görüşmelere 

başlaması, karşılıklı müzakereler, anlaşmasının imzalanması ve onaylanması bazen 

10-20 yıl sürmektedir. Bu süre zarfında da çevre sorunu giderek büyümekte ve 

sorunun çözümü zorlaşmaktadır. Çevresel işbirliğinde bu kadar yavaş ve uzun bir 

sürece yayılmasındaki en önemli neden yine devletlerin ulusal çıkarlarıdır. Her 

devletin kendi ulusal çıkarını kollaması sorunun çözümünü zorlaştırma ve uluslararası 

bir işbirliğinden uzaklaştırmaktadır.  

Bunlara ek olarak çevre bozulmasının olumsuz etkilerinden her devlet eşit şekilde 

etkilenmemekte; bu yüzden devletlerin işbirliği istekleri farklı düzeyde olmaktadır. 

Çevre tehditleri faklı devletler tarafından farklı şekillerde algılanmaktadır. Bununla 

birlikte halkların çevre bilincine sahip olması, sivil örgütlenmenin hükümetleri 

etkileme güçleri de çevre politikalarının oluşturulmasında etkilidir. Devletleri 

uluslararası işbirliği programları uygulama kapasiteleri açısından da kendi aralarında 

farklılıklar vardır. Bazı devletler diğerlerine göre avantajlıdır. Bilimsel altyapıya, 

vasıflı personele, finansman gücüne sahip olan ve olmayanların işbirliğine yaklaşımı 

farklı olacaktır. Son olarak bir anlaşmanın imzalanmış olması onun uygulanacağı 

anlamına gelmez. Bu noktada “kurumsal zayıflık” dediğimiz mekanizmadan 

kaynaklanmaktadır. Bu türden rejimlere hukuki bağlayıcılık atfedilmediğinden ya da 

örgüt üyelerinin kuralları ve düzenlemeleri yerine getirmedikleri durumlarda herhangi 

                                                        
27 Tuna, a.g.e., s. 132-133. 
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bir yaptırım uygulan-a-madığından rejimlerin başarıya ulaşması da son derece zor 

olmaktadır.28 Anlaşmaların hukuki bağlayıcılıkları da burada ön plana çıkmaktadır. 

Hukuki bağlayıcı olmayan çevresel işbirliklerinin başarıya ulaşması zordur. 

 

Sonuç 

 

Son zamanlarda sosyal bilimler literatüründe güvenliğin alanının genişlemesi ve 

tehditlerin değişmesiyle birlikte hangi kuramsal güvenlik anlayışıyla yaklaşılırsa 

yaklaşılsın yükselen çevresel sorunlar artık günlük yaşamda bir tehdit olarak 

algılanmaya başlanmış, çevresel güvenlik kavramı uluslararası ilişkilerde giderek 

önemli hale gelmiştir. Bilhassa azalan kaynak kıtlığı açısından değerlendirildiğinde 

çevre sorunlarının ekonomik ve siyasal istikrarı tehdit eden niteliği ve çevresel 

kaynakların bölüşülmesi konuları devletlerin çıkarlarını tanımlarken önemli bir 

değişken olarak öne çıkmıştır. 

 

Yeni olarak adlandırabileceğimiz çevresel güvenlik kavramı esasen Soğuk Savaş 

sonrası Uluslararası İlişkiler disiplini içinde kendine yer bulabilmiştir. İki kutuplu 

sistemin bitmesiyle birlikte küresel çevre sorunları uluslararası ilişkileri giderek daha 

fazla etkileyen ve devletler nazarında daha çok üstüne düşülmesi gereken sorunlar 

olarak belirlenmiştir. Uluslararası güvenliği doğrudan etkilemese bile nüfusun artışı, 

göçler, yoksulluk, iklim değişikliği gibi yükselen çevre sorunları kaynak tüketilmesi 

ile birleşince bir güvenlik tehdidi halini almaktadır. Buna karşın, gerek küresel çevre 

sorunlarıyla mücadelede, gerekse bu sorunların devletler arası anlaşmazlıklara yol 

açmasını engellemede kullanılabilecek araçlar sınırlıdır. 

Bu araçlardan en önemlisi uluslararası düzeyde işbirliğidir. Çevresel güvenlik 

sorunları küresel özellik taşıdığından ancak yüksek yönetişim düzeyinde çözüme 

ulaştırılabilir. Küreselleşme ile birlikte bu konunun artık çevresel problemin etkisine 

göre küresel, bölgesel veya yerel düzeyde işbirliği ile çözümlenmesi gerekir. Bu 

işbirliği ülkelere de ciddi bir kazanım sağlayacaktır. Fakat geleneksel yöntemlerin 

kullanıldığı dünya sisteminde uluslararası çevresel işbirliği henüz ciddi anlamda 

yetersizdir. Soruna yönelik bir kamuoyunun oluşmasının sağlanması, farklı çıkar ve 

öncelliklere sahip devletler arasında bir işbirliği ve uzlaşı zemini oluşturulması 

                                                        
28 Sönmezoğlu, Erler Bayır, a.g.m., s.282. 
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sanıldığı kadar kolay değildir.  Bunun önünde belli başlı engeller vardır. Bunların en 

başında ulus devletlerin siyasi ve ekonomik çıkarlarının farklı olması gelir. Bir diğer 

güçlük uluslararası çevre rejimlerine tüm devletlerin katılımının gerekliliğidir. Bu 

devletler arası kapasite farklılığı olması da işbirliğinin önünde ciddi bir engel 

oluşturur. Özellikle gelişmekte olan toplumlarda sivil örgütlenmenin ve halk 

bilincinin zayıf olması devletleri yapılan anlaşmaların uygulanabilirliliği hususunda 

çelişkiye düşürmekte, işbirliğine uzak durmalarına neden olmaktadır. 

 

Çevresel konularda geliştirilecek işbirliği, devletlerin kendi gelişimlerini ve 

geleceklerini riske atmadan ortak kullanım miktarlarında buluşmalarına imkân 

vermektedir. Fakat devletler hala kendi ulusal siyasi çıkarlarını mevcut çevre 

sorunlarının çözümünden daha önemli görmektedirler; bu da çalışmada aranan soruya 

bir cevap niteliğinde olabilir. Yani,  yükselen çevre sorunları güvenlik tehdidi olarak 

görülürken, bunlara yönelik çözümlerde işbirliğinden ziyade kaynaklar üzerinde 

çatışmaya doğru giden bir süreç olduğunu söylemek yanlış olmaz.  Bağımsız egemen 

devletlerden oluşan sistemde ulusal çıkarların halen çok önemli olması bu süreçte 

karşılaşılan en ciddi güçlüklerin başında gelir. Çevre sorunlarının çözümüne yönelik 

politikalar, uluslararası rejimler genel olarak devletlerin ekonomik ve siyasi 

çıkarlarına temas ettiğinden, hassas bir mesele olarak görülmektedir. Her devlet kendi 

toprakları üzerinde egemenliğini sürdürmeye kararlı olduğundan küresel işbirliği 

ulusal çıkarların gerisinde kalmaktadır. Bu anlamda çok taraflı anlaşmaların 

yapılmamasının önündeki engel ulusal çıkarlarla küresel çıkarların çatışmasında 

yatmaktadır. Özetle küresel çevre sorunlarının diplomatik yollarla çözümlenmeye 

çalışılması şimdilik yetersiz olarak gözükmektedir.  
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Abstract: 

 

The eastward expansion of the Euro-Atlantic security system came to a halt reaching 

Russia’s bordering neighbors in the Black Sea basin and Kremlin’s influence has 

increased over the South Caucasus in the post-2008 period. This period generated new 

realities for the security problems emanating from the Nagorno Karabakh dispute and 

Georgia’s breakaway regions, Abkhazia and South Ossetia, and led to a relative 

decline of the Western influence in the region. Under the aegis of Russia, Armenia 

maintains its invasion over Nagorno Karabakh and surrounding regions, and the 

Western involvement does not turn into pressure on Yerevan to review its position. 

Russia’s return to the South Caucasus by precluding Nabucco project and initiating 

the South Stream also added new dimensions to the region’s energy geopolitics and 

paved the way for different projects.  

 

Özet: 

 

Avrupa-Atlantik güvenlik sisteminin doğuya doğru genişlemesi Rusya’nın Karadeniz 

havzasındaki sınır komşularına ulaşınca duraksamış ve 2008 sonrası dönemde 

Kremlin’in Güney Kafkasya’daki nüfuzu belirgin biçimde artmıştır. Bu dönem Güney 

Kafkasya’da Dağlık Karabağ anlaşmazlığında, Gürcistan’ın ayrılıkçı bölgeleri 

Abhazya ve Güney Osetya sorunlarında yeni gerçeklikler meydana getirmiş, Batılı 

aktörlerin bölgedeki etkinliğinin nispeten zayıfladığı gözlemlenmiştir. Azerbaycan’a 

karşı Rusya’nın himayesinde bulunan Ermenistan, Dağlık Karabağ ve çevresindeki 

işgali sürdürmekte, Batılı ülkelerin bu anlaşmazlık kapsamındaki yaklaşımları 
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Erivan’ı tutumunu gözden geçirmeye sevk edebilecek bir baskıya dönüşmemektedir. 

Rusya’nın bu dönemde Nabucco projesinin gerçekleştirilmesini imkânsız kılması ve 

Güney Akım projesini başlatması ise Güney Kafkasya’daki enerji jeopolitiğinde 

farklı açılımlara ve girişimlere zemin hazırlamıştır.  

 

Introduction 

 

The South Caucasus owing to its peculiar setting with small states and larger regional 

powers has a critical place in Eurasian geopolitics, linking Central Asia and energy-

rich Caspian basin to Anatolia and Black Sea basin. The security risks emanating 

from the unsettled disputes and competition on the transport routes of energy 

resources in the Caspian basin makes this region a hotspot among the surrounding 

regional powers and Western states.  

 

 

The South Caucasus Map 
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The Armenian invasion of Azerbaijani territories continues to be the major source of 

conflict and an obstacle to the establishment of lasting peace and stability in the South 

Caucasus. Neither the UN Security Council resolutions nor the Western states’ 

involvement have generated the required pressure on Yerevan to revise its position 

thanks to the Russia’s favorable attitude over Armenia’s intransigence. Armenia’s 

budding Talysh policy against Azerbaijan and Yerevan’s claims regarding the 1915 

events and objectives toward 2015 against Turkey indicate more difficulties at 

Turkey-Azerbaijan-Armenia relations in the years ahead. The other major security 

risk is lurking in the conflicts over the status of South Ossetia and Abkhazia as Russia 

proceeds to endorse the separatist tendencies in these two territories. Thus, the 

potential escalation of the tension between Azerbaijan and Armenia, and the possible 

disintegration of Georgia exist as foremost security risks facing the region.   

 

The energy rivalry taking place mainly between Russia and Western states on the 

South Caucasus is centered upon the operation and the delivery routes of Caspian oil 

and gas. In the post-Cold War period, the Western companies have been the dominant 

investors in the operation and transportation of Azerbaijani oil and gas reserves while 

Russia endured its influence on Kazakh, Uzbek and Turkmen energy sources. Baku-

Supsa oil pipeline, Baku-Tbilisi-Ceyhan oil pipeline, Baku-Tbilisi-Erzurum gas 

pipeline are the three major pipelines carrying Azerbaijani energy to Turkey and 

international markets without Russian control. With the ongoing competition over the 

delivery routes of Kazakh oil and Turkmen gas in addition to the Azerbaijani energy 

sources, the South Caucasus gains prominence in the world energy market. 

 

With Russia’s increasing influence over the South Caucasus in the aftermath of the 

2008 Russia-Georgia War and weakening Western involvement, there appears the 

need to reassess the security risks posed by the conflicts in and energy geopolitics of 

the region.  

 

1. Russia’s Return to the South Caucasus   

 

Having defined the post-Soviet space as its near abroad, Russia has tried to maintain 

its influence over the South Caucasian states by opposing their integration with the 

Euro-Atlantic security system and Western-led democratization movements in the 
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region. Moscow supported the separatist movements in Georgia, continued to back 

indirectly the Armenian invasion of Azerbaijani territories and positioned itself 

against the projects to transport Caspian oil and gas to international markets bypassing 

Russian soil. Under Vladimir Putin’s leadership, Russia’s foreign policy towards the 

post-Soviet space gained momentum. In 2002, Russia together with Armenia, 

Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan established the Collective 

Security Treaty Organization (CSTO) as a military alliance. The members of the 

CSTO agreed to open their territories to third parties’ military bases only upon the 

consent of other members and not to join other alliances.  

 

The 2008 Russia-Georgia War symbolized Moscow’s return to the region since the 

war showed that Russia can resort to armed force against the initiatives towards 

integration of its near abroad with the Euro-Atlantic system. It can be argued that the 

Saakashvili government’s intention to make Georgia a NATO member incited 

Kremlin’s concerns that Russia is being contained the by the Euro-Atlantic security 

system. Following the campaign against Georgia, Russia set to extend the use of its 

military bases abroad and the development of its naval capabilities. Moscow and 

Yerevan agreed to expand the Gumry military base and to prolong the use of the base 

by Russian army until 2044.1 Parties also agreed that the Russian army is going to 

protect the Armenian borders. Through these agreements, Armenia turned into the 

Moscow’s strategic foothold in the South Caucasus and Kremlin demonstrated its 

purpose to keep the region within the Russian sphere of influence. After recognizing 

its independence, Russia also began to build a naval base in Abkhazian coast in the 

Black Sea.2   

 

Russia continued to retort against the expansion of Euro-Atlantic security system by 

its attitude on the Syria crisis. Russia, despite the possible reaction of its large Muslim 

population, supported militarily the Assad regime during the crisis and in the Security 

Council vetoed the draft resolutions including the clauses which might then be used a 

legal ground for an intervention against the regime. Having concerns to lose its naval 

base in Tartus, the only Russian base in the Mediterranean, Moscow paid close 

                                                        
1 Atilla Sandıklı, Elnur İsmayılov and Orhan Gafarlı. Developments in the Caucasus and Turkey [in 
Turkish]. (Istanbul: Wise Men Center for Strategic Studies (BILGESAM), 2014), 36.     
2 “Russia Gains Military Base in Abkhazia,” Radio Free Europe, February 17, 2010, Accessed April 
10, 2014, http://www.rferl.org/content/Russia_Gains_Military_Base_In_Abkhazia/1960545.html. 
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attention to the means necessary for the Assad regime’s survival. Lastly, the case of 

Crimea demonstrated Kremlin’s potential of covertly fueling unrest and occupying the 

places where there is significant Russian population. Russia’s “covert” operations in 

Ukraine increased worries in Baltic countries and set an example for the rest of the 

post-Soviet territories including the South Caucasus.   

 

In the post-2008 period, Russia turned into an indispensable actor for the settlement of 

the disputes in South Caucasus. With its fortified bases in Armenia, Russia continues 

to be the main security guarantor for Yerevan, though not declared frankly, against 

Azerbaijan and Turkey. Thanks to its troop presence and unrivalled influence in 

Abkhazia and South Ossetia, Russia seems to have the final say over the resolution 

processes with Georgia. The 2013 presidential elections in Georgia also indicated that 

Kremlin can shape the domestic politics in this country and has the potential to enable 

the pro-Russian actors to come to power.  

 

1.1. Russia’s Energy Strategy  

 

Russia’s strategy is to control the transfer of Caspian energy resources to the 

international markets. Along with this strategy, Moscow opposes the alternative 

pipeline projects to transfer the Caspian energy resources through different routes. In 

this respect, Russia is realizing the South Stream pipeline project to export gas to the 

European countries through the Black Sea and made the Nabucco project nearly 

impossible to achieve. European countries including Turkey are fulfilling most of 

their energy needs from the Russian supply. The European countries’ dependency on 

the Russian energy export is approximately 40 percent. This dependency rate is about 

90 percent for some countries in Europe.  

 

Following the death of Nabucco project, the emergence of South Stream and Nord 

Stream projects are the results of Russia’s energy strategy. Moscow is trying to 

maintain its weight on the EU by supplying the natural gas and to keep the European 

countries dependent on Russia’s hydrocarbon resources. The limited reaction that the 

European countries gave to Kremlin following the Crimea crisis is the expected 

outcome of their energy dependency on Russia. At this point it should also be noted 

that Russia, too, is dependent on European countries to export its energy resources. 



594 
 

However in the short term Moscow enjoys the ability to sanction different European 

countries since it is not an overnight job to adapt an economy from one energy source 

to another. German industry is heavily dependent on Russian natural gas and the 

industry-driven German economy is the locomotive of the EU economy.  

 

1.2. Eurasian Union 

 

The Russian Federation initiated the Customs Union process leading to the 

establishment of Eurasian Union in order to block the growing Western and Chinese 

influence in the post-Soviet space. The EU’s economic integration attempt with the 

countries in Eastern Europe and South Caucasus, and China’s widening economic 

sphere of influence into the Central Asia are sources of concern in Moscow. Through 

the Eurasian Union project, Russia developed an alternative to the EU’s Black Sea 

Synergy and Eastern Partnership Program and planned to erect barriers in Central 

Asian countries against the Chinese influence. The Eurasian Union project 

demonstrates that Kremlin is aiming to rule the roost in the post-Soviet territories not 

just in political aspect but also in economic terms.   

 

Among the countries in the South Caucasus, until present only Armenia declared that 

it will join the Customs Union and subsequently the Eurasian Union. With this 

decision Armenia, preferred the deeper integration with the Moscow-led common 

market to the integration with the EU. It is apparent that the basic motivation behind 

the Yerevan’s decision is to secure its territorial claims against Azerbaijan rather than 

the expected economic benefits from the Eurasian Union. Having signed the 

comprehensive free trade agreement with the EU, Tbilisi disclosed its decision that 

Georgia is not planning to join the union. Azerbaijan, without openly rejecting the 

proposal, pointed out that Baku’s priority is integration with the Western institutions 

and that there is still an ongoing accession process to the World Trade Organization.3  

 

The Eurasian Union is planned to be launched in 2015 with Russia, Kazakhstan, 

Belarus and Armenia being the present members, and afterwards Kyrgyzstan and 

                                                        
3 Elnur Ismayılov, “Russia’s Eurasian Union and Armenia,” [in Turkish] Wise Men Center for 
Strategic Studies (BILGESAM), March 23, 2014, Accessed April 20, 2014, 
http://www.bilgesam.org/incele/552/-rusyanin-avrasya-birligi-projesi-ve-
ermenistan/#.U3DQxigWeZQ. 
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Tajikistan are expected to enter the Union. Due to the Crimea crisis with Ukraine, the 

Eurasian Union’s enlargement process seems to continue without Kyiv and thus the 

Union would not be sizeable enough to be considered as a global actor.4 However, it 

is likely that the Russian Federation will put more pressure on other post-Soviet 

countries including Georgia and Azerbaijan for their accession to the Union. 

  

2. Western Involvement in the South Caucasus  

 

The US and European Union have endeavored to exert influence in the South 

Caucasus in the post-Cold War era by engaging in the region in both security and 

energy realms. The region’s proximity to Russian territory emerged as an asset for the 

US and the projects for alternative energy routes independent of Kremlin’s control 

appeared as opportunities for European countries. Though the integration of the South 

Caucasus with the Euro-Atlantic security system proved to be more difficult than it 

seemed, Azerbaijan and Georgia have preserved their Western orientation in order for 

more independent relations with Russia.  

 

In the post-Soviet South Caucasus, the US has supported the democratization 

movements and encouraged the establishment of Organization for Democracy and 

Economic Development (GUAM) with the participation of Azerbaijan and Georgia 

alongside Ukraine and Moldova. NATO’s Peace for Partnership program included 

Azerbaijan, Armenia and Georgia and increased the interaction between the alliance 

and militaries of these countries. Following the September 11 attacks, US claimed that 

there is “security vacuum” in the Black Sea and attempted to extend the Operation 

Active Endeavor (deployed in the Mediterranean Sea) into the Black Sea. In 2003, the 

US together with Azerbaijan and Kazakhstan established the Caspian Guard Initiative 

to ensure the security of oil transportation in the Caspian Sea. With the colored 

revolutions in Ukraine and Georgia, and through Romania’s and Bulgaria’s accession 

to NATO in 2004 and to EU in 2007, Western influence in Black Sea has become 

visible.  

 

                                                        
4 Anton Barbashin, “A Eurasian Union No More?,” The National Interest, April 23, 2014, Accessed 
May 8, 2014, http://nationalinterest.org/feature/eurasian-union-no-more-10296.  
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In the Caspian Sea region, the US has supported the projects designed to decrease 

Europe’s dependency on Russian energy supplies. US authorities have opposed the 

Russian monopoly over the supply of the Caspian energy resources and backed new 

supply routes (like Baku-Tbilisi-Ceyhan and Nabucco) to carry Caspian oil and gas to 

the European and world markets. US companies have been taking part in oil and gas 

drilling and production projects in the Caspian basin. Similarly the EU, in order to 

diversify its energy supplies, has been in search of alternative transfer routes outside 

the Russian territories. For this reason, the Union supported the BTC and Nabucco 

projects, and European companies have involved in energy production and transport 

projects in the Caspian basin.  

 

Western Involvement Waning? 

 

In the post-2008 period, the developments in the South Caucasus are viewed as the 

indicators for declining Western influence. In contrast to the Russia’s increasing 

weight on the disputes in the region, the US and the EU have abstained from taking 

action to change the course of events. Three are three main reasons that led the 

observers to think that the Western influence is diminishing. The first one is the 

immediate result of the war that took place in the summer of 2008. The Russia-

Georgia War displayed that the countries in the South Caucasus have no security 

assurance against Russian aggression. The countries in the region might have had the 

conviction that integration with the Euro-Atlantic security system is a good way to 

maintain independence against Russia. In the aftermath of the war in 2008, however, 

the pro-Western actors in the South Caucasus could have revised this conviction 

considering that a working collective security system against Russia seems 

unrealistic.  

 

The second major reason is international community’s inability of settling the 

disputes in the region. Given the existing global and regional balances, UN system 

solves nothing in the South Caucasus. The UN Security Council resolutions against 

the Armenia’s invasion of Azerbaijani territories have not affected Yerevan’s stance 

and insistence on invasion. Likewise, the OSCE Minsk Group has been ineffective to 

bring the parties to an agreement. Co-chairmen of the Minsk Group -the US, Russia 
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and France- do not have the willingness to pressure Armenia to end its occupation 

even over surrounding regions of Nagorno Karabakh. The ineffectiveness of OSCE 

compels the Azerbaijani side to seek support or at least neutrality from Moscow, 

which seems quite unlikely taking the existing close affinity between Russia and 

Armenia into consideration. For the cases of Abkhazia and South Ossetia, the inability 

of UN system and the OSCE is also evident. Russia, by putting its own peacekeepers 

on the ground from the early 1990s, has prepared the necessary conditions for the 

independence of these two breakaway regions. Russia’s monopoly in mediation and 

peacekeeping missions in the region thus makes the UN system impotent and 

ineffective  

 

The third major reason is the American position on the Nagorno Karabakh dispute. 

The United States maintains its pro-Armenian stance on the Nagorno Karabakh 

conflict despite the ongoing Armenian occupation of Azerbaijani territories and the 

UN Security Council resolutions against the occupation. The Armenian lobbies in the 

US shapes Washington’s position and leads to a biased perspective among the 

American policy makers in the Nagorno Karabakh dispute. Baku’s support to the 

Washington’s counterterrorism policy in the post-September 11 period and 

contribution to the Northern Distribution Network in supplies to and from 

Afghanistan did not change Washington’s attitude. The US has continued to prefer 

Armenian interests over Azerbaijan’s legitimate concerns for its territorial integrity. 

The steady cooperation in energy realm between Baku and Washington, the former’s 

key role in the Southern Corridor projects and contribution to Israel’s energy security 

also have not changed the US policy makers’ position on the dispute.  

 

3. Turkey’s Position and Concerns 

 

Given its track record in the post-Cold War period, Turkey has had an evolving role in 

the security and energy rivalry on the Southern Caucasus. Turkey, as a NATO 

member and having good relations with Russia is progressively more engaged with 

the region through its strategic relations with Azerbaijan and Georgia. Although 

Ankara’s initiative to normalize relations with Armenia could not achieve the 

expected confidence-building in the region and led to a temporary chill between 

Ankara and Baku, Turkey and Azerbaijan have in a short time recovered their 
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bilateral sturdy bond and embarked on common projects. Turkey, viewing the 

Southern Caucasus critical for its national security, supports the independence of 

countries in the region, preservation of their territorial integrity and favors the 

peaceful resolution of the protracted conflicts in Nagorno-Karabakh, Abkhazia and 

South Ossetia.  

 

With the weakening Western involvement in and Russia’s return to the South 

Caucasus, Turkey might both encounter challenges and have opportunities in its quest 

for settling the region’s disputes. Russia is currently the dominant power in the region 

and without Kremlin’s consent it seems quite difficult to set the stage for lasting 

solutions to these conflicts. However, it is also manifest that the survival of Abkhazia 

and South Ossetia highly depends on Moscow and apart from a few countries 

alongside Russia no state or international organization recognized the independence 

of these entities. The gradually increasing tension between Azerbaijan and Armenia is 

not sustainable, and Armenia’s dependency on Russia cannot last forever. These 

conflicts require an eventual reconciliation. 

 

Turkey, utilizing its positive relations with conflicting parties has the potential to 

mediate in Georgia’s breakaway regions, Abkhazia and South Ossetia. Ankara is in 

favor of Georgia’s territorial integrity and also good ties especially with Abkhazia. 

There are doubts whether it is going to be fruitful to take new steps towards Turkish-

Armenian normalization after the experience in 2009. Turkish-Armenian relations can 

only be normalized in parallel to the settlement of the Nagorno Karabakh dispute. 

However, Armenia has no future plan to withdraw from the occupied territories and 

give up the claims regarding the 1915 events against Turkey. Instead, Armenia and 

Iran are fueling Talysh separatism5 in order to create a new ethnic problem for 

Azerbaijan. Armenia alongside the diaspora in Americas and Europe are presenting 

the 1915 events as genocide to receive compensation in the short term and in the long 

term to gain territory from Turkey. The irredentist discourses6 used by Armenian 

                                                        
5 Mehmet Fatih Öztarsu, “Why Does Iran Fueling Ethnic Tension?,” [in Turkish]  May 16, 2013, 
Accessed April 13, 2014, http://www.fatihoztarsu.com/iran-etnik-catismayi-neden-korukluyor.html. 
6 “Sargsyan: We captured the Nagorno Karabakh and it is your duty to seize the Mount Ararat,” [in 
Turkish] EurActiv, July 26, 2011, Accessed 23 April, 2014, http://www.euractiv.com.tr/yazici-
sayfasi/article/sarkisyan-karabagi-biz-aldik-agriyi-almak-size-kaldi-020027.  
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authorities might sound romantic at the moment but these discourses indicate the 

tendency for future national goals.  

 

Turkey’s another security concern in the South Caucasus might be the PKK/KCK’s 

activities in Armenia and Nagorno Karabakh. Cooperated extensively with the 

ASALA in training, international networking and weapons procurement in the past, 

the PKK/KCK terrorist organization has been mainly engaged in fund-raising 

activities in Armenia by operating under the guise of seemingly civilian institutions, 

associations and foundations. Certain Armenian political parties such as 

Dashnaksutyun (Armenian Revolutionary Federation- ARF) are known to have links 

with the PKK/KCK. The terrorist PKK/KCK using Kurdish nationalist narratives also 

indoctrinate and recruit Yezidis in Armenia through the networks formed around the 

institutions such as Kurdish Cultural Center in Yerevan.7  

 

Regarding the energy field, Turkey’s position promises a better picture.  Turkey, 

Azerbaijan and Georgia have developed a strategic partnership in energy realm 

through the Baku-Tbilisi-Ceyhan oil pipeline and Baku-Tbilisi-Erzurum gas pipeline 

projects. Turkey’s main strategy is to be an energy hub for the transport of Caspian oil 

and gas resources to Europe and international markets. For this strategy, it is in 

Turkey’s interests to support peace and stability in the Caspian basin and the South 

Caucasus for the safety of energy routes in the region. Turkey, alongside the Western 

states, supports the diversification of energy routes to carry the Caspian resources to 

the outside markets. Turkish authorities avoided direct confrontation with Russia in 

South Stream and Nabucco projects and maintained its good relations with Moscow. 

Turkey however initiated the construction of an alternative pipeline project -Trans 

Anatolian Natural Gas Pipeline (TANAP)- to import and transfer the Azerbaijani 

natural gas to Europe. The TANAP project is a good model on how to manage the 

divergent interests with Russia in spite of the rivalry on transport routes of Caspian 

energy resources. 

 

                                                        
7 “PKK Failed in Armenia,” Interview with Alexander Murinson by Mehmet Fatih Öztarsu, Strategic 
Outlook, July 11, 2012, Accessed February 20, 2014, http://www.strategicoutlook.org/interviews/news-
-pkk-failed-in-armenia.html.  
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Kazakhstan’s oil reserves and Turkmenistan’s natural gas reserves are expected to be 

the main reasons for competition during the course of the New Great Game around 

the Caspian basin. The transport routes for these energy reserves are critical at both 

regional and global stage. Kremlin’s purpose is to maintain Kazakhstan’s and 

Turkmenistan’s dependency on Russia for exporting their energy resources to 

international markets. Iran is aiming to have the pipelines carrying Caspian oil and 

gas to western markets pass through its territories. The decreasing hostility and 

burgeoning normalization between the US and Iran might bring about new 

opportunities for Tehran to achieve its ambitions in the Caspian basin. China in 

accordance with its own energy needs turns towards these two countries alongside 

Uzbekistan and makes agreements for new pipelines transporting oil and gas across 

the Central Asia. Even India and Pakistan develop projects to bring Turkmen gas to 

the south through Afghanistan. And Turkey, in line with its strategy of being an 

energy hub in the region, newly involves in the competition for the transport of 

Turkmen gas to Anatolia and Europe. The best way for Turkmen gas seems the 

underneath of the Caspian Sea, Azerbaijan, Georgia and Turkey route if Baku and 

Ashgabat resolve their bilateral problems.   
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A BRIDGE BETWEEN EAST AND WEST: TURKEY’S ENERGY POLICY 

 

Azime Telli* 

 

  ABSTRACT 

 

Turkey with a strategic importance for oil and natural gas producers is also a 

candidate to be an energy market for the future.  This paper deals with energy policy 

of Turkey as a bridge for energy to connect Europe to Asia and Middle East. The 

main variable that will influence the future of Turkey is about the decision on the 

energy transfer pipelines that will transfer the energy between the Asian and the 

European countries. Because of its geographical and strategic location, Turkey is in 

an important position to vary European countries supply. This article identifies the 

differences between being an energy corridor, hub or center. Turkey implements 

energy as a strategic foreign policy tool. This strategy, which is aimed at creating an 

energy transit corridor, can become proactive, making Turkey a hub or a center. 

 

 

Key Words: Energy policy, energy security, Turkey, pipeline, energy corridor, 

geopolitic. 

 

 

  DOĞU VE BATI ARASINDA BİR KÖPRÜ: TÜRKİYE’NİN ENERJİ 

POLİTİKASI 

 

 

Petrol ve doğal gaz üreticileri için stratejik bir öneme sahip olan Türkiye, gelecekte 

enerji pazarı olmaya da aday bir ülkedir. Bu çalışmada, enerji kaynaklarının Orta 

Doğu’dan Avrupa ülkelerine transferinde köprü konumunda olan Türkiye’nin enerji 

politikası ele alınacaktır. Türkiye’nin geleceğini etkileyecek olan temel değişken 

enerjinin Asya’dan Avrupa ülkelerine transferinde kullanılacak boru hatları 

konusundaki tercihidir. Türkiye, coğrafi ve stratejik konumu nedeni ile Avrupa 
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ülkelerinin enerji tedarik kaynaklarının çeşitlendirilmesinde önemli bir ülkedir. 

Çalışmada enerji koridoru, enerji üssü ve enerji merkezi kavramları arasındaki fark 

ortaya konulacaktır. Enerji, Türkiye’nin stratejik dış politika araçları arasında yer 

almaktadır. Enerji transit koridoru haline getirmeyi hedefleyen bu stratejinin 

proaktifleştirilmesi Türkiye’yi enerji üssü ya da merkezi haline getirebilir. 

 

Anahtar Kavramlar: Enerji politikası, enerji güvenliği, Türkiye, boru hattı, enerji 

koridoru, jeopolitik. 

 

Introduction 

 

Turkey with a strategic importance for oil and natural gas producers is also a 

candidate to be an energy market for the future. Turkey can be regarded as an energy 

corridor mainly because it is a natural bridge between Western Europe, the Southern 

Mediterranean and hydrocarbon rich regions in North and North-East Eurasia, the 

North-East Caspian and the East and South-East Middle East. 

The main variable that will influence the future of Turkey is about the decision on the 

energy transfer pipelines that will transfer the energy between the Asian and the 

European countries. In fact, 73% of world’s proven oil and 72% of the world’s proven 

gas reserves are located in Turkey’s neighborhood, which includes the Russian 

Federation, the Caspian and the Middle Eastern countries as suppliers.1  

As a result, Turkey has emerged as an energy transit country, yet with further 

aspirations to become an energy hub, and even an energy center. Because of its 

geographical and strategic location, Turkey is in an important position to vary 

European countries supply.2 

 

Turkey’s energy profile 

Turkey is at the crossroads of several volatile, strategically positions and has 

economically important regions, including the triangle of the Middle East, Central 

Asia and Caucasus. At present Turkey is the world’s 17th largest country in terms of 

                                                        
1 Cenk Sevim, “Geçmişten Günümüze Enerji Güvenliği ve Paradigma Değişimleri”, Stratejik 
Araştırmalar Dergisi, Yıl. 7, Sayı. 13, Mayıs 2009, p. 93. 
2 Elnur Osmanov, “Rusya’nın Süper Güç Olma Hesapları ve Enerji”, 
http://www.tasam.org/index.php?altid=75 ( Accessed 17 May 2010). 
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economy and approximately its population are 73 million people in 2010, so Turkey’s 

energy needs are increasing rapidly.3  

Total final energy consumption of Turkey has grown rapidly in the last decade. The 

energy demand of Turkey is growing by 8% annually, one of the highest rates in the 

world.4 Despite being encircled by the world’s largest energy-wealthy regions, Turkey 

can be called as an energy poor country.  

As a net importer, and itself a major market for producers Turkey’s importance lies in 

its ability and willingness to develop a major transit system for gas as well as oil, 

enabling hydrocarbon resources to access European markets by pipeline routes from 

such diverse regions around Turkey, such as the Middle East, the Caspian Region and 

Central Asia.5 

 

Turkey’s energy policy as a transit country 

Turkey’s economy requires growing new raw materials, however; limited domestic 

natural resources oblige her to meet its demand by buying from external resources. 

Therefore, energy policy of Turkey has direct links with her foreign policy.6 

The density of Turkey’s demand from outside, which means that 74% of the total 

primary energy consumption needs a supply of energy from surrounding regions and 

countries, has been increasing year by year. Therefore, Turkey’s relation with the 

countries which imports its energy is a critical issue in terms of foreign policy. In 

addition, Turkey’s geopolitical location is one of a crossing state for the countries 

with energy resources to export.7 

Thus, the issues of energy security, energy diplomacy and a national energy strategy 

in Turkey’s foreign policy are a concern not just for Ankara, but also for many related 

countries and Europe. Turkey’s national energy policy consists of three components:8 

                                                        
3 The World Factbook-Turkey, CIA, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/tu.html/ (Accessed 21 Jun 2013). 
4 World Energy Outlook 2011, IEA, 
www.worldenergyoutlook.org/media/weowebsite/2011/es_turkish.pdf/ (Accessed 24 Jun 2013). 
5 Energy Security and Sustainable Development in Asia and the Pacific, Policy Options for Energy 
Security and Sustainable Development 2010, UN Economic and Social Commission for Asia and the 
Pacific, s. 5, http://www.unescap.org/esd/energy/ (Accessed 05 Jun 2013). 
6 Mehmet Bülent Uludağ et al, “Turkey's Role in Energy Diplomacy from Competition to Cooperation: 
Theoretical and Factual Projections”, International Journal of Energy Economics and Policy, Vol. 3, 
Special Issues, 2013, p. 105. 
7 Mustafa Balat, “Security of energy supply in Turkey: Challenges and solutions”, Energy Conversion 
and Management, 51, 2010, p. 2002. 
8 T.C. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Enerji Stratejisi, http://www.mfa.gov.tr/turkiye_nin-enerji-
stratejisi.tr.mfa/ (Accessed 20 Jun 2013). 
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The second one is to ensure a sustainable, high quality and cheap energy supply. The 

third is to function as a bridge of energy by maintaining the country’s geopolitical 

opportunities. 

In this geographical position, Turkey directly or indirectly borders the oil and gas rich 

areas of the world. Surrounding regions, Middle East, North Africa, Caspian Basin 

and Russian Federation are all rich in oil and gas reserves. Among them, the latest 

reserves have been discovered in Caspian Sea. In the Caspian region, Kazakhstan, 

Turkmenistan and Azerbaijan are the countries that have substantial gas and oil 

reserves. 

It is possible to say that, energy and sources of energy are directly related with the 

countries and region’s destiny. Turkey’s role as a gateway through which oil and gas 

enter the EU is becoming increasingly important as the EU deals with the interrelated 

problems of ensuring energy security and the provisions of energy supplies from 

multiple sources at competitive prices.9  

 

Turkey’s energy strategy 

Turkey as an energy transit corridor implies a variety of oil and gas pipelines, and 

other sorts of transportation, originating from Russia, the Caspian and the Middle 

East, not only for the Turkish market, but also for Europe and other markets via the 

Mediterranean.10  

Turkey, in this scenario, receives certain transit fees; however, it fails to prioritise 

domestic needs, is satisfied with average transit terms and conditions, and can not re-

export a considerable amount of the oil and gas passing through its lands.  

Turkey as an energy hub stresses Turkey’s extensive influence on a web of oil and gas 

pipelines as well as Liquefied Natural Gas (LNG) trade, not only in terms of its ability 

to influence transit terms and conditions, but also in re-exporting some of the 

hydrocarbons passing through this system.11  

                                                        
9 Arzu Yorkan, “Avrupa Birliği’nin Enerji Politikası ve Türkiye’ye Etkileri”, Bilgesam, s. 25, 
www.bilgesam.org/tr/Makaleler/Abd/Avrupa%20Birliginin%20Enerji%20Politikasi%20Ve%20Turkiy
eye%20Etkileri.pdf/ (Accessed 15 Jun 2013). 
10 Mert Bilgin, “Turkey’s Energy Strategy: What Difference Does It Maket o Become an Energy 
Transit Corridor, Hub or Center?”, UNISCI Discussion Paper, No 23, p. 114. 
11 Justyna Misiagiewicz, “Turkey as an Energy Hub in the Mediterranean Region”, Spectrum: Journal 
of Global Studies, 4:1, 2011, p. 111.  
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Compatibility between international agreements and the domestic energy mix is of 

utmost significance in avoiding a negative impact of one on the other and describes 

the level of success if Turkey becomes an energy hub.  

Turkey as an energy center depicts a situation in which Turkey’s energy hub features 

have been supported by massive investment, such as in nuclear power plants, a 

renewable energy program and a comprehensive infrastructure composed of 

additional refineries, natural gas storage facilities, LNG trains, vessels, marine 

terminals and ports. Turkey as an energy center also requires the achievement of 

sufficient energy intensity and a sustainable energy mix.12 

According to this approach Turkey as a corridor refers to East-West pipelines. Turkey 

as an energy hub implies East-West and North-South pipelines. Turkey as an energy 

center defines multidimensional pipelines with extensive capacities as well as storage 

facilities to balance and regulate the flow of oil and gas from suppliers to markets. 

This categorization, which is extensively based on pipelines, skips the significant 

relationship between energy geopolitics, foreign policy initiatives and industry.13  

It is therefore useful to point out that Turkey’s interest in becoming an energy transit 

corridor, hub or center passed through four phases:14 

1. Early phase with political-cultural concerns: 1991-1994. 

2. East-West energy corridor originating from Caspian: 1994-2005. 

3. East-West energy corridor originating from Eurasia and the Middle East: 2005-

2009. 

4. East-West and North-South energy transit hub originating from Russia, the Caspian 

Sea and the Middle East: 2009 and onwards.  

Consequently, Turkey’s energy discourse turned into a “retroactive energy strategy” 

arising from the interaction of Turkey with concerned countries:15 

1-with the US, especially with oil and gas pipelines from the Caspian Sea, which led 

to the BTC oil and BTE gas pipelines; 

2- with the EU as well as Greece and Italy with natural gas pipelines as in the cases of 

Turkey-Greece-Italy interconnections and the Nabucco project; 

                                                        
12 Gökhan Bacik, “Turkey and Pipeline Politics”, Turkish Studies, 7:2, 2006, p. 300. 
13 Gareth M. Winrow, “Turkey and the East-West Gas Transportation Corridor”, Turkish Studies, 5:2, 
2004, p. 33. 
14 Bilgin, ibid, p. 111. 
15 Mehmet Bülent Uludağ et al, “Turkey's Role in Energy Diplomacy from Competition to 
Cooperation: Theoretical and Factual Projections”, International Journal of Energy Economics and 
Policy, Vol. 3, Special Issues, 2013, p. 110. 
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3-with Russia with the Russia West and Blue Stream gas pipelines as well as the 

proposed Samsun-Ceyhan oil pipeline project; 

4-with Azerbaijan and Georgia, with oil and gas transportation from the Caspian Sea 

to Turkey; 

5-with Iran with the Tabriz-Erzurum-Ankara gas pipeline on the one hand and further 

extension projects from Turkmenistan to Turkey via Iran on the other; 

6- with Iraq not only with the Kirkuk-Yumurtalik oil pipeline but also with the 

possibility of including Iraqi gas within the Nabucco pipeline; 

7- with Iraq, Syria and Egypt with the extension of the Arab Gas pipeline to Turkey, 

and possibly to Europe via Nabucco; 

8- with Qatar, with the possibility of a gas pipeline extension to Turkey and more 

LNG trade via Turkey; 

9- with Israel with the possibility of extending pipelines from Ceyhan to Haifa.  

 

Conclusions 

Fossil energy (oil, coal and natural gas) is the most important energy sources for 

modern human life. Energy demand, especially electricity and natural gas, of Turkey 

is projected to grow by 8% annually. It should be noted that approximately 74% of 

Turkey’s energy demand is met by imports from other countries.  

Turkey has several projects about natural gas’s usage in country and its transport to 

Europe. Also, this trend is likely to continue in the near future. In order to realize the 

aim of becoming the energy bridge between the West and East, Turkey should have 

an energy policy compatible with that of EU. 

Europe and Turkey are rapidly growing importers and consumers of natural gas, due 

to the fact that Turkey is surrounded by major gas exporting countries in the Middle 

East and the Middle Asia. It is expected that significant amounts of crude oil and 

natural gas will be transported via Turkey to the European countries in the near future.  

Turkey, under these conditions, emerges as an energy corridor with certain 

geopolitical advantages. Can Turkey move on from being an energy transit country to 

an energy hub, or even a center, with strategic advantages? This may be possible, yet 

it is constrained by certain discrepancies and it is highly related to several 

contingencies.  

First of all, Turkey will need, and in fact is in search of, the construction of additional 

oil and gas pipelines under good contractual terms from suppliers such as 



608 
 

Turkmenistan and Iran. Secondly, Turkey suffers not only from “take or pay” and “no 

re-export” obligations in its international gas agreements, but also from inconsistency 

in its domestic energy structures.16 
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BORDER SECURITY IN CENTRAL ASIA–LOOKING FORWARD TO 2014 

 

Erdal Düzdaban* 

 

Introduction 

 

After the collapse of the Soviet Union in 1991, Central Asian republics suddenly 

found themselves independent states. -Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, 

Kyrgyzstan, and Turkmenistan-, faced the task of creating their own foreign policies: 

with each another, with their former ruler to the north, with Islamic countries to the 

south, and with the West. While Central Asia continues to struggle for political and 

socio-economic stability, democratic, social and economic reforms have been 

hampered by the harsh realities of political and financial crises. Yet, security issues 

have not been formulated which aimed to strengthen border security and stability in 

the region. 

In particular, the ability of these states to constrain the intrusive influence on security 

issues of regional  super-powers developed only gradually through the 1990s. Central 

Asian leaders have been hesitant and inconsistent in formulating regional agendas or 

structures for security cooperation. Some of these regional frameworks, structures and 

processes have had a clearly pronounced security agenda; in other cases the security 

function is only incipient. They have been diverse, usually uncoordinated and 

unconsolidated, and sometimes in competition with one another. 

After 9/11, it is understood that stability in the region is one of the key security 

components in the world, since terrorism and organized crime groups, like any 

multinational organizations interconnected with each other benefit from globalization. 

In order to have a common approach against such threats, a number of international 

programmes have been designed to overhaul, equip, and reform the region’s border 

control practices. These types of programmes are not unique to the Central Asian 

states but rather are part of donor states and international organizations funded border 

management assistance processes on a global scale, and include construction of 

border crossing points and assistance in revising border control strategy, provision of 

equipment, and training at all levels starting from basic to the advanced levels. The 
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objective of those programmes is to help the Central Asian republics achieve borders 

that are both more secure and more open. 

Border control in Central Asia is not an easy sector; In some republics, border 

services are well integrated into a strongly structured apparatus, while in other 

republics, border services are poorly equipped, minimally funded, and suffering from 

inefficient and patchy management from national headquarters.  

This paper takes on the issue of border management support to the Central Asian 

republics and tries to find out answer for common approach in the region beyond 

2014. 

 

Central Asia States and Boundary Lines 

 

 

 

 

The region of Central Asia is bounded, roughly by the Russian steppe to the north, the 

Tien Shan Mountains to the east, the Caspian Sea to the west, and the western part of 

the crescent of Islamic countries that stretches from Iran to Pakistan to the south. An 
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older term for this general area is inner Asia which refers to landlocked parts of the 

Asian continent, including western China, Tibet and Mongolia. 

The five states are central as well in the sense that they lie between two distinct 

civilizations; Slavic Christendom to the north and the world of Islam to south.  

All have high rates of fertility each one’s population is disproportionality young and 

life expectancy throughout the region is lower than in the more developed world. The 

region is peripheral in the political and economic calculations of the west, but 

instability in the region affects dangerously the security not only in the west but also 

in east part of the world as well. 

 Nuclear weapons and the site of trafficking in nuclear material to the countries south 

are also serious issues, terrorism and extremist movements in Central Asia is also 

under the question. The issue of drug trafficking in many ways look is dramatic 

problem in the region and being used as a source for funding criminal and terrorist 

groups.  

And of course border disputes and non delaminated borders have also attracted the 

international actors. Their new and undelineated borders would be vulnerable to rising 

Islamist currents or cross-border ethnic conflict. 

 

Afghanistan and Stability in the Region  

 

Despite near constant warnings of imminent chaos, Afghanistan has come a long way 

since the overthrow of the Taliban in 2001. Security has improved markedly, and the 

economy has stabilized. A national assembly has ratified and impressive constitution 

and presidential elections were held. If progress continues, the reconstruction of 

Afghanistan will mark a significant victory in the war of terrorism. If it flags, the 

recent gains will start to erode. Central Asia as a whole is also at a turning point. All 

saw Afghanistan as a security threat and thus were eager to help. 

 

The Central Asian states are arguably no more cooperative when it comes to regional 

projects. Central Asian states have fundamentally different ways of coping with their 

proximity to Afghanistan. Tajikistan maintains a largely porous border and exports 

some electricity to Afghanistan. Uzbekistan, by contrast, has sealed off its border with 

Afghanistan and—with the exception of granting passage to the Northern Distribution 

Network (NDN) and providing electricity to Kabul and northern Afghanistan. Kyrgyz 
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Republic has gained lucrative rents and contracts from the United States in exchange 

for allowing the Manas Transit Center to operate. 

 

Supporting Border Management and Security  

Central Asian region has come to host a variety of border management assistance 

programs. The International Organization on Migration (IOM) focuses on improving 

border management information systems at ports of entry and was essential in 

introducing new passport systems in the region, and training Central Asian officials 

how to secure and check travel documents. 

The OSCE is now actively involved in overhauling Central Asian states’ border 

security strategies and training officials. The OSCE is dealing not only with 

institutional capacity development but also inter-agency and international cooperation 

within the frame of National Border Management Strategy. 

The United Nations Development Program (UNDP) and the EU jointly sponsor a 

multiyear program across all five republics that seek to refurbish all Central Asian 

border services.  

European Union, border assistance became a centerpiece in its Central Asia strategy 

that sought to deter trafficking of drugs and people across Eurasia to the borders of 

Schengen Europe while also seeking to make the region more democratic. 

Russia discretely advises Tajikistan and Kazakhstan on border control and provides 

training.  

China, under the auspices of the Shanghai Cooperation Organization, has donated 

equipment to Kyrgyz border guards on an ad hoc basis in service to good neighborly 

relations.  

The United States provides a range of equipment and training through a half-dozen 

government agencies. 

These sponsors have different reasons for their involvement in Central Asia. Some see 

the region as part of their global portfolio. 

 

Central Asia Border Security Initiative (CABSI) 

CABSI brings together national counterparts from Kazakhstan, Kyrgyzstan and 

Tajikistan, EU Member states’ representatives, high-level representatives of the 

European Commission, European Union Delegations’ Heads in Central Asia, 

members of the international donor community and agencies involved in border 
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security technical assistance, such as the OSCE, UNODC, IOM, the Russian 

Federation, the United States of America, China, Japan and other stakeholders. 

It is platform for discussion effective border security, facilitation of licit trade and 

transit, and the fight against drugs trafficking, and their effects and direct impact on 

the European Union. The aim of CABSI is to steadily develop a comprehensive and 

sustainable integrated border management approach in Central Asia in order to 

improve border security, facilitate trade and promote economic development. The 

approach will greatly contribute to the prosperity, stability and security in Central 

Asia, and supports the EU Strategy in Central Asia. 

 

China  

The government of the People’s Republic of China has increased its interest in recent 

years in Central Asia, especially the Central Asian nation’s oil and gas reserves, 

commodities which are highly valued by Beijing to ensure China’s continued growth 

in different areas in the short and long term. In principle, Beijing’s interest in 

Uzbekistan, as well as other Central Asian states (particularly Kazakhstan) has large 

quantities of these resources, which are seen by the Chinese government as vital to the 

country’s future growth. In recent years, China has led an aggressive foreign policy to 

secure a constant supply of oil and gas.  

 

Beijing also wants stability in the former Soviet states of Central Asia, a region 

globally considered as a tinderbox of extremist Islamic militancy that could spread to 

its own territory. Beijing has stressed the importance of maintaining stability in 

Central Asia through the China-backed Shanghai Cooperation Organization (SCO).  

The Chinese political scientist Wu Sezhi said that “the creation of the SCO meets the 

political and economic interests of China in Central Asia and increases its influence 

over the former socialist republics. Their role as objects of geopolitical strategy for 

the United States and Russia is diminishing, and they are showing growing 

confidence in China.” 

 

Collective Security Treaty Organization (CSTO)  

In May 2002 Russia agreed with Kazakhstan, Kyrgyzstan and Tajikistan to create a 

Collective Security Treaty Organization (CSTO), .the CSTO was assigned to address 

new threats and challenges through a joint military command located in Moscow, a 
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rapid reaction force for Central Asia, a common air defense system and ‘coordinated 

action’ in foreign, security and defense policy. 

 

There are growing indications that the ongoing transformation of the Collective 

Security Treaty Organization (CSTO) from a more narrowly focused collective 

security organization into a body capable of meeting a much wider set of modern 

threats is trying to fill potential voids in Central Asian security after the NATO 

withdrawal from Afghanistan in 2014. 

 

During CSTO Summit in Moscow on May 15, 2012, President Vladimir Putin 

stressed that the CSTO’s role in international security will “continue to grow.” This 

policy to strengthen the role of the CSTO in the context of what Moscow perceives as 

NATO’s declining influence in Central Asia is also calculated to boost Russia’s role 

in regional security, securing its near monopoly in the arms market as well as 

increasing its leverage in political and economic issues. 

 

The differences within the CSTO are most frequently especially in relation to the new 

Collective Rapid Reaction Forces which is mainly a Russo-Kazakh force grouping 

with smaller-scale participation by other members and no involvement by Uzbekistan. 

 

European Union  

During a meeting which were held on 24 July 2012 in Dushanbe, the EU Special 

Representative for Central Asia, Patricia Flor mentioned the implementation of the 

EU Strategy for Central Asia and she also stated that “…Given the proximity to 

Central Asia to Afghanistan, the EU will pay more attention to security issues. 

The EU intends to offer high-level dialogue with the countries of the region to 

Afghanistan and this initiative will be discussed at the forthcoming meeting of the 

EU-Central Asia at the level of Foreign Ministers". 

 

The Border Management Program for Central Asia (BOMCA) 

EU has been exporting border management assistance to the Central Asian republics 

via the Border Management Program for Central Asia (BOMCA) since 2003, which 

has sought to train border guards, provide technology and infrastructure at border 
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crossings, and prod states to manage their borders in cooperation with their neighbors. 

BOMCA is funded by the EU and implemented by the UNDP. 

 

BOMCA encouraged the Central Asian states to adopt Integrated Border Management 

(IBM) methods as used by the EU. IBM lowers the cost of border control and 

provides condition to use states pool policing resources. IBM would get governments 

to shift away from Soviet principles of unilateral and aggressive control toward more 

cost-effective and efficient modes based on cooperation and risk management that 

would improve security and enhance licit movement of goods and people. The 

BOMCA program is funded until June 2014. It seeks to professionalize and build up 

the capacity of Central Asian border services.  

 

The Organization for Security and Cooperation in Europe  

OSCE is a key player in security sector reform across Central Asia, including border 

management assistance. This role includes a number of objectives i.e. helping states 

draft new border laws, training members of border services, and providing support for 

IBM initiatives in the region.  

OSCE activities toward security-sector reform, border management assistance have 

unquestionably become a substantial part of OSCE missions in Central Asia, 

especially in Tajikistan. The organization’s Border Management Staff College and 

technology training initiative in Tajikistan draw on an extraordinary budget that is 

equivalent to OSCE-Tajikistan’s entire annual ordinary budget.  

 

The OSCE played a lead role in assisting the Tajik and Kyrgyz governments to 

develop National Border Strategies (NBS). This is an essential task as regional 

governments continue to use border laws and strategies that are thinly-revised bundles 

of Soviet military regulations and directives. 

The OSCE has made its second mark with the Border Management Staff College 

(BMSC), the BMSC is part of a regional border reform strategy.   The shift toward 

training will not be without difficulties. Central Asia’s officials are eager to receive 

free high-tech equipment and aid to build facilities and border infrastructure but they 

remain lukewarm when it comes to less lucrative training initiatives.  
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The Russian Federation  

Since Moscow has long-term strategic interests in Central Asia and genuine concern 

about preserving regional peace, it wants to not act alone to resolve a future crisis and 

in this sense has to find ways of ensuring that at least some countries would join 

Russia in a “collective response.” 

 

The United States  

U.S. policy in Central Asia is largely associated with the Manas Transit Center in 

Kyrgyzstan, the Northern Distribution Network, and now the New Silk Road 

initiative.  

U.S. assistance is segmented across a number of government agencies that run distinct 

border aid programs.  

During the OSCE Ministerial Conference of the Central Asia Border Security Initiative, 

Geoffrey Pyatt, Principal Deputy Assistant Secretary, Bureau of South and Central 

Asian Affairs pointed out that “…The United States continues to look toward a future 

where the countries of Central and South Asia work together and with the 

international community to achieve greater economic integration, and the prosperity 

that will come with it. Although the pace of change is often slow and the challenges 

substantial, U.S. involvement can and will focus on long-term, meaningful results”. 

 

Conclusion 

Border Security in Central Asia is an important issue not only for regional states, but 

also for all actors involved in providing assistance to the border agencies.  

 

Since transnational threats need synchronized responses, there should be cooperation 

among all parties to address threats in order not to overlap activities and to use 

financial and technical sources most effectively. 
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RUSSIAN AND AMERICAN FACTOR ON UZBEKISTAN'S SECURITY 

POLICY 

Russian Soft Power in Central Asia in Post-Soviet Period and Uzbekistan's Role 

 

Aziza Khudayberdieva 

 

Uzbekistan with its old history and geographical location plays an inevitably 

important strategic role in Central Asia. Uzbekistan occupies 447.400 km and with 

28.7 million people it has the largest population in Central Asia. As it was in the 

example of other five Central Asian countries Uzbekistan announced its independency 

on August 31, 1991. I.A.Karimov, who was also First Secretary of the Uzbek 

Communist Party became first president of Uzbekistan in December 1991. He was 

elected winning 86% of the vote against opposition party leader Muhammad Salih. 

After number of referendums in 2000 and 2002 Karimov extended its governance 

until 2007. In December 2007 he was reelected and the next election is going to be in 

December 2014.   

Though Uzbekistan has gained its independency, along with other Central Asian 

countries, it is impossible to ignore Russian effect on this region. Firstly because 

Russia and Central Asian countries share a long history starting from the period of the 

first Tsar settlements in Central Asian Turkistan. Moreover, during USSR Central 

Asia has become political part of Soviet Russia rather than colony. That is to say, 

Soviet Russia maintained social reforms in Central Asian countries too which opened 

the way for women to gain political and social rights equally to men. Another aspect 

is the Russian immigration to Central Asia which has also huge effect. Immigrated 

Russian population were not only new inhabitants of the region but also they spread 

the usage of Russian language and Russian culture among Central Asian people. 

Considering all these facts, even Central Asian countries have gained their 

independency Russian soft power is accepted to be inevitable in this region. 

As it was mentioned above, Russia after the collapse of the USSR chose rather to be a 

soft power in post-Soviet countries of Central Asia. Especially the presidency of 

Vladimir Putin introduced new concepts like Eurasia which ensures Russian soft 

power on these countries and showed his keener interest on neighbour states.. 

Uzbekistan is believed to be highly important country which attracts Russia because 
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firstly Uzbekistan shares borders with strategically crucial countries like Afghanistan 

as well as Turkmenistan.  

At the first years of independency Uzbekistan paid greater part of its attention to 

relations with Russia. It was important as while as Russian support would maintain 

stability in Central Asia where in 1991s still Russian dominancy was fairly effective. 

Secondly, Uzbekistan needed to empower its military and Russia would aid in this 

issue owing to the fact that Western countries were not really interested in 

cooperating with newly independent countries.  

After 1991 Russia sought ways to rejoin Central Asian countries under one regulation, 

at the same time Russia after the USSR crash was careful about not to give 

imperialistic impression to the world as if it was still regarding Central Asian 

countries as colonies. Solution was to establish number of organizations with Central 

Asian countries being the members. It would enable to cooperate with new 

independent countries still maintaining soft power. The main goal of these 

establishment is to prevent regional conflicts between neighbour countries. 

The first step towards recreating new relations with newly independent Central Asian 

countries was the establishment of Commonwealth of Independent States in 1991. 

Unrests in Tajikistan because of radical Islamism threatened territorial stabilization of 

Uzbekistan and Karimov felt highly optimistic about CIS. Following this, it was 

important to strengthen CIS especially in the military-political sphere. On the 

initiative of Uzbek government meeting of heads of CIS members was held on May 

15, 1992 in Tashkent where Agreement on Collective Security was signed.1 Initially 

agreement was signed between Russia, Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan 

and Uzbekistan. In 1993 Azerbaijan, Georgia and Belorussia also signed the 

agreement. After the five year term of the agreement had run out in 1999, Azerbaijan, 

Georgia and Uzbekistan refused to prolong their attendance. On 14 May, 2002 

countries who accepted to prolong their term decided that they should maintain their 

actions under organization framework, thus Collective Security Treaty Organisation 

was declared to be established. As a result, in the region of CIS a new military-

political block had appeared which terms were that member states would not be a 

                                                        
1 Marina Pikulina 'Uzbekistan in the Mirror of Military Security', Conflict Study Research Centre K27, 
November, 1999, p.9 
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member of other military union, would not have any military operations to each other, 

and any attack to organisation would mean an attack to all the member states.2  

Russian-Uzbek cooperation on security issues was also ensured through a 1994 

military treaty, a 1999 accord on combating terrorism and Islamic extremism, and a 

November 2005 Treaty of Alliance.3 Uzbekistan looked forward for Russian support 

against Islamic radicalism, while the West was reluctant on backing up Uzbekistan 

owing to number of factors like Uzbekistan has got poor image on political 

development and human rights, moreover western countries were careful about 

Central Asian countries after the collapse of USSR. That is to say, it was important to 

establish relations at the same time not ignoring Russian factor on this region. 

Though Uzbekistan felt optimistic about CIS and SCTO when it was initiated, soon 

Tashkent decided to stay away and turn to the West. It rather preferred not to attend 

on meetings of CIS on military issues and was rather skeptic about military 

cooperation of Russia with Uzbekistan. Uzbekistan announced its withdrawal from 

CSTO in 1999 and tried to find ways to strengthen ties with Washington.  

The most important organisation is Shanghai Cooperation Organisation which mainly 

coordinates economic flourishment of  its members and other observer countries. SCO 

accumulates Central Asian countries, Russia and China as members, and countries 

like Afghanistan, Pakistan, Mongolia, India and Iran are known to be 'observer' states. 

SCO focuses on economic relations and regional security of the territories and it is 

still developing to create full confidence in the region. It was initiated as 'Shanghai 

Five' document which was signed between Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan and 

Tajikistan in 1996 and 1997. In June 2001 Uzbekistan joined the Five and these 

countries signed The Declaration on the Establishment of the Shanghai Cooperation 

Organization. It should be underlined that under this declaration including to 

economic, cultural cooperation, regional security cooperation is ensured under the 

terms of 'Confidence Building Measures', combating against illegal crime groups, 

narcotics and illegal weapon trading, common military operation and democratic 

development of member states.4 

                                                        
2 Dr.Ilyas Kamalov 'Rusya'nın Orta Asya Politikaları'  Rapor, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi, 
Ankara, 2011, p.41 
3 Jim Nichol 'Uzbekistan: Recent Developments and US Interests', Congressional Research Service, 
August 21, 2013,  p.14 
4 Can Zeyrek 'Orta Asya'da Etkin Bölgesel Bütünleşme Çabaları: Şanghay İşbirliği Örgütü' Ege 
Akademik Bakış, 2010, p.878 
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Uzbekistan, in 2003 being a member of SCO insisted on hosting Anti Terrorism 

Centre of SCO in Tashkent. It should be noted that beginning from 1991 Tashkent has 

been making efforts to attract foreign countries to invest in Uzbekistan to combat 

problem of terrorism. Uzbekistan has faced number of attacks which were reported to 

be terroristic acts aimed for assassination of the president. In 1999 Tashkent was 

rocked by a series of bombings which were blamed on the Islamic Movement of 

Uzbekistan (IMU). The leader of this movement Juma Namangani and his followers 

demanded the release of political prisoners in Uzbekistan and ransom.5 The exiled 

leader of Erk opposition party of Uzbekistan Muhammad Solih was also alleged to led 

the plot, supported by Afghanistan Taliban leader Tahir Yuldashev and above 

mentioned IMU leader Juma Namangani. In early April 2004 series of other 

explosions broke up in the capital of Tashkent which Karimov asserted to be aimed 'to 

cause panic among our people, and make them lose their trust.' Responsibility was 

claimed by Islamic Jihad of Uzbekistan and the suspects testified on a trial in mid 

2004. During this trial on July 30, 2004 explosions occurred at the U.S. and Israeli 

embassies and the Uzbek Prosecutor-General's Office in Tashkent.6 

Putin accepted Karimov's offer to host Anti Terrorism Centre of SCO thus showing 

the USA that it was not the only one leading anti-terroristic alliance.7 SCO through 

gradual developments is gaining a reputation as a regional security player through 

joint military exercises where China and Russia combine efforts.8 SCO initially 

presumed to be an economic booster organisation, however military negotiations 

between member states made western countries consider it as an alternative to NATO. 

It should be noted that SCO fosters relations on cultural and economic aspects and 

security issues are maintained mostly because SCO is deemed to be the most effective 

organization in the region of CIS and Asia. SCO develops concepts to strengthen 

relations between member states at the same time is not eager to create an anti-

western image. Especially, Uzbekistan which is noted above to be one of the 

important members of SCO following dual policy between Russia and USA would 

not be happy to be isolated as anti-American country in the region. SCO as well as 

CSTO has conducted  military training programs where Uzbekistan played rather 
                                                        
5 Shahram Akbarzadeh 'Uzbekistan and the United States' , Zed Books Ltd., London, 2005, p.29 
6 Jim Nichol 'Uzbekistan: Recent Developments and US Interests' , Congressional Research Service, 
August 21, 2013, p.14 
7 Timur Abdullaev 'Uzbekistan Maneuvers' , Perspective, Vol. 14, Boston University Trustees, 2004, 
p.4 
8 Jos Boonstra 'Russia and Central Asia: From Disinterest to Eager Leadership' , Eurussia Centre, p.75 
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ineffective role, despite number of training programs where specially chosen Uzbek 

military staff attended as observers.  

Uzbekistan's shifting policy was demonstrated again when in April 2004 Karimov 

criticized SCO members for failing to aid Uzbekistan in 2004 terroristic attacks and 

concluded that Uzbekistan should 'rely on its own power.' It is believed that 

Uzbekistan still has an ongoing tension with other Central Asian states like Tajikistan 

and Kyrgyzstan which borders were mined in 1999, as well as Karimov had conflicts 

with passed away president of Turkmenistan Saparmurat Niyazov, who claimed that 

Uzbek officials were conspiring to overthrow him.9 Considering these facts, 

Uzbekistan in the region follows unpredictable policy between two powers. That is to 

say, it holds poor confidence on Russian dominancy but cannot deny it, on the other 

hand it tries to build closer ties with the west however human rights violations and 

underdeveloped policy hinders this aim. 

It is accepted that Russia from history until today is an inevitable partner of CIS 

countries, though until Putin's governance RF paid fairly less attention on this region 

owing to the fact that after USSR it was creating a new image which should had to be 

rather pro-western. Putin however challenged in world politics by rebuilding closer 

ties with Central Asian countries. In the example of Uzbekistan, Moscow had interests 

on Southern borders, that is to say on Afghanistan which was important to surge as a 

super power in front of the USA. Uzbekistan on its side used to follow dual policy, 

thus trying to establish relations with the west, meanwhile keeping partnership with 

Moscow.   

Growth of American-Uzbek Security Relations After 9/11 and Russia's Attitude 

After the independency of Uzbekistan, Washington and Tashkent built relations based 

on democratic prosperity and regional security. Collapse of the USSR enable western 

countries, more importantly USA to enter Central Asian region, however limiting its 

action owing to the fact that Russia still hold soft power in the region. Though 

Tashkent tried to attracts USA to cooperate in security and economic relations, 

western states more often were concerned about undermined human rights and poor 

development of democracy in the country.  

Uzbekistan starting establishing relations with the west firstly becoming a member of 

the UN on March 2, 1992 at the 46th Session of the General Assembly of the United 

                                                        
9 Jim Nichol 'Uzbekistan: Recent Developments and US Interests', CRS Report for Congress, May, 
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Nations. Under the aegis of the UN major events were held in Tashkent like the 

Conference 'Central Asia - nuclear weapon free zone', Conference of '6+2' Group, 

Conference on 'Strengthening security and stability in Central Asia'.10 6+2 concept 

includes six neighbours of Afghanistan along with the USA and Russia which was 

designed as a diplomatic forum for Afghanistan and its neighbours. 6+2 Group first 

talks were held in July 1999 in Tashkent which resulted with the adoption of Tashkent 

Declaration. Negotiations continued until 2001 when it was suddenly interrupted after 

9/11 attacks. In 2008 in NATO Summit in Bucharest Karimov restated the same 

concept as '6+3' however it was rejected.11 

It is clear that Uzbekistan by showing its active diplomatic actions in bringing about 

solutions to Afghanistan problem indicates of his efforts to attract US attention and 

eagerness to become important partner of Washington in the region. Moreover, 

Tashkent keenly cooperated in nonproliferation issues internationally. Country has 

become the member of NPT on May 2, 1992 and it makes it the first post-Soviet 

country to accede to NPT among other Central Asian countries. Besides, Uzbekistan 

is the active member of the Comprehensive Test-Ban Treaty (CTBT) and 

International Atomic Energy Agency (IAEA) (in 1992). Uzbekistan has concluded 

number of safeguard agreements with IAEA which entered into force on October 8, 

1994. Considering the fact that in the Soviet era Uzbekistan was the major source of 

uranium ore, joint actions with IAEA was focused on developing nuclear science in 

Uzbekistan. The Tashkent Institute of Nuclear Physics, which is located 30 km from 

Tashkent, in 1996 was reported to have stockpile of about 9 kg of fresh HUE for its 

reactor. Uzbekistan with IAEA and the United States has taken steps to improve its 

security.12 

According to the researchers US-Uzbek bilateral relations in security and 

nonproliferation is divided into two periods: from 1991 to 1996 and 1996 to the 

present. The first period is believed to be full of complexity, as Uzbekistan being a 

newly developing country had government issues and human rights problems. 

However, after 1996 with the visit of Uzbek leader Karimov to the USA and meeting 

                                                        
10 Permanent Mission of the Republic of Uzbekistan to the United Nations 'Uzbekistan and the UN' 
http://www.un.int/wcm/content/site/uzbekistan/cache/offonce/pid/8908 (20.09. 2013) 
11 Farhod Tolipov 'Uzbekistan Reintroduces Afghanistan Initiative at Unga Session',  10.31.2012 
http://old.cacianalyst.org/?q=node/5866  (20.09.2013) 
12 Kholisa Sodikova 'Uzbekistan's National Security Policy and Nonproliferation' (trans. Laurel Nolen 
and Lydia Bryans) , The Nonproliferation Review, 1999,  pp. 145-146 
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with President Clinton, mutual interests and bilateral relations showed a positive 

shift.13  

However, it is believed that the turning point in US-Uzbek relations was the events of 

9/11. With breakthrough of the terroristic attack in New York, Uzbek leader gave 

huge efforts to strengthen relations with the USA as well as NATO. Uzbekistan was 

the first country in Central Asia to offer aid in combating terrorism and improving 

conditions in Afghanistan after the New York Twin Tower attacks. Uzbekistan until 

9/11 fairly ignoring CSTO strived for to be an effective partner of NATO in Central 

Asia. This would be crucial point to diminish Russian soft power and to become 

dominating Central Asian country which has strong military and security relations 

with the USA.  

In 1994 Uzbekistan along with other former Soviet Union republics has become a 

member of Partnership for Peace Program of NATO.  Uzbekistan was provided with 

real help by the members of NATO: USA, Germany and Turkey. First of all, this was 

help in the field of construction of modern armed forces and Uzbekistan has chosen 

German model of Army structure. Moreover, within the Partnership for Peace 

program many officers, military officials and analysts have been able to participate  in 

military training in the USA and other European countries. Russia ceased to be the 

only partner to train military personnel for Uzbekistan.14  

American policy makers took advantage of conditions created by the September 11, 

2001.15 Accordingly, Uzbekistan gave the US and NATO the right to use Uzbekistan's 

territory and air space to give logistic support to their troops in Afghanistan as well as 

the right to use Uzbekistan's air bases in order to station their forces and military 

equipment.16 Uzbekistan offer was attractive for the USA and it moved bases to an 

old Soviet air base near the Uzbek towns Karshi and Khanabad, 90 miles from 

Afghanistan as well as at Manas airport in Kyrgyzstan. The USA and Uzbekistan on 

October 2001 swiftly signed a status of forces agreement of using Karshi-Khanabad 

                                                        
13 ibid. p.148 
14 Marina Pikulina 'Uzbekistan in the Mirror of Military Security', Conflict Study Research Centre K27, 
November, 1999, p.11 
 
15 Martha Brill Olcott 'The Shrinking US Footprint in Central Asia', Current History, October 2007, 
p.333 
16 Afghanistan and Central Asia Nato's Role In Regional Security Since 9/11,  'Afghanistan and Central 
Asia: NATO's Role in Regional Security since 9/11' O.F. Tanrısever (Ed.), IOS Press, Netherlands, 
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(K2) air base at no cost.17 Uzbekistan opened its base for the US usage agreeing upon 

American side to share military experiences with Uzbek army force. 

US-Uzbek bilateral relations even deepened after the full support of Tashkent to 

Operation Enduring Freedom. In fiscal year 2002, the USA offered a $100 million 

supplemental funding package for aid to Uzbeks18 at the same time USA supported 

Tashkent for 'intensification of democratic transformation' and media freedom. 

Moreover, in 2002 two sides signed 'Strategic Partnership' accord, and the next year 

Uzbekistan became the only Central Asian country that joined 'coalition of willing' 

that endorsed US-led coalition military operations in Iraq, however Karimov balked at 

sending troops.19 

As it was mentioned, US side demanded Tashkent to improve political condition and 

human rights in the country by financially backing up this development. UNDP tried 

to achieve this goal in many fields, however until 2004 Uzbekistan showed very little 

progress in this area. Soon, Western countries started harshly criticizing both Bush 

government and Karimov for poor condition of human freedom and democratic 

prosperity in Uzbekistan and put forward embargoes on Uzbekistan. Gradually, WTO 

financial aid started decreasing and this situation caused Tashkent's turning back to 

Moscow.  

Russia on its side though firstly supported anti-terrorism operations of the USA, there 

were concerns about Moscow's reaction as Uzbekistan gave air space for US usage in 

Karshi-Khanabad. However, Uzbekistan claimed that it has an independent foreign 

policy making. Uzbek leadership has challenged Russia's Foreign Minister Sergei 

Ivanov's assertions that that the US forces should leave once there task of defeating 

terrorism has been accomplished, insisting that there can be no arbitrary deadline on 

the US presence on the region. Uzbek-Russian relations seemed diminished when 

Uzbekistan strongly criticized Moscow to reveal an agreement with Kyrgyzstan to 

station CIS Rapid Reaction Force at the Kant military airfield near Bishkek and 

Karimov warned that Russia was initiating 'military rivalry' in the region.20 

                                                        
17 Scott F.Frickenstein 'Kicked out of K2', Air Force Magazine, September, 2010, p.88 
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Russian-Uzbek tension penetrated to the SCO relations when president Karimov 

rejected Russian view that Tashkent's membership in SCO should exclude any non-

regional cooperation, namely the USA. Tashkent asserted that Moscow and Beijing 

should not turn SCO to a regional military bloc and at SCO's June 2002 St Petersburg 

summit highlighted that 'The SCO not a bloc or closed alliance' and it was ready to 

cooperate with other states and organizations 'meeting the goals of the UN and norms 

of international law'.21 It should be stated that Moscow did not really feel careless 

about growing US-Uzbek security relations as in October 2001, the Chairman of 

Russian Parliament's Central Asian Affairs, Boris Postukhov said he hoped that 

Uzbekistan did 'not over-step the line' in its relations with the USA.22 

Russia did not  pressure strongly on Uzbekistan's shifted foreign policy after 9/11 

while it would give an impression of dominancy on Central Asian countries, spoiling 

its image as a democratically developing country and one of the significant world 

powers.  

Uzbekistan's security policy between Russia (as well as China) and the USA should 

be named as an point of equilibrium of two powers. That is to say, Uzbekistan tries to 

play in between keeping the balance, though in many cases it shifts to one or the other 

side according to its regional interests. Thus, the foreign policy of Uzbekistan can be 

divided into three stages: from 1991 to 2001, when Tashkent tried to balance Russian 

power with American, but at the same time giving huge efforts to attract mostly 

Washington. Second stage is between 2001-2005, when finally Uzbekistan became 

America's important strategic partner and Tashkent started fairly ignoring Moscow. 

Last stage is the year of 2005 when Andijan events blew off in Uzbekistan. It is the 

stage when Uzbekistan completely ceased its significantly security relations with the 

USA until President Barack Obama's governance. 

Impacts of 2005 Andijan Events on Tashkent's Relations with Washington and 

Moscow 

On May 13, 2005 at about 03:00 massive rebellions broke through in the streets of 

Andijan, Uzbekistan. Andijan is located at the borders of Kyrgyzstan and it is claimed 

that Colourful Revolution effected Uzbekistan's stability and caused the uprising of 

the people. It is said that number of imprisoned terrorists with weapons escaped the 

jail in Andijan and walked directly to the city centre to attack governmental buildings. 
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Soon, other people joined the rebelling people in order to protest regime of the 

country. It is claimed that Uzbek government responded with massive killings.23 On 

the other sources it is reported that protestors had gathered to demand the end of trial 

of local businessmen charged with belonging to Islamic terrorist group. Many 

protestors who fled from Uzbekistan to Kyrgyzstan were airlifted to Romania, while 

the USA and other countries worried that they may be tortured as soon as they return 

to their country.24 It should be mentioned that majority of people living in Andijan are 

strong holders of Islamic traditions compared to other cities of Uzbekistan, and in this 

case the potential of terroristic uprisings or protests against regime is high than any 

other part of Uzbekistan. 

During the trial on Andijan events, accused perpetrators confessed and they testified 

that they were members of Akramiya, a branch of Hizb-ut Tahrir. Hizb-ut Tahrir was 

a banned political organization launched in 1994 by Akram Yuldashev who tried to 

establish caliphate in Ferghana Valley of Uzbekistan. Many individuals were arrested 

during the settlement of Andijan problem including Uzbek opposition party members, 

media staff members and NGO representatives.25 

Andijan event was a turning point of US-Uzbek relations which it was stated above as 

the third stage of relations of two countries. Western countries criticized harshly 

Uzbek leadership for abuse of human rights and massacre and it created intensive 

pressure on the USA. Washington and western states insisted on the need for 

international investigation of the event while other SCO member states strongly 

claimed that it was terroristic act. It shows the differences of values and interest of the 

west and SCO states in the region.26 It is a claimed that 'the belief that the USA was 

behind the 'colour revolution' has helped both Russia and China strengthen their 

positions in the region.'27 

This concept is highly acceptable firstly because Uzbekistan aggressively responded 

to the US criticism and demand for investigation of Andijan immediately by making 

the air forces of the USA leave K2 air base within six months. The USA demanded 
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that it should be investigated of what had happened and on May 18, 2005 State 

Department spokesman Richard Boucher said that is was clear that majority of people 

were killed because of 'indiscriminate use of force by Uzbek forces.' At the same time 

the USA was reluctant to lose the right for K2, which was stated by the Defense 

Department as 'undeniably critical' to OEF.28  

On November 21, 2005 the USA officially ceased operations in K2. Aftermath, the 

USA started eagerly ignore Uzbekistan in its Central Asian relations. In July 2005 

Defense Secretary Donald H.Rumsfeld visited Tajikistan and Kyrgyzstan avoiding 

visit to Uzbekistan. Similarly, Secretary of State Rice chose not to visit Uzbekistan 

while touring Central Asia.29 At the same time, financial assistance by the USA and 

WTO was declined after Andijan events and even some European countries set 

embargoes towards Uzbekistan. 

Though western countries pressured the USA in the human rights issues of 

Uzbekistan, Washington's criticism was rather muted.It is true that the USA 

government criticized Uzbekistan for failure of improving human rights condition and 

a year before the breakthrough of Andijan events in July 2004 the USA announced 

that it would cut $18 million to the country.30 Here, it should be highlighted that from 

2001 to 2005 K2 base became critically important logistic air base for the USA, thus 

it was still trying to continue negotiations with Uzbekistan to strengthen bilateral 

relations. However, Uzbekistan chose to turn back to Russia and regain its regional 

dominancy with the support of Moscow. 

Russia regained its position in Uzbekistan as it supported Uzbek leader in his actions 

in Andijan. Tashkent quickly turned to Russia and China for strategic partnership. It is 

stated that one of the key principles of Putin's relations was his emphasis on 

conservative legitimism. Putin's legitimist approach helped to restore close relations 

with Uzbekistan too, after withdrawal of the US base from K2 base.31 Russian leader 

Putin visited Uzbekistan to talk about further development of bilateral relations, at the 

same time flattering Uzbek leader. It was stated that Uzbekistan was the key country 

in CIS region. 
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Uzbekistan starting from 2004 lost its confidence in external relations, owing to the 

USA's criticism on human rights abuse, and its underdeveloped relations with Russia 

as well as China. It was still hosting the USA air base along with the Regional Anti-

Terrorism Structure (RATS) of the SCO. After the USA had left the K2 base, 

Uzbekistan carried joint military exercises with Russia in Karshi-Khanabad which 

agreement was concluded in 2004.32 Uzbekistan rather chooses to play between two 

powers according to his interests in the region. The best example of it as it was 

mentioned above the rejoining of Tashkent to CSTO right after the Andijan events. 

Again this example support the idea of Uzbekistan's 'ping-pong' game policy, owing 

to Tashkent's staying fairly away from CSTO military operations even after rejoining 

it with the aim of possible future disclosure of conflict with Washington. 

 

Restoring US-Uzbek Relations after Barack Obama Presidency and Putin's 

Position 

Unlike other Central Asian countries, Russia has not got military base in Uzbekistan 

and Turkmenistan, however as Bush governance criticized Karimov's leadership K2 

base was closed, and Russia acquired right to use the base. Withdrawal of American 

base and rejoin of Uzbekistan to CSTO was accepted as Russian success.33  

The USA lost its effectiveness in Uzbekistan until Obama administration. In 2011 the 

Obama administration put forward that they were going to vote Bush-era human 

rights restrictions on military aid to Uzbekistan. In reaction the Obama administration' 

efforts accumulated groups signed a letter to the Secretary of State Hillary Clinton 

claiming that they 'strongly urge' Hillary Clinton 'to oppose passage of law and not to 

invoke this waiver'. However Hillary Clinton after visiting Uzbekistan on October 23, 

2011 claimed that the regime was 'showing the signs of improving its human rights 

record and expanding political freedom'34 and before the visit she lifted sanctions 

towards Uzbekistan.35Barack Obama and Islam Karimov has talked over on phone 
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with the aim to restore bilateral relations and offered a new wave of military support 

to Uzbekistan. 

Sudden shift of Obama administration can be connected to US interest on Uzbekistan 

and its neighbour Afghanistan. At the period when US-Uzbek relation was in its peak, 

K2 base had become highly important logistic to provide US military forces in 

Afghanistan with equipments. Obama noting this importance initiated to recover its 

relations with Tashkent. It is stated by Russel Zanca that 'The object of Obama's 

interest is the Northern Distribution Network, The Central Asian roads over which 

diesel and other US military supplies now increasingly travel [into Afghanistan]'.36 It 

was depicted that one of the most important foreign policy of Obama was to develop 

logistic measures of NATO and the USA to Afghanistan.37 

Uzbekistan started restoring ties with the USA in early 2009 with the visit to USA of 

Uzbek delegation led by Foreign Minister Valdimir Norov for the first Annual 

Bilateral Consultation in late December, 2009. The two sides negotiated on drawing 

up a plan for 2010 that included diplomatic visits, military-to-military contacts and 

investment and trade overtures. In  November Assistant Secretary Blake stated that 

Uzbekistan has become 'a key partner for the USA' and it was shown 'improved 

relationship with Uzbekistan', though underlining that many challenges had remained 

in the field of human rights. The second US-Uzbek ABC took place in February 2011 

and the third was held in August 2012 with a visit to Tashkent by Assistant Secretary 

Blake and his delegation. Next visits to Tashkent by Deputy Assistant Secretary of 

State Jane Zimmerman in mid-July 2013, Deputy Assistant Secretary of Commerce 

Matthew Murray in May same year, Assistant Secretary Blake in late April 2013 and 

Congressional Delegation headed by Representative Dana Rohrabacher in February 

2013 mostly covered issues of human rights, freedom of press, human trafficking and 

economical cooperation. In March 2013 Secretary Kerry visited Uzbekistan to meet 

Foreign Minister Kamilov and stated that mutual relation with Uzbekistan were 

developing and expanding beyond mutual concerns about Afghanistan.38   
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Uzbekistan also started recovering its position as NATO partner in the region. One of 

the signs of it was the reported permit of Karimov for NATO led US military 

personnel to transit through the Termez airbase operated by Germany. Furthermore, in 

May 2009 the USA and NATO forces had been permitted to use the Navoi airport 

located between Bukhara and Samarkand. In August 2009 General Petraues visited 

Uzbekistan and signed an accord on boosting military educational exchanges and 

training.39    

It would be untrue to say that US-Uzbek developing relations with Obama's 

presidency did not impact on Uzbek-Russian relations. Firstly, it had shown it signs in 

relations in the frame of CSTO. Though Uzbekistan insisted on being Deputy General 

of CSTO40 after rejoining the organization in 2006, on June 2012 it signaled its 

intention to suspend its membership in CSTO. Before announcing the quit of 

Uzbekistan from CSTO, it has also limited its cooperation with SCO as well, with the 

exception of joining the SCO's Peace Mission 2007 exercise. Uzbekistan has 

significantly suspended its participation in the SCO's defense and security activities 

such as Peace-Mission 2010 an anti-terrorist exercise in Kazakhstan, Peace-Mission 

2012 in Tajikistan and annual SCO's defense ministers meeting on August 10, 2012 in 

Almaty.41  

Many reasons can be put forward for Uzbekistan's decision to quit CSTO. First of all, 

successful US diplomacy impacted mostly Karimov's decision. It should be 

highlighted that CSTO though has been trying to establish official contacts with 

NATO, the Alliance is rather reluctant to swiftly institutionalize relations, while 

NATO does not want to lose the chance to negotiate with the CIS countries directly.42 

Owing to this fact, it is highly possible that Uzbekistan was asked to suspend its 

membership to CSTO for the interests of the USA and NATO. Secondly, this sudden 

step was driven by the political unrest in Kyrgyzstan in 2010, when Kyrgyzstan 

temporary government led by Rosa Atunbayeva asked for CSTO military forces to 

                                                        
39 ibid. 22 
40 Sergei Mikhailov (Сергей Михайлов) 'Uzbekistan Returned to CSTO' (Узбекистан вернулся в 
ОДКБ) VPK, 23-29 August, 2006 
41 Yu Bin 'China-Russia Relations: Succession, SCO and Summit Politics in Beijing', Comperative 
Connections E-Journal, September, 2012, p.8 
42 Yulia Nikitina 'CSTO and SCO as a Model of Coperation in the Sphere of Regional Secutiy' (ОДКБ 
и ШОС Как Модели Взаимодействия в Сфере Регионалной Безопасности), Indeks Bezopasnosti 
No.2, Vol.17, Analiz, p.51 
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interfere to settle the unrest. Uzbekistan is known to reject any kind of joint military 

operations of CSTO among its members. 

Putin, as it was in the example in 2001 and 2005 Uzbek-Russian relations, again 

reacted tolerantly to Uzbekistan's predictable slipping towards the USA in security 

issues. The most significant reason of it is that Uzbekistan is strategically important 

country for the secured energy relations with Turkmenistan and Uzbekistan itself. 

Recently, on April 15, 2013 Uzbek president Karimov visited Moscow and met Putin, 

and it was reported that both sides flattered each other to be key partners in many 

fields like security, energy, economy and culture.    

 

Conclusion 

Considering the unpredictable, or gradually turning out as predictable foreign policy 

of Uzbekistan, it can be concluded that Tashkent desires to become extremely crucial 

country in Central Asia both for Russia and the USA. Tashkent is aware of the fact 

that Russia is not going to have discord with Uzbekistan to safeguard its interests in 

Central Asia. Uzbekistan is geographically located in very significant place. From the 

history Uzbekistan was the centre of Great Silk Road and until now this country has 

not lost this position of importance. It is the hub of transiting energy and backing 

military forces in Afghanistan.  

At the same time, Karimov knows that the USA will have to fairly ignore human 

rights abuses in Uzbekistan just not to lose this 'key' partner in the region. Uzbekistan 

is used to provide the USA and NATO forces with military supplies in Afghanistan.  

However, it is deemed that Uzbekistan should not ignore that Russia is a key player in 

world affairs and ready to support the regimes of CIS countries whenever Western 

countries attack them with criticism and accusing regimes for human rights violations. 

This was in the example of 2005 Andijan events when Russia covered Uzbekistan 

strongly supporting Uzbekistan's view on the events. Thus, the USA could achieve a 

successful diplomacy in Uzbekistan, Russian power is undeniable as Russia and 

Central Asian countries deepened their relations from history until today. 
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YENİ GÜVENLİK KAVRAMI 

 

Zuhal Çalık∗ 

 

Özet: 

1970’lerden itibaren kendini daha çok ekonomik anlamda hissettiren küreselleşme dalgası, 

Soğuk Savaşın sona ermesiyle birlikte kültürel, sosyal ve siyasal alanda da hız kazanmış, 

dünya sistemi yeni bir sürece girmeye başlamıştır. Bu yeni süreci, kapitalizm ve demokrasinin 

nihai zaferi olarak gören ve dünyanın barışçı bir döneme girdiğini iddia eden Francis 

Fukayama’nın tam aksine 11 Eylül saldırılarının ardından bu durumun tam tersi bir durumla 

uluslararası sistem karşı karşıya kalmıştır. Bu süreçte artık uluslararası barışın sağlanması 

değil, uluslararası güvenliği sağlanmanın yolları tartışmaya açılmış, bireyin güvenliğinden 

toplumun güvenliğine, devletin güvenliğinden sistemin güvenliğine kadar her alanda güvenlik 

kavramının tanımı yeniden kavramlaştırılmaya çalışılmıştır. Max Weber’in ifadesiyle belirli 

bir toprakta meşru fiziki güç kullanma tekelini elinde bulunduran insan topluluğu olan 

devletin de güvenlik sorununa yaklaşımı değişmiştir. Devletlerin sadece ekonomik alanda 

değil, kamusal alanın her alanından çekilmesini öngören neoliberal teoriye göre; en iyi 

devlet, en az karışan ve harcayan devlettir. Bu yüzden değişen güvenlik algısı ile devletlerin 

görünmez düşmana karşı başarı kaydedemeyeceğini ve askeri alandan çekilmesi gerekliliği 

tartışılmaktadır. 

Bu çalışmada güvenlik kavramı ve Soğuk Savaş dönemi sonrasında değişen güvenlik algısı 

incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Güvenlik, Soğuk Savaş, Terörizm, Devlet, Uluslararası Sistem 

 

Güvenlik, Ulusal Güvenlik ve Uluslararası Güvenlik Kavramları 

Güvenlik kelimesi en basit tanımıyla tehditler, kaygılar ve tehlikelerden uzak olma hissi 

anlamına gelmektedir. Güvenlik böylece bireyin diğerlerinin verebileceği zararlardan uzak 

olduğunu hissettiği bir ruh halidir.1 Başka bir ifadeyle başkalarına duyulan güven, sürekli ve 

yinelenen türde bir psikolojik gereksinimdir ve bu gereksinim sağlandığında güvenlik içinde 

olma duygusu söz konusudur.2 Güvenliği uluslararası ilişkiler disiplininde kavramsal açıdan 

                                                        
∗ Ardahan Üniversitesi, Öğretim Görevlisi (zuhalcalik@ardahan.edu.tr) 
  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Doktora Öğrencisi 
1 Brauch Hans Günter, “Güvenliğin Yeniden Kavramsallaştırılması: Barış, Güvenlik, Kalkınma ve Çevre 
Kavramsal Dörtlüsü”, Uluslararası İlişkiler Dergisi, Cilt 5, Sayı 18,(Yaz 2008) 
2 Giddens, Anthony, Modernliğin Sonuçları, çev. Ersin Kuşdil, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 1998, s.97. 
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ilk ele alan Arnold Wolfers’a güvenliğin tanımını iki farklı bileşene bölerek açıklamaya 

çalışmıştır. Wolfers’a göre güvenlik; objektif anlamda eldeki değerlere yönelik bir tehdidin 

olmaması, sübjektif anlamda ise bu değerlere yönelik bir saldırı olacağı korkusu 

taşınmamasıdır.3 1990’larda güvenlik kavramına yeni bir açılım getiren Buzan ise, güvenliği, 

özgürlüğün, mevcut ve olası tehditlerden korunması, devletlerin ve toplumların, düşman 

olarak nitelendirdikleri değişen güçlere karşı, bağımsız kimliklerini ve işlevsel bütünlüklerini 

sürdürme yetenekleri olarak algılanması, olarak tanımlamaktadır. 4 

Uluslararası ilişkiler alanında güvenlik, bu kavramın günlük yaşamdaki kullanımından farklı 

bir anlam taşımaktadır. Toplum içerisinde güvenlik, sosyal güvenlik ve bireylerin fiziksel 

güvenliği anlamı taşırken, uluslararası alandaki güvenlik büyük ölçüde güç politikalarına 

dayalıdır.5 

Ulusal güvenlik, “Devletin anayasal düzeninin, millî varlığının ve bütünlüğünün, uluslararası 

siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik çıkarlarının, ahdî hukukunun her türlü iç ve dış tehdide 

karsı korunması ve kollanmasıdır.”6 şeklinde tanımlanmaktadır. Diğer bir tarife göre ulusal 

güvenlik; ülkenin fiziki bütünlüğünün muhafaza ve korunmasıyla birlikte, yabancı ülkelerle 

olan ekonomik, siyasi ve diğer münasebetlerin makul ölçüler içinde devam ettirilmesi, 

yönetimin, kurumların iç ve dış olumsuz etkilere karşı korunması ve sınırların kontrol altında 

bulundurulmasıdır. 

Klasik anlamıyla ulusal güvenlik, devletin varlığını sürdürebilmesi için, ulusal ve uluslararası 

ortamdan kendisine yönelen tehditleri nasıl algıladığını ve yanıtladığını ifade etmektedir.7 

Walter Lipmann, ulusal güvenlik kavramını; toplumun temel değerlerinin çatışma ve savaş 

halinde dahi savunulması olarak tanımlamaktadır.8 Realist yaklaşımın ilkelerinin oluşmasında 

önemli katkıları bulunan Machiavelli’ye göre ise, devletin varlığını koruması ve sürdürmesi 

ile “güç” olgusu arasında doğrudan ve simetrik bir ilişki söz konusudur.9 

 Uluslararası sistemdeki dengelerin değişmesiyle birlikte, ağırlıklı görüş olan ulusal güvenlik 

anlayışı yerine, uluslararası güvenlik anlayışı daha fazla önem kazanmaya başlamıştır. Bu 

                                                        
3 Tanrısever, Oktay F., “Güvenlik”, içinde Devlet ve Ötesi, der. Atilla Eralp, İletişim Yayınları, İstanbul, 2005, 
s.108.   
4 Buzan, Barry, “ People, States and Fear”, Harvester Wheatsheaf, London, 1983, s.491. 
5 Buzan, Barry, Ole Waever, Jaap de Wilde, “ Security: A New Framework for Analysis”, Lynne Rienner 
Publishers, 1998, s.21. 
6 09 Aralık 1983 tarih ve 2945 sayılı “Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 
Kanunu” Md. 1. 
7 Koçer, Gökhan, “Soğuk Savaş Sonrasında Uluslararası Güvenlik Ortamı ve Türkiye’nin Ulusal Güvenliği”, 
Stratejik Araştırmalar Dergisi, Genelkurmay ATASE ve Genelkurmay Denetleme Başkanlığı Yayınları, Yıl: 3, 
Sayı: 5, Ankara, Temmuz 2005, s.289. 
8 Bahgat Korany, Paul Noble and Rex Brynen , The Many Faces of National Security In Arap World, New York: 
St Martin’s Press, 1993, s.2. 
9 Dedeoglu, Beril, Uluslararası Güvenlik ve Strateji, Derin Yayınları, İstanbul, 2003, s.28. 
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nedenle, güvenliğin tanımında ve kapsamında değişiklikler meydana gelmiştir. Uluslararası 

güvenlik, uluslararası sistemde rol alan tüm aktörlerin algılamaları çerçevesinde ortaya 

koydukları davranışlar ile küresel ve bölgesel boyutlu kuruluşlar aracılığıyla yaratılan ve 

yürütülen evrensel ilkeler çerçevesinde ele alınan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Morgenthau’ya göre uluslararası güvenlik sisteminde, güvenlik sorunu, artık ülkelerin sadece 

kendi sorunları olmayıp, ulusal gücün diğer unsurları tarafından da ele alınması gereken bir 

konudur. Güvenlik, bütün ülkelerin ilgilenmesi gereken bir konu haline gelmiştir. Bütün 

ülkelerin, kendi güvenlikleri tehlikedeymiş gibi birbirlerinin güvenliğini ortak bir biçimde 

korumaları gerekmektedir.10   

Uluslararası güvenlik denilince akla gelen ve evrensel düzeyde güvenliği sağlama misyonu 

bulunan BM, görülebilir gelecekte endişe teşkil eden güvenlik tehditlerini altı grupta 

toplamaktadır.11 Bunlar; Ekonomik ve sosyal tehditler, (yoksulluk, bulaşıcı hastalıklar ve 

çevre sorunları da dahil); Devletler arası çatışmalar; İç çatışmalar (sivil savaşlar, soykırım ve 

diğer büyük ölçekli karışıklıklar dahil);  Nükleer, radyolojik, kimyasal ve biyolojik silahların 

yayılması;  Terörizm ve ulus aşan organize suçlardır. 

 

Soğuk Savaş Döneminde ve Sonrasında Uluslararası Güvenlik Anlayışı 

Soğuk Savaş dönemi, II. Dünya Savaşından sonra ortaya çıkan iki kutuplu dünya düzeninin 

tabii bir sonucudur. Bu dönemde, her iki kutupta yer alan ülkeler birbirlerini çevreleme 

politikası izlemiş, her iki blok da kendi oluşumlarını sağlam ve güçlü tutmak için sürekli bir 

çaba içerisinde bulunmuştur. Güvenlik ve savunmalarını yalnız baslarına sağlayamayan 

ülkeler ise bu iki bloktan birine dahil olmaktan başka çıkar yol bulamamışlardır.12 Bu sayede 

güvenlik endişeleri, bloklar arası caydırıcılık politikası ile dengelenmiştir. Avrupa’da yer alan 

ülkeler de var olan bu iki bloktan birine katılarak güvenliklerini temin etmek istemişlerdir. Bu 

dönemde bölgede güvenliğin iki temel unsuru olan NATO ve Varşova Paktı da bu süreçte 

sahip oldukları önemi artırmış ve güvenlik dengelerinin temel noktaları olma konumlarını 

güçlendirmişlerdir.  

Soğuk Savaş döneminin iki süper gücü olan ABD ve SSCB arasındaki ilişkilerin süreç 

içerisinde zaman zaman yumuşama dönemleri yasansa dahi, genel olarak çatışmalı bir seyir 

izlediği kabul edilebilir. Taraflar arasındaki ilişkinin hakim özelliğinin; karşılıklı güç kazanma 

                                                        
10 Morgenthau, Hans, Uluslararası Politika, Cilt: I, Çev: Baskın Oran, Ünsal Oskay, Türk Siyasi İlimler Derneği 
Yayınları, Ankara, 1970, s.527 
11Annan, Kofi, “A more Secure World: Our Share Responsibility”, <http://www.un.org/ 
secureworld/report2.pdf>, 2004, (20 Ekim 2009). 
12 Erdoğdu, Hikmet, Avrupa’nın Geleceğinde Türkiye’nin Önemi ve NATO İttifakı, İstanbul, IQ Kültür ve Sanat 
Yayıncılık, 2004, s. 69. 
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yarısı ve çatışma olduğu görülmektedir.13 Güç mücadelesinin kapsamının siyasi, askeri, 

ekonomik alanlar basta olmak üzere gündelik hayatın tüm yönlerini kapsayacak şekilde bir 

yoğunluğa eriştiği kabul edilebilir. Ancak tüm bu yoğunluğa rağmen taraflar birbirleriyle 

sıcak çatışmaya girmemişler ve bu da dönemin adının Soğuk Savaş Dönemi olarak 

adlandırılmasına neden olmuştur. 

Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği güçleri, Berlin Sorunu (1961) ve Küba Krizi 

(1962) sırasında karşı karşıya gelmişlerdir ancak yine de iki büyük güç arasında sıcak çatışma 

yaşanmamıştır. İki süper gücün ellerinde bulundurdukları askeri kapasitenin her iki taraf için 

de sıcak savaşa girmeme konusunda önemli rol oynadığı bilinmektedir. ABD ve SSCB bu 

dönem boyunca müttefiklerinin de desteği ile imha gücü çok yüksek muazzam askeri güce 

ulaşmışlardır. Ancak, askeri kapasite unsurları içinde, taraflar arasında doğrudan savaşmayı 

engelleyici en önemli faktörün, kitle imha silahları, özellikle de nükleer silahlar olduğu 

söylenebilir.  

Soğuk Savaş döneminde güvenlik kavramı yüksek politika unsuru olarak ABD ve Sovyetler 

Birliği arasındaki stratejik mücadele ekseninde belirlenmekteydi. Bu da Soğuk Savaş 

sürecinde bölgesel sorunların bir nevi üstünün örtülmesine neden olmuştur. Bu dönem 

boyunca kendi bünyesinde istikrarlı görünen birçok coğrafyanın aslında devam eden sorunlara 

sahip olduğu görülebilir. İşte bu dönem boyunca üstü örtülü kalan problemler Soğuk Savaşın 

sona ermesiyle birlikte çözülmesi güç sorunlar olarak uluslararası arenaya çıkmışlardır. Bu 

problemlerin temelini teşkil eden unsur etnik kökenli problemler olarak kendini göstermiştir. 

Bu konunun en önemli örneği Eski Sovyetler Birliği ve Yugoslavya coğrafyalarında halen 

devam eden çatışmalardır. 

Uluslararası güvenlik boyutundan bakıldığında Soğuk Savaş dönemindeki güvenlik 

sorunlarının, ulus devlet merkezli değerlendirildiği ileri sürülebilir.14 Güvenlik üzerine 

yapılan değerlendirmelerde iç kamuoyunun beklentilerinden ziyade söz konusu devletin dış 

politika stratejilerinin belirleyici rol oynadığı öne sürülebilir. Bu çerçevede önemli olan nokta 

da güvenlik sorunlarının merkezine devletin egemenliğinin korunması ile devlet ve 

vatandaşların fiziksel güvenliğinin sağlanması oturmaktadır. 

Sonuç olarak Soğuk Savaş döneminde iki kutuplu bir dünya düzeni kurulmuş ancak devam 

eden gerginliklere ve silahlanma yarışlarına rağmen iki süper güç arasında herhangi bir sıcak 

temas yaşanmamıştır. Buna rağmen uluslararası sistemde güvenlik kavramı bu iki gücün 

                                                        
13 Ülman, Haluk, “Dünya Nereye Gidiyor”, Yeni Dünya Düzeni ve Türkiye, 3. bs., Ed. Sabahattin Şen, İstanbul, 
Bağlam Yayıncılık, 1994, s. 31. 
14 Moran, Theodore, “International Economics and National Security”, Foreign Affairs, Cilt 69, No: 5, Winter 
1990 – 1991, s.90. 
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arasında yaşanan dehşet dengesi ekseninde şekillenmiş, iki blokta yer alan ülkelerin 

uluslararası arenadaki hareketlerini yönlendirmiştir. 

Soğuk Savaş döneminin sona ermesiyle birlikte daha iyi bir dünyanın var olabileceği 

beklentisinin hakim olması nedeniyle uluslararası arenada bir iyimserlik atmosferi oluştuğu 

söylenebilir. Bu yaklaşımın temelinde uluslararası sistemin yeni bir döneme girmesi ve 

uluslararası kurumların tesis edilerek, küresel düzeyde barış ve güvenliğin sağlanabileceğinin 

kabulünün yer aldığı bilinmektedir.15 Yine de Soğuk Savaş sonrası dönemde uluslararası 

sistemin ve güvenlik kavramının nasıl tesis edileceği konusunda sadece olumlu görüşler ileri 

sürülmemiştir. Uluslararası sistemin geleceğine dair bir diğer yaklaşım aslında uluslararası 

sistemin kontrol dışı bir geçiş aşamasında olduğudur.16 Bu yaklaşıma göre uluslararası sistemi 

tek başına bir devlet veya kurum kolaylıkla yönlendiremez. Bu konudaki en önemli 

görüşlerden biri Rosenau’ya aittir. Rosenau uluslararası sistemin daha önce görülmemiş bir 

türbülans içinde bulunduğunu ve gelecekte alacağı görünümün tahmin edilebilmesinin zor 

olduğunu öne sürmüştür. Yazara göre, uluslararası sistemin parametreleri daha önce hiç 

olmadığı kadar radikal değişimler göstermektedir.17 Değişimler sistemin tüm düzeylerinde 

etkili olmakta ve daha iyiye bir gidiş olduğunu iddia etmeyi olanaksız kılmaktadır. 

Soğuk Savaş sonrası dönemde çok uluslu şirketler ve sivil toplum kuruluşları uluslararası 

sistemde daha rahat hareket etme sansı bulmuşlardır. Bu dönemde uluslararası sistemde yer 

alan devlet ve devlet dışı aktör sayısında bir artış gözlenmektedir. Aktör sayısındaki artışın, 

yeni dönemde güvenlik sorunlarının karmaşıklaşmasının sebeplerinden biri olduğu 

bilinmektedir. Bu dönemde güvenlik anlayışları değişmeye başlamış, kavrama bakış açıları da 

farklı şekiller almıştır. Yakın zamana kadar içeriğini koruyan güvenlik kavramının Soğuk 

Savaş sonrası dönemde içeriği değişmiş ve hacmi genişlemiştir.18 

Uluslararası sistemde tehdit olarak algılanan bazı faktörler bu özelliklerini kaybetmişlerdir. 

Soğuk Savaş dönemi boyunca kitle imha silahları ve nükleer silahların yaratacağı büyük 

tahrip savaşları söz konusu iken Soğuk Savaş sonrası dönemde güvenlik kriterleri ve tehdit 

unsurları farklı boyutları da beraberinde getirmiştir. Çevre sorunları, insan hakları, salgın 

hastalıklar, kitlesel göçler, mikro milliyetçilik ve etnik çatışmalar, köktendincilik, terörizm, 

                                                        
15 Slaughter, Anne-Marie, “The Real World Order”, Globalization and the Challenges of a New Century, Ed. 
Patrick Q’meara, Howard D. Mehlinger, Matthew Krain, Indiana, Indiana University Press, 2000, s. 112. 
16 Rubinstein, Alvin Z., “New World Order or HollowVictory”, Foreign Affairs, Cilt: 74, No: 4, Fall 1991, s.54. 
17 Rosenau, James N., Turbulance in World Politics: A Theory of Change and Continuity, Princeton, Princeton 
University Press, 1990, s. 9-10. 
18 Koçer, Gökhan, “Küreselleşme ve Uluslararası İlişkilerin Geleceği”, Uluslararası İlişkiler, Cilt: 1, No: 3,Güz 
2004, s. 110. 
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ekonomik sorunlar, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, insan ticareti, uluslararası güvenlikte yeni 

sorunlar olarak ortaya çıkmıştır.19 

Söz konusu değişen konjonktürde ABD, mevcut gücünü muhafaza etmek amacıyla tüm 

dünyada bölgesel ve küresel politikalar üretirken kendi egemenliğinde yeni bir güvenlik ve 

yeni bir dünya düzeni oluşturmaya çalışmıştır. Soğuk Savaşın sona ermesiyle birlikte iki 

kutuplu yapıdan sonra etkin coğrafi faktörlerin katılımıyla çok taraflı yeni bir süreç 

başlamıştır. Yeni bir piyasa ekonomisi, demokrasi, küresel değerler ve küresel bir 

diplomasiyle birlikte yeni askeri konseptler, ittifaklar ön plana çıkmıştır.20  

11 Eylül saldırılarının ardından ise, yepyeni bir kavram ortaya çıkmıştır: “Önleyici Savaş”. 

Savaşın tanımı değişmiş, düşman belirsizleşmiştir. Bu dönemle artık, güvenlik endüstrisi 

kavramı ortaya çıkmış ve devletin meşruiyetinin artık meşru şiddet tekelini elinde 

bulundurmasından değil, güvenliğin verimli bir biçimde koordinasyonunda aranmaya 

başlandığı, güvenlik alanının kamusal otoritenin boyunduruğundan çıkarak piyasaya uyum 

sağladığı bir düzen oluşmuştur.21 Neoliberal teori, devletlerin sadece ekonomik alanda değil, 

kamusal alanın her alanından çekilmesini öngörür. Bu yüzden bugün değişen güvenlik algısı 

ile devletlerin görünmez düşmana karşı başarı kaydedemeyeceğini bu yüzden askeri alandan 

çekilmesi gerekliliği tartışılmaktadır. Özel orduların yaygın kullanımı, “egemen ulus 

devletler” arasında yurttaş ordularla yapılan bir pratik olarak savaşın ve devletin 16. Yüzyılda 

alternatif şiddet sağlayıcılarını ortadan kaldırarak tesis ettiği, meşru şiddet tekeli devrinin, 

artık sonuna geldiğimizi göstermektedir.22  

 

Sonuç 

11 Eylül sonrası dönemde, demokratik rejimlere sahip olmayan ülkelerin elinde bulunan 

füzelerin yarattığı tehdit çok geniş bir alanda güvenlik riskleri oluşturmuş, geleneksel 

olmayan tehditlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bunlar düşük yoğunluklu çatışmalar 

yaratmış; geleneksel savaş biçimlerinin ve savaş alanlarının yapısını değiştirmiştir. Kısa 

sürede sonuçlandırılmasının söz konusu olmadığı bu çatışmalarda geleneksel olmayan araç ve 

                                                        
19 Koçer, Gökhan, a.g.e., s. 110. 
20 Gürlesel, Can Fuat ve Demir, M. Faruk, Dünyada Çok Taraflı Denge ve Türkiye İçin Yakın Gelecek, İstanbul, 
İstanbul Ticaret Odası, 2002, s.12. 
21 Paker Balta Evren, Küresel Güvenlik Kompleksi/Uluslararası Siyaset ve Güvenlik, İletişim Yayınları, 
İstanbul, 2012,s. 91. 
22 Laçiner, Ömer, “Ordular: İlk hedefiniz piyasa mı oluyor?” Birikim, No:173, Eylül 2003, s.7-12. 
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usullerle savaşılmaktadır.23 Böyle bir ortamda güvenliğin anlamı genişlerken tehdit 

odaklarının belirginliği ve somutluğu da giderek kaybolmuştur.  

Yeni dönemde uluslararası sistemde bütünleşme ve ayrışma eğilimleri bir arada 

görülmektedir. Bütünleşme eğilimlerinin gözlemlendiği bir alan, bölgesel entegrasyon 

hareketleridir. Ancak, bütünleşme eğiliminin asıl olarak küreselleşme süreciyle kendini 

gösterdiği ileri sürülebilir. Sınırların ortadan kalktığı ve küresel sorunlara ortak çözümler 

üretildiği bir dünyaya yönelik vurgular yoğun olarak yapılmaktadır. Ancak, aynı zamanda 

uluslararası sistemde ayrışma eğilimleri de gözlemlenmektedir. Etnik ve dini kimliklerin 

korunması, yeni dönemde önemli bir çatışma potansiyeli taşımaktadır. 
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SOĞUK SAVAŞ SONRASI GÜVENLİK YAKLAŞIMLARI VE GENİŞLETİLMİŞ 

GÜVENLİK KAVRAMLARI 

 

Mehlika Özlem Ultan* 

 

Özet 

 Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla Soğuk Savaş dönemindeki durağanlığın yerini 

dinamik bir yapıya bıraktığı görülmektedir. Bu dinamizm hem uluslararası sistemi hem de 

uluslararası ilişkilerin konusu olan aktörleri yakından etkilemektedir. Küreselleşmenin de 

etkisiyle yaşanan bu dönüşüm yeni fırsatlara, ama aynı zamanda da yeni tehditlere ve risklere 

yol açmaktadır. Bu koşullar çerçevesinde devletler güvenliğin sağlanması konusunda belli 

sorulara yanıtlar aramaya başlamışlardır. Ortaya çıkan güvenlik kuramları, kimin güvenliği ya 

da neyin güvenliği için, kimden ya da neden korunma konuları üzerine yoğunlaşmışlardır. 

Buna göre bu çalışmada, genişletilmiş güvenlik konuları da göz önünde bulundurularak; 

eleştirel kuramın, postmodern kuramın ve feminist kuramın güvenlik anlayışları ele 

alınacaktır.  

 

Giriş 

Uluslararası ilişkiler disiplininde yer alan kuramsal yaklaşımlar; uluslararası konjonktürden, 

uluslararası sistemdeki aktör sayısından, bunların birbirleri arasındaki ilişkiden ve uluslararası 

siyasal sistemin yapısından direkt olarak etkilenmektedir.1 Uluslararası ilişkilerde yaşanan en 

temel kaygılardan biri güvenliğin sağlanması ile ilgilidir. Güvenlik kim içindir, hangi 

araçlarla sağlanır, güvenlik içinde olmak adına ne yapmak gerekir sorularını yanıtlayarak, 

uluslararası ilişkiler teorilerinin bu konuya nasıl yaklaştığını anlayabilmek için, öncelikle 

güvenlik kavramının tanımını yapmak gerekmektedir. Wolfers’a göre güvenlik, objektif 

anlamda kazanılmış değerlere yönelik tehditlerin varlığını ölçerken, sübjektif anlamda bu 

değerlere saldırılacağına yönelik korkunun olmamasını ifade etmektedir.2 Buzan’a göre 

güvenlik, toplum ve devletin bağımsız kimliğini ve bütünlüğünü koruma konusundaki 

                                                        
* Kocaeli Üniversitesi, Avrupa Birliği Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Araştırma Görevlisi, e-mail: 
ozlem.ultan@kocaeli.edu.tr 
1 Faruk Sönmezoğlu, Uluslararası Politika ve Dış Politika Analizi, İstanbul: Filiz Kitabevi, 2000, s.69-70. 
2 Arnold Wolfers, Discord and Colloboration, Baltimore: John Hopkins University Press, 1962, p.150. 
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yeteneğidir.3 Terriff’e göre güvenlik, tehlike veya zarara karşı emniyette olmak ya da 

emniyette olduğunu hissetmektir.4  

Baldwin’e göre; kimin, hangi değerleri korumak adına, hangi araçlarla, ne kadar sürede, hangi 

tehditlere karşı savaşarak, hangi sonuçlarla karşılaşacağını hesaplayarak, ne ölçüde güvenlik 

elde edeceğini belirlemesi durumunda güvenliğin net bir tanımını yapmak mümkün 

olmaktadır.5 Duruma göre değişim gösteren bu tanımlamalarda, Baldwin’in belirttiği tüm 

unsurlar ele alınmasa da, özne, değerler, tehdit ve güvenlik düzeyi konuları mutlaka 

değerlendirilmelidir. Emma Rothschild’in sınıflamasına göre ise güvenlik en temel düzeyde 

özne, tehdit ve politika çerçevesinde incelenmelidir.6 Bundan sonra yapılan çalışmaların 

genelinde de güvenlik unsurlarının bu düzeylerde ele alındığını söylemek mümkündür.7 

Soğuk Savaş Dönemi’nde tekdüzeliğin ve statik bir durumun hakim olduğunu söylemek 

mümkündür. Realizm ve neo-realizmin etkisi altında ortaya çıkan klasik güvenlik 

paradigması, devlet merkezli ve askeri güç odaklıdır.8 Bu dönemde devlet merkezli analize 

ağırlık veren güvenlik çalışmaları, 1974 OPEC petrol ambargosu ile petrol fiyatlarında 

yaşanan ani artış ve doların değerindeki düşüş sebebiyle ekonomik sorunların da güvenliği 

tehdit ettiği fikrini savunmaya başlamışlardır.9 Yumuşama dönemi ile birlikte, iki kutup 

arasındaki nükleer gerilimin azalması da farklı alanlara yoğunlaşılmasına yol açmıştır. 

Sovyetler Birliği’nin dağılması ve iki kutuplu düzenin sona ermesi ile birlikte uluslararası 

ilişkilerde başlayan yeni dönem, nükleer kriz nedeniyle geri plana atılan askeri nitelik 

taşımayan tehditlerin de ‘Güvenlik Çalışmaları’ kapsamında incelenmesi ile sonuçlanmıştır.10 

Milletler Cemiyeti’nin ilk zamanlarında idealizm ve Soğuk Savaş sürecinin önemli bir 

kısmında realizm, Soğuk Savaş’ın bitmesiyle yeni idealizm ve 11 Eylül ile bağlantılı olayların 

ardından yeniden realizmin hakim olduğu görülmektedir. Uluslararası güvenlikte mevcut 

                                                        
3 Barry Buzan, People, States, and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold 
War Era, Londra: Pearson Longman, 1991, p.19. 
4 Terry Terriff, Security Studies Today, Cambridge: Polity Press, 1999, p.1. 
5 David Baldwin, “The Concept of Security”, Review of International Studies, Vol.23, No.1, 1997, p.5. 
6 Emma Rothschild, “What is Security?”, Daedalus: Journal of the American Academy of Arts and Sciences, 
Vol.124, No.3, 1995, p.55. 
7 Terriff, A.g.e., p.1-2. 
8 Atilla Sandıklı ve Bilgehan Emeklier, “21. Yüzyılda Yeni Güvenlik Anlayışları ve Yaklaşımları”, Uluslararası 
Balkan Kongresi: 21. Yüzyılda Uluslararası Örgütlerin Güvenlik Yaklaşımları ve Balkanlar’ın Güvenliği, 2011, 
s.5. 
9 Michael Sheehan, International Security: An Analytical Survey, Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2005, 
s.65 
10 Sinem Akgül Açıkmeşe, “Algı mı, Söylem mi? Kopenhag Okulu ve Yeni Klasik Gerçekçilikte Güvenlik 
Tehditleri”, Uluslararası İlişkiler, Cilt.8, Sayı.30, 2011, s.46-48. 
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yaklaşıma karşı çıkılması, getirilen eleştiriler ve öneriler sonucu, Soğuk Savaş sonrasındaki 

eleştirel güvenlik yaklaşımları ve yeni güvenlik anlayışı gelişmeye başlamıştır.11 

1. Soğuk Savaş Sonrası Güvenlik Yaklaşımları  

21. yüzyılda güvenliğin yeniden kavramsallaştırılması Doğu-Batı çatışmasının sona 

ermesinden sonra gelişmiş ve küreselleşme sürecinden de etkilenmiştir. Soğuk Savaş’ın statik 

yapısı sona ermiş, uluslararası sistem dinamizme kavuşmuştur.12 

Küreselleşmenin de etkisiyle yaşanan bu gelişmeler yeni fırsatlara, yeni tehditlere ve yeni 

risklere sebep olmaktadır. Var olan kuramlar değişen sistemi açıklamakta yetersiz kalmış, 

düşünürler tarafından eleştirilmiş ve yeni güvenlik kuramları ortaya çıkarılmaya başlanmıştır. 

Buna göre ilk aşamada, genişletilmiş güvenlik konuları da göz önünde bulundurularak 

eleştirel kuramın güvenlik anlayışı ele alınacaktır.  

1.1. Eleştirel Kuramın Güvenlik Anlayışı 

Eleştirel kuramın çerçevesini, modernitenin tek tipleştirdiği yaşam biçimi ve insan modeline 

getirdiği eleştiriler oluşturmaktadır. Eleştirel kuramcılara göre realizm, tekdüze ve dar bir 

perspektifte ele alınan kavramlar ve imajlar üzerine kurgulanmış bir teoridir. Üzerinde 

durduğu kavramlar ise güç dengesi, anarşi, ulusal çıkar ve güvenlik ikilemi şeklinde 

sıralanabilir.13 Eleştirel kuram, sadece realizm veya neo-realizm gibi geleneksel kuramları 

eleştirmekle kalmamış, insanları baskı altında tutmaya çalışan yerleşik toplumsal yaşam 

biçimlerini de eleştirmiştir.14 

Realistlerin eleştirildiği bir diğer konu da, devlete merkezi bir rol vermelerinden 

kaynaklanmaktadır. Bireyin, güvenliğin ana öznesi olduğu fikri Eleştirel Güvenlik Çalışmaları 

tarafından savunulmaktadır.15 Eleştirel kuramın en önemli isimlerinden Ken Booth’a göre 

devlet, bireyin güvenliğini sağlayan bir araç iken, amaç, bireyin güvenliğidir.16 Eleştirel 

teorisyenlere göre devletler; farklı özelliklere sahip olmaları ve güvensizlik sorununun 

çözümünü olmaktan çok, birer parçası olmaları nedeniyle, analizin temelinde yer almamalıdır. 

Eleştirel kuramın devlet yerine bireye odaklanılmasını tercih etme sebebi de, devletin kendi 

halkları için güvenlik sağlamanın yanı sıra, tehdit kaynağı da olabilmesinden 

                                                        
11 John Baylis, “Uluslararası İlişkilerde Güvenlik Kavramı”, Uluslararası İlişkiler, Cilt.5, Sayı.18, 2008, s.84. 
12 Hans Günter Brauch, “Güvenliğin Yeniden Kavramsallaştırılması: Barış, Güvenlik, Kalkınma ve Çevre 
Kavramsal Dörtlüsü”, Uluslararası İlişkiler, Cilt.5, Sayı.18, 2008, s.2. 
13 Sandıklı ve Emeklier, a.g.m., s.27. 
14 Derya Özveri, “Eleştirel Teorinin Temelleri ve Uluslararası İlişkilere Bakışı”, Uluslararası İlişkilere Giriş: 
Teorik Bakış, Ed. Hasret Çomak, Kocaeli: Umuttepe Yayınları, 2009, s.192-193. 
15 Hakan Övünç Ongur, “Kimlik, Uluslararası İlişkilerde Kuram Yapımı ve 11 Eylül 2001 Olayları”, İstanbul 
Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl.9, Sayı.17, 2010, s.139-140. 
16 Ken Booth, “Security and Emancipation”, Review of International Studies, Vol.17, No.4, 1991, p.313-326. 
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kaynaklanmaktadır.17 Realizm ve neo-realizmin devlet merkezli yapısı, güvenliği de devlete 

özgü kılmakta ve tek tip bir güvenlik kavramı yaratmaktadır. Bu durum ise, güvenlik 

kavramının sübjektifliğini bertaraf etmesi dolayısıyla, çatışma ve güvenlik ikilemini kalıcı 

hale getirmiştir. Eleştirel kurama göre güvenlik, aktörlerin faaliyetlerine, beklentilerine ve 

aktörler arası ilişkiye bağlı olarak algıda şekillenen, sübjektif bir olgudur.18 

Eleştirel kuramcılar, toplumun uluslararası ilişkilerin temel analiz birimi olarak ele alınması 

fikrini savunmaktadırlar.19 Bu doğrultuda, bireyin güvenliğini, ulusal güvenlik ve ulusal çıkar 

söylemleriyle ulus-devlet güvenliğine indirgeyen klasik güvenlik anlayışını eleştirmektedirler. 

Devlet güvenliğinin ön planda tutulduğu bu yapıda, sadece politik ve askeri sorunların 

gündeme taşındığını, oysa devletin asıl amacının yurttaşlarının güvenliğini sağlamak 

olduğunu düşünmektedirler.20 

Güvenlik, uluslararası ilişkiler disiplininin diğer kavramları gibi güç ve bilgi ilişkisi 

çerçevesinde şekillendirilmektedir. Eleştirel kuram, bilginin tarafsızlığı ve nesnelliğini 

reddedip, siyaset ile bilgi üretimi arasındaki bağa dikkat çekmeye çalışmaktadır. Robert Cox 

da bu görüşü desteklemekte ve teorinin her zaman bir amaç için kullanılması gerektiği fikrini 

savunmaktadır.21 Eleştirel kurama göre, uluslararası sistem hegemon aktöre göre 

şekillenmekte ve hegemon aktör tarafından öne sürülen söylemler, hegemonun çıkarlarına 

meşruiyet kazandırmaktadır. Hegemon aktörün güvenlik algısı, sistem düzeyinde tek bir 

güvenlik anlayışının gelişmesine ve güvenliğin korunması için de ortak rızaya dayalı 

politikaların benimsenmesine yol açmaktadır.22  

Eleştirel teoriye göre kalıcı barışın sağlanması, insan merkezli bir düşünce hakim olduğunda 

mümkün olacaktır.23 Güvenliğin sağlanması, ancak birey özgürleştirilmesi ile 

gerçekleşebilecektir. Bunun için de, bireyin sosyal, fiziki, ekonomik veya siyasi 

kısıtlamalardan özgür kılınması gerekmektedir.24 Kalıcı barış, bireyin özgürleşmesi ile doğru 

orantılıdır. İnsan haklarının önündeki engellerin kaldırılması, kültürel hak ve kimliklerin 

tanınması, kültür ve kimlik farklılıklarına dayalı ayrımcılık ve dışlamanın engellenmesi kalıcı 

barış için gerçekleştirilmesi gereken şartlardandır. Bu barışın sürdürülmesi ise, gelir 

                                                        
17 Baylis, a.g.m., s.80-81 
18 Sandıklı ve Emeklier, a.g.m., s.28. 
19 Ongur, a.g.m., s.139-140. 
20 Pınar Bilgin, “Individual and Societal Dimensions of Security”, International Studies Review, Vol.5, No.2 
2003, p.203. 
21 Ongur, a.g.m., s.139-140. 
22 Burcu Bostanoğlu ve Mehmet Akif Okur, Uluslararası İlişkilerde Eleştirel Kuram, Ankara: İmge Kitabevi, 
2009,  s.85-86. 
23 Atilla Sandıklı ve Erdem Kaya, “Barış Kavramına Teorik Yaklaşımlar ve Küresel Yönetişim”, İstanbul 
Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi, Yıl.12, Sayı.23, 2013, s.70. 
24 Baylis, a.g.m.,, s.80-81 
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dengesinin sağlanması, ekonomik istikrarın korunması ve maddi kaygıların giderilmesi ile 

ilişkilidir.25 Küresel güvenliğin sağlanabilmesi için, etiksel evrenselliğin ve kozmopolitan 

dünya görüşünün hakim kılınması gerekmektedir.26 Dünya barışının sürdürülebilir hale 

gelmesi için ise uluslararası düzeyde kültür ve kimliğe bağlı ötekileştirmenin önlenmesi, 

ekonomik adaletin sağlanması ve toplumlar arası diyaloğun gerçekleşmesi gerekmektedir.27 

Eleştirel kuramın en önemli eksikliği, olay veya fikirler ile kavramsallıklar arasındaki ilişkiyi 

sağlamakta başarısız olmasından kaynaklanmaktadır. Eleştirilen konunun yerine çözüm 

önerisi getirilmesi konusunda yetersiz kalması da, bu açığı kapatacak yeni teorilerin 

doğmasına yol açmıştır.28 

1.2. Postmodern Kuramın Güvenlik Anlayışı 

Postmodern kuram, 1980’li yılların sonu ve 1990’lı yılların başlarında ağırlığını hissettirmeye 

başlamıştır.29 Postmodernizm, ekonomik, siyasal, kültürel ve sosyal alanları ve bu alanlarda 

oluşan değişikliklerin etkilerini modernizmi eleştirerek açıklamaya çalışan yeni bir 

kuramdır.30 Postmodernlik bir çağ olarak ele alınmamakta, daha çok modernite olgusu 

içerisinde ortaya çıkmış değişiklikleri, sorunları ve değerleri tanımlamak ve eleştirmek üzere 

gönderme yapılan bir kavram olarak kullanılmaktadır.31 

Eleştirel kuram gibi postmodern kuram da, var olan bilgiyi normatif ve politik bir konu olarak 

ele alıp, dünyayı başka bir bakış açısından algılamak ve açıklamak üzerine kuruludur. Batı 

kaynaklı idealleştirme ve evrenselleştirme olgularını eleştirmektedir. Uluslararası İlişkiler 

alanında önemli bir yere sahip olan, kimlik açısından “biz” ve “onlar”, “kendi” ve “öteki” gibi 

kavramlar, postmodernizmin bakış açısından tekrar ele alınmış ve eleştirel bir gözle 

incelenmiştir.32 

Küreselleşme süreci ile birlikte olgularda yaşanan değişim ve dönüşüm, Postmodern kuram 

tarafından da ele alınmaktadır. Küreselleşmenin etkisiyle risk ve tehditler daha karmaşık hale 

gelmiş, belirsizliklerde artış yaşanmıştır. Böyle bir uluslararası ortamda klasik güvenlik 

yaklaşımlarının, günümüzdeki krizleri yorumlamada ve yeni sorunlara çözüm üretmede 

yetersiz kaldığı görülmektedir. Güvenliğin sağlanmasında klasik paradigmanın kullandığı 

                                                        
25 Sandıklı ve Kaya,  a.g.m., s.70. 
26 Sandıklı ve Emeklier, “21. Yüzyılda Yeni Güvenlik Anlayışları ve Yaklaşımları”, s.32. 
27 Sandıklı ve Kaya, “Barış Kavramına Teorik Yaklaşımlar ve Küresel Yönetişim”, s.71. 
28 Sönmezoğlu, A.g.e., s.138. 
29 Faruk Yalvaç, “Uluslararası İlişkiler Kuramında Anarşi Söylemi”, Uluslararası İlişkiler, Cilt.8, Sayı.29, 2011, 
s.83. 
30 Nedret Çağlar, “Post-modern Anlayışta Siyaset ve Kimlik”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt.13, Sayı.3, 2008, s.370. 
31 Bülent Evre, “Geç Modern veya Post-Modern Bağlamda Değişen Siyasetin Yeni Biçimleri”, Lefke Avrupa 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt.1, Sayı.2, 2011, s.69. 
32 Ongur, a.g.m., ss.137-142. 
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temel araçlar da etkili olamamaktadır. Postmodern düşünürler de klasik güvenlik 

yaklaşımlarının olayları açıklamada ve çözüm üretmede yetersiz kaldığını ifade ederek 

eleştirilerde bulunmuştur.33 

Postmodern dönemin karakteristik özelliklerini; kısmilik, belirsizlik, çoğulculuk, sadelik, 

görelilik, farklılık, özgürlük, parçalanmışlık, çok kültürlülük ve heterojenlik şeklinde 

sıralamak mümkündür. Postmodern bir siyasal kültürün, modern siyaset, bürokrasi, sadakat, 

disiplin ve otorite kavramlarından hoşlanmadığını söylemek mümkündür. Radikal demokrasi 

ve müzakereci demokrasi gibi yeni kavramlar postmodernizmin eleştirileri ve arayışları 

sonucunda ortaya çıkmıştır.34 

Realizm ve post-modernizm arasındaki en önemli farklılığın, epistemolojileriyle ilgili 

olduğunu söylemek mümkündür. Post-modernizm, realizmin kesin yargılarda bulunmasını 

reddeder. Post-modernizme göre, kültürel, dini, tarihi ve dilsel farklılıklar olduğu kabul 

edildiğinde, insan davranışında görülen karmaşıklık, küresel gerçekliğin kesin ve tek bir 

yorumunun olamayacağını göstermektedir. Uluslararası  politikanın karmaşıklığını tek bir 

anlayış çerçevesinde ele alması ve uluslararası güvenliğe yönelik alternatif yaklaşımları göz 

ardı etmesi dolayısıyla realizmi eleştirmektedir.35 

Günümüz küresel sisteminde postmodern teorinin, güvenliğe ilişkin eleştirilerinden en 

önemlisi, klasik güvenlik anlayışının Batı merkezli olduğu ve birey güvenliğini önemsemediği 

düşüncesinden hareket etmektedir. Bu duruma göç örneği verilebilmektedir. Uluslararası göç 

sorunu gibi güvenlik gündeminde ön planda olan bir konuda toplum güvenliği ve Batılı 

ülkelerin güvenliği vurgulanırken, göç eden toplumların güvenliği ikinci plan atılmaktadır. 

Göç eden bireylerin ya da toplulukların psikolojik ve güvenlik durumları ise hiç ele 

alınmamaktadır. Postmodernist düşünürler, güvenlik çalışmalarına psikolojik etkenleri de 

ilave ederek, güç, savaş ve çatışma gibi olguların bireyden bağımsız düşünülmemesi 

gerektiğini ifade etmişlerdir.36 

Günümüzde ortaya çıkan dönüşümler, postmodern kuramcılar tarafından çoğunlukla post-

yapısalcı kuram çerçevesinde analiz edilmektedir.37 Bu dönüşümlerin yaşanmasındaki en 

                                                        
33 Atilla Sandıklı ve Bilgehan Emeklier, “Güvenlik Yaklaşımlarında Değişim ve Dönüşüm”, Ed. Atilla Sandıklı, 
Güvenlik, Savaş, Barış ve Çatışma Çözümleri,  İstanbul: Bilgesam yayınları, 2012, s.33-34. 
34 Çağlar, a.g.m., s.379-384. 
35 Baylis, a.g.m.,, s.83. 
36 Sandıklı ve Emeklier, a.g.e., s.34-35.  
37 Evre, a.g.m., s.72. 
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önemli faktörlerden biri de iletişim alanında gerçekleşen gelişmelerdir. Birey güvenliği artık 

sadece savaş ve çatışmalarla değil, her alanda oluşabilecek sorunlarla tehdit edilmektedir.38  

1.3. Feminist Kuramın Güvenlik Anlayışı 

Feminist düşünürler de, eleştirel yaklaşımda ve postmodernizmde olduğu gibi uluslararası 

güvenlikte devlete yapılan geleneksel vurguya karşı tavır takınmışlardır.39 

Feministler teorisyenlerin hemen hepsi, uluslararası güvenlik ile ilgili konuların erkeğe özgü 

bir bakış açısından ele alındığını düşünmektedirler. Feminist teorinin önemli isimlerinden 

Ann Tickner, kadınların da çatışmalardan en az erkekler kadar etkilendiklerini, buna rağmen 

güvenlik literatüründe kadınlara pek yer verilmediği fikrini savunmaktadır.40 Savaşların 

sonunda yaşanan can kayıplarının ve mültecilerin büyük bir çoğunluğunu kadın ve çocukların 

oluşturması da buna örnek olarak gösterilebilmektedir.41 

Uluslararası İlişkiler alanındaki feminist kuramlar kimlik sorununa, bireysel kimlikler 

açısından yaklaşırken, bireysel kimliklerin ayırt edici özelliği olarak cinsiyeti unsurunu ön 

plana çıkarmaktadırlar. Feminizme göre, realizmin devletlerin bireysel güçleri tarafından 

belirlenen çıkarlarının kökeni, insan doğasına ve devlet adamlarının hareketlerine 

bağlanmaktadır. Geleneksel kuramlar, maskülen bir kimlik üzerinden ele alınmakta, ulus-

devletler, kahramanlık figürlerini askerlerden ve maskülen hikayelerden seçmektedirler. 

Feminist düşünürler, realist akım tarafından devletin bekası ve güvenliği için vazgeçilmez 

olarak kabul edilen ulusal çıkar, güç, egemenlik, otonomi ve rasyonalite gibi kavramların 

maskülen kimlik üzerinden tasarlandığını ileri sürmektedir. Böylece realizmin, ulus-devlet 

yapılarının araçsal olması gereken işlevlerini amaçsal hale getirerek, güvenliğin erkek egemen 

yapısını meşrulaştırdığını ifade etmektedir.42 Feminist kuramların en önemli amacı da, bu 

erkek-egemen durumu ve dışlayıcı devlet kimliği kavramını kadınları da işin içine katarak 

yeniden tanımlamak üzerine kuruludur. Bu şekilde yeniden tanımlanacak güç ve güvenlik 

kavramları, yalnızca bireysel kimlik temelli olmakla kalmayacak, aynı zamanda yapısöküme 

de uğratılmış olacaklardır.43 

                                                        
38 Johan Eriksson and Giampiero Giacomello, “The Information Revolution, Security, and International 
Relations: (IR) Relevant Theory?”,  International Political Science Review, Vol.27, No.3, 2006,  p.233. 
39 Baylis, a.g.m., s.81. 
40 Ann J. Tickner, Gender in International Relations: Feminist Perspectives on Achieving International 
Security, New York: Colombia University Press, 1992, p.3. 
41 Baylis, a.g.m., s.81. 
42 Sandıklı ve Emeklier, a.g.e., s.36. 
43 Ongur, a.g.m., s.144. 
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Realizmin klasik güvenlik anlayışına karşı çıkan feminist güvenlik yaklaşımının temel 

değerlerini şu şekilde sıralamak mümkündür:44 

Realist anlayışa karşı çıkılması,  

Soyut sistematik söylemin sorgulanması,  

Kadınların günlük yaşamları ile güvenlik arasında güçlü bir bağ olduğunun ifade edilmesi,  

Devlet merkezli anlayışın sorgulanması,  

Dönüşüme uğrayan şiddetin yapısal olduğunun kabul edilmesi. 

Postmodernizm ve feminizm arasındaki ilişkiye bakıldığında, postmodernizmin bir kimliğin 

varlığını reddettiği, feminizmin ise aslında bir ‘öteki’nin yerine konuştuğu görülmektedir. 

Feminist kuramların geleneksel kuramlara tarafsız kılmak yerine, onları feminist bir yola 

sokmayı, yani yeniden inşa etmeyi amaçladıklarını söylemek mümkündür.45 

Güvenlik feminist kuram tarafından fiziksel, yapısal ve ekolojik olmak üzere tüm boyutlarıyla 

ele alınmaya çalışılmıştır.46 Feminist kuramcılar, güvenlik çalışmalarının ağırlık merkezine 

şiddet olgusunu yerleştirmiş ve şiddeti “doğrudan şiddet” ve “yapısal şiddet” olmak üzere 

ikiye ayırmışlardır. Buna göre doğrudan şiddet devletlere ve devletlerarası çatışmalara 

odaklanmakta, yapısal şiddet ise sosyal grup ve bireylerin güvensizliği ile ekolojik tehditlerin 

yarattığı küresel güvensizliğe yoğunlaşmaktadır. Yapısal şiddetin çıktıları, uluslararası 

sistemin görmezden geldiği kadınların güvenliğini tehdit etmekte ve gündelik yaşamlarının 

her alanına işlemektedir.47  

2. Genişletilmiş Güvenlik Kavramları 

Barışın sürdürülebilir hale gelmesi, ulusal ve uluslararası güvenlik yapılanmalarının niteliğine 

göre şekillenmektedir. Bu doğrultuda, uluslararası güvenlik çalışmalarında 1990’lı yıllardan 

itibaren uluslararası ilişkiler teorileri çerçevesinde daha geniş yer bulmaya başlayan, 

güvenliğin merkezi olarak insanı benimseyen “Yeni Güvenlik Çalışmaları”nın artarak devam 

etmesi gerekmektedir.48 

Seksenli yılların sonu ile birlikte gelişmeye başlayan uluslararası ilişkilerdeki eleştirel 

yaklaşımlar, Soğuk Savaş’ın sona ermesi ile birlikte güvenlik alanında da kendini göstermeye 

başladılar. Doksanlı yıllar, güvenlik konusundaki tartışmaların en yoğun olduğu dönem olarak 

dikkat çekmektedir. İnşacı yaklaşımın öncülerinden Alexander Wendt, feminist kuramın 
                                                        
44 Muhittin Ataman, “Feminizm: Geleneksel Uluslararası İlişkiler Teorilerine Alternatif Yaklaşımlar Demeti”, 
Alternatif Politika, Vol.1, No.1, 2009, s.23. 
45 Ongur, a.g.m., s.145. 
46 J. Ann Tickner, “You Just Don't Understand: Troubled Engagements between Feminists and IR Theorists”, 
International Studies Quarterly, Vol.41, No.4, 1997, p.624. 
47 Sandıklı ve Emeklier, a.g.e., s.36-37. 
48 Uğur Yasin Asal, “21. Yüzyılda Sürdürülebilir Barış için Küresel Stratejiler”, İstanbul Ticaret Üniversitesi 
Sosyal Bilimleri Dergisi, Yıl.12, Sayı.23, 2013, s.11. 
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temsilcilerinden Cynthia Enloe ve J. Ann Tickner, eleştirel teoriye mensup Micheal Williams 

ve Keith Krause, Aberystwyth Ekolü’nden Ken Booth ve Kopenhag Ekolü’nden Ole Weaver 

ve Barry Buzan, geleneksel güvenlik çalışmalarının, yaşanan güvensizlik ortamını 

yansıtmakta ve bu duruma çözüm önerileri getirmekte yetersiz kaldığını savunan düşünürler 

arasındadır. Güvenliğin sadece askeri tehdit olarak görülmemesi ve güvenlik politikalarının 

amacının da sadece savaşları önlemek olmadığı fikri ön plana çıkmaya başladı. Bu da 

genişletilmiş güvenlik kavramlarının artan oranda kullanılmasına yol açtı.49 

Geleneksel güvenlik çalışmalarında güvenlik tehditleri hala sadece askeri unsurlar ile 

açıklanmaya çalışılmaktadır.50 Yeni güvenlik anlayışı ise, güvenliğe yönelik tehditlerin 

artması ile gelişmeye başlamıştır. Bundan sonra askeri tehditlerin yanı sıra, ekonomik 

eşitsizlik, doğal kaynakların yok olması, çevre kirliliği, uyuşturucu ticareti, etnik 

anlaşmazlıklar, uluslararası göç ve kaçakçılık gibi sorunlar da güvenlik tehdidi olarak ele 

alınmaktadır.51 

Uluslararası örgütler (BM, FAO, UNDP, UNEP, OECD, IEA) dâhilinde, çevresel güvenlik, 

gıda güvenliği, küresel sağlık güvenliği, enerji güvenliği ya da geçim güvenliği gibi yeni 

güvenlik kavramları da yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.52 

 

Sonuç 

Uluslararası İlişkiler disiplininin temel araştırma alanlarından biri olan güvenlik konusu, hem 

kavramsal, hem de teorik çerçevede birçok farklı perspektiften ele alınan bir kavram olarak 

göze çarpmaktadır. Soğuk Savaş sonrası var olan düzeni sorgulamaya yönelik çalışmaların 

artmasıyla ve özellikle eleştirel teorilerin yaptığı katkılarla güvenlik kavramının içeriğinin 

tekrar düşünülmesi gerektiği ortaya çıkmıştır.  

Soğuk Savaş sonrası dönemin ilk günlerinde daha çok dikkat çeken bu alternatif yaklaşımlar, 

güvenlik kavramının günümüzde kullandığı söylemin önemli bir kısmını oluşturmaya devam 

etmektedir.  Dünya gündemini meşgul eden ve uluslararası toplumun karşı karşıya kaldığı 

uluslararası güvenlik sorunları, küreselleşmenin de etkisiyle değişim ve dönüşüme uğramıştır. 

Artık sadece askeri alandaki güvenlik tehditlerinden değil, çevre, gıda, enerji, iletişim 

alanlarında da güvenlik tehditlerinden söz edildiği görülmektedir. Genişletilmiş güvenlik 

                                                        
49 Pınar Bilgin, “Güvenlik Çalışmalarında Yeni Açılımlar: Yeni Güvenlik Çalışmaları” Stratejik Araştırmalar, 
Cilt.8, Sayı.14, 2010, s.71-72. 
50 Açıkmeşe, a.g.m., s.50. 
51 Bilgin, a.g.m., s.79. 
52 Brauch, a.g.m., s.16. 
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kavramları çerçevesinde inceleme alanı bulan güvenlik konularının, uluslararası alanda 

yaşanan gelişmelerle tekrar değişim göstereceği de unutulmamalıdır. 
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KOPENHAG VE ABERYSTWYTH EKOLLERİ ÇERÇEVESİNDE 21. YÜZYILDA 

GÜVENLİĞİN DEĞİŞEN KAPSAMI VE BOYUTU 

 

Mesut Şöhret∗ 

 

Özet 

Yaşadığımız dünyada son yıllarda meydana gelen siyasi ve ekonomik gelişmeler her alanda 

olduğu gibi güvenlik alanında da radikal ve hızlı değişimler yaşanmasına neden olmuştur. Bu 

nedenle henüz başlarını yaşamakta olduğumuz 21.yüzyılda güvenliğin anlamı başta olmak 

üzere kapsamı ve boyutu da son 20–30 yıllık dönemle karşılaştırdığımızda farklılık 

göstermektedir. Öncelikli olarak gelinen noktada güvenlik denilince artık sadece askeri 

güvenlik anlaşılmamakta, insan hayatını doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren her türlü 

sorun bir güvenlik konusu haline gelmekte ve sadece belirli bir bölgeyi değil birçok bölgeyi 

etkileyebilmektedir. Güvenlik konusunda yaşanan bu hızlı değişim ve dönüşüm sürecini 

açıklamaya çalışan Kopenhag ve Aberystwyth ekolleri gerçekten de klasik güvenlik 

yaklaşımlarından farklı açılardan güvenlik konularına bakarak güvenliğin kapsam ve 

boyutunu değişik bir noktaya taşımaktadır. Bu nedenle bu çalışmada güvenliğin zaman içinde 

yaşadığı değişim ve dönüşümleri kronolojik olarak ortaya koymak yerine son dönemde 

güvenliğin kapsam ve boyutunda yaşanan değişimler ifade edilerek bu alanda yaşanan 

değişimleri farklı şekillerde ele alan Kopenhag ve Aberystwyth ekollerinin savunduğu 

görüşler güncel örneklerle açıklanmaya çalışılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Güvenlik, Uluslararası Sistem, Yeni Güvenlik Yaklaşımları, Kopenhag 

Ekolü, Aberystwyth Ekolü  

 

 

Absreact: 

 

The rapid political and economical changes in our world that occurred in the recent years 

have caused also rapid changes in the field of security as in all areas. In that case, The 

meaning, scope, and dimension of security varies especially compared to last 20 – 30 years 

and today early years of 21st century. Firstly when we talk about security, it is not just about 
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military security at this point. All the aspects directly or indirectly related with human life can 

be matter of security issue now and that could affects almost all the region not just a specific 

region. In this respect, Both Copenhagen and Aberystwyth Schools have tried to explain such 

rapid changes and transformation in the field of security by looking at different angles to the 

security issue and they have really carried out security matters a different point in terms of 

scope and dimension of security rather than classical security approaches. Therefore, this 

study aims to explain Copenhagen and Aberystwyth Schools’ defending ideas with actual 

samples. By doing so, we will focus on dimensional and contextual rapid changes in security 

in recent time and we will not prefer a chronological order to be able to describe such 

transformation and changes in the area of security. 

 

Keywords: Security, International System, New Security Approaches, Copenhagen School, 

Aberystwyth School 

 

Giriş 

Güvenlik bir kelime ve kavram olarak insanlığın oluşumundan beri üzerinde en çok 

konuşulan konulardan biri olmuştur. Neredeyse her anımız “güvenlik”ten bir şekilde 

bahsederek geçiyor olsa da güvenliğin ne anlama geldiği genellikle muğlaktır. Bunun nedeni 

yetersiz çaba harcıyor olmamız değil güvenliğin “türe(til)miş bir kavram (derivative 

concept)” olmasıdır. Güvenlik ne demektir sorusunun tüm zamanlar ve mekânlar için geçerli 

olacak tek bir cevabı yoktur.1 Kişilerin ve toplumların güvenlik anlayışı, onların siyasi bakış 

ve felsefi dünya görüşünden veya bulundukları coğrafyaya göre farklılık göstermektedir. 

Neredeyse tüm sosyal bilimler içinde kullanılan bu kavrama her disiplin farklı anlamlar ve 

değerler yüklemektedir. Uluslararası ilişkiler disiplini içinde ise bu kavram sistem 

seviyesinden birey seviyesine kadar ve tüm değişkenlerle birlikte incelenmesi zorunlu bir 

kavram olarak görülmektedir. Kavramın uluslararası ilişkilerde ele alınışının disiplinin 

gelişimi ile birlikte olduğunu görmek mümkündür. Öyle ki güvenlik konularının uluslararası 

ilişkiler disiplini içinde tartışıldığı ilk dönemlerde savaş konuları ön planda olurken sonraki 

dönemlerde barış konuları ön plana çıkmaya başlamıştır. İki savaş arası dönem olarak tabir 

edilen 1918 – 1939 yıllarında ise güvenliğin çok disiplinli ve çok boyutlu bir alan olarak 

algılanmaya başladığını görebiliriz. Çünkü bu dönemde uluslararası kuruluşlar, uluslararası 

hukuk, demokrasi, silahsızlanma ve siyaset teorisi gibi yeni kavramlar ve söylemlerin 

                                                        
1 Pınar Bilgin, Güvenlik Çalışmalarında Yeni Açılımlar: Yeni Güvenlik Çalışmaları, Stratejik Araştırmalar 
Dergisi, Cilt. 28, Sayı.14, 2010, s.76, ss. 69–96 
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kullanılmaya başlamıştır. İkinci dünya savaşı sonrasında oluşan soğuk savaşın ilk döneminde 

ise John Herz tarafından güvenlik ikilemi olarak ifade edilen güç kazanma çalışmaları ile 

Arnold Wolfers’ın güvenliğe değer yargılı yaklaşımları çerçevesinde ulusal güvenlik 

konusunda mutlak güvenliğin yokluğu ve güvenliğin muğlâklığı görüşü hakim olmuştur. Bu 

kapsamda tabir edilen geleneksel güvenlik anlayışı güvenliği; devlet merkezli, askeri tehdit 

odaklı bir bakış açısı içinde yorumlamış ve büyük ölçüde suni ve abartılı tehditler güvenlik 

gündemini belirlemiştir. Bu dönemde özgüven ve bağımsızlık konuları, ulusal güvenliğin 

temel unsurunu oluşturmuştur.  

Soğuk Savaş döneminin “suni” korkular üzerine kurulmuş geleneksel güvenlik 

anlayışı günümüzde devletler arasında karşılıklı bağımlılığın ve küreselleşmenin etkisiyle 

yerini “gerçek” korkulara bırakmıştır. Çünkü bu yeni dönemde tehditler hem genişlemiş hem 

de derinleşmiştir. Bu gelişme güvenlik alanında geleneksel güvenlik anlayışının terk edilmeye 

başlanmasına ve bu bağlamda yeni bir güvenlik anlayışının doğmasına sebep olmuştur. Çünkü 

bu yeni dönemde ve yaşadığımız 21. yüzyılda Güvenlik sadece devletlerin fiziksel anlamda 

hayatta kalmalarını (survival) değil aynı zamanda değerleri, toplumsal ilişkileri ve insanların 

hayat tarzları ve standartlarının korunmasını da içermektedir. Bu durum ister istemez yeni 

tehditleri bu yeni tehditlere karşı yeni güvenlik tanımlamalarını ve bu yeni tanımlamalara 

karşı yeni mücadele araçlarını da beraberinde getirmiştir. Çünkü bu yeni dönemde “çevre 

güvenliği”, “bilgi güvenliği”, “birey güvenliği”, “toplum güvenliği” “ekonomi güvenliği” 

“doğal kaynakların güvenliği” v.b başlıklar altında yeni güvenlik alanları şekillenmeye 

başlamıştır. Böylesi bir değişim süreci hiç kuşkusuz devletlerin ve uluslararası örgütlerin de 

güvenlik algılamalarını dönüştürmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Öyle ki, günümüzde 

birçok devlet için siber tehdit gibi bazı yeni tehditler askeri tehditten daha ön plana 

çıkabilmektedir. Geleneksel olmayan bu yeni tehditlerle mücadele araçları da farklıklar 

göstermeye başlamıştır. Örneğin devletlerin siber bir tehditle mücadele edebilmeleri 

konvansiyonel askeri güçle mümkün değildir. Bunun yerine siber suçlarla mücadele 

edebilecek teknik personelin olması ve kendisini bu tehditlere karşı koruması için güçlü 

teknolojik bir alt yapıya sahip olmaları daha önemlidir.  

Güvenlik kavramında ve bizzat güvenliğin kendisi çerçevesinde yaşanan bu hızlı 

gelişmeler kuşkusuz uluslararası ilişkiler disiplini içinde yer alan teorik yaklaşımların konuya 

bakış açılarında değişime sebep olmuş ve daha da önemlisi bu yeni dönemi ve yeni güvenlik 

konseptini açıklamak amacıyla yeni teoriler geliştirilmiştir. Bu kapsamda ortaya çıkan veya 

geliştirilen yeni güvenlik yaklaşımlarının uluslararası ilişkiler disiplini içinde yer almaları her 

ne kadar 1990’lı yılların ilk yarısında görülse de bu yaklaşımların kökenlerinin daha eskilere 
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dayandığını söylemek mümkündür. Buna göre Tarihsel olarak yeni güvenlik çalışmalarının 

attığı ilk adım, Soğuk Savaş döneminin, güvenliği “iki süper güç arasındaki çekişmenin 

doğrudan silahlı çatışmaya dönüşmemesi durumu” şeklinde “dar” olarak tanımlamasının 

dünya nüfusunun güvensizliklerini yansıtmakta yetersiz kaldığını ortaya koymak olmuştur. 

Bu noktada askeri güvenlikten belki de daha önemli olan “sosyoekonomik eşitsizliklerin 

azaltılmasının önemi” gibi o dönemde low politics olarak görülen konular uluslararası 

politikanın gündeminde üst sıralara bir türlü yer alamamıştır. Bu dönemde bu güvenlik 

anlayışı biraz da şartların dayatması ile “dar” tutulmuştur. Güvenliğin askerî hatta nükleer 

olmayan boyutları gündeme getirilememiştir. Diğer taraftan söz konusu bu dar kapsamlı 

güvenlik anlayışı içinde meydana gelen değişimleri ya da kırılma noktalarını kısaca özetlersek 

karşımıza şu noktaların ve şu yaklaşımların öne çıktığını söyleyebiliriz. 

Bağlantısızlar Hareketi: Bu hareketin temel ilkesinde de vurgulandığı gibi ABD ve 

SSCB arasındaki soğukluk dışında da dünya da güvensizlikler bulunmaktadır. Başka bir 

deyişle dünyada sadece ABD ve SSCB yoktur. Bu bloklar dışında kalan yerlerin de güvenlik 

sorunları bulunmaktadır. 

Karşılıklı Bağımlılık Yaklaşımları: Kuzey–Güney tanımlamaları kapsamında 

dünyanın yeni bir uluslararası ekonomik düzene ihtiyacı olduğunu ortaya koyan bu 

yaklaşımlar gelişmiş devletler ile gelişmemiş devletler arasındaki ekonomik yapının 

gelişmemiş devletler aleyhine her geçen gün daha kötüye gittiğine vurgu yaparak daha adil bir 

ekonomik düzen ihtiyacını ortaya koymuşlar ve güvenliğin belki de ekonomik ve sosyal 

adalet yönünü ifade etmişlerdir. Karşılıklı bağımlılığın çatışma riskini azaltacağını öne süren 

kuramcılar, işbirliği ve uzlaşma zeminine dayanan işbirliği eksenli bir güvenlik yaklaşımı öne 

sürmüşlerdir. Bu nedenle söz konusu düşünürlerin güvenlik çalışmalarına katkısının, çatışma 

yerine işbirliği odaklı bir güvenlik anlayışı getirmeleri olduğunu söylemek yanlış 

olmayacaktır. 

Dünya Düzeni Yaklaşımları: Mevcut sisteme alternatif olarak sunulan sürdürülebilir 

dünya düzenlerine ilişkin görüşlerin genel yapısını çizen bu yaklaşımların ortaya koyduğu 

görüşler 1960’lı ve 1970’li yıllarda oldukça tartışılmıştır. Söz konusu teorik yaklaşımlar, 

realizmin gücünü ve hegemonyasını kıramasalar da getirdikleri eleştiri ve önerilerle Soğuk 

Savaş sonrasındaki eleştirel güvenlik yaklaşımlarına ve yeni güvenlik anlayışına uygun teorik 

zemin hazırlamışlardır. Buna karsın bağımlılığın karşılıklılık mantığını reddederek bu 

olgunun işteşliği yerine tek taraşılığını ele alan Neo-Marksist yaklaşımlar, bağımlılık tezleri 

üzerinde durmaktadır. Neo-Marksist düşünürler, Marksizmin burjuva-proletarya ekseninde 

ortaya koduğu sınıf mücadelesi sorunsalını bir bakıma yeniden üreterek uluslararası ilişkiler 
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ve sistem okumalarını merkez-çevre tipolojisi üzerinden kurgulamışlardır. Bu bağlamda asıl 

çatışmanın Doğu ve Batı arasında değil, metropol ve uydu, gelişmiş ve azgelişmiş, merkez ve 

çevre; başka bir ifadeyle Kuzey ve Güney arasında yaşandığını öne sürmüşlerdir. “Kuzeyin 

güvenliği=Güneyin güvensizliği” şeklinde özetlenebilecek güvenlik-güvensizlik 

paradoksunun Kuzey ve Güney arasına sıkışmışlığını ifade etmişlerdir. Coğrafya-mekan 

temel alınarak askeri-ideolojik eksende ortaya konulan jeopolitik yaklaşımların yerine, 

ekonomi-politik ekseninde sosyo-ekonomik analizler öne süren Neo-Marksist çalışmaların; 

klasik güvenlik anlayışına getirdiği yeni bakış açısının ekonomik güvenlik modeli olduğu 

ifade edilebilir. Bu yönüyle söz konusu Neo-Marksist teorik perspektif, günümüz yeni 

güvenlik anlayışının ve eleştirel-alternatif güvenlik yaklaşımlarının öncüsü sayılabilir.  

Alternatif Savunma Yaklaşımı: Çeşitli toplumsal hareket ve kampanyalarla insanları 

bilgilendirerek Avrupa’nın her yanında güvenlik ilişkilerinin dönüşümünü kolaylaştıran bu 

yaklaşımla güvenlik konularında farkındalık (awareness) oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu 

kapsamda 1980‘li yıllarda organize edilen Nükleer Silahsızlanma Kampanyası ve Avrupa’nın 

Nükleer Silahsızlanması gibi kampanyalar dikkat çekmiştir.  

Feminist Yaklaşım: Uluslararası ilişkiler disiplinine farklı bir açıdan bakan feminist 

uluslararası ilişkiler kuramı, disiplinin merkezi olgularını ve epistemolojik temellerini cinsiyet 

üzerinden eleştirmektedir. Buna göre mevcut uluslararası ilişkiler sistemi, realizmin güvenlik 

çalışmalarında olduğu gibi anarşik ve tehlikeli bir dünyada devletin bekası için gerekli olan 

güç, otonomi ve rasyonalite gibi kavramlar “ideal erkek” tipi üzerine kurgulandığından 

uluslararası sistem bir bakıma erkeklerin sistemi olarak ifade edilmiştir. Bu bağlamda feminist 

güvenlik yaklaşımı; realist anlayışın reddi, soyut ve sistematik söylemin sorgulanması, 

kadınları günlük yaşamları ve güvenlik arasında güçlü bir bağın mevcudiyetinin bilinmesi, 

hakim devlet anlayışının eleştirisi ve dönüşüme uğrayan şiddetin yapısal olduğunun kabulü 

üzerine kurulmuştur.2 Direkt şiddet, devletler ve onların uluslararası çatışmaları üzerine 

odaklanırken; yapısal şiddet, sosyal grup ve bireylerin güvensizliği ile ekolojik tehditlerin 

yarattığı dünya güvensizliğini içermektedir.3 Bu tanımlamadan hareketle, uluslararası 

sistemdeki erkek merkezli kurgu dahilinde gerçekleşen direkt şiddet, yapısal şiddeti 

kökleştirmiştir. Feminist kuramın güvenlik anlayışına göre yapısal şiddetin çıktıları, sistem 

tarafından görülmez kılınan/varsayılan kadınların güvenliğini tehdit etmekte ve gündelik 

yaşamlarının her alanına etki etmektedir. 

                                                        
2 Muhittin Ataman, “Feminizm: Geleneksel Uluslararası İlişkiler Teorilerine Alternatif Yaklaşımlar Demeti”, 
Alternatif Politika, Cilt. 1, Sayı. 1, 2009, s. 23, ss. 
3 J.Ann Tickner, “Introducing Feminist Perspectives into Peace and World Security Courses”, Women's Studies 
Quarterly, Vol: 23, Sayı. 3–4, 1995, s.48, ss.48–57 http://www.jstor.org/stable/40003499  
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Geleneksel Güvenlik Kuramını Çürütmeyi Amaçlayan Yaklaşımlar: Kuzey/Güney ve 

“Üçüncü Dünya” yaklaşımlarının öğrencileri tarafından geliştirilen bu yaklaşımlar Batı 

tarafından desteklenen ulusal güvenlik projelerinin dünyanın geri kalanında sahip olduğu 

karışık sicile işaret ederek “içeriyi” güvenli, sadece dışarıyı “güvensiz” varsayan geleneksel 

kuramı çürütmeyi amaçlamaktadır. 

11 Eylül Sonrası Yeni Güvenlik Yaklaşımları: 11 Eylül 2001’de ABD’ye 

düzenlenen terör saldırıları güvenlik konusundaki belirsizlikleri de beraberinde getirmiş ve 

asimetrik tehdit gibi yeni terimler ortaya çıkmıştır. Bu nedenle 11 Eylül, geleneksel güvenlik 

yaklaşımlarının dünyadaki mevcut güvensizliklere çözüm olmak bir yana onları tespit 

etmekten bile ne kadar uzak kaldığını bir kez daha hatırlatmıştır. Bu saldırı bir bakıma dünya 

politikasını anlamaya çalışırken hem savaşa hem de barışa, hem sert hem de yumuşak güce, 

hem devletlere hem de devlet dışı aktörlere ilişkin konularla doğrudan ilgilenilmesi 

ihtiyacının önemini ortaya çıkarmıştır.4 

Güvenlik algılamalarında meydana gelen değişimin en önemli sebeplerinden birisi, 

artık tehdidin tek boyutlu, devletten devlete olma klasik konumundan çıkarak, 

asimetrik ve çok boyutlu bir konuma ulaşmasıdır. Bu durum, günümüz tehditleri ile 

mücadelede geleneksel yapılanma ve anlayışların geçerliliğini tamamen yitirdiğine işaret 

etmektedir. Bunun yanında risk ve tehditlerin kaynağının, zamanının ve şeklinin önceden 

tahmin edilmesinin Soğuk Savaş döneminin aksine imkansız bir hale geldiği yeni güvenlik 

ortamında, mücadele alanı bütün dünya olarak ortaya çıkmıştır.”5 Genel bir değerlendirme 

yapıldığında tek boyutlu ve dar kapsamlı geleneksel güvenlik yaklaşımlarının özellikle soğuk 

savaş sonrası dönemde terk edilmeye başlandığını söylememiz mümkündür. Bu durumun 

başlıca sebepleri ise şu şekilde sıralanabilir. 

Güvenlik Alanında Yeni Tehditlerin Ortaya Çıkması: Siber Terör, bilimsel 

çalışmaların ekolojik dengeyi bozma girişimleri (genetik bilimi), yeni tür hastalıklar (Kuş 

gribi, SARS) v.b 

Geçmişte Var Olan Fakat Güvenlik Alanı İçinde Düşünülmeyen Konuların 

Güvenlik Alanına Eklemlenmesi: Birey Güvenliği, Çevre Güvenliği, İş güvenliği, finansal 

güvenlik v.b konuların high politics olarak görülmeye başlanması  

 

                                                        
4 Pınar Bilgin, Güvenlik Çalışmalarında Yeni Açılımlar: Yeni Güvenlik Çalışmaları, s.75 
5 Bilal Karabulut,“Küreselleşme Sürecinde Güvenlik Alanında Değişimler: Karadeniz’in Güvenliğini Yeniden 
Düşünmek”, Karadeniz Araştırmaları, Cilt: 6, Sayı: 23, 2009, s.6–7, ss.1–11 
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Geleneksel Güvenlik Tehditlerinin Dönüşüm Yaşaması: Terör, savaş, organize 

suçlar (mafya) v.b tehditlerin kabuk değiştirmesi ve yeni formlarda ortaya çıkmaları. 

Bu nedenle soğuk savaş sonrası söz konusu yaklaşık 25 yıllık dönemde geleneksel 

güvenlik yerine ulusal güvenliğin ekonomik güvenlik, çevre güvenliği ve insan güvenliği 

olarak bilinen ekonomik, çevre ve insan boyutlarının da olduğu yönündeki görüşler 

yaygınlık kazanarak güvenlik konusunun çok boyutlu ve daha geniş kapsamlı bir hal 

almasını sağlamıştır. Kapsayıcı güvenlik (comprehensive security) olarak ifade edilen bu 

yaklaşımlar temel olarak güvenliği geniş bir perpektiften ve bir bütün olarak görmektedirler. 

Çünkü Kapsayıcı güvenlik anlayışı; hiçbir ülkenin kendi güvenliğini, aynı zamanda başka 

bir ülkenin güvenliğini artırmadan sağlayamayacağı ilkesine dayanmaktadır. Hiçbir 

ülke, diğer ülkeleri kendi güvenliğine tehdit olarak algıladığı sürece güvenlikte olamaz.6 

Bu yaklaşıma ve güvenliğin bölünmezliği anlayışına uygun olarak, sivil araçların kullanıldığı, 

kalkınma ve refahın öncül amaç olduğu, “komşular arasında doğrudan güvenlik konularını 

işaret etmeden, var olan korkuların iyileştirilmesi; tüm ülkelerin kendi aralarındaki işbirliğinin 

desteklenmesi; güvenlik ve barışın devletler arasındaki işbirliği ile geliştirilmesi” ilkelerine 

uygun bir gelişim süreci geçirdiğini söylemek mümkündür.  

Benzerlik ve farklılıkların eş zamanlı olarak iç içe girdiği ve arttığı 21. yüzyıl küresel 

sisteminde güvenlik ve tehdit tanımlamaları da çeşitlenmektedir. Bu noktada güvenliğin 

yeniden kavramsallaştırılmasında ortaya çıkan eğilimler şunlardır.7 

Güvenlik kavramlarının genişlemesi, derinleşmesi ve sektörleşmesi 

Gösterilenin devletten insanlar ya da insanlığa (insan güvenliği) kayması 

Yeni güvenlik tehlikelerinin (tehdit, çatışma alanları, hassasiyet ve riskler) algılanması ve 

yeni güvenlik kaygılarının güvenlikleştirilmesi 

Yeni algılanan güvenlik tehlikeleri ve kaygılarıyla ve etki altında olan ve savunmasız 

insanlara bir “beka ikilemi” arz eden yeni çevresel tehlike, risk ve afetlerle yüzleşmek ve baş 

etmek için yeni askeri olmayan stratejiler araştırmak. 

Güvenliğin genişlemesi, çeşitlenmesi ve derinleşmesi geleneksel güvenlik literatürünü 

ciddi biçimde tehdit etmekte; kimin güvenliği, neyin güvenliği, ve kimden/neden koruma gibi 

güvenlik soruları çerçevesinde alternatif güvenlik çalışmaları gündeme gelmektedir. 

Aşağıdaki tabloda yer sorulan bu sorulara cevap vermesi ve günümüzdeki güvenlik 

yaklaşımlarını özetlemesi bakımından önemlidir.  

                                                        
6 Hüsrev Tabak, Uluslararası İlişkilerde Değişen Güvenlik Algılamaları Ekseninde Avrupa Güvenliği, 
(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2008, s.2  
7 Hans Günter Brauch, “Güvenliğin Yeniden Kavramsallaştırılması: Barış, Güvenlik, Kalkınma ve Çevre 
Kavramsal Dörtlüsü”, Uluslararası İlişkiler Dergisi, Cilt. 5, Sayı.18, 2008, s.22–23 ss.1–47 
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Tablo1: Genişletilmiş Güvenlik Kavramları8 

 

Güvenlik 

Kavramları 

Gösterilen 

(Kimin Güvenliği) 

Risk Altındaki Değer 

(Neyin Güvenliği) 

Tehdit 

Kaynağı / Kaynakları 

(Kimden / Neden 

Korunma?) 

Ulusal Güvenlik  

(Siyasi, Askeri Boyut) 

Devlet Egemenlik, Toprak 

Bütünlüğü 

Diğer devletler, terörizm, 

devlet dışı aktörler 

 

Toplumsal Güvenlik 

Boyutu 

 

Milletler,  

Toplumsal Gruplar 

 

Ulusal Birlik, Kimlik 

Devletler, Milletler, 

Göçmenler, Yabancı 

Kültürler 

 

İnsan Güvenliği 

 

Bireyler, İnsanlık 

 

Beka, Hayat Kalitesi 

Devlet, küreselleşme, 

küresel çevre sorunları, 

doğa, terörizm 

Çevresel Güvenlik 

Boyutu  

Ekosistem  Sürdürülebilirlik  İnsanlık 

 

 

Cinsiyet Güvenliği 

 

Cinsiyet ilişkileri, yerli 

halk, azınlıklar 

 

Eşitlik, kimlik, 

dayanışma 

Ataerkil, totaliter / erk 

tekelci kurumlar 

(hükümetler, dinler, 

elitler, kültür, 

hoşgörüsüzlük 

 

Postpozitivist kuramlar olarak da bilinen eleştirel, post-modern, feminist ve yapısalcı 

kuramların güvenlik anlayışları, eleştirel yaklaşımlar çerçevesinde klasik güvenlik 

paradigmasını sorgularken; ortaya çıkan bu yeni kavramsal yenilik merkezleri ve bunları 

yönlendirenler Soğuk Savaş’ta realist ve gelenekselcilerinin dar devlet odaklı güvenlik 

kavramına kökten karşı çıkmaktadır. Bu noktada doğrudan güvenlik çalışmaları yapan ve 

güvenliğe ilişkin ortaya ciddi tezler koyan Kopenhag Ekolü ve Aberystwyth Ekolleri yeni 

güvenlik anlayışı inşa etmeye çalışmaktadır.”9 Bu çalışmada söz konusu bu iki ekolün yeni 

güvenlik çalışmalarına nasıl katkılar sağladığı ve güvenlik konusuna getirdikleri açıklamalar 

                                                        
8 Hans Günter Brauch, “Güvenliğin Yeniden Kavramsallaştırılması, a.g.e., s.11  
9 Atilla Sandıklı ve Bilgehan Emeklier, 21. Yüzyılda Yeni Güvenlik Anlayışları ve Yaklaşımları, Uluslararası 
Balkan Kongresi Bildiri Kitabı, 28 – 29 Nisan 2011, Kocaeli Üniversitesi, s.28 
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ile savundukları argümanlar ortaya konulmaktadır. Bununla birlikte her iki teorik yaklaşımın 

benzer ve farklı noktaları ile bu teorilere getirilen başlıca eleştiriler de açıklanmaktadır. 

 

KOPENHAG EKOLÜ VE GÜVENLİĞİN ÇOK BOYUTLU YAPISI 

21. yüzyıl yeni güvenlik yaklaşımlarının çıkış noktası olarak görülen Kopenhag Ekolü, 

güvenliği; devletlerin ve toplumların tehditlerden kurtulma arayışları ve rakiplere karşı 

bağımsız kimliklerini ve işlevsel bütünlüklerini koruma yetenekleri olarak tanımlamaktadır. 

Bu yaklaşım sebebiyle soğuk savaş sonrası dönemde güvenliğin çok boyutlu yapısını ön plana 

çıkararak günümüz şartlarında güvenlik çalışmalarında diğer teorik çalışmalara göre bir 

ayrışmaya neden olduğunu söylemek mümkündür. Söz konusu bu teorik yaklaşımın genel 

çerçevesi her ne kadar 1970’ler ve 1980’lerdeki siyaset ve güvenlik çalışmalarındaki geniş ve 

dar güvenlik kavramları tartışmasına dayansa da uluslararası ilişkiler disiplini içinde bir teorik 

ekol olarak yer bulması 1985’te Kopenhag Üniversitesi’nde Barış ve Çatışma Araştırma 

Enstitüsü’nün kurulmasıyla olmuştur. Bu ekol yıllar içinde gelişerek yine Kopenhag 

Üniversitesinde kurulan CAST (Center for Advanced Security Theory – İleri Güvenlik Teorisi 

Merkezi) ile de kurumsallaşmıştır. Teorinin ön plana çıkmasında ve son dönem güvenlik 

çalışmalarında bu denli popüler olmasında ekolün kurucuları olarak kabul edilen Ole Weaver 

ve Barry Buzan’ın yaptıkları ortak ve bireysel akademik çalışmaların büyük etkisinin olduğu 

söylenebilir. 

Kopenhag ekolünün zaman içinde gelişimi incelendiğinde teorinin başlangıçta daha 

çok Avrupa güvenliği üzerine odaklandığını ve Avrupa’nın güvenliğini de daha çok askeri 

olmayan boyutlar üzerinden ele aldığı görülmektedir.10 Bir başka deyişle Kopenhag Ekolü 

askeri olmayan yani geleneksel olmayan tehditleri ve devlet merkezli güvenlik anlayışını 

sorgulayarak kapsamlı güvenlik anlayışı içeren (toplumsal gruplar, bireyler, devlet, hatta tüm 

insanlık) yaklaşımı gündeme alması güvenlik çalışmalarında devlet merkezli klasik güvenlik 

yaklaşımının göz ardı ettiği, yeni güvenlik referans nesnelerine odaklanmıştır.  

Genel olarak incelendiğinde Kopenhag Ekolü’nün üç temel konu üzerinde 

şekillendiğini söylemek mümkündür. Bunlar; güvenlik sektörleri, güvenlikleştirme ve 

bölgesel güvenlik yapılanmalarıdır.  

 

 

 

                                                        
10 Jef  Huysmans, “Revisiting Copenhagen: Or, On the Creative Development of a Security Studies Agenda in 
Europe”, European Journal of International Relations, Cilt. 4, Sayı.4, 1998, s. 479 – 480, ss. 479–505 
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1.1 Kopenhag Ekolüne Göre Güvenliğin Etkilendiği Ana Sektörler 

Kopenhag Ekolü’nun güvenlik çalışmalarına getirdiği en önemli katkılardan bir diğeri 

ise insan topluluklarının güvenliğinin etkilendiği beş ana sektörü güvenlikleştirme teorisine 

uyarlamasıdır. Bir başka deyişle Kopenhag Ekolü belirsiz, ucu açık ve göreceli bir kavram 

olan güvenliği tek boyutluluktan kurtararak, çok boyutlu bir zemine taşımıştır. Okul’un 

burada öne çıkardığı asıl husus yalnızca askeri tehditlerin toplumlar için tek güvensizlik 

kaynağı olmadığıdır. Diğer sektörlerdeki güvensizlikler de bir tehdit kaynağı olarak 

hem kendi başına hem de askeri sektöre taşınarak bir güvensizlik kaynağı 

oluşturmaktadır. Güvenliği sektör temelinde incelemenin önemli bir katkısı, sektörler 

arasındaki özel ilişki tiplerinin tanımlanarak birbirinden etkileşimini de ortaya koymaktır. 

Ekolün kategorize ettiği bu sektörler, askeri güvenlik, siyasal güvenlik, ekonomik güvenlik, 

toplumsal güvenlik ve çevresel güvenliktir.11 Bu sektörleri kısaca şu şekilde detaylandırmak 

mümkündür.  

 

Askeri Güvenlik  

Buzan, askeri güvenliği devletlerin saldırı-savunma yetenekleri ve birbirlerinin 

niyetlerini algılamalarıyla açıklamaktadır. Buna göre Soğuk Savaş sonrasında nükleer 

silahların azaltılmasına dönük girişimlerden nükleer silaha sahip olan ve olmayan devletler 

arasındaki tansiyon, sistem boyutunda askeri güvenliği tartışmanın ne kadar algılamalara bağlı 

ve sübjektif olduğunu ortaya koymuştur. Buna göre bir devletin askeri güvenlik kapasitesinin 

ne ifade ettiği Alexander Wendt’in şu ünlü çıkarımında en iyi şekilde ortaya konulmuştur. 

“İngiltere’nin 500 nükleer silahı ABD için Kuzey Kore’nin 5 nükleer silahından daha az 

tehlikelidir.”12 Çünkü ABD için İngiltere bir tehdit olarak algılanmadığından bu nükleer 

silahların İngiliz devlet adamları tarafından ABD’ye karşı kullanılması veya bu yönde bir 

siyasi karar alınması günümüz şartlarında mümkün görünmemektedir. Bu nedenle 

İngiltere’nin sahip olduğu 500 nükleer silah bir tehdit olarak algılanmazken, ABD’nin bir 

tehdit olarak gördüğü Kuzey Kore’nin elindeki örneğin 5 nükleer silahı ABD’ye karşı 

kullanması daha olası bir durum olduğundan büyük bir tehdit olarak algılanmaktadır. Yani 

burada asıl önemli olan söz konusu nükleer silahların miktarı veya kapasitesinden çok 

siyasi anlamda meydana getirdiği tehdit algısıdır. 

                                                        
11 Barry Buzan, Ole Weaver ve Jaap de Wilde,  Security: A New Framework for Analysis, London, Lynne 
Rienner Publishers, 1998, s.7 
12 Alexander Wendt, “Constructing International Politics”, International Security, Cilt.20, Sayı.1, 1995, s.73 
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Bu tanımlamalardan hareketle Buzan’ın realist bir terminoloji olan askeri ve siyasal 

güvenliği, güvenlik tanımının içinde ayrıştırarak, askeri ve siyasal güvenliğin merkeziliğini 

sorgulamaya açtığı ve diğer güvenlik alanlarıyla aralarındaki karmaşık ağı ortaya koyduğu 

söylenebilir. 

 

Siyasal Güvenlik  

Herhangi bir kamusal sorun siyasal alanın dışından (nonpoliticized), siyasal alana 

(politicized), oradan da güvenlik alanına (securitized) uzanan geniş bir spektruma 

yerleştirilebilir. Sorun siyasal alanın dışında iken devlet bu sorunla ilgili değildir ve bu sorun 

kamusal tartışmanın ve kararların konusu değildir. Sorunun siyasal alana dahil olması yani 

siyasallaşması kamu politikasının bir parçası haline gelmesiyle olur. Burada siyasallaşan 

sorunla ilgili hükümet bir seçim yapar ve bu seçimin sonucuna göre karar alır, soruna kaynak 

aktarır ve böylece sorun toplumsal kesimleri de ilgilendirir. Sorun güvenlik alanına dahil 

olması ise, “sorunların acil ve istisnai/olağanüstü önlemler gerektiren olağan siyasi 

prosedürlerin sınırları dışındaki, filleri meşru kılan ve var oluşsal tehditmiş gibi sunulmasıyla” 

olur.13 Bunun ardından “bir sorun devletin güvenlik gündemine yerleştirildiği an o soruna 

öncelik (priority) verilmek zorunluluğu doğar.”14 Dolayısıyla güvenlik idealleştirilen bir 

durum değildir. Çünkü anti demokratik sonuçlara yol açtığından sorunların bir an önce siyasal 

alana tekrar dahil edilmesi gerekmektedir. Diğer bir ifade ile güvenliğin genişlemesini 

savunanların belirttiği “daha çok güvenlik daha iyidir” anlayışı demokratik idealler 

açısından sorunludur. Dolayısıyla güvenlik, normal siyaset sınırları içinde sorunlar ele 

alınamadığından negatif bir olgudur.15 Bu yönüyle güvenlikleştirme (securitization) bir 

bakıma siyasallaşmanın aşırı ucu olsa da, başka bir anlamda siyasallaşmanın karşıtı olduğunu 

söylemek mümkündür. 

Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse Fransa’da devlet okullarında dini sembollerin 

(başörtüsü, kippa, haç gibi) kullanılmasının yasaklanması başlangıçta bir sorun olarak ifade 

edilmezken ve siyasal alanın dışında olmasına rağmen bir anda örneğin medyada bir tartışma 

konusu haline gelip ardından da hükümetin gündemine gelmesi bu sorunun siyasallaşmasına 

                                                        
13 Barry Buzan, Ole Weaver ve Jaap de Wilde,  Security: A New Framework for Analysi, s.23–24  
14 Ken Booth, “Security and Self: Reflections of a Fallen Realist”, Keith Krause ve Michael C. Williams (Eds.), 
Critical Security Studies: Concepts and Cases, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1997, s.111, ss. 83–
120 
15 Ole Waewer, “Securitisation: Taking Stock of A Research Programme in Security Studies” Unpublished 
Manuscript, 2003, p.12, http://www.docstoc.com/docs/906178/securitization-diagram (Erişim Tarihi:11 Eylül 
2013) 
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ve dolayısıyla devlet açısından da güvenlikleşmesine neden olmuştur.16 Bu sorunun çözümü 

noktasında alınan kararlar ve çıkarılan kanunlar ise konunun devlet gündeminde öncelikli hale 

gelmesine neden olmuştur. Bu konuda bir başka örnek olarak Türkiye’de yaşanan türban 

tartışmaları verilebilir. Buna göre 1990’lı yılların son dönemlerinde yüksek öğretim 

kurumlarına girişte yaşanan türban sorunu başlangıçta Türkiye devleti için yüksek öncelikli 

bir güvenlik sorunu olmasa da, konu bir anda ülkedeki laik kesimlerce ve medya tarafından 

devlet için en önemli güvenlik sorunlarından biri haline getirilmiştir. Öyle ki bu dönemde 

türban konusu irtica faaliyetleri içinde değerlendirilmiş ve irticada uzun yıllar Milli Güvenlik 

Kurulu tarafından en önemli ulusal güvenlik sorunu olarak tanımlanmıştır. Ancak türban 

sorunu 2002’den sonra iktidara gelen AKP hükümeti ile birlikte siyasal alan dışına 

çıkartılarak devlet için bir güvenlik sorunu olmaktan kurtarılmış, yani bir bakıma 

güvenlikdışılaştırılmıştır. 

Yukarıdaki örneklerden de anlaşılacağı gibi siyasallaşma esasında bir sorunu açığa 

çıkarma görünür hale getirme anlamındadır, yani bir seçim meselesidir, üzerine karar verilen 

durum bir sorumluluğu da gerektirir. Güvenlik birçok ülkede ulusal güvenlik bağlamında 

idealleştirildiği için, iktidarı elinde bulunduranlar “tehdit” tanımlamasını iç politik amaçlar 

için kullanarak demokratik alanı daraltarak, kısıtlamalar ve kontroller için hak iddiasında 

bulunurlar.17 Ancak siyasetin amacı, olağanüstü “özel tehditlerin” öne çıkarılmaksızın siyasal 

süreçlerin rutin kurallarında işlemesidir.18 

 

Ekonomik Güvenlik  

Sosyal hayatın yüzyıllardır süren bazı boyutlarının (yoksulluk, savaş ve çatışmalardan 

kaynaklanan ekonomik sorunlar ve hatta devlet müdahalesine bağlanan ve gayet iyi bilinen 

piyasa istikrarsızlıklarının) ekonomik güvenlik olarak isimlendirilmesinin önemi nedir? 

Güvenlik kavramının kullanılmasının, güvenlikleştirme sürecinin sonucu olduğu bir 

yaklaşımın benimsenmesi, ekonomik güvenlik açısından daha ayrıntılı bir açıklamayı gerekli 

                                                        
16 2004 yılında Fransa'da iktidar ile muhalefet işbirliği yaparak devlet okullarında dini simgelerin kullanılmasını 
yasakladı. Müslümanların başörtüsü, Yahudilerin kippa, Sihlerin sarık giymeleri ve Hıristiyanların görünür 
biçimde haç takmalarını yasaklayan yasa tasarısı dün parlamento onayını aldı. Parlamentoda 36'ya 494 oyla 
kabul edilen 4 maddelik yasa tasarısı o dönemde başta Müslümanlar olmak üzere ülke içindeki ve dışındaki 
birçok kesimden özgürlükleri kısıtladığı gerekçesiyle büyük tepki gördü.  
Bkz. Fransa’da Türban Yasağı, (11.02.2004) http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=105772 (Erişim 
Tarihi:12 Eylül 2013) 
17 Örneğin Türkiye’de türban tartışmalarının yaşandığı dönemde insanların demokratik alanları daraltılmış ve 
birçok hakları kısıtlanmıştır. Bunun sonucunda o dönemde birçok türbanlı öğrencinin eğitim hakkı ve birçok 
kişinin çalışma hakkı engellenmiştir. Bu durum o dönemde Türk devleti’nin yönetiminde bulunan elitleri 
tarafından siyasal bir seçim yapılarak güvenlikleştirildiğinden konu bu noktaya kadar gelmiştir. Yaşanan sürecin 
sonucunda o dönemde bu sorunu siyasallaştıran kesimler zaman içinde iktidardan uzaklaşmışlardır. 
18 Barry Buzan, Ole Weaver ve Jaap de Wilde,  Security: A New Framework for Analysi, s.28–29 
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kılmaktadır. Bir başka deyişle Kopenhag Ekolünden ekonomik güvenlik olgusunu 

incelediğimizde ortada olağanüstü bir durum olmalı ve bu durumun güvenlikleştirilmesi 

gerekmektedir. Ekonomi sektöründeki güvenlikleştirme, iki analiz düzeyini gerekli kılar. 

Bunlar; 

Farklı aktörlerin (kuruluşlar ve bireyler) tüm iktisadi faaliyetlerinin sistemsel (siyasal, 

toplumsal, ekonomik ve kültürel) bağlamını incelemelidir.  

Tüm aktörlerle (referans özneleriyle) ilgili tehdit ve hassasiyetlerle ilgilidir. 

Daha yalın bir ifadeyle, güvenlikleştirme, şu ikilemi ifade etmektedir: ekonomik olarak sistem 

düzeyinde veya ulusal düzeyde daha güvenli olan nedir? Devlet veya devlet dışı kuruluşların 

müdahalelerinin dozunu arttırmak mı iyidir; yoksa her şeyi piyasanın akışına bırakmak mı?  

Herhangi bir aktörün (referans nesneleri) ekonomik eylemleri ile bir ülke/devletin güvenliği 

üç açıdan birbirine bağlıdır.  

Saf ekonomik güvenlik, bir ülkenin refah ve işleyişini tehlikeye atabilecek potansiyele sahip, 

ekonomisine yönelmiş tehditlerle ilgilenir.  

Gelişmiş bir ekonomi askeri güç için bir zemin olarak düşünülür  

Askeri eylemler (askeri harcamalar, savaş ve çatışmalara dâhil olmak) bir ülkenin güvenli 

işleyişini tehdit edebilir. 

Ekonomik araçlar, uzun süredir devletlerin diğer devletleri ve onların politikalarını 

etkilemek üzere kullanabileceği araçlar arasında yer almıştır. Geleneksel anlamıyla 

ekonomik güvenlik, bu araçları kullanan diğer hükümetlerin idaresinden bağımsız 

olmaktır. Güvensizlik, diğer devletlere karşı hassas durumda bulunmaktır. Ekonomik 

bağımlılık bu tür bir hassasiyetin ortaya çıkmasına sebep olabileceğinden, ekonomik 

bağımsızlık meselesi, özellikle yeni bağımsız devletler tarafından ve gelişmekte olan ülkeler 

açısından büyük önem taşımaktadır.19 

Ekonomik güvenliğin sistemsel tanımları, çoğunlukla piyasa mekanizmalarının 

işleyişi, kaynak varlığı ve tüketim düzeyleri gibi iktisadi eylemlerin bağlamına vurgu yapar. 

“Kopenhag Ekolü”nün ekonomik güvenlik değerlendirmeleri, ekonomik güvenlik kavramının 

evrensel kabul görmüş herhangi bir tanımını içermez. Kopenhag Ekolü, ağırlıklı olarak 

küresel ve yerel bağlamda piyasanın rahat işleyişini göz önünde tutar. Barry Buzan’ın yaptığı 

tanımlamaya göre “Ekonomik güvenlik konuları kaynaklara, finansmana ve kabul edilebilir 

derecede refah ve devlet iktidarını destekleyebilecek piyasalara yoğunlaşır. Ekonomi sektörü 

                                                        
19 Miles Kahler, Economic Security in an Era of Globalization: Definition and Provision, The Pacific Review, 
Cilt. 17 Sayı. 4, 2004, s.486, ss.485–502  
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ticaret, üretim ve finans ilişkileri üzerine kuruludur.”20 Bunun yanında “Günümüz ekonomik 

güvenlik söylemi ise istikrarsızlık ve eşitsizlik üzerine kuruludur.”21 

Ekonomik güvenlik kapsamında oluşan sistemler sorunlar özellikle küreselleşme 

sürecinde büyük önem kazanmıştır. Bu noktada öne çıkan başlıca konuları 3 başlık altında 

incelemek mümkündür. 

 

Bireylerin Ekonomik Güvenliği 

Ekonomik güvenlik, bireylere ve ailelere, toplumlarına ekonomik, politik, sosyal, 

kültürel açılardan zorlanmadan katılabilecekleri yeterli düzeyde kaynaklar sunacak garantili 

ve istikrarlı bir yaşam düzeyi demektir. Bu noktada Güvenlik, salt fiziksel olarak ayakta 

kalmanın ötesinde, topluma katılmayı sağlayan birtakım kaynakları kapsayacak şekilde 

genişlemiştir. Bir başka deyişle ekonomik güvenlik bireylerin temel ihtiyaçlarının 

karşılanması olarak görülmektedir. Bunun dışında Ekonomik güvenlik, Birleşmiş Milletler 

Kalkınma Programı’nın 1994 Bireysel Kalkınma Raporu’nun birey güvenliği tanımını 

kullanarak, bireyler için belli bir miktar gelirin garanti edilmesi durumu olarak ta 

tanımlanabilir. 

Bu tanım, ekonomik güvenliği bireylerin hayatlarını etkileyen güvenlikle ilgili diğer 

unsurlara (yiyecek güvenliği, sağlık güvenliği, topluluk ve siyasal güvenlik) bağlar. Birey 

güvenliğinin temel ifadeleri olan “yokluktan bağımsız olmak” ve “korkudan bağımsız 

olmak”, ülkeler arasında bir kıyaslama yapabilme ve değişen eğilimlerin çalışılmasını 

kolaylaştırma amacıyla ölçülmüştür. Günümüzde birey güvenliğinin basit bir ölçüsü olarak, 

Bireysel Kalkınma İndeksi (Human Development Index–HDI) kullanılmaktadır.22 Görüldüğü 

gibi Toplumsal hayatın ekonomik boyutuna dair ekonomik göstergeler, birey güvenliğinin 

önemli bir kısmını oluşturmaktadır. 

 

 

                                                        
20 Barry Buzan, Ole Weaver ve Jaap de Wilde,  Security: A New Framework for Analysis, a.g.e., s.7 
21 Barry Buzan, Ole Weaver ve Jaap de Wilde,  Security: A New Framework for Analysis, a.g.e., s.97 
22 İnsani Kalkınma İndeksi, 1990 yılında, Pakistanlı ekonomist Mahbub ul Haq tarafından geliştirilmiştir. Daha 
sonra Nobel sahibi Hint Amartya Sen ve Yale’den Gustav Reins ve London School of Economics’den Lord 
Meghnad Desai’nin yardımlarıyla güncellenmiştir. İndeks, dünya ülkelerinin ortalama yaşam süresi, 
okuryazarlık oranı, eğitim ve yaşam standartlarını sunan karşılaştırmalı bir çalışmadır. Bu indeks, refahı, 
özellikle de çocuk refahını saptamakta standart oluşturur. Bir ülkenin gelişmiş, gelişmekte olan veya gelişmemiş 
olup olmadığını belirlemek ve ekonomi siyasalarının yaşam kalitesi üzerindeki etkilerini ölçmek amacıyla 
kullanılır. BM Kalkınma Programı tarafından hazırlanan Bireysel Kalkınma Raporları çerçevesinde yıllık olarak 
basılmaktadır. 
Bkz. İnsani Kalkınma İndeksi, http://tr.wikipedia.org/wiki/İnsani_Gelişme_Endeksi (Erişim Tarihi:18 Eylül 
2013) 
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Ulusal ve Uluslararası Finans Sisteminin Güvenliği 

Güvenliğin güvenlikleştirmeyi de içerecek şekilde ekonomik olarak anlaşılması, şirket 

seviyesinden başlayıp devlete ve oradan da uluslararası düzeye kadar uzanan bir düzlemde 

daha da karmaşık hale gelmektedir. Finansta dinamiklerin hem olumlu hem olumsuz anlamda 

anahtar bileşeni risktir.  Finans dünyasında, risk ve zenginlik madalyonun iki yüzünü 

oluşturur. Ekonomik güvenlik söylemine ne tür olay ve süreçler dâhil edilebilir? Ekonomik 

güvenlik, makro düzeyde büyük krizlerin yokluğuyla tanımlanır ve bir bakıma tüm piyasa 

oyuncuları tarafından arzulanılan bir durumdur. Finans literatüründe, bu arzulanan durum, 

“mali istikrar” olarak bilinir ve esasında mali denge denilen bazı ekonomik bileşenlerin 

dengede (balanced) olmasına dayanır.23  

İdeolojik ve siyasal yorumlamalara rağmen güvenlik, sistem düzeyinde genellikle 

piyasaların işleyişindeki istikrarla özdeşleştirilir. Bu noktada Kopenhag Ekolü’nün ekonomik 

güvenliğe yönelik şu tanımı önerdiğini söylememiz mümkündür.  

Temel mesele küresel düzeyde malların, paranın, hizmetlerin ve insanların 

dolaşımındaki istikrardır. İstikrar değişikliklerin yalnızca bilinen sınırlar dâhilinde 

gerçekleştiğini (yani, bireysel aktör veya ilişkilerin kötü kaderinin sistemi tehdit eden bir 

zincir etkiye neden olmamasını) ifade eder. “Bilinen sınırlar” ekonomik girişimlerin 

toplumsal olarak kabul edilmiş veya hesaplanmış riskleri olarak yorumlanabilir.24 

Diğer taraftan Dünya finans piyasalarının kıyamet senaryoları genellikle 1929 Büyük 

Buhran’ı gibi dünya çapında büyük bir mali kriz üzerine kuruludur. Bu durumda, temel 

ikilemin belirlenmesi kolay olsa da, uzun vadeli öngörülerin yapılması zordur. Mali piyasalara 

dâhil olanlar, ne kadar hırslı olurlarsa, o kadar çok kar elde edebilirler. Fakat aynı zamanda, 

bu piyasaların çökme riski de artmış olur. Kısacası bir devlet uluslararası liberal ekonomik 

sisteme ne kadar çok eklemlenirse bu onun için hem bir fırsat hem de büyük bir risktir. Bu 

duruma en güzel örnek olarak Yunanistan verilebilir. Yunanistan’ın 2008’de ABD’de 

başlayan ve tüm dünyaya yayılan ekonomik krizden bu kadar çok etkilenmesine liberal 

ekonomik sisteme aşırı derecede eklemlenmesinin etkisi büyük olmuştur. Dünya deniz 

ticaretinde büyük söz sahibi olan ülke ülkelerin dış ticaretinde azalan taleple birlikte Yunanlı 

armatörler iş yapamaz hale gelmiş ve bunun sonucunda art arda gelen iflaslarla ülke iyice 

zarara uğramış ve zaten kamu borç yükü fazla olan ülke AB üyesi olmasına rağmen bir anda 

iflasla yüz yüze kalmıştır.  

                                                        
23 Mesjasz Krakov, “Ekonomik Güvenlik”, Uluslararası İlişkiler Dergisi, Cilt. 5, Sayı.18, 2008, s.145 
24 Barry Buzan, Ole Weaver ve Jaap de Wilde,  Security: A New Framework for Analysi, s.107 
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Günümüzde yaşanan yerel veya küresel mali krizlerin en kötü özelliklerinden biri, 

bunların fakir ülkelerin genel ekonomik durumunu ve halkların zaten düşük olan 

yaşam standartlarını daha da kötüleştirmesidir. Bu durum çoğu zaman açlık veya kıtlık 

felaketleriyle kendini gösterir ve hem bölgesel anlamda hem de küresel anlamda bir 

sorun teşkil eder. 

 

Küreselleşme Kapsamında Ekonomik Güvenlik 

Değişik şekillerde tanımlanan ve günümüz insan yaşamının kalkınmadan yaşam 

standartlarına kadar her boyutunu etkileyen küreselleşmenin, güvenlik sektörleriyle ilgili 

söylemin en ateşli unsurlarından biri haline geldiğini söylemek mümkündür. Genel olarak 

incelendiğinde küreselleşme ve ekonomik güvenlik arasındaki ilişkiler 3 alanda 

görülmektedir. Bunlar: 

Küreselleşmiş piyasanın işleyişi  

Devletlerin ekonomik güvenlikleri  

Küreselleşmenin insanların yaşam standartlarına etkisi 

Diğer taraftan küreselleşmenin hayatın her alanı üzerindeki etkisine yönelik bölgeden 

bölgeye, devletten devlete ve insandan insana değişen ciddi farklılıklar bulunmaktadır. 

Örneğin Küreselleşme, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, hem gelişmenin aracı hem de 

birçok haksızlığın kaynağı olarak görülürken, gelişmiş ülkelerde sahip oldukları zenginliğin 

daha da artması ve daha da gelişmeleri için bir araç olarak görülmektedir.  

Ekonomik küreselleşmenin avantajları ve dezavantajları üzerine tüm görüşleri 

birleştiren bir yaklaşım, yakın zamanda Joseph E.Stiglitz tarafından ortaya konularak 5 ilgi 

alanında tanımlanmıştır.25 

Gelişmiş toplumlara fayda sağlatacak, fakir ülkeleri daha da fakirleştirecek biçimde 

tasarlanmış küreselleşme oyununun kuralları haksızdır. 

Küreselleşme, çevreye yönelik ilgi veya hayatın kendisi gibi değerler yerine maddi 

değerleri ilerletir.  

Küreselleşme, gelişmekte olan ülkelerde egemenlik ve demokrasiyi zayışatmış ve 

sonuç olarak, bu ülkelerin kendi vatandaşlarının hayat standartlarını yükseltme yeteneklerimi 

kısıtlamıştır.  

Küreselleşme, herkes için kazançlı bir girişim değildir. Hem gelişen hem de 

gelişmekte olan ülkelerde kaybedenler bulunmaktadır. 

                                                        
25 Joseph E. Stiglitz, Making Globalization Work, New York, W.W. Norton & Company 2006, s.9 
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Küreselleşme, gelişmekte olan ülkelere kendileri için zararlı olacak çözümler 

dayatmaktadır. 

Ekonomik güvenlik kapsamında, ekonomik güvenlikle ilgili ve toplumsal söylemde 

güvenlikleştirilebilecek olguların gösterilmesi önemlidir. Ekonomik eylemler açısından 

sistemsel bağlamda, üç mesele önemli gözükmektedir. Bunlar:26 

Serbest piyasaya ile devlet tarafından yapılması zorunlu olmayan müdahale arasındaki 

ikileme yanıt oluşturur. Bilgi dağılımındaki yetersizliklere bağlı olarak, piyasanın etkinliğinde 

şüphe vardır. 

Tüm bildirilere rağmen, gelişmekte olan ülkeler lehine gelişmiş ülkeleri destekleyen 

ticarettir (serbest ticaret ile adil ticaret arasındaki ikilem).  

Washington uzlaşısı, IMF uyum politikaları gibi piyasa eğilimli kuralların etkisinde 

kalan dünya mali piyasasının işleyişidir. Bu noktada özellikle “spekülatif sermayenin 

dizginlenmemiş akışı son derece risklidir. 

Küreselleşme, devlet düzeyinde ekonomik güvenliğe yönelik yukarıda belirtilen 

potansiyel tehditlerin yanı sıra, gittikçe artan bir karşılıklı bağımlılık da yaratmaktadır. Ancak 

Ekonomik karşılıklı bağımlılığın ortaya çıkardığı genel sonuç, geçmişte birbiriyle savaş 

halinde olan devletler arasındaki çatışmaların azalmasını ve hatta ortadan kalkmasını sağlamış 

olmasıdır. Silahlı çatışmaların (savaşların ve iç savaşlar) sayısı, gelişmekte olan ülkelerde de 

azalmıştır.  

Diğer taraftan, ülkeler arasında artan karşılıklı bağımlılık ülkeleri, uzak bölgelerdeki 

ticari ve mali sorunlar karşısında hassas hale getirmiştir. Bu süreçte, zayıf olanın daha hassas 

hale geldiği açıktır. Büyüyen karşılıklı bağımlılık ve birbirine bağlanan devlet-dışı birimlerin 

(piyasa, kamu kurumları ve sonuç olarak bireylerin yaşam standartları) işleyişini de 

etkilemektedir. Örneğin Latin Amerika’da kauçuk üretiminde meydana gelen bir sorun kısa 

sürede Bangladeş’te yaşayan binlerce düşük ücretli işçinin işini kaybetmesine neden 

olabilmektedir. 

Küreselleşmenin insan hayatına etkisi başta da belirtildiği gibi olumlu veya olumsuz 

olabilmektedir. Liberaller açısından küreselleşme pozitif bir bakış açısıyla değerlendirilirken 

karşıt görüşler küreselleşmeyi negatif olarak yorumlamaktadırlar. Çünkü süreçten mevcut 

zenginlerin aşırı kazanç elde ettiği; buna karşılık, sürecin neden olabileceği yoksulluk ve 

diğer olumsuz sonuçların; dışlanmışlık, güvensizlik ve güçsüzlük özellikle gelişmekte 

olan ülkeleri etkilediği vurgulanmaktadır. Bu durumda, güvenlik yönelimli bir yaklaşım, 

                                                        
26 Joseph E. Stiglitz, Making Globalization Work, New York, a.g.e., s.9-13 
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yaşam standartlarını küreselleşmenin insan ihtiyaçları doğrultusunda yeniden 

yönlendirilmesinde temel mesele haline getiren öneriler ve birey güvenliği kavramının 

kullanımı ile daha bağlantılı gözükmektedir. 

 

Toplumsal Güvenlik 

Her ne kadar Toplumsal güvenlik, siyasi güvenlikle yakından bağlantılı olarak görülse 

de, esasında ondan farklıdır. Çünkü Toplumsal güvenlik bir kimliğin algılanan bir tehdide 

karşı savunulmasıdır, ya da daha açık söylemek gerekirse, bir topluluğun kimliğine yönelik 

algılanan bir tehdide karşı savunulması olarak tanımlanmaktadır.27 Bu noktada toplumsal 

güvenliğin neden dikkate alınması gerektiğinin dört önemli nedeni bulunmaktadır. Bunlar: 

Devletin sınırlarıyla toplumun sınırları ancak çok nadir olarak birbiriyle uyuşmaktadır. Çünkü 

sadece devlet güvenliğiyle sınırlanmak, devletsiz halkların ve azınlıkların güvenlik 

endişelerini baskı altına almak ve yanlış anlamak anlamına gelmektedir. 

Aynı halkların devleti ve toplumu bile iki farklı şeydir ve güvenliğin referans nesneleri 

olduklarında, iki farklı mantık meydana getirmektedirler. Örneğin “Alman güvenliği” nasıl 

tanımlandığına bağlı olarak farklı anlamlara gelebilir. Öncelikle Almanya (Deutschland) 

devletinin güvenliği olarak algılanabilir ya da daha geniş olarak Alman ulusu kavramına 

karşılık gelebilir veya farklı devletlerin içinde yaşayan (Avusturya, İsviçre, İtalya, Namibya 

vb.) halkları ve tarihsel bağları ifade edebilir. Bir devletin coğrafi sınırlarıyla ulusun 

sınırlarının birbirine denk geldiği nadir durumlarda bile, ulus açısından güvenlikleştirmenin 

devlet güvenlikleştirmesinden farklı anlamları vardır çünkü farklı dil oyunlarının parçasıdırlar 

ve farklı talimatlar gerekebilir. Toplumsal güvenlik bağlamında kimliğe tehdit olarak ifade 

edilmişse; dil politikası, eğitim reformu veya kültürel çabalar anlamlıdır. Ancak tehdit, devlet 

egemenliği açısından değerlendirildiğinde bu anlamsız gelebilir. Diğer taraftan söz konusu bu 

iki neden uluslarla ilgilidir, çünkü ya coğrafi olarak devlet haritasıyla çatışmaktadır veya 

toplumsal birimler, devletlere paralel olsalar da, toplumsal dinamiklerin farklı etkileri vardır. 

Uluslara veya ulus benzeri topluluklara benzemeyen diğer alt kimliğe dayalı gruplar 

varlıklarını sürdürmelerine yönelik tehditler olduğunu iddia etmekte ve buna göre hareket 

etmektedir. Örneğin çok kültürlü bir devlette yaşayan ırka dayalı azınlıklar (Almanya’da 

yaşayan Türkler gibi) ve yaşam stili açısından tanımlanan alt kültürler (eşcinseller, hippiler 

gibi) Bu durum özünde toplumsal olsa da nihayetinde ulusa dayalı değildir.  

 

                                                        
27 Ole Waewer, “Toplumsal Güvenliğin Değişen Gündemi”, Uluslararası İlişkiler Dergisi, Cilt.5, Sayı.18, 2008, 
s.153, ss.151–178 



675 
 

Kimlik grupları, başlangıçta başka şekilde oluşturulan güvenlik endişelerinin bir türevi olarak 

oluşabilir. Bu tarz güvenlik endişeleri, kimliği savunmak için değil, dini savunmak için ortaya 

çıkabilir. Bunun yanında ekonomik aktörler, ekonomik güvenliğe dayalı olarak bir topluluk 

duygusu oluşturabilirler. Toplumsal güvenliğin bu dördüncü yolu, sektörün dışında 

başlamaktadır, ancak toplumsal güvenliğin dinamiğini kazanmaktadır. 

Toplumsal sektörde ana kavram kimliktir. Herhangi bir topluluk bir gelişmeyi veya 

potansiyel bir durumu, kendi varlığına yönelik bir tehdit olarak tanımlarsa toplumsal 

güvensizlik oluşmuş demektir. Kavramın tanımı, uluslara göre yapılmamaktadır. Toplumsal 

güvenlik, tanım olarak, devletten bağımsız olarak kendi kendilerini yeniden üretebilen büyük 

ve kendi varlıklarını devam ettiren kimlik gruplarıdır. Bu grupların neler olduğu, ampirik 

açıdan zaman ve mekana göre değişmektedir. Bugünkü Avrupa’da bu gruplar çoğunlukla 

ulusaldır, ancak diğer bölgelerde dini veya ırksal gruplar da olabilir. Toplumsal güvenlik 

kavramı ayrıca “kimlik güvenliği” olarak da anlaşılabilir.  

Diğer taraftan toplumsal güvenlik, sosyal güvenlikle aynı şey değildir. Sosyal güvenlik 

bireylerle ilgilidir ve büyük ölçüde ekonomiktir. Toplumsal güvenlik ise kolektif yapılar ve 

onların kimlikleriyle ilgilidir. Bireyin yaşamının sosyal koşulları, kolektif kimlik süreçlerini 

etkilediğinde ampirik bağlantılar sıklıkla bulunmaktadır. Toplumsal güvenlik kavramı ise 

bireysel seviyeye ve ekonomik olaylara değil, kolektif kimlikler seviyesine ve “biz 

kimlikleri”ni savunmak için alınan önlemlere işaret etmektedir.28 

Kimlik temel olarak bireysel seviyede bir kavram olduğundan bazı araştırmacıların 

kolektif kimliğe (bu kimliğin savunmasına) dayalı bir yaklaşıma ihtiyatlı yaklaşmaktadırlar. 

Bu aşamada öne çıkan bireysel seviye dinamikleri, bir grubun kimlik politikasının bazı 

çeşitlerine neden yakın olduğuyla ilgili “niceliksel” boyutu açıklamaktadır. Ne kadar fazla 

sosyal yer değiştirme, statü değişikliği ve bireysel güvensizlik olursa, kimlik de o kadar 

siyasileştirilir veya güvenlikleştirilir. Ancak bu durum, ne tür kimlik politikasının, kimin 

adına ve dolayısıyla hangi yönde (sağ radikalleşme, sol radikalleşme, dini, milliyetçi, ayrılıkçı 

v.b.) uygulandığını açıklamamaktadır. Kimliğin ele alındığı niteliksel sorun ise sadece toplum 

seviyesindeki birbiriyle bağlantılı kolektif kategoriler analiz edilerek anlaşılabilmektedir. Bu 

nedenle, sosyal psikolojik bir açıklama asla siyasi, söylemsel bir analizin yerine geçemez.  

Tüm kimlik analizlerinde kolektif varlık imajı ve bireylerin kolektif içinde bütünü 

oluşturan öğeler olduğu düşüncesinden kaçınılmalıdır. Asıl dinamikler, bireyin içindeki 

                                                        
28 Morten Kelstrup, “Globalisation and Societal Insecurity: the Securitisation of Terrorism and Competing 
Strategies for Global Governance”, Contemporary Security Analysis and Copenhagen Peace Research, Stefano 
Guzzini and Dietrich Jung (Eds.), Londra, Routledge, 2004, ss.106–116 
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kolektifte bulunmaktadır. Siyaset seviyesindeki hareketlenmeler yüzünden kolektif kimlik 

siyasi açıdan işin içine dahil olmaktadır. Bunun mümkün olmasının nedeni, bireylerin 

genellikle bireysel kimliği arzulaması ve kolektif kategorilerin bireysel seviyedeki soruları 

cevaplamaya yardımcı olmasıdır.29 Bireysel seviyedeki Ben kimim? Sorusuna, kolektif 

kategoriler yardımıyla, örneğin “bir İngiliz”, “bir Müslüman” veya “bir erkek” şeklinde, 

cevaplanabileceği gibi şu şekilde de cevaplanabilir. “Bir Kanadalı” “Afrika kökenli siyah” 

“Katolik Hıristiyan” “bir kadın” “bir Doktor” “bir anne” şeklinde de kendisini tanımlayabilir. 

Yani, kolektif kimlik, bir bakıma bireyin içindedir ve kolektif kimlikler sadece bu seviyede 

işlevsel oldukları ölçüde gerçek ve etkilidirler. Kısaca bir birey kendisini ne şekilde görüyorsa 

veya hissediyorsa, kolektif anlamda kendi kimliğini o kolektif kimlik içinde görür. Örneğin 

Pakistanlı bir baba ve Kübalı bir anneden, İsveç’te doğan bir çocuk kendisini İsveçli olarak 

görebilir veya hissedebilir. Ancak bu birey İsveçliler tarafından bir İsveçli olarak kabul 

edilmeyebilir. 

Toplumsal güvenliğe tehdit olarak görülen unsurlar bir bakıma toplumsal güvenliğin 

ana gündemini de oluşturmaktadır. Söz konusu bu gündem farklı dönemlerde ve bölgelerde 

farklı aktörler tarafından belirlenmektedir. Toplumsal güvenliği tehdit eden bu unsurları 

kısaca özetlemek gerekirse şu unsurların öne çıktığını söylememiz mümkündür. 

Göç: Bir bölgede yaşayan insanların başka bir bölgede yaşayan diğer insanlar 

tarafından istila edilmesi veya dışarıdan gelen insanlar yüzünden kendi özellikleri 

kaybetmeleri olarak ifade edilebilir. Bu durumda istila edilen bölgedeki insan topluluğu 

değişime uğrayarak eskisi gibi var olamayacaktır. Çünkü nüfusun çoğunluğunu dışarıdan 

gelen halk oluşturacaktır. Bu durumda bu bölgede yaşayan insanların demografik yapısındaki 

değişiklik nedeniyle farklılaşma olacaktır. Örneğin Çinlilerin Tibet’e veya Rusların 

Letonya’ya göç etmesi bu bölgelerdeki demografik yapının değişmesine neden olmuştur. 

Yatay Rekabet: Bir bölgede yaşayan belirli bir insan topluluğu yaşamaya devam etse 

de o bölgeye yakın komşu kültürün dilsel ve kültürel etkileri yüzünden yaşam şekilleri 

değişime uğrayacaktır. Örneğin İrlandalıların İngilizleşmekten (Protestanlaşmaktan) korkması 

veya Avrupalıların Müslümanlaşmaktan korkması gibi 

Dikey Rekabet: Belli bir bölgede yaşayan insanlar kendilerini o bölgenin halkı veya 

ulusu olarak görmekten vazgeçeceklerdir. Bu iki şekilde görülebilir.  

 

                                                        
29 Ole Waewer, “Toplumsal Güvenliğin Değişen Gündemi”, a.g.e., s.157–158 
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Bir entegrasyon projesi kapsamında ise Örneğin AB projesi gibi bir bütünleşme projesinde 

Avrupa Birliğine üye olan devletlerin vatandaşları kendilerini Alman, Fransız, Yunan görmek 

yerine Avrupa Birliği ya da genel itibariyle Avrupalı olarak görmeye başlayacaklardır. 

Ayrılıkçı veya Bölgeselci bir proje kapsamında ise daha önce ait oldukları devletin 

vatandaşı yerine ayrılmak istedikleri bölgenin vatandaşı olarak görmeye başlayacaklardır. 

Örneğin Katalonya veya Bask Bölgeleri İspanya’dan ayrılarak kendi devletlerini kurmak 

istemektedir. Benzer şekilde Kanada’nın Qeubec eyaleti de bağlı olduğu Kanada federal 

sisteminden ayrılarak bağımsız olmak istemektedir. 

Doğal Afet, Savaş, Açlık, Salgın Hastalık veya yok etme politikaları nedeniyle 

nüfusun azalması: Soykırım (genocide) veya etnik temizlik (ethnic cleansing) politikalarında 

olduğu gibi bir kimliği veya grubu yok etme arzusunun ortaya çıkardığı yok etme politikaları 

dışında nüfusun azalması, toplumsal güvenliğin kimlik mantığının bir parçası değildir. Diğer 

taraftan toplumsal güvenliğin gündemi olması açısından şimdilerde devletlerin doğum 

oranları da iki sebepten dolayı dikkate alınması gereken bir husus olarak görülebilir. Buna 

göre;30 

Rakiplerle kıyaslandığında daha düşük olabilir. (geçen yüzyılın sonunda Fransa’nın 

durumu; bugünkü Japonya, Rusya ve Avrupa) Doğum oranları geçmişte askeri güvenlik 

sorunu olarak görülüyordu, bugün ise esas olarak ekonomik ve belki de siyasi güvenlik 

problemi olarak düşünülmektedir. 

Doğum oranları, sosyo-ekonomik istikrarı bozma tehdidi taşıyabilir ve de ya sosyal 

güvenlik planlarını devam ettirmede sıkıntılar yaratır. (ekonomik güvenlik olarak 

güvenlikleştirilebilir) ya da daha fazla göç için baskı yaratır (sosyal güvenlik endişelerini 

arttırır). 

Demokratik veya emperyal olsun, devletle eşleşecek ortak bir kültür oluşturmaya 

çalışan entegrasyon projeleri, kültürel yeniden üretim mekanizmalarının bir kısmını ya da 

hepsini kontrol etmeye çalışabilir (örneğin okullar, kiliseler, camiler, dil hakları). Baskının 

daha fazla olduğu durumlarda ise azınlıklar, kendi kültürlerini yeniden üretme 

yeteneğini kaybedebilirler, çünkü çoğunluk, kendi kültürünü kayırmak için eğitim, 

medya ve diğer sistemleri yapılandırmak amacıyla devleti kullanmaktadır. Bu nedenle, 

toplumsal güvenlik konularının bazı çeşitleriyle, bireylerin kalplerinde ve beyinlerinde 

mücadele edilmekteyken; diğerleri, kimliği etkileyen daha somut konular üzerinde mücadele 

olarak ifade edilmektedir. İlk durumda, tehdit dönüşmeyle ilgilidir. İnsanlar kendilerini başka 

                                                        
30 Ole Waewer, “Toplumsal Güvenliğin Değişen Gündemi”, a.g.e., s.159 
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bir şey olarak düşünmeye başlarlar. İkincisinde, siyasi kararlar kimliği etkilemektedir, örneğin 

bir kültürün yeniden üretilmesini engellemek için göç veya siyasi yapılar kullanılmaktadır. 

Söz konusu kültür, yeniden üretim için gereken kurumları kontrol etmemektedir. Toplumsal 

güvenlik konuları her zaman en nihayetinde kimlikle ilgilidir; bazı durumlarda, toplumsal 

güvenlik mücadelesinin yapıldığı araç da kimliktir (yatay ve dikey rekabet). Diğer durumlarda 

ise bu araç kimlik değil çoğunlukla göç, yeniden üretim altyapısı gibi unsurlardır. 

Kimliklerinin nasıl inşa edildiğiyle bağlantılı olarak, farklı toplumların farklı zayıf 

noktaları bulunmaktadır. Eğer bir kişinin kimliği farklı olmak, uzak olmak ve yalnız olmak 

üzerine kurulmuşsa, çok az sayıda yabancının gelmesi bile Finlandiya örneğinde olduğu gibi 

sorunlu olarak değerlendirilecektir. Zira bugün için yaklaşık 5.4 milyonluk bir nüfusa sahip 

olan bu ülkede yabancıların oranı yaklaşık %3,4 ile Avrupa ülkeleri içinde en düşük 

düzeydedir. Finlandiya ayrıca kendi ülke sınırları içinde doğan çocuklara doğrudan 

vatandaşlık hakkı vermemektedir.31 Diğer taraftan Letonya32 ve Kazakistan’da33 veya 

Makedonya’da34 olduğu gibi küçük bir sayısal üstünlüğe sahip oldukları için devleti kontrol 

eden uluslar olabilir. Nüfus’un geriye kalan yarısından yaklaşık %10–15 gibi fazlalığa sahip 

olan bu uluslar devleti kendi kontrollerine almışlardır. Söz konusu bu ülkelerde şu an 

çoğunlukta olan uluslar elbette kendilerinden sonra ikinci çoğunluk olan rakip nüfusun göç 

yoluyla akın etmesine veya daha fazla doğurganlık oranına sahip olmasına karşı hassas 

olacaklardır. Örneğin Letonlar kendi ülkelerinde Rusların, Makedonlar kendi ülkelerinde 

Arnavutların ve Kazaklar da kendi ülkelerinde Rusların sayısının artmasını ve çoğunluk 

haline gelmelerini istemeyeceklerdir. 

Günümüzde sabit tek bir kimliği “savunmak” çelişkili bir şeydir. Çünkü insanların 

sahip oldukları kimlikleri çokludur ve bunlarda sürekli değişmektedir. Bunun yanında bu 

çoklu kimlikler asla istikrarlı ve objektif değildirler. Ancak güvenlikleştirildiklerinde, verili 

(given), başlangıçtan itibaren var olan ve derin olarak inşa edilmiş bir şeyi savunursunuz. 

Ancak güvenlikleştirme durumunda tümü kapsayan kimlik inşası (ulusal kimlik) 

gerçekleşmektedir. Aktörlerin kimlikleri savunması, özellikle ulusal kimliklerini savunması 

çoğu durumda tehlikeli bir özelliktir.35 Çünkü ulusal kimlik diğer kimliklerin aksine, sadece 

içerik değil, aynı zamanda diğer her şeyin anlaşıldığı genel çerçevedir. Bu yüzden, ulusal 
                                                        
31 Finland, http://en.wikipedia.org/wiki/Finland (Erişim Tarihi:12 Eylül 2013) 
32 Letonya’da nüfusun yaklaşık %62’si Leton orijinlidir. Bkz. Letonya, http://en.wikipedia.org/wiki/Latvia 
(Erişim Tarihi:13 Eylül 2013) 
33 Kazakistan’da nüfusun yaklaşık %63’ü Kazak orijinlidir. Bkz. Kazakistan, 
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kazakistan (Erişim Tarihi:14 Eylül 2013) 
34 Makedonya’da nüfusun yaklaşık %64’ü Makedon orijinlidir. Bkz. Makedonya, 
http://tr.wikipedia.org/wiki/Makedonya_Cumhuriyeti_demografisi (Erişim Tarihi:14 Eylül 2013) 
35 Ole Waewer, “Toplumsal Güvenliğin Değişen Gündemi”, a.g.e., s.155 – 156 
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kimlik çok kolaylıkla güvenlikleştirilebilmektedir ve çatışma durumlarında diğer tüm 

kimlikleri içine alabilmektedir.  

 

Çevresel Güvenlik  

Çevresel güvenlik yaşamın idamesinde olmazsa olmaz role sahip bir sistem olarak bölgesel ve 

küresel biyosferin korunmasıdır. Yirmi birinci yüzyılın ilk yıllarında, fakir ve marjinal 

halkların hassasiyetlerinin karmaşık kaynaklarına odaklanılmasına paralel olarak, aslen fosil 

yakıt tüketiminden kaynaklanan iklim bozukluklarının neden olduğu geniş ölçekli biyosfer 

sorunlarına dönüş yaşanmıştır.  Olağanüstü hava olaylarının (örneğin, Bangladeş’deki hortum 

ya da Afrika’daki kuraklığın etkilediği insanların yaşadıkları sıkıntılardan kısmen sorumlu 

olan antropojensel36 faaliyetlerin, doğal tehlike ve afetlerin (fırtına, hortum, kasırga, kuraklık) 

nicelik ve şiddetlerinde yol açığı artışla bağlantılı olan küresel iklim değişikliğinin etkileri de 

“insan güvenliği” ne yönelik tehditler ortaya koymuştur. Bu olaylar, dahili yer değişimleri ve 

göçe yol açmış ve böylece Kuzeye yeni “yumuşak” güvenlik sorunları olarak ulaşmıştır. 

Küresel çevresel değişimin neden olduğu gelişmeler yeryüzü tarihinde, Güneydeki birçok 

insan için yeni güvenlik tehlikeleri ve kaygıları ortaya koyan yeni bir evrenin, ortaya 

çıkmasına yol açmıştır. 

1990’daki küresel dönüşe ek olarak, bazı bölgesel ve ulusal yapısal değişiklikler, 

küreselleşmenin etkileri ve küresel çevresel değişiklikler nedeniyle insanlığın güvenlik ve 

bekasına ilişkin yeni tehlike ve kaygılar gelişmektedir. Bu yeni güvenlik tehlikelerinin 

uluslararası, bölgesel, ulusal güvenliğe ve insan güvenliğine yönelik tehditler olarak 

algılanması ya da güvenlikleştirilmesi güvenliğin yeniden kavramsallaştırılmasına katkıda 

bulunmuştur. Çünkü gelinen noktada Çevre, kalkınma ve birey güvenliği, aynı meselenin 

farklı boyutları olarak anlaşılmaktadır. 

 

1.6.1 Güvenlik Sektörlerinin Öncelik Durumları 

Kopenhag Ekolünün ortaya koyduğu yukarıdaki güvenlik sektörlerinin günümüzde 

hangisinin diğerlerinden daha öncelikli ya da hangisinin diğerlerinden daha tehlikeli 

olabileceğini önemli bir konudur. Bu konuda aşağıda yer alan grafik sektörler bazında 

meydana gelen güvenlik sorunlarının olasılık ve meydana getirebileceği potansiyel yıkıcılık 

bakımından değerlendirme imkanı sunmaktadır.  

 

                                                        
36 Antropojen: İnsanlar tarafından doğal orman örtüsünün tahrip edilmesi sonucu bu orman alanlarının yerinde 
oluşan bozkır.  



680 
 

Grafik 1: Gerçekleşme İhtimali ve Yıkıcılık Derecesine Göre Güvenlik Sektörleri37 

 

 

Uluslararası sistemin dengesinin ve BM’nin etkinliğinin önemli olmasına rağmen, 

askeri ve politik tehditlerle doğrudan ilgili seviye devlet seviyesidir. Ekonomik güvenlik 

devletin politikalarına ve uluslararası pazarın durumuyla ilgilidir. Çevre güvenliği küresel bir 

sorundur ve bu tehditle ilgili olarak uluslararası düzeyde çalışmalar yapmak gerekmektedir. 

Devlete doğrudan etkisi olmayan tek sektör çevre güvenliğidir. Toplumsal güvenlik devlet 

içindeki topluluklar ve bireylerle ilgilidir, insan hakları gibi uluslar arası düzenlemelerin bir 

takım etkileri olsa da, hem birey hem de devlet seviyesindeki etkiler daha fazladır. Birey, 

devlet ve uluslararası sistem ayrı ayrı referans nesne olarak alındığında, sektörlerden en fazla 

etkilenenin devlet olduğu açıkça görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
37 Halit Çapat, Kopenhag Okulu Çerçevesinde Bölgesel Güvenlik Kompleksi Kavramı ve Karadeniz’de AB-
ABD Güvenlik Algılamaları, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri 
Enstitüsü, Ankara, 2008, s.19 
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Tablo 2: Güvenlik Sektörlerinin Farklı Seviyelerdeki Etkileri38 

 

Sektör 

 

Tehdit Seviye 

Uluslararası 

Sistem 

Devlet Birey, 

Sosyal 

Grup 

Askeri Hayatta kalma 

(Dış güvenlik) 

+ ++ + 

Politik İç güvenlik + ++ + 

Ekonomik Refah ++ ++ + 

Çevre Sürdürülebilir 

Yaşam 

++ + ++ 

Toplumsal Kimlik + ++ ++ 

 

+: Kısmı Etki 

++: Önemli Etki 

 

Güvenlik sektörleri ile ilgili olarak üzerinde durulması gereken bir diğer husus, hangi 

sektörün ya da sektörlerin öncelikli olduğudur. Bu sorunun cevabı her bir devlet için farklılık 

arz etmektedir. Örneğin İç savaşta yaklaşık bir milyon insanın hayatını kaybettiği Ruanda ile 

Norveç’in öncelikleri aynı olmayacaktır. Askeri ve politik güvenliğin içerisindeki 

tehditlerin etkileri devletler için yaşamsaldır. Bu tehditlerin varlığı söz konusu 

olduğunda, ekonomik, çevre ve toplumsal güvenlik geri planda kalmaktadır. Askeri ve 

politik güvenlik konularında kendini güvenli olarak algılayan devletler ise diğer 

güvenlik sektörlerine öncelik vermektedir. 

Devletlerin farklı sektörlere kendilerince öncelik vermesinin en önemli nedeni devlet 

içerisindeki ve dışarısındaki tehditlerin varlığıdır. Devletin bulunduğu coğrafya, çevresindeki 

ülkeler güvenlik algılarını doğrudan etkileyecektir. Ruanda ve Norveç örneğinde olduğu gibi, 

bir Afrika devleti ile Avrupa devletinin güvenlik algıları farklı yöndedir. Devletlerin 

güvenliği, bulundukları coğrafyanın güvenlik dinamikleri ile doğrudan bağlantılıdır. Bu 

                                                        
38 Halit Çapat, Kopenhag Okulu Çerçevesinde Bölgesel Güvenlik Kompleksi Kavramı, a.g.e., s.20 
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durumda devleti referans almak güvenlik analizleri için yeterli olmayacak, devletleri, 

içerisinde bulundukları bölgeler ile birlikte değerlendirmek gerekecektir.39 

 

Güvenlikleştirme Yaklaşımı ve Unsurları 

Kopenhag Ekolünün üzerine kurulduğu ve belki de en çok tartışılan ve eleştirilen konu 

ise güvenlikleştirme (securitization) yaklaşımıdır. Esasında Kopenhag Ekolünün güvenlik 

yaklaşımının özünü güvenlikleştirme (securitization) kuramı ve bu kuramın bir bakıma anti 

tezi olarak görülen güvenlik dışılaştırma (de-securitization) kuramının oluşturduğunu 

söylemek yanlış olmayacaktır. Bu noktadan hareketle; “Güvenlikleştirme bir şeyin ya da 

bir konunun değerli olduğu kabul edilen bir öznenin varlığına yönelik bir tehdit/tehlike 

biçiminde kurgulanması ve bu kurgulamanın, normal siyasi sürecin dışına çıkılarak 

alınan istisnai tedbirleri desteklemek için kullanılmasıdır.”40 Bu doğrultuda 

güvenlikleştirme girişimleri; tamamen başarılı olabilir tıpkı 1947 sonrasında Batı’daki 

komünist/Sovyet tehdidi örneğinde olduğu gibi, sınırlı bir başarı sağlayabilir (tıpkı ABD’nin 

Irak’ı tehditleştirmeye yönelik son girişiminde olduğu gibi, ya da 1960’ların sonunda ABD’de 

Vietnam Savaşı’na yönelik halk desteğinin azalması örneğinde olduğu gibi başarısızlığa 

uğrayabilir.41 Diğer taraftan güvenlik dışılaştırma (de-securitization) kuramı ise daha önce 

tehdit olarak kabul edilen bir şeyin artık tehdit olarak inşa edilmemesi şeklinde ifade 

edilmektedir. Örneğin Soğuk Savaş’ın bitişi ile daha önce bloklar arasında tehdit olarak 

görülen birçok şey artık tehdit olarak görülmemektedir. Genel olarak bakıldığında söz konusu 

bu iki kuramın Kopenhag ekolünün tüm diğer argümanlarının açıklanmasında da anahtar 

görevi gördüğü söylenebilir.  

Güvenlikleştirme kuramının önemli bir katkısı Avrupa’nın İkinci Dünya Savaşı 

sonrasında geçirdiği dönüşüme yeni ve daha ikna edici bir açıklama getirmek olmuştur. 

Avrupa örneğinden hareket eden Kopenhag Ekolü, sorunların ve ilişkilerin güvenlik dışına 

çıkarılması (desecuritization) stratejisinin yaygınlaşması ve sadece devletin bekasını 

ilgilendiren acil konuların güvenlik konusu olarak kabul edilmeye devam edilmesini 

önermektedir. Bu şekilde Kopenhag Ekolü dar bir güvenlik tanımından yana tercih 

belirtmektedir. Ekolün öneri ve katkıları tarihsel, kuramsal ve etik-politik olmak üzere üç 

başlıkta toplanabilir.42 Buna göre; 

                                                        
39 Halit Çapat, Kopenhag Okulu Çerçevesinde Bölgesel Güvenlik Kompleksi Kavramı, a.g.e., s.20-21  
40 Barry Buzan,  “Askeri Güvenliğin Değişen Gündemi”, Uluslararası İlişkiler Dergisi, Cilt. 5, Sayı. 18 2008, 
s.108, ss. 107–123 
41 Atilla Sandıklı ve Bilgehan Emeklier, a.g.e., s.34  
42 Pınar Bilgin, a.g.e., p.81-82  
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Tarihsel Argüman 

Yüzyıllardır ismi savaşlarla anılan bir kıta olan Avrupa’nın artık barışla anılmaya 

başlamasının ardında yatan dinamikleri, Kopenhag Ekolü AB’li devlet adamlarının İkinci 

Dünya Savaşı sonrasında yürüttüğü güvenlik dışına çıkarma çabaları ile açıklar.43Bu açıdan 

değerlendirildiğinde günümüzdeki AB projesi bir güvenlik projesi olarak ortaya 

çıkmaktadır. Yani askerî yöntemlere başvurmadan da barışın korunabildiği ve 

potansiyel saldırganların caydırılabildiği bir güvenlik topluluğunu (security community) 

ifade etmektedir. Avrupa’nın savaşçı tarihi düşünüldüğünde 2. Dünya Savaşı sonrası Avrupa 

kıtası genelinde elde edilen yaklaşık 70 yıllık savaşsız refah dönemi bir bakıma devletler arası 

sorunların güvenlik dışına çıkarılması sonucu elde edilerek kıta genelinde neredeyse tüm 

devletleri içine alan bir güvenlik topluluğu elde edilmiştir. 

 

Kuramsal Argüman 

Kopenhag Ekolü’nün kuramsal argümanı siyaset teorisi ve sosyal inşacılık 

yaklaşımlarını kullanan ve söz edimi (speech act) kavramı üzerine inşa edilmiştir. Bu kavram 

günümüzde çok geniş alanlardaki sorunların açıklanmasında bir model olarak 

kullanılmaktadır. Buna göre söz edimi kısaca; güvenliğe yönelik tehditlerin öznenin 

“bilgisi” ve “tespiti” olmasa da var olabileceği kabulünü tartışmaya açan bu yaklaşım, 

sorunların ancak biz bildiğimiz ve tespit ettiğimiz nispette “güvenlik” tehdidi olarak 

ortaya çıktığını, aksi takdirde herhangi “sorun” olarak değerlendirilebildiğini hatta 

“sorun” olarak bile görülmeyebildiğini ortaya koyar.44 Waever’in finans dünyasından 

ödünç alarak adına “güvenlikleştirme (securitization)” dediği bu süreç, güvenliğin siyasiliğine 

işaret eder.45 Başka bir deyişle sorunlar tek başlarına ve durduk yere güvenliğe tehdit teşkil 

etmezler. Bilakis aktörler sorunları güvenlik sorunu haline kendileri getirirler. Bu noktada 

aktörler açısından anahtar kelime “seçim (choice)”dir. Yani güvenlik siyasetini belirlemenin 

ve aktörlerin sorunlar karşısında gösterdikleri tepkinin siyasiliğidir. Bir sorunun güvenlik 

sorunu olması “objektif” değil, ancak öznel de değil özneler arası (intersubjective) bir 

değerlendirme süreci ile varılan bir sonuçtur. “Sorunların güvenlikleştirilmesinin siyasi bir 

tercih olmasının ardında yatan gerekçe, güvenlik kelimesinin telaffuz edilmesinin verdiği 

otoritedir; bu otorite aksi hâlde mümkün olmayabilecek uygulamaları (mesela kaynak 

                                                        
43 Ole Weaver, “Insecurity, “Security, and Asecurity in the West European Non-war Community”, Security 
Communities, Emanuel Adler and Michael Barnett (Eds.), Cambridge, Cambridge University Press, p.69–
70,pp.69–118 
44 Ole Weaver, “Securitization and Desecuritization”, On Security, Ronnie D. Lipschutz (Eds.) New York, 
Columbia University Press, 1995, s.47, ss.46 – 88 
45 Pınar Bilgin, a.g.e., s.83 
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transferi, özgürlüklerin kısıtlanması, şiddet içeren yöntemlerin meşrulaştırılması) mümkün 

kılar.”46 

 

Etik-Politik Argüman 

Kopenhag Ekolü, mevcut sorunları güvenlik sorunu olmaktan çıkarmak (konuları 

güvenlik gündeminden çıkarmak ve “normal” politik süreçler aracılığıyla dile getirmek ve 

çözmek) için kanıtlar ortaya koymayı tercih etmektedir. Bu noktada etik-politik olarak 

sorumlu olan seçimin güvenliğin sadece devletin bekası ile ilgili konularla sınırlı 

(narrowed) tutulması gerektiğini ve diğer konuların hayati bir konuma getirilmemesini 

savunur. Bu nedenle devletin varlığını tehlikeye atacak örneğin başka bir devletten gelen 

yüksek askeri tehdit, iç savaş, toplumsal şiddet olayları vb. doğrudan devletin varlığını 

doğrudan etkileyen konular dışındaki diğer konular güvenlikleştirilmemeli, “normal” siyasi 

süreçler içinde tartışılarak çözülmesi gerektiğini savunur. Aksi takdirde eğer güvenlik 

konuları genişletilirse güvenlik sarmalı başka konularda da çözümü zorlaştırır hâle gelir, 

şiddet içeren yöntemler başka sorunların çözümünde de kullanılmaya başlanır. 

 

Güvenlikleştirmenin Oluşum Süreci 

Güvenlik “bir güvenlik sorunu ve bu soruna karşı alınan önlemlerin varlığını 

ortaya koyan bir durum”, güvensizlik ise, “güvenlik probleminin olduğu ve buna karşı 

bir cevabın olmadığı bir durum” olarak alındığında her iki durumda da sorun 

benzerdir.47 Bir sorunun ne zaman güvenlik sorunu oluşturduğuna yönelik olarak Kopenhag 

Ekolü, güvenliğinde “bizatihi kendisinin yeniden siyasallaştırıldığı” yeni bir “güvenlik ve 

siyaset” gündemi önerirler. Önerilen bu gündemde güvenliğin yeniden kapsamının inşası 

süreci güvenlikleştirme olarak adlandırılır.  

Güvenlik beka ile ilgili bir durum olduğundan yani “varlığa kastedilen tehditler 

karşısında acil ve olağanüstü önlemlerle beka sağlanmasına ilişkin olduğu için” tehdidin 

varlığı olağan üstü yöntemleri kullanmayı gerektirmektedir. Bu durumda güç kullanımında 

bulunmak bir bakıma durumu meşrulaştırmanın bir aracı olarak kabul edilmektedir. Bu açıdan 

genel olarak eğer bir devlet yetkilisi örneğin başbakan, bakan, bürokrat güvenlikle ilgili bir 

konuşma yaptığında acil ve olağanüstü önlem alınması gereken bir durumdan bahsetmiş olur. 

Böylece tehdidi önleme gerekliliği güç kullanımı hakkı iddiasını ortaya çıkarır.  

                                                        
46 Pınar Bilgin, a.g.e., s.83 
47 Ole Weaver, “Securitization and Desecuritization”, a.g.e.,s.56 
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Güvenlikleştirme ile sorunların siyasal alanın dışına itilmesi öncelikli amaç olsa da 

güvenlikleştirici aktörün kimliği bunun tam aksine sorunu siyasi mesele haline getirir. Bu bir 

anlamda, güvenlikleştirmenin siyasallaşmanın uç bir biçimde tanımlanmasının da 

gerekçesidir. Bu aynı zamanda iktidarı kullananların güvenlikleştirmeyi “belirli ve kendi 

çıkarlarına hizmet eden amaçlar doğrultusunda” yürürlüğe koymalarının bir sonucudur. 

Ancak Kopenhag Ekolü açısından İdeal olan, sorunların güvenlik dışına çıkarılması 

stratejisinin yaygınlaşmasını savunmaktadır. Çünkü eğer bir sorun belirli bir süre 

politikacıların dikkatini çekmez ise daha sonra sorun siyasal alandan siyaset gündeminin 

dışında kalarak depolitize olur.48  

Bir konunun siyasallaşma süreci veya siyasal sürecin dışına çıkarılma süreci aşağıdaki 

şekilde detaylı olarak gösterilmiştir. Buna göre bir sorunun ortaya çıkmasının ardından, devlet 

bu sorunu bekası için tehdit olarak algıladığı zaman, artık devlet o soruna müdahil olmuş 

demektir. Bu aşamadan sonra devlet eğer söz konusu sorunu bir beka sorunu olarak kabul 

ederse bu sorunu çözmek için kendisinin özel haklara sahip olduğunu iddia ederek devletin 

devamı için tehdit olan sorunun üstesinden gelebilmek için olağan üstü yöntemlerle ve 

öncelikli olarak mücadele etmeye başlar. Bu aşamada esasında en can alıcı nokta mücadele 

noktasında alımlayıcı (audience) kitleyi ikna etmesidir. Eğer devlet alımlayıcı kitleyi ikna 

ederse söz konusu sorun için güvenlikleştirme işlemi başlamış demektir. Bir başka deyişle 

Güvenlikleştirici aktör (a securitizing actor), referans nesnesinin (referent object) bekası için 

herhangi bir olayı varoluşsal tehtit (existential threats) olarak sunarsa, (bu konuşma edimi 

yoluyla olur-speech act) burada söz konusu olay güvenlik sorunu olarak etiketlenir/tanımlanır. 

Güvenlik sorunu olarak tanımlanan gelişme alımlayıcı kitle (audience) tarafından da, 

benimsenirse, artık bu sorun için olağanüstü önlemlerin (extraordinary measures) alınması 

yolu açılmıştır. Olağanüstü önlemlerin alınması normal siyasetin kurallarının askıya alınması 

sürecini doğurur. Normal siyasi süreçlerin işlememesi ise, demokratik gelişmelerin 

yaşanmasının önüne set çeker, demokrasinin kurallarının işlemesi çeşitli gerekçelerle sürekli 

ertelenir.49 

 

 

 

                                                        
48 Pınar Bilgin, a.g.e., p.81-82  
49 Nebi Miş, “Güvenlikleştirme Teorisi ve Siyasal Olanın Güvenlikleştirilmesi”, Akademik İncelemeler Dergisi, 
Cilt.6, Sayı.2, 2011, s.350, ss.345, 381 
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Grafik 2: Sorunların Güvenlikleştirme Süreci50 

 

 

 

Güvenlik dışılaştırma kavramı (a-security-güvenliğin konusu olmama?) 

güvenlikleştirme yaklaşımının bir çıktısıdır. Çünkü geleneksel güvenlik anlayışında güvenlik 

ve güvensizlik (insecurity) ters yönlü bir ilişki içindedir. Güvenlik arttığında güvensizlik 

azalır ya da tam tersidir. Ancak güvenlikleştirme perspektifinden bakıldığında ikisi de 

güvenlik çerçevelemesi bağlamında inşa edilmiştir ve tehdit-güvenlik kaygısının bir 

sonucudur. Yani güvenlikleştirme perspektifinden bakıldığında, güvensizlik (insecurity) tehdit 

olduğu zaman ona karşı bir savunmanın olmaması durumu; güvenlik, tehditle birlikte ona 

karşı savunmanında olması, güvenliğin konusu olmama ise (a-security) güvenlikdışılaştırma 

ya da hiç güvenlikleştirmenin olmaması yani herhangi bir tehdit durumunun olmamasıdır.51 

Bu noktada yukarıdaki şekilde yer alan sorunların güvenlikleştirme sürecini başka bir şekilde 

diagram üzerinde de ifade etmek mümkündür.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
50 Kristian Atlant, ve Kristin Ven Bruusgaard, “When Security Speech Acts Misfire: Russia and the Elektron 
Incident”, Security Dialogue, Cilt. 40, Sayı. 1, 2009, s.336, ss.333–353 
51 Ole Waever, “Securitisation and Desecuritisation”, a.g.e., s.56 
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Diagram 1: Sorunların Güvenlikleştirme Sürecinin Diagramı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genel olarak Kopenhag Ekolü incelendiğinde bir sorunun güvenlikleştirilmesi olumlu bir 

durum olarak değerlendirilmez. Çünkü Ekol güvenlikleştirmeyi kaçınılması gereken bir süreç 

olarak görür. Eğer bir sorun güvenlik sorunu olarak tanımlanmışsa, onun doğasından 

kaynaklanan bir otorite ortaya çıkar, ortaya çıkan bu otorite, özgürlüklerin kısıtlanması, şiddet 

içeren yöntemlerin meşrulaştırılması gibi araçların uygulanması sonucunu doğurabilir. 

Kopanhag Ekolü’nün bu anlamda önerdiği, sorunların güvenlik gündeminden çıkarılarak 

(desecuritization) “normal” politik süreçlerde tartışmak ve çözüm bulmaktır. Güvenliği 

genişletmekten daha çok minimize etmeye çalışmak amaç olmalıdır.52 

Diğer taraftan güvenlikleştirme yaklaşımında en önemli aşama, tehditle mücadele 

için kaynakların mobilizasyonudur. Bu daha çok olağanüstü önlemlerin alındığı aşama 

olup, bu aşamada, gizlilik, vergi koyma, zorunlu askerlik, toplumun enerji ve 

kaynaklarını bir amaca yönlendirme haklarının sınırlandırılması gibi politikalar acil ve 

olağanüstü kararlar alırlar ve devlet çıkarları için devlet dışı aktörlerin çıkarı ikinci 

plana itilir. Ayrıca normal siyasetin ötesinde sorunlar güvenlikleştirildiği zaman tartışma 

alanı daralır ya da bu alan yok edilir. Tartışmayı sürdürecek siyasal aktörler, sorunların 

                                                        
52 Michael C. Wıllıams, “Words, Images, Enemies: Securitisation and International Politics”, International 
Studies Quarterly, Cilt. 47, Sayı. 4, 2003, s.523, ss.511–531 
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tartışma bağlamı “özel güvenlik söylemi” ile dramatize edildiği için siyasi pozisyonların 

meşruluk sahasını da kabul ettirmek gittikçe güçleşir. Artık sorunların çözümü için olağanüstü 

süreçler, uygulandıkça yeni ortaya çıkan durum olağanlaşacaktır.53 Diğer taraftan 

güvenlikleştirme sadece güvenlik sorunu için varoluşsal tehdidin tanımlamasını yapmaz, aynı 

zamanda güvenlikleştirme adımına öncü olan aktörü, sorunun güvenlik sorunu olması için 

olayların açıklanmasını kabul edecek alımlayıcı kitle ihtiyacını ve hangi karşılıkların 

alınacağını da açıklar.54 

Güvenlikleştirme yaklaşımı, genel olarak bakıldığında sosyal inşacılık perspektifini 

kullanarak, siyaset teorisinin unsurlarından yararlanarak ve “dil kuramının yardımı ile” “yeni 

ve kapsayıcı bir çerçeve oluşturmayı” amaçlamıştır. Bu amacı gerçekleştirmek için, 

“güvenliğin ve güvenlikleştirme sürecinin tartışmalı doğasının analitik soruşturmasının 

nesnesi yapılabileceği” ve “geleneksel güvenlik çalışmalarının tek boyutlu ve devlet merkezci 

yapısının aşılabileceği” varsayımından hareket etmiştir.55 Çünkü Arnold Wolfer’in 

çerçevesini çizdiği klasik güvenlik yaklaşımlarında objektif-subjektif (nesnel-öznel) güvenlik 

yaklaşımında, nesnel güvenlik “kazanılmış değerlere yönelik tehdidin olmayışı”; öznel 

güvenlik ise, “değerlere karşı herhangi bir tehdit korkusunun olmaması” olarak tanımlanmıştı. 

Nesnel güvenlikte algılamanın ötesinde gerçekten belirli bir politikanın üretileceği bir 

tehdit vardır. Sübjektif güvenlikte ise, güvenlik algılamasında devlet yöneticilerin 

algılamaları ve düşünceleri çerçevesinde bir değerlendirmenin sonucunda tehdit 

algılaması üretilir. Bir başka deyişle devlet yönetiminde bulunan ve karar almaya yetkili 

devlet adamlarının bir konu üzerinde sahip oldukları bireysel düşünceler veya hisler 

sonucunda bir tehdit algısı üretilir. Örneğin çocukluğunda kötü bir savaş tecrübesi yaşamış 

olan bir devlet adamı karar alma pozisyonuna geldiği bir zamanda savaşın kötü olduğunu 

düşünerek ülkesinin savaşa girmememsi için tavır alabilir. Burada önemli olan kişilerin sahip 

oldukları kişisel tehdit algılamalarıdır. 

Bu tip güvenlik yaklaşımında “bir konuyu güvenlik sorunu olarak tasnif eden herhangi 

biri, siyasi bir karar vermiş olur.”56 Sonuçta da herhangi bir konu güvenlikleştirildiği 

zaman önemli sonuçlar doğuracağından, güvenlikleştirme ediminde bulunanların 

eylemlerinden dolayı sorumlu tutulacakları “apaçık bir siyasal seçim ve tasarruf” 
                                                        
53 Thorsten Gromes and Thorsten Bonacker, The Concept of Securitisation as a Tool for Analysing the Role of 
Human-Rights-Related Civil Society in Ethno-Political Conflicts, SHUR Working Paper Series, 2007, 
http://shur.luiss.it/files/2008/10/shurwp05-07.pdf (Erişim Tarihi:14 Eylül 2013) 
54 Alan Collıns, “Securitization, Frankenstein's Monster and Malaysian Education,” The Pacific Review, Cilt. 18, 
Sayı. 4, 2005, p.570, pp.565–586 
55 Alper Kaliber, “Türkiye’de Güvenlikleştirilmiş Bir Alan Olarak Dış Politikayı Yeniden Düşünmek: Kıbrıs 
Örneği” Uluslararası İlişkiler Dergisi, Cilt. 2, Sayı.7, 2005, s.36, ss.31–60  
56 Michael C. Wıllıams, “Words, Images, Enemies: Securitisation and International Politics”, a.g.e., p.513 
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ortaya çıkar.57 Bir başka deyişle karar verici durumda olan hükümet ya da hükümetin bakanı 

yaptığı bu tercih sonucunda ödüllendirilebileceği gibi cezalandırılabilir de. Demokratik 

sistemlerde bir konunun siyasallaşması sonucunda karar vericilerin aldıkları kararlar eğer 

hatalı ise bu alımlayıcı (audience) olan halk tarafından protesto edilir ve seçimlerde ilgili kişi 

veya kişileri seçmeyerek cezalandırır ya da kamuoyu baskısı oluşturularak istifa etmeye 

zorlanır. Ancak karar vericilerin aldıkları kararlar eğer halk tarafından olumlu karşılanırsa bu 

durumda tepkisini söz konusu kişi veya kişileri tekrardan seçerek gösterir. 

Kopenhag Ekolünün ortaya koyduğu güvenlikleştirme yaklaşımı güvenlik 

çalışmalarına yeni bir bakış açısı getirmiştir. Geleneksel güvenlik anlayışında güvenliğin ana 

aktörleri ve politikalarının sınırları genelde belirlidir, yani tehdidin var olması ve onun 

ciddiyeti temelinde alınacak karşı önlemlerin niteliği bellidir. Güvenlikleştirme yaklaşımı 

ise, güvenlik çalışmaları alanında güvenlik aktörünün temel işlevlerinin yanında ikincil 

yönlerinin de ortaya çıkarılmasını benimsemiştir. Bu bağlamda, güvenlik sorunlarının 

aktörler tarafından nasıl üretildiği, güvenliğine kastedilen obje için (referent object) varoluşsal 

tehdidin kimler tarafından dile getirildiği ve varoluşsal tehdide karşı olağan üstü önlemleri 

kullanma süreçleri güvenlikleştirme çalışmalarının merkezini oluşturur.58 

 

Konuşma (Söz) Edimi (Speech – Act) 

Kopenhag Ekolünün temel kavramlarından olan söz edimi esasında John L.Austin ve 

Jacques Derrida’nın görüşlerinin bir sentezidir. Bu bağlamda, güvenlikleştirme teorisi, bir 

yandan, “söz edimleri kuramından yararlanan ve bu kuramı siyaset teorisi unsurları ile 

harmanlayan özel bir tür söz edimi” iken; aynı zamanda “epistemolojik olarak söylem 

analizinden yararlanan ve güvenliğin sosyal inşa olduğunu vurgulayan bir edimsellik 

anlayışı”nın sonucudur.59 

Kopenhag Ekolü’nun, güvenlikleştirmeyi, “siyasi bir toplulukta değerli bir öznenin 

varlığına yönelik bir tehdit olarak kabul edilen ve bu tehdide karşı acil ve olağanüstü önlemler 

alınması çağrısında bulunmayı sağlayan özneler arası bir anlayışın inşa edildiği başarılı bir 

söz edimi olarak tanımlamaktadır.60 Bu tanım dikkate alındığında, teorinin merkezinde söz 

                                                        
57 Alper Kaliber, “Türkiye’de Güvenlikleştirilmiş Bir Alan Olarak Dış Politikayı Yeniden Düşünmek” s.36 
58 Carsten Bagge Laustsen and Ole Waever, “In Defence of Religion: Sacred Referent Objects for 
Securitization”, Millenium. Journal of International Studies, Cilt.29, Sayı.3, s.708, ss. 705–739 
59 Sinem Akgül Açıkmeşe, “Kopenhag Okulu Realist Güvenlik Çalışmalarında Aktör, Tehdit ve Politika: Avrupa 
Güvenliği Üzerine Bir Değerlendirme”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Ankara, 2008, s.175 
60 Holger Sritzel, “Towards a Theory of Securitization: Copenhagen and Beyond”, European Journal of 
International Relations, Cilt.13, Sayı.3, 2007, s.358, ss.357–383 
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ediminin önemli bir yer tuttuğu aşikârdır. Çünkü Ekole göre güvenlikleştirmeyi anlamanın 

yolu siyasi göstergeleri ve söylemi ele almaktır.  

“Güvenlik kendinden daha gerçek olan bir şeye ait bir gösterge (sign) değildir; 

telaffuz etmek eylemin kendisidir. Eylem söylemek yolu ile gerçekleşir (bahse girmek, söz 

vermek ya da bir gemiye isim vermek gibi). Devlet yetkilisi güvenlik kelimesini telaffuz ettiği 

anda belirli bir gelişmeyi özel bir alana kaydırır ve bu gelişmeyi engellemek için her yöntemi 

kullanma hakkını talep eder.”61 

Söz ediminde öncelikle, bir sorun varlığa dair bir tehdit olarak sunulur. Bu, elitlerin 

sorunu güvenlik sorunu olarak ilan etmesiyle başlar.62 Ardından, tehdit olarak sunulan sorun 

aciliyet arz ettiği için rutin siyasi süreçlerin ötesinde olağandışı önlemler alınmasını gerektirir. 

Bu gereklilik varlığa yönelik tehdidin sunulmasıyla onunla mücadele etmek için meşruiyet 

sağlayacaktır (Buzan, Son olarak da alımlayıcı kitlenin olağandışı önlemelerin alınmasına 

ikna olarak bu önlemelere rıza göstermesi gerekir Bu süreç, güvenlikleştirme yaklaşımında 

başarılı güvenlikleştirme olarak adlandırılır. Ancak güvenlikleştirme her zaman başarıya 

ulaşmaz. Ancak başarıya ulaşmayan güvenlikleştirme adımları da kamusal alanda bir takım 

amaçlara hizmet eder ve sonuçlar doğurur.63 

 

Bölgesel Güvenlik Yapıları 

Kopenhag Ekolü’nün üzerinde durduğu diğer bir önemli konu bölgesel güvenlik 

yapılarıdır. Bölgesel güvenlik yapıları anarşik uluslararası sistem içerisinde, uluslararası 

güvenliğin ilişkiselliğinden ve güvenliğin karşılıklı bağımlılığından hareketle 

incelenmektedir.64 Bu tanıma göre Buzan’ın bir bakıma Karl Deutch’un ileri sürdüğü 

güvenlik toplumundan (security community) yararlandığını söylemek mümkündür. 

Bazı durumlarda devletler, güvenlik icabı, doğal olarak kendi çevrelerinde güvenlik 

bölgeleri (çemberleri) oluşturmak isteyebilirler. Buralar, istikrarsızlığın giremeyeceği ya da 

girmemesi gereken bölgelerdir. Dolayısıyla, sözü edilen bölgelerdeki problemlerin tabiî ki 

diğer ülkelerle birlikte hareket ederek çözümlenmesi hedeflenmektedir. Bu çerçevede 

uluslararası bölgesel güvenlik stratejileri gerek politik, ekonomik; gerekse askerî araçlarla 

uygulanmaktadırlar. Buzan bunlara, bölgesel güvenlik kompleksleri (security complex) 

                                                        
61 Ole Weaver, “Securitization and Desecuritization”, a.g.e.,s.55 
62 Ole Weaver, “Securitization and Desecuritization”, a.g.e.,s.57 
63 Barry Buzan, Ole Weaver ve Jaap de Wilde,  Security: A New Framework for Analysis, s.25–26  
64 Barry Buzan, People, States and Fear: An Agenda For International Security Studies in the Post Cold War 
Era, Hemel Hampstead, Harvester Wheatsheaf, Boulder, Co. Lynne Rienner, 1991, s.190 
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demektedir.65 Bu yaklaşımın esası, süper güçler dışındaki devletlere yönelik tehditlerin 

büyük ölçüde komşularından veya komşuları üzerinden geliyor olmasına 

dayanmaktadır. Bilindiği üzere, tehdidin kaynaklandığı üç seviyeden bahsedilebilir. Bunlar:  

Devletin içi  

İçinde bulunulan bölge  

Genel uluslararası sistem.  

Bu nedenle devletler, zaman zaman maruz kaldıkları tehdidi, içinde bulundukları 

bölgeyle bağlantılı görebilirler. Aynı bölge içinde bulunan devletler grubunu birbiriyle 

alâkadar eden unsur, büyük ölçüde ortak güvenlik algılamalarıdır. Dolayısıyla bölge 

ülkeleri, ulusal güvenliklerini birbirlerinden ayrı sağlayamayacak durumdadırlar. 

Buzan’a göre, bölgesel güvenlik komplekslerinin oluşumunda etkili olabilen unsurlar.66 

Coğrafî yakınlık (doğal fiziksel faktörler),  

Politik yapı 

Kurumsallaşmış faktörler kategorisini oluşturan ekonomi ve stratejik vizyon, kültürel 

faktörler (dil, din, etnisite, ideoloji vb.) 

Tarihsel faktörlerdir.  

Bir güvenlik kompleksi bölgesinin dışındaki çevre ülkeler (özellikle süper güçler) de, 

bu bölgeler üzerinde etkide bulunabilmektedirler. Bölge ülkeleri, çevrelerinde algıladıkları 

tehditlere karşı aynı/benzer algılamalar içinde komşularıyla yakınlaşarak daha kolayca entegre 

olabilirler. Örneğin, Orta Doğu’da, ortak tehdit algılaması, tarihte ve bugün, İsrail’in 

komşuları arasında (Mısır, Ürdün, Suriye, Lübnan) bir bölgesel güvenlik kompleksinin 

oluşmasına yol açmıştır. Öte yandan, yine Orta Doğu coğrafyasında, bilhassa enerji güvenliği 

bağlamında, Basra Körfezi çevresinde bir başka bölgesel güvenlik kompleksinin varlığı (İran, 

Irak, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Umman arasında) ileri sürülebilir. 

Ancak, bu ikinci bölgesel güvenlik kompleksi, hâliyle bölge dışından ilgili büyük aktörleri 

(ABD, AB, Rusya, Çin, Japonya gibi) de içine çekmektedir.67 

Güvenlik kompleksi’nin kurulmasında coğrafi yakınlık esas olmakla birlikte, olmazsa 

olmaz bir kriter değildir.68 Coğrafi yakınlığın ötesinde Buzan’a göre; bölgenin rastgele bir 

tanımı yoktur. Bölge tanımının yapılabilmesi için ortak noktaların olması, güvenlik 

önceliklerinin ve güvenlik dinamiklerinin örtüşmesi gerekmektedir. Ancak bu bölgesellik bir 

                                                        
65 Ömer Göksel İşyar, “Günümüzde Uluslararası Güvenlik Stratejileri: Kavramsal Çerçeve ve Uygulama”, 
Akademik Bakış Dergisi, Cilt.2, Sayı.3, 2008, s.16, ss 1–42  
66 Ömer Göksel İşyar, “Günümüzde Uluslararası Güvenlik Stratejileri: Kavramsal Çerçeve ve Uygulama”s.16 
67 Ömer Göksel İşyar, “Günümüzde Uluslararası Güvenlik Stratejileri: Kavramsal Çerçeve ve Uygulama” s.17  
68 NATO örneğinde olduğu gibi bölgesel güvenlik kavramı ideolojik olarak kurumsallaşan NATO’da 
şekillenmiştir. 
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coğrafyadan ve bir güvenlik algısından çok ötede bir anlayıştır. Bu unsurlar devletlerin 

arasında bir bağlayıcılık ve bağımlılık meydana getirmektedir. Örneğin NATO savunma 

örgütü; aslında bir bölgeyi temsil etmektedir. Coğrafyası ve belli sınırları yoktur fakat 

bölgesel güvenliğe hizmet etmektedir. NATO ekseninde bir araya gelen ülkeler belli bir 

dünya görüşünü, serbest piyasa ekonomisi ve uluslararası topluma ait olan devletleri temsil 

etmektedir. Böylece bir güvenlik toplumu ve bir bölgesel güvenlik tanımı oluşturulmuştur. 

Geliştirilmiş ortak güvenlik duygusu ve biz kimliği ülkelerin birbirleriyle çatışmasına izin 

vermez. Örneğin; Türkiye- Yunanistan ilişkileri birçok gerilimli dönemler geçirse de bu 

ülkeler arasında şimdiye kadar sıcak çatışmalar yaşanmamıştır.69 

Bölgesel güvenliğin önemli olduğu coğrafyalarda; güvenlik kompleksinin 

oluşturulmasının ana hedefi; devletleri işbirliğine teşvik ederek; çatışmaların 

azaltılmasını sağlamaktır. Bununla birlikte Kopenhag Ekolü; bir devletin aynı anda birden 

fazla kompleks içerisinde yer alabileceğini de savunur. Çünkü ülkelerin paylaştıkları güvenlik 

ihtiyaçları çeşitlilik göstermektedir. Özellikle küreselleşme ile birlikte artan farklı tehdit 

kaynakları devletleri bu işbirliklerine yöneltmiştir. Uluslararası güvenlik çalışmaları 

içerisinde; bölgesel güvenlik tehditleri genel itibariyle şu başlıklar altında toplanabilir.  

Çok boyutlu tehditler (Toplumsal, ekonomik, askeri) 

Ülkeler arası problemler (Sınır problemleri, su problemleri, diplomatik sorunlar) 

Göç hareketleri (yasadışı göçler, iç savaş veya diğer yaşamsal ihtiyaçlar nedeniyle yapılan 

göçler) 

Çevre sorunları (Hava ve su kirliliği, kuraklık, iklim değişikliği) 

Etnik milliyetçilik (bir ülkede yaşayan insanlar arasındaki etnik veya dinsel sorunlara dayalı 

problemler örneğin Myanmar’da yaşayan Rohingyaların Budistlerce bu ülkeden sürülerek 

Bangladeş, Tayland ve Malezya’da yaşamaya zorlanması)  

Düşük yoğunluklu savaşlar (Mısır ve Suriye’de yaşanan çatışmalar) 

Güvenlik kompleksi; içerisinde yer alan devletlerin güçlerine göre düzeyi 

değişmektedir. Yüksek güvenlik kompleksi: bir süper güçle birden fazla devletin bir 

araya gelmesi ile oluşan bir yapıdır. Soğuk Savaş dönemi şartları ve NATO’nun kurulma 

sürecinde bu bağlamda değerlendirebiliriz. Alçak güvenlik kompleksi; gelişmekte olan bir 

kavramdır. Daha küçük devletlerin bir araya gelmesi ile oluşturulan yapılardır. Buzan’a 

göre; küçük devletlerin ulusal güvenlik stratejileri izlemekten sakınmaları gerektiğini ve daha 

üst bir düzlemde güvenlik ihtiyaçlarını karşılamaları gerekmektedir. Reel dünyada takip 

                                                        
69 Selma Bardakçı, Bölgesel Güvenlik ve Bölgesel Çatışma Ekseninde ASEAN Örneği, (04.02.2011) 
http://www.tuicakademi.org/index.php/kategoriler/diger/529-bolgesel-guvenlik (Erişim Tarihi:18 Eylül 2013) 
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edilen güvenlik politikaları, ulusal ve uluslararası güvenlik stratejilerinin bir karışımı 

görünümündedir. Dolayısı ile bütünlükçü bir güvenlik anlayışından bahsedilebilir. Nitekim 

pek çok ülke, ulusal güvenlik stratejilerinin uluslararası güvenlik stratejisine bağlı olduğunu 

kabul etmektedir.70 

Devletler; kurulan bölgesel güvenlik kompleksleriyle bir bakıma ulusal güvenliklerini 

tehdit eden bir düşmana karşı; daha üst düzlemde bir koruma sağlamaktadır. Güvenlik 

kompleksine üye olan  her devlet bu yapıya girdiği andan itibaren ortak güvenliği sağlayan bir 

yapının parçası haline gelmektedir. Sadece devletin kendi ulusal güvenliğinin 

maksimizasyonu değil; ortak platformun bütününün çıkarları önemli hale gelmektedir. 

Dolayısıyla farklı bölgelerde kurulan farklı güvenlik yapıları genel olarak uluslar arası 

sistemin güvenliği ve barışın korunması noktasında büyük katkılar sağlamaktadırlar. Bu 

nedenle Güvenlik kompleksi yaklaşımı; Soğuk Savaş sonrası dönemi güvenlik problemlerini 

açıklamak için faydalı olmaktadır. 

 

Kopenhag Ekolüne Yöneltilen Eleştiriler 

Kopenhag Ekolü’nün güvenliğe yaklaşımında olumlu taraflar olduğu gibi 

olumsuzluklar da mevcuttur. Nitekim bir yaklaşım ortaya koyup, tüm dünya devletleri 

üzerinde bunu test etmek, her bir devletle ilgili belirli bir uzmanlığı gerektirecektir. Birkaç 

araştırmacıdan oluşan bir ekibin dünyanın her köşesinde derin ve gerçekçi analizler 

yapabilmesi pek mümkün görünmemektedir. Bir başka deyişle, Ekolün savunduğu 

düşünceler tek tek tüm devletler veya tüm toplumlar için geçerli görünmemektedir. 

Bunun yanında Ekole yapılan eleştirilerin çoğunlukla güvenlikleştirme kavramına olduğunu 

söylemek mümkündür. Söz konusu bu eleştirileri kısaca şu şekilde özetlemek mümkündür. 

Güvenlikleştirme yaklaşımıyla öne sürülen görüş, Soğuk Savaş sonrası dönemden 

ziyade Soğuk Savaş yıllarındaki güvenlik politikalarına uygundur. Askeri yapıların ve karar 

vericilerin altın çağı çoktan bitmiştir.71 

Ekol güvenlik gündeminin belirlenmesi veya acil önlemler gerektiren tehditlerin 

tanımlanması süreci konusunda, demokratik rejimleri baz almaktadır.72 Otoriter rejimler 

konusunda bir açıklama getirmemektedir. 

                                                        
70 Selma Bardakçı, a.g.m 
71 Olav F. Knudsen, “Post-Copenhagen Security Studies: Desecuritizing Securitization.” Security Dialogue, 
Cilt.32, Sayı.3, 2001, s.359, ss.355–368 
72 Olav F. Knudsen, “Post-Copenhagen Security Studies: Desecuritizing Securitization.”a.g.e, s.360 
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Kopenhag Ekolü, güvenlikleştirme yaklaşımını, mevcut bir tehdidin dile getirildiği 

farklı rejim türleri için analitik açıdan kullanışlı olarak görmektedir. Ancak güvenlikleştirme 

teorisi esas olarak liberal-demokratik toplumun kuralları bağlamında açıklanmaktadır.73  

Kopenhag Ekolünun aslında hem güvenlikleştirme hem de güvenliksizleştirme 

süreçleri açısından demokratik sistemleri/siyaseti veri aldığı görülmektedir. Çünkü başarılı bir 

güvenlikleştirme için rızası alınması gereken alımlayıcı kitleye atfedilen bu etkin rol, ancak 

demokratik bir siyasi sistemde anlamlı olabilir. Ancak bu rızanın gösterilme şekli ve niteliği 

konularının muallâkta kalması, yaklaşımı otoriter rejimlerdeki işleyişler açısından daha 

açıklayıcı hâle getirmektedir. Zira demokratik ülkelerde yönetici elitler, önce kamuoyu 

oluşturup sonra karar almayı tercih ederlerken (ya da buna mecburlarken), tersi durumlarda 

önce karar alınmakta ve gerek duyulması hâlinde de sonra kamuoyunun buna intibakı 

sağlanmaya çalışılmaktadır.74 

Kopenhag Ekolüna yöneltilen eleştirilerin tamamının temelindeki neden, güvenliğin 

“gerçekliği”ne gösterilmesi gereken dikkatin yeterince gösterilmemiş olmasıdır. Knudsen, 

Kopenhag Ekolünun yaklaşımındaki “devletlerin diğer devletlerden ya da gruplardan gerçek 

tehlikelerle karşılaşıp karşılaşmadıklarının önemsiz olduğu yönündeki gizli imaya” tepki 

göstererek tehditlerin esasen “aktörlerin kendi korkularından ya da bireylerin korkularının 

paranoyak siyasi eyleme dönüşmesi sonucu ortaya çıkan şeylerden kaynaklandığı yönündeki 

varsayıma” da karşı çıktığını belirtmektedir.75  

Güvenlikleştirme yaklaşımının öznellik üzerine yaptığı vurgu, “tehdit olarak algılanan 

şeyin bağımsız varlığını hesaba katmadığı için tehdidin yanıltıcı bir şekilde 

kavramsallaştırılmasından başka bir şey değildir. Tehditlerin üstesinden gelmek için hem 

algıların hem de tehdit edici olarak görülen fenomenlerin birlikte değerlendirilmesi gerekirken 

güvenlikleştirme yaklaşımında nesnel etkenler kasıtlı olarak dikkate alınmamış ve tehdit 

fenomeni tamamen bir iç politika sorununa indirgenmiştir.76  

Güvenlikleştirme yaklaşımının zayıf olarak görülen yönlerinden biri de nesnel ve 

dışsal gelişmelerin yer aldığı sosyal bağlamı göz ardı ederek güvenliği söz-eylemlere 

indirgeme eğilimidir. Diğer bir ifadeyle, “güvenlik söz-eylemleri, neden ve hangi koşullar 

                                                        
73 Claudia Aradau, “Security and the Democratic Scene: Desecuritization and Emancipation.” Journal of 
International Relations and Development,Cilt.7, 2004, s.392, ss.388-413 
74 Altan Aktaş, Güvenlikleştirme Yaklaşımı Ve Türkiye’nin Ulusal Güvenlik Anlayışındaki Dönüşüm, Sosyal 
Bilimler Dergisi, Cilt.1, Sayı.2, 2011, s.22, ss.7–47 
75 Olav F. Knudsen, “Post-Copenhagen Security Studies: Desecuritizing Securitization.”a.g.e, s.365 
76 Bu eleştirilere kısmen katılmak mümkün olsa da aslında Kopenhag Ekolü’nün tam olarak Knudsen’in iddia 
ettiği yönde bir varsayımı ya da iması olduğu söylenemez. Çünkü zaten Buzan güvenlikleştirme yaklaşımıyla, 
insanlar için “gerçek güvenliğin ne olabileceği ve elitler tarafından savunulanların ötesinde esas güvenlik 
sorunlarının neler olduğu gibi konularda konuşma girişiminden imtina ettiklerini belirtmektedir. 
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altında ortaya çıkar” sorusunu gözden kaçırmasıdır.77 Buradaki eleştirilerin esas vurgusu, 

gerçek bir tehdidin varlığı ya da yokluğundan ziyade, tehdit algısının ve buna dönük söylemin 

güvenlikleştirme eylemi açısından nasıl ve ne zaman işlevsel hâle gelebileceği konusu 

üzerinedir. 

Son bir eleştiri de güvenlikleştirme sürecinin, Kopenhag Ekolü’nün öne sürdüğü kadar 

mekanik bir süreç olmadığıdır. Yani, güvenlikleştirici aktörün bir güvenlikleştirme söz 

ediminde bulunması ve alımlayıcı kitlenin buna olumlu ya da olumsuz bir tepki göstermesi ile 

bütün bu süreci açıklamak mümkün değildir. Çünkü güvenlikleştirmenin başarısı, kabul edici 

bir çevreye bağ(ım)lıdır. Bu nedenle, güvenlikleştirmenin güçlü ya da zayıf olsun olumlu 

sonuç vermesi, güvenlikleştirici aktörün söyleminin tanınması/kabul edilmesi için uygun 

zamanı belirleme seçimine dayanmaktadır.78  

Ancak şunu da belirtmekte fayda vardır. Güvenlik(siz)leştirme yaklaşımı, bütün eksik 

ve tartışılabilir yönlerine rağmen güvenlik gibi hayatî ve meşrulaştırıcı niteliğe sahip bir 

kavramın tanımlanması sürecine yapısalcı bir temelde yaklaşması ve analizine iktidar 

perspektifini dâhil etmesi bakımından oldukça değerlidir. Nesnel ve genel geçer bir güvenlik 

tanımı yapmaktan kaçınmaları, bu yaklaşımın temsilcilerine, analizin güvenlikle 

ilişkilendirilen neredeyse bütün sektörlerdeki süreçleri açıklama kapasitesine sahip olduğu 

yönünde bir iddiada bulunma imkânı sunmaktadır. Buna rağmen yaklaşımın, analizin hangi 

siyasi sistemler açısından geçerli önermelere ve açıklayıcılığa sahip olduğu konusunu 

tartışılabilir bırakması, güvenlikleştirme sürecinde nesnel tehdit öğelerinin öznel tehdit 

algılarına kıyasla ne gibi farklılaşmalara yol açabileceğini tartışmaktan kaçınması, 

güvenlikleştirmenin içinde gerçekleştiği sosyal bağlama içkin bazı faktörleri analiz dışında 

tutarak güvenlikleştirme eylemini mekanik bir sürece indirgemesi gibi kuramcılar tarafından 

göz ardı edilen ya da fark edilmeyen bazı kısıtları mevcuttur. Her ne kadar söz konusu kısıtlar 

ve bu bağlamda yöneltilen eleştiriler, güvenlik(siz)leştirme yaklaşımının üzerinde daha çok 

düşünülmesi ve tartışılması gerektiğine işaret etse de, yaklaşım mevcut hâliyle bile güvenlik 

gündeminin oluşturulması sürecindeki siyasi unsurları ortaya çıkarması ve güvenliğe ilişkin 

bazı pratikleri sorgulatması bakımından oldukça işlevseldir.79 

 

 

                                                        
77 Bülent Aras and Rabia Karakaya Polat, “From Conflict to Cooperation: Desecuritization of  Turkey’s 
Relations with Syria and Iran.” Security Dialogue, Cilt.39, Sayı.5, 2008, s.512,  ss.495–515 
78 Thierry Braspenning Balzacq,. “The Three Faces of Securitization: Political Agency, Audience and Context.” 
Europen Journal of International Relations, Cilt. 11, Sayı.2, 2005, s.182, ss.171-201 
79 Altan Aktaş, Güvenlikleştirme Yaklaşımı Ve Türkiye’nin Ulusal Güvenlik Anlayışındaki Dönüşüm, p.26 
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2. ABERYSTWYTH EKOLÜ: GÜVENLİĞİN DERİNLEŞMESİ VE GENİŞLEMESİ 

 

Bütünsel bir düşünce sistemi olmayan “eleştirel güvenlik çalışmaları”80, temel olarak 

iki ana akımdan oluşmaktadır. Bu akımlardan birincisi, realizme karşı çıkmaları ve 

epistemolojik olarak post-pozitivizmi benimsemiş olmaları dışında, söylem ve vizyon 

yönünden aralarında ortaklık bulunmayan farklı yaklaşımların bir araya gelmesiyle 

oluşmuştur.81 Eleştirel Güvenlik Çalışmalarında güvenliğin başlıca öznesi devlet yerine, 

bireydir; zira devlet bireyin güvensizliklerine çare olamamaktadır. Bireyler, artık esas 

olarak savaşlarla değil, ekonomik, çevresel ve gıda güvenliği sorunlarıyla karşı karşıyadır. 

Bireyleri bu atmosferden uzaklaştırabilecek tek çare özgürleşmedir (emancipation) . Bu 

kavram, insanların birey ya da grup olarak özgürce yapmayı tercih ettikleri şeyleri 

yapmalarını engelleyen fiziki ve insani engellerden kurtulmaları anlamına gelir. Savaş ve 

savaş tehdidi, yoksulluk, eğitimsizlik, siyasi baskı vb. konularla birlikte bu sınırlamalardandır. 

Eleştirel güvenlik çalışmalarında entelektüel çoğulculuğa sahip bu akımın dışındaki ikinci ana 

akım ise Welsh/Aberystwyth Ekolü’dür. Bu akıma göre, eleştirel güvenlik düşüncesi, 

özgürleştirme (emancipation) temelinde yeni bir güvenlik söylemi ve pratiği 

şekillendirmeyi amaçlayan inşa halinde bir projedir. Bu ekolü, Galler’deki Aberystwyth 

Üniversitesi Profesörlerinden Ken Booth ve Richard Wyn Jones’un çalışmalarının temsil 

ettiği kabul edilir. Ancak Ken Booth kendisini Krause ve Williams çizgisindeki Eleştirel 

Güvenlik Okulu’ndan ayrıştırmaktadır. Ona göre Eleştirel Güvenlik Okulu’nun eleştirel 

yaklaşımların harmanlandığı ve ifade edildiği üst başlık veya geniş şemsiye olması fikrine 

karşı çıkmaktadır. Eleştirel Güvenlik Okulu’nun tek bir duruşunun, tutarlı ve bütünsel bir 

yaklaşımının olması gerektiğini iddia etmektedir.  

Ken Booth editörlüğünde hazırlanan Critical Security Studies and World Politics, 

Welsh Ekolü entelektüel gelişiminde önemli bir köşe taşı olarak kabul edilmektedir. Booth, 

bu kitapta, Krause ve Williams’ın çalışmasından farklı olarak post-pozitivist bir çoğulculuğa 

                                                        
80 Eleştirel teori kavramı ilk kez Frankfurt Okulu (Frankfurt Sosyal Araştırmalar Enstitüsü) temsilcilerinden Max 
Horkheimer tarafından kullanılmıştır. Eleştirel teorinin amacı sosyal bilimlerdeki pozitivist yaklaşımlara meydan 
okuyup alternatifler sunarak, sosyal ve politik teoriyi yeniden kurgulamaktır. Geleneksel teorilerden farklı olarak 
Eleştirel teori, olguları sosyal temellerinden ayırmaz, onları sosyal ve tarihsel ürünler olarak görür. Bu çerçevede 
Eleştirel teoriye göre dünya da insan eyleminin bir ürünüdür. Sosyal olgu ve koşullar insan eyleminin ürünleri 
olarak görüldükten sonra, bunların değişmez olduğu fikri reddedilerek insanlığın öğretilenlerden daha farklı 
potansiyellere sahip olduğu görüşüne varılmaktadır. Eleştirel teori bu çerçevede toplumu betimlemeyi değil, 
anlamayı ve değiştirmeyi amaçlamaktadır.  
Bkz. Sinem Akgül Açıkmeşe, Güvenlik Çalışmalarında Değişim, Strateji ve Güvenlik, Mustafa Aydın ve Ahmet 
Haluk Atalay (Eds.), TC. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayını No: 1692, 2012, s.109 
81 Bu akımı, Keith Krause ve Michael Williams’ın 1997’de yayınlanan Critical Security Studies başlıklı 
çalışmalarının temsil ettiği kabul edilir. Bu çalışmada, dışarsayıcı olmamak ve alanda yeni bir yerleşik düşünce 
anlayışı ortaya çıkarmamak için, farklı post-pozitivist yaklaşımlar “eleştirel” çatısı altında toplanmıştır. 
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karşı çıkmaktadır. Booth’a göre, çoğulculuk, teorik gelişme önünde büyük bir engel teşkil 

ettiğinden, temel kavramların belirsizliğini aşabilmek, çalışma alanı açıkça tanımlanmış bir 

araştırma projesi ortaya koymak ve siyasa bağlantılı bilgi üretebilmek için teorik kesinliğe ve 

açıklığa sahip olunmalıdır. Genel bir değerlendirme yapıldığında Ken Booth’un akademik 

çalışmalarının büyük oranda Frankfurt Okulu82 ve Neo-Marxism’e dayanmaktadır. Öyle ki 

Booth, Eleştirel Güvenlik Okulu’na Post-Marksist kuramdan sekiz öğe eklemlenmesi 

gerektiğini belirterek bu yöndeki görüşünü iyice belirginleştirmektedir. Booth’un eleştirel 

kuram içine alınmasını istediği söz konusu bu unsurlar şunlardır.83 

Bilgi toplumsal bir süreçtir ve toplumsal olarak üretilir. 

Siyasi olarak bilginin çıkarları söz konusudur yani yararları ve dezavantajları vardır. 

Eleştirel Teori siyasi ve sosyal gelişme için zemin hazırlar. 

Kuramın sağlaması özgürleşmedir. 

İnsan, toplumu kendisi icat eder. 

Uluslararası politikaları gerileştirici kuramlar etkilemiştir. 

Devlet ve diğer kurumlar doğalmış gibi gösterilmekten kaçınılmalıdır. 

Dünya güvenliğine katkıda bulunacak araç ve amaçları ortaya koyan ilerici dünya düzeni 

değerleri inşa edilmelidir. 

Her ne kadar kendi içinde bütünsel bir yapı olarak görülse de Aberystwyth Ekolü 

kendi içinde de çoğulcular ve dayanışmacılar olarak ikiye bölünmüş durumdadır. Bu 

bölünmeye rağmen ekolün genel itibariyle üç temel özelliğinin olduğunu söylemek 

mümkündür.84  

Bu ekolü savunan düşünürler güvenliğin araç değil kendi başına bir değer 

olduğunda uzlaşmaktadır. 

Ekol güvenliğin değişmez ve sabitlenmiş bir tanımının olmadığını kabul ederek 

toplumsal olarak kurgulandığından ve yapılandırıldığından bahseder. 

Güvenliğe dair söylem, siyasal bir topluluk tarafından geliştirilmektedir; bununla 

birlikte bu siyasal topluluk sadece devletin kendisi veya devletçi kesimlerden oluşmaz. 

Siyasal topluluk, uluslararası kurumları, ulus-aşırı ve ulus-ötesi sivil toplum 

kuruluşlarını ve yerel/küresel norm, değer ve çıkar paydaşlarını kapsar. 

                                                        
82 Aberystwyth Ekolü’ne göre Eleştirel Güvenlik Okulu’nun tek ve belirgin bir kuramı olmalıdır ve kuram da 
Eleştirel Teori’den (yani Frankfurt Okulu) beslenmelidir. Bu çerçevede, Feminizm, Kopenhag Okulu, 
Yapısalcılar ve Post-Yapısalcılar gibi çeşitli ekoller Eleştirel Güvenlik Okulu’na dahil edilemez 
83 Bülent Aras, Şule Toktaş ve Ümit Kurt, Araştırma Merkezlerinin Yükselişi: Türkiye’de Dış Politika ve Ulusal 
Güvenlik Kültürü, SETA Raporu, Kasım 2010, s.26, ss.1–188  
84 Alex J. Bellamy, and M. McDonald. “Securing International Society: Towards an English School Discourse of 
Security,” Australian Journal of Political Science,Cilt. 39, Sayı. 2, s.31, ss.307-330 
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Yukarıdaki bu üç temel özellikten hareketle Aberystwyth Ekolünü savunan 

akademisyenlerin çalışmalarında çoğunlukla öne çıkardığı ve bu teorinin temeli olarak 

görülen temel kavramların güvenlik, toplum ve özgürleştirme oldukları görülmektedir. 

Bu bakımdan bu kavramları incelemek faydalı olacaktır. 

 

Aberystwyth Ekolü’nün Güvenlik Kavramına Getirdiği Yeni Yaklaşımlar 

Aberystwyth Ekolünün güvenlik çalışmalarına en önemli etkisi, “türetilmiş bir 

kavram” olarak güvenliği yeniden teorileştirmiş olmasıdır. Güvenlik perspektifini iki analitik 

düzlemde meydana getiren Aberystwyth Ekolü’nün ilk kuramsal girişimi,  kavramın 

genişlemesi (broadening security) ve ikinci kuramsal girişimi ise kavramın 

derinleşmesini (deepening security) sağlamak olmuştur. Güvenliğin genişlemesi ve 

derinleşmesi çerçevesinde, “çevresel, ekonomik, toplumsal güvenlik” gibi güvenlik 

türlerinde çeşitlenme ve “birey, ulus, uluslararası güvenlik” gibi seviyeler oluşmuştur. 

Öncelikle, güvenliğin derinleşmesi hususunda, dikey hareketlenmeler yaşanmış; yani, 

güvenliğe yönelik tehditler olarak adlandırılan toplumsal, ekonomik, çevresel faktörler 

kavrama dâhil olmuştur. Bu şekilde devlet düzeyinin üstünde (mesela çevre güvenliği) ve 

altında (mesela toplumsal güvensizlikler) kalan diğer güvensizliklerin de 

değerlendirilebilmesi sağlanmıştır. Bu hareketlenmeler, klasik realist bakışa bir eleştiri 

niteliğinde oluşmuş, aynı zamanda alternatif bakış açıları oluşturması bakımından da önemli 

bir rol üstlenmiştir.  

Booth’a göre, güvenlik çalışmalarında temel sorun, hâkim güvenlik anlayışı olan 

realizmin “problem çözücü” niteliği dolayısıyla güven(siz)lik sorununun parçası haline 

gelmesidir. Realizm, her ne kadar uluslararası güvenlikte “gerçek”leri tarafsız bir 

metodolojiyle analiz ettiği iddiasında olsa da, Booth, “etrafımızdakileri oldukları gibi değil, 

kendimiz gibi gördüğümüzü”  belirtmektedir.85 Bu bakımdan, realizm, uluslararası 

politikada değişimi dışlayan söylemiyle, bilimsellik görüntüsü altında savunduğu 

varsayımların gerçekleşmesine ve tarif ettiği gerçekliğin yeniden üretilmesine katkıda 

bulunmaktadır. Booth’a göre, Soğuk Savaş boyunca hakim olan güvenlik anlayışı, güvenliğin 

temel parametrelerinin devlet merkezci, askeri kaygıları dikkate alacak şekilde, 

erkeklere özgü bir bakış açısından, metodolojik olarak pozitivist, felsefi olarak realist ve 

yukarıdan aşağıya tanımlandığı Anglo-Amerikancı dünya görüşünün ürünüdür.86 Bu 

                                                        
85 Ken Booth, “Critical Expolorations”, Critical Security Studies and World Politics, Ken Booth (Eds.) London, 
Lynne Rienner Publications, 2005, s.5 
86 Ken Booth, “Critical Expolorations”, Critical Security Studies and World Politics, s.13 
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tanımlamayla, Booth, eleştirel güvenlik çalışmalarının amacını, bu dünya görüşünden 

kaynaklanan güvenlik kavramlaştırmalarına karşı çıkmak olarak göstermektedir.  

Eleştirel güvenlik çalışmaları, “akademik uluslararası politika disiplini içinde 

geliştirilen ve dünya politikasında güvenliğe yönelik eleştirel bilgi arayışında olan bir alan 

çalışmasıdır. Güvenlik, bireyden başlayıp insan topluluklarına uzanarak toplumun farklı 

aşamalarını kapsayacak şekilde, teorik ve pratik boyutlarıyla bir bütün olarak 

düşünülür. “Eleştirel” kavramı, güvenlik kavramsallaştırmalarının belirli siyasi ve 

teorik duruşlardan kaynaklandığının farkındalığı çerçevesinde, hakim yapıların, 

süreçlerin, ideolojilerin ve yerleşmiş anlayışların dışında durmaya çalışan bir bakış 

açısını ifade eder. Eleştirel bakış açısı, objektif bilgi iddiasında değildir; insanların 

yapısal hatalarını aşma umuduna yönelik fikirleri geliştirmek amacıyla, hakim tutum ve 

davranışların daha derin bir şekilde anlaşılmasını sağlama çabasındadır. Tıpkı Booth’un 

aşağıda ifade ettiği gibi. 

  

“ne çalışacağımızı ve bunu nasıl çalışacağımızı seçerek, ya milyonlarca insanın 

yararına çalışmayan bir dünyanın yeniden üretilmesine katkıda bulunacağız ya da dünya 

politikasını bu kadar lekeleyen insan yanlışlarının ortadan kaldırılması için uğraşacağız”87 

 

Güvenliğin genişlemesi çerçevesinde ise, aktörlerin karşılaştığı birçok güvenlik 

tehdidi ele alınabilmiştir.1980’lerle birlikte modern silahların yayılması, devlet-dışı aktörlerin 

faaliyet alanlarının genişlemesi, çevresel tehditler, uluslararası göç, kaynak kıtlıkları gibi 

etkenler nedeniyle güvenlik gündeminde yaşanan genişlemeler, geleneksel güvenlik 

anlayışının ortaya çıkarttığı sorunların giderek gözle görülür hale gelmesiyle açıklanabilir.88 

Bir başka deyişle bu dönemde aktörlerin karşılaştığı bir dizi güvensizliği ele almak için 

güvenlik anlayışının genişletilmesi (broadening security) gerekmiştir. Bu konuda BM’nin 

1987 yılı kalkınma konferansında güvenlikle ilgili şu ifadeler yer alması oldukça dikkat 

çekicidir. “Güvenlik tüm milletler için egemen (overriding) bir önceliktir. Güvenlik ayrıca 

kalkınma ve silahsızlanma için de esas önem arz eder. Güvenlik yalnızca askeri değil, onun 

yanı sıra siyasi, ekonomik, sosyal, insanlığa dair ve insan hakları ve çevresel yönleri içerir. Az 

                                                        
87 Ken Booth, “Critical Expolorations”, Critical Security Studies and World Politics, p.17  
88 Güvenliğin, askeri olmayan ve insani boyutlarına verilmeye başlanan önem 1980 Brandt, 1982 Palme, 1987 
Brundtland (Our Common Future) Raporlarında da görülebilmektedir. Brandt raporu, Kuzey-Güney yarımküre 
arasındaki gelir eşitsizliğine; Palme raporu, Doğu-Batı arasındaki nükleer silahlar yarışına ve bu durumun 
Güney’e olan etkisine; Brundtland raporu ise çevre konularına ağırlık vermiştir. Bkz. Hüsrev Tabak, Uluslararası 
İlişkilerde Değişen Güvenlik Algılamaları Ekseninde Avrupa Güvenliği, s.52–53 
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gelişmişlik ve kalkınma hızının düşmesi; yönetememe ve kaynak israfı kadar güvenliğe engel 

bir durum ortaya koyar.”89  

Bu bağlamda düşünülecek olursa, yeni güvenlik çalışmaları sorunları kendisi “güvenlik” 

sorunu hâline getirmez (yani güvenlikleştirmez). Yapılan bir bakıma “güvenliğin 

siyasiliğini” ortaya çıkarmaktır. Bunu, güvenlik üzerine düşünmenin siyasi ve kurucu 

karakterini açığa çıkarıp kadın erkek bütün insanların karşılaştıkları tehditlere işaret etmekle 

yapar.90 Kuşkusuz bu yaklaşım sorunları güvenlik dışılaştırma (desecuritization) 

söyleminde bulunan Kopenhag Ekolü ile taban tabana zıtlık teşkil etmektedir. 

Aberystwyth Ekolünün, sorunları “güvenlik dışına çıkarma” yerine “güvenliğin siyasiliğini 

ortaya koymayı tercih etmesi stratejik, etik-politik ve analitik olmak üzere üç temel argümana 

dayanır.  

 

Stratejik Argüman  

Aberystwyth Ekolü, sorunları güvenlik meselesi olmaktan çıkarmanın, güvenliği, 

insanların güvenlik kaygılarına her zaman duyarlılık göstermeyebilen güvenlik elitinin (devlet 

adamları ve sivil-askeri bürokrat) tekeline bırakıldığı anlamına geleceğini iddia eder. Bu 

açıdan bakıldığında güvenliğin siyasiliğini ortaya koymak, güvenlik politikalarının esasının 

sorgulanmasını sağlar. Siyasiliğini ortaya koymak ise, güvenlik politikalarının sorgulanmasını 

gerektirir. Bir başka deyişle güvenlik siyasileştiği zaman sorgulanabilir duruma gelmektedir.  

 

Etik – Politik Argüman 

Geleneksel olarak güvenlik devlet ve devletin kaygıları ile ilgili olmuş olsa da, bu hep 

böyle kalacak değildir. Siyasi tercihler çerçevesinde güvenliğin insanların endişelerini 

içerecek şekilde tartışma, müzakere ve diyalog süreci oluşturularak ortak bir zeminde 

güvenlik kaygıları ele alınarak genişlemesi mümkündür. Tarihsel-siyasi bağlama bağlı olarak 

devletlerin güvenlik gündemleri gerçekten de bir tarafın kazancının diğer tarafın kaybı olduğu 

(zero sum), militarist, devletçi ve zaman zaman insanlıktan çıkaran uygulamalara çevrilebilir. 

Başkaları tarafından (çevre ile ilgili sivil toplum kuruluşlarında olduğu gibi) tanımlandığında 

ise güvenlik küresel olarak kavranabilir ve yerel olarak uygulanabilir. Bazılarının 

güvensizliklerini dile getirme konusunda diğerlerinden daha başarılı olması son derece normal 

olsa da diyalog, tartışma, fikir ayrılığı ve ortak zemin aramak için fırsat bulunabilir. Bu 

                                                        
89 Arthur H. Westing, Comprehensive Security for The Baltic: An Environmental Approach, Prio, Oslo, 1989, s. 
35 
90 Pınar Bilgin, Güvenlik Çalışmalarında Yeni Açılımlar, s.84 
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noktada akademisyenin rolü “sesi duyulmayanların sesinin duyulmasına yardım etmek” 

olmalıdır.91 

 

Analitik Argüman 

Mevcut bir sorunu güvenlik dışına çıkarmak mı, yoksa siyasi boyutunu ortaya koymak 

mı insanların ve devletlerin güvensizlik sorununu gidermek için çaredir. Bu husus ancak, 

sorunun “ampirik, tarihsel, söylemsel olarak” ele alınması ile anlaşılabilir. Örneğin Ampirik 

bulgular, HIV/AIDS’in küresel bir güvenlik konusu olarak ifade edilmesinin, Afrika’daki 

ölümcül etkilerinin dile getirilmesine çok büyük faydalar sağladığını ortaya koymuştur. 

Ancak diğer taraftan Batı Avrupa’ya başka ampirik bulgular göçün güvenlik diliyle 

söylemleştirilmesinin “tehlikeli yabancı(lar) ile kurucu bir siyasi ve toplumsal ilişki 

kurulmasını daha da zorlaştırdığına” işaret etmektedir.92  

 

Aberystwyth Ekolünde Toplum Kavramı 

Ekolün ikinci temel kavramı olan toplum, Andrew Linklater tarafından incelenmiş ve 

bir bakıma yeniden tanımlanmıştır. Linklater, kimlik-inşa sürecini, sınır-inşa süreci olarak 

tanımlayarak, insanlar arasında biz ve onlar ayrımına yol açan kimlik konusunun 

dünya politikasında çok büyük etkileri olduğunu öne sürmektedir.93 Bu noktada 

Linklater’in bir bakıma ulus-devleti uluslararası ilişkilerin temel siyasi birimi olarak 

idealleştiren ve böylece bireyi “ulusal” alana hapsedip sınırların dışında kalan diğer 

bireylerden yabancılaştıran geleneksel toplum anlayışını eleştirerek, Habermasçı iletişimsel 

etik (discourse ethics) ve Kantçı felsefe çerçevesinde yeni bir toplum anlayışını yeniden 

şekillendirmeye çalıştığını söylemek mümkündür. Bunu yaparken Linklater, hakim devletçi 

toplum anlayışının dışarsayıcı yapısını sorgulayarak, özgürleştirme (emancipation) politikaları 

ve kozmopolitan etik ışığında içerseyici topluluklar inşa etme vizyonu çizmektedir.  

Bununla birlikte, Linklater’in devleti dışarsayıcı bir siyasi birim olarak 

eleştirmesi, devletin varlığını sorguladığı ve “devlete dayalı bir anarşi” yerine “devletsiz 

bir anarşi”yi desteklediği anlamına gelmemektedir. Linklater’in eleştirisi, sınırların 

insanlar arasında yarattığı yapay bölünmüşlüğe yöneliktir. Dolayısıyla, Linklater’in 

toplum anlayışında varlığı sadece kendi ulusal sınırları dâhilinde ve vatandaş kimliği altında 

kabul edilen insanların, kendi başlarına değerli kabul edildikleri ortak bir küresel toplumun 

                                                        
91 Nebi Miş, Güvenlikleştirme Teorisi ve Siyasal Olanın Güvenlikleştirilmesi, a.g.e.,s.352 
92 Pınar Bilgin, Güvenlik Çalışmalarında Yeni Açılımlar, s.85 
93 Andrew Linklater, “Political Community and Human Security”, Critical Security Studies and World Politics, 
Ken Booth (Eds.) London, Lynne Rienner Publications, 2005, s.113, ss.113–131 
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üyesi “birey”lere dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Bu anlayıştan yola çıkarak, eleştirel 

güvenlik düşüncesindeki toplum-güvenlik bağlantısının hedefi, devlet ile birlikte 

gerçekleştirilecek, sadece devletler için olmayan ve gerektiğinde devlete karşı çıkan bir 

toplumcu güvenlik anlayışı oluşturmak olarak ifade edilebilir. 

 

Aberystwyth Ekolünün Ana Teması: Özgürleştirme (Emancipation) 

Aberystwyth Ekolü’nü diğer post-pozitivist eleştirel güvenlik yaklaşımlarından ayıran belki 

de en temel özellik, özgürleştirme (emancipation) kavramına yaptığı vurgudur. Ekole göre 

Özgürleştirme, birey ve grupları normal koşullar altında yapabileceklerinden alıkoyan 

sosyal, fiziki, ekonomik, siyasi ve diğer kısıtlamalardan kurtarmak olarak tanımlanır.94 

Özgürleştirme politikaları, aşılması gereken kısıtlamaları ve özgürleştirme potansiyeline sahip 

sosyal güçleri tanımlayan ve geleceğe yönelik bir özgürleştirme senaryosu çizen eleştiri 

mekanizması (immanent critique)95 ile somutlaşır. 

Genel olarak ifade etmek gerekirse, Ken Booth, özgürlük ve güvenlik arasındaki 

bağıntıyı güvenlik çalışmalarının merkezine yerleştirerek klasik güvenlik 

paradigmasında bir kırılma meydana getirmiştir. Ken Booth, Security and Emancipation 

başlıklı makalesinde dünya politikalarını belirleyen kelimeler ve imgelerden yola çıkarak 

içinde bulunduğumuz yapısal dönüşümü vurgulamış; realizmin entelektüel hegemonyası 

altında şekillenen geleneksel güvenlik düşüncesini ve çalışmalarını sorgulamaya açmıştır.96 

Bir başka deyişle Ken Booth, güvenliği askeri-politik konuların baskınlığından çıkararak, 

insan yaşamına karşı gündelik tehditleri de güvensizlik kapsamı içine dâhil etmiştir. 

Nitekim onun için güvenliğin genişletilmesi ve kavramın güncellenmesi; kıtlık, etnik 

rekabetler, politik baskı, cinayetler, terörizm, devlet içi çatışmalar, ekonomik krizler 

gibi bir dizi sorunun güvenlik kapsamına eklemlenmesini ifade etmektedir.  

                                                        
94 Ken Booth, “Three Tyranny”; Human Rights in a Global Politics, Tim Dunne ve Nicholas J. Wheeler (Eds.), 
Cambridge, Cambridge University Press, 1999, s.40 
95 Immanent Critique: Kültürel formların üretimi için gerekli kuralları ve sistemlerdeki çelişkileri bularak analiz 
yapan  felsefi veya sosyolojik bir yöntemdir. Bu yöntem sadece bir soruşturma nesnesini kavramlaştırmakla 
kalmaz aynı zamanda o nesnenin ideoljik temelini de araştırarak ait olduğu nesne kategorisini ve tarihsel sürecin 
ürününü de gösterir. Bu nedenle bu yöntem toplumsal çelişkileri tespit aracı olarak kullanılarak toplumsal 
değişimler için özgürleştirici belirgin imkanlar sunmaktadır. Bu doğrultuda gelecekte toplumların özgürleştirici 
dönüşümleri için fikirlerin rolü üzerine odaklanmaktadır. Bu noktada bu tarz bir eleştiri değer sürecindeki 
prensiplere karşı bir değer önermektir. Sonuç olarak immanent critique, yeni bir teori yapmadan bir durum 
karşısında çelişkileri bulup dolaylı olarak alternatifler sunar. Bu yöntem kökenini Hegel’in dialektiğinden alsa da 
günümüzde eleştirel teorisyenlerce kullanılmakta ve eleştirel realizmin anahtar metedolojik elementini 
oluşturmaktadır. Bkz. Immanent Critique, http://en.wikipedia.org/wiki/Immanent_critique (Erişim Tarihi:22 
Eylül 2013) 
96 Ken Booth, “Security and Emancipation”, Review of International Studies, Cilt.17, Sayı.4, 1991,p.318, 
pp.313–326 
http://didierbigo.com/students/readings/booth1991emancipationsecurity.pdf (Erişim Tarihi:22 Eylül 2013) 
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Realizmin devlet merkezli güvenlik perspektifine karşı çıkan Booth, klasik anlayışın devlete 

yüklediği amaçsal işlevi eleştirmiş ve bu amaçsal rolü araçsallaştırmaya çalışmıştır. Ona göre 

devlet, güvenliği sağlama aracıdır. Bu nedenle de devlet güvenliği yerine birey güvenliğini 

öncelemiş ve bireylerin güvenliklerini özgürlükle ilişkilendirmiştir. Tehditlerin yokluğu 

anlamında kullanılan geleneksel güvenlik kavramsallaştırmasını yetersiz bulan Booth, 

özgürlük eksenli yeni bir güvenlik kodlaması yaparak hem yerel hem de küresel 

düzlemde güvenliğin tanımını genişletmiş ve derinleştirmiştir. Dolayısıyla Booth’un yeni 

güvenlik çalışmalarındaki farklılığı, güvenliği özgürlükle ilişkilendirerek kavramı 

yeniden formüle etmesindedir.97 Kısaca söylemek gerekirse Booth, birey güvenliğini 

özgürleşme olgusuyla derinleştirmiş ve kapsamlı bir boyuta taşımıştır. 

Booth, güvenliği salt “tehditlerin olmadığı bir durum” ile sınırlandırmamış; gelecekle 

ilgili beklentilerin garanti altına alınabilmesi veya isteklerin gerçekleştirilmesi önündeki 

engellerin kaldırılması olarak tanımlamıştır. Güvenlik ile özgürleşme arasında korelasyon 

kurmaya çalışan Booth’a göre özgürleşme, “bireyler ve gruplar olarak insanların özgürce 

seçtikleri şeyleri yapmasını engelleyen fiziksel ve insani kısıtlamalardan kurtulmasıdır. 

Booth, fiziki ve insani kısıtlamaları savaş, savaş tehdidi, yoksulluk, politik kısıtlamalar 

ve eğitim imkânlarından yoksunluk gibi sorunlarla örneklendirmektedir. Dolayısıyla ona 

göre özgürleşme ve güvenlik, bir madalyonun iki yüzüdür ve biri diğeriyle anlamlıdır.98 

Diğer bir deyişle Booth’un terminolojisinde özgürlük ve güvenlik, birbirinin karşıtı 

değil, aksine birbirinin tamamlayıcısı ya da birbirinin bütünleştiricisi iki kavramdır. Bu 

açıdan yorumlandığında Booth’un ortaya koyduğu eleştirel güvenlik anlayışına göre 

özgürlüğün olmadığı yerde güvenlik yoktur; ya da tam tersi güvenliğin olmadığı yerde 

özgürlükten bahsedilemez. Ne özgür ne de güvende olan Irak toplumunun içinde bulunduğu 

durum, Booth’un bu tespitine örnek teşkil etmektedir. Zira özgürleşmesi hedeflenen bir 

toplumun güvenliği, adına “sonsuz özgürlük” konulan bir Amerikan müdahalesiyle derinden 

sarsılmıştır. Güvenlik ve özgürlük arasındaki bağın ne denli güçlü olduğunu yalnızca 

uluslararası güvenlik kapsamında değil, aynı zamanda ulusal güvenlik politikaları ve 

uygulamalarında da görmek mümkündür. Nitekim devlet güvenliğinin sağlanması adına sıkı 

kontrol koşulları ve baskı rejimi altında yaşayan toplumların özgürlükleri kısıtlanmakta ve bu 

toplumlar “güvende ama özgürlüğünü arayan yabancılaşmış toplumlara dönüşebilmektedir.99 

                                                        
97 Atilla Sandıklı ve Bilgehan Emeklier, Güvenlik Yaklaşımlarında Değişim ve Dönüşüm, s.57, ss.1–68, 
http://www.bilgesam.org/tr/images/stories/kitaplar/sandikli_emeklier.pdf (Erişim Tarihi:22 Eylül 2013) 
98 Atilla Sandıklı ve Bilgehan Emeklier, Güvenlik Yaklaşımlarında Değişim ve Dönüşüm, s.56–57 
99 Atilla Sandıklı ve Bilgehan Emeklier, Güvenlik Yaklaşımlarında Değişim ve Dönüşüm, s.57 
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Booth’a göre güvenlik, klasik anlayışın ileri sürdüğü gibi yalnızca güç ve düzen değil, aynı 

zamanda özgürleşmedir. Özgürleşme ise hakların karşılıklılığı fikridir. Booth’un bu noktada 

altını çizdiği “benim özgürlüğüm senin özgürlüğüne bağlı” ve “herkes özgür olana kadar 

ben de özgür değilim” cümleleri, güvenlik ile özgürlük arasındaki ontolojik ilişkiyi 

karşılıklılık mantığında yeniden inşa etmektedir. Dolayısıyla “ben” ve “öteki” 

arasındaki sınırlar, karşılıklı güvene ve özgürlük haklarına saygı ile kaldırılabilir ki 

böylece ötekileş(tir)melerin önüne geçilerek bütünleşme sağlanabilir.100 

Diğer taraftan Ken Booth, eleştirel teorinin bizatihi “güç” kavramını incelemeden ya 

da onunla hesaplaşmadan bir teori kurmasının çok zor olduğunu belirterek, kendi teorisini de 

üç seviyede kurmuştur:101  

Transandantal Teori: Booth geleneksel teorilerin aksine transandantal teori ile 

“insan sosyolojisi” kavramını tartışmaya başlar. Bununla insanın karmaşık kurumları kurma 

ve yönetebilme kabiliyetinin olduğunu, sınırlı olmadığını ve kendisi için potansiyel özgürlük 

alanlarının olduğunu kabul eder.  

Pür Teori: Pür teori seviyesine geldiğimizde artık mevcut teorilerin sorunları ile 

beraber eleştirel teorinin ne yapması gerektiğini tartışır. Booth’a göre eleştirel teori, mevcut 

kurumlardaki sorunların ne olduğunu ortaya çıkarmalı ve bunları eleştirmeli. 

Pratik Teori: Pratik teori seviyesinde ise Booth yeni bir kavramsallaştırmaya giderek 

“emancipatory realism”102 kavramını ortaya koyar. Booth’a göre realizm güç ile ilişkili 

insanlara ihtiyaç duyar. Bu zamana kadar birçok ütopyada var olan insan, güç ile ilişki 

kurulmadan tanımlandı. Bu anlamda Booth insanlığın dünyayı değiştirmek gibi bir kaygısı 

varsa, öncelikle gücün nasıl bir kavram olduğunu anlaması gerektiği tezini savunur. 

Özgürleştirme kavramının tartışmalı yapısından dolayı bu kavramı derinlemesine 

analiz etmek için Ekolün diğer önemli isimlerinden Richard Wyn Jones On Emancipation: 

Necessity, Capacity and Concrete Utopias başlıklı makaleyi kaleme almıştır. Söz konusu 

makalede Özgürleştirmeyi hedefleyen güvenlik politikalarının büyük ölçüde Frankfurt 

Ekolünün eleştirel teorisi üzerine inşa edilmiş olması nedeniyle Jones’un, Aberystwyth Ekolü 

                                                        
100 Ken Booth, Security and Emancipation, a.g.e., s.322 
101 Ken Booth, “Theory of World Security”, Bilim ve Sanat Vakfı Yuvarlak Masa Toplantıları, 26.11.2011, 
http://www.bisav.org.tr/merkez.aspx?module=yuvarlakmasaayrinti&dizi=1&altturid=80&menuID=9_6_80&mer
kezid=6&yuvarlakmasaid=876  (Erişim Tarihi:21 Eylül 2013) 
102 Bu ifadedeki “emancipatory” kavramının çeşitli seviyelerle uyumlu bir siyasal proje önerebileceğini savunan 
Booth, bu kavramın fazlasıyla Avrupa-merkezci bir algılamaya yol açtığını ifade etmektedir. Kavramdan “…den 
özgür olmak” anlamını çıkaran Booth’a göre ekmek, özgürlük ve bilgi kelimeleri tam anlamıyla bu kavramı 
tanımlar. Ekmek, maddi tatmini ve özgürlük, siyasal mücadele alanını tanımlarken, bilgi ise doğru söylemeyen 
hükümete karşı bir özgürlük alanı oluşturur. 



705 
 

ve genel olarak eleştirel teori hakkında felsefi ve entelektüel bir farkındalık oluşturmayı 

hedeflediği görülmektedir.  

Jones’a göre Frankfurt Ekolü, gerek insanlığın özgürleştirme potansiyelini gerekse bu 

hedefi gerçekleştirmeye yönelik sorunları ortaya koyması sebebiyle, eleştirel güvenlik 

düşüncesinin gelişiminde önemli bir analitik araç olarak ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda, her 

ne kadar kavrama yönelik eleştiriler, özgürleştirmenin hiçbir zaman gerçekleştirilemeyecek 

ütopik bir hedef olduğunu iddia etseler de, Frankfurt Ekolünün bıraktığı miras, eleştirel 

teorisyenin gerçek dünyadan uzakta kumdan kaleler inşa etmek yerine, sağlam bir şekilde 

yere basarak analiz yapmasını sağlamaktadır. 

Eleştirel güvenlik düşüncesi, her ne kadar farklı yaklaşımların İngiliz Ekolü, 

Gramşiyan, Barış Çalışmaları, Frankfurt Ekolü birlikteliğiyle ortaya çıkmış olsa da, Wyn 

Jones’un makalesi, eleştirel güvenlik düşüncesinin entelektüel gelişiminde Frankfurt 

Ekolünün ayrı bir yeri olduğunu gözler önüne sermektedir. 

 

Aberystwyth Ekolüne Yöneltilen Eleştiriler 

Son dönem güvenlik çalışmalarında oldukça önemli bir yere sahip olan Galler 

Ekolü’ne getirilen eleştiriler çoğunlukla özgürleştirme kavramına olmaktadır. Çünkü 

özgürleştirme kavramının belirsizliği ve eleştirilerin özünün farklı bağlamlarda 

değişmesi, özgürleştirme politikalarının ekole yöneltilen eleştirilerin merkezinde yer 

almasına neden olmaktadır. Bu eleştiriler karşısında, Booth, özgürleştirmeyi “eleştirel 

güvenlik çalışmalarının tartışmalı özü” olarak tarif etmektedir.103  

Diğer taraftan özgürleştirme kavramına yöneltilen eleştiriler temel olarak, etnik 

farkındalığın arttığı bir dönemde, özgürleştirme politikalarının ayrılık taleplerini 

meşrulaştırdığı ve bu sebeple kaos ve çatışma ortamının şiddetlenmesine zemin 

hazırladığı yönündedir. Bununla birlikte, özgürleştirmenin gerçek hayatın siyasi 

gerçekliklerinden uzakta, teorik bir ideal olduğu da iddia edilmektedir. Ancak Bu eleştiriler 

karşısında, Joseph Ruane ve Jennifer Todd, özgürleştirme politikalarının, şu ana kadar 

“çözümün çözümsüzlükte arandığı” birçok etnik anlaşmazlığa çözüm sağlayabileceğini 

Kuzey İrlanda örneğinden yola çıkarak göstermektedirler. Ruane ve Todd, çatışma koşullarını 

“dönüştürmeyi” hedefleyen 1998 Belfast Anlaşması ile Kuzey İrlanda sorununda önemli bir 

ilerleme sağlandığını öne sürmektedirler. Kuzey İrlanda sorununun çözülememiş olmasını, 

                                                        
103 Johan Alberth and Henning Carlsson, Critical Security Studies, Human Security and Peace, Linköping 
University, Spring 2009, s.5  
http://www.iei.liu.se/stat/utbildning-grundniva/c-_och_d-uppsatser/juni%202009/1.120303/D-
uppsatsJohanAlberthHenningCarlssonNY.pdf (Erişim Tarihi:21 Eylül 2013) 
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sorunun şu ana kadar tarafların çıkarlarını ve kimliklerini değişmez kabul eden realist bir 

çerçevede ele alınmış olmasına başlayarak, özgürleştirici politikalar ışığında kimliklerin, 

hedeflerin ve beklentilerin dönüşümü sürecini başlatan Belfast Anlaşması’nın çatışmayı 

besleyen koşulları ortadan kaldırarak çözüm yolunda büyük bir ilerleme sağladığını iddia 

etmektedirler. Böylece, özgürleştirmenin gerçekleştirilemeyecek bir ideal olarak sadece teorik 

çerçevede anlamlı olmadığı, farklı tarihi ve sosyal bağlamlarda sorunların çözümüne yönelik 

farklı rotalar çizerek güvenliğin tesisinde önemli bir yere sahip olabileceği 

gösterilmektedir.104 

Son olarak bir başka eleştiri noktası ise genelde Eleştirel Okula olsa da Aberystwyth 

Ekolünü de kapsamaktadır. Buna göre Eleştirel güvenlik düşüncesi, etik, kozmopolitancılık, 

adalet gibi gerek güvenlik literatüründe gerekse jargonunda alışılmamış kavramlar üzerine 

inşa edildiğinden, eleştirmenlerce soyut ve ütopik bulunmaktadır. 

 

Sonuç 

Güvenlik kavramı insanlar tarafından zamana ve mekana göre türetilen bir kavram 

olduğundan sabit veya durağan bir yapıda değildir. Bu bakımdan zaman ve mekan değiştikçe 

insanların güvenlik algılamaları da değişime uğramıştır. Bu bakımdan güvenlik gerek soyut 

bir kavram olarak gerekse pratik bir araç olarak özellikle 2. Dünya Savaşı’ndan günümüze 

kadar evrim geçirmiş ve dönüşümlere (transformations) uğramıştır. 21. yüzyılın ilk 10–15 

yılını yaşadığımız bu döneme gelinceye kadar genel bir değerlendirme yapacak olursak bu 

alanda yaşanan en büyük değişim güvenliğin devletten bireye doğru bir süreç geçirmiş 

olmasıdır. Bir başka deyişle dünyada güvenliğin sağlanmasında salt askeri yöntemlerin 

uygulandığı bir güç mücadelesinden esnek (yumuşak) güç araçlarının kullanıldığı yeni bir 

döneme geçildiğini söylememiz mümkündür. 

Güvenlik Soğuk Savaş dönemi boyunca devlet merkezli (state centric) teoriler 

tarafından açıklanmaya çalışılsa da özellikle 1970 yıllarda başlayan insan ihtiyaçlarındaki 

değişimle birlikte güvenlikte yaşanan değişime endeksli olarak güvenlik alanında genişleme, 

derinleşme ve yayılma içerikli kapsam genişlemesi yaşanmış ve yaşanmaktadır. Bu açıdan 

genel bir gözlemle Soğuk Savaş sonrası güvenlik çalışmalarının geleneksel devlet merkezli 

güvenlik yaklaşımlarına bir eleştiri üzerine kurulu olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 

Bu noktada devlet merkezli olmayan yaklaşımların en belirgin özelliği devletin esas itibariyle 

                                                        
104 Joseph Ruane and Jennifer Todd, “Communal Conflict and Emancipation: The Case of Northern Ireland” 
Critical Security Studies and World Politics, Ken Booth (Eds.) London, Lynne Rienner Publications, 2005, 
ss.237–255 
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uluslararası politikada merkezi ve tek aktör olmadığı tezini savunmasıdır. Bunun güvenliğe 

uyarlaması da devlet güvenliğinin birey güvenliğinin üstünde olduğu yaklaşımının tersine bir 

yön ve güvenlik yöntemini belirleyen ve onun sağlanmasından sorumlu olan devlete karşı 

devlet dışı aktörlerin de güvenliğin sağlanması noktasında harekete geçebilecekleri şeklinde 

bir anlayış olarak meydana çıkmıştır.  

 Bir bakıma yeni bir dönemde bu yeni dönemi açıklamaya çalışan ve yeni güvenlik 

anlayışları diyebileceğimiz bu güncel yaklaşımların beslendiği temel durum, aktör düzeyinde 

yaşanan değişimlerdir. Çünkü Soğuk Savaş Dönemi’nin statikleştirdiği içerisi/dışarısı 

(inside/outside) ilişkisi çözülmüş, devletten daha alt düzeyde aktörler dış politika yapım 

sürecinde etkili hale gelmişlerdir. Devletin tek karar verici olduğu dönem geride kalmış, iç 

politikada ise siyasi tavır alışlar, ideolojiler, dünya görüşleri ulusal çıkarın tanımlanması 

sürecine dâhil olmuş, önceki dönemin tersine dış politika, bir anlamda iç politikanın uzantısı 

haline gelmiştir. Dış politikada toplumsal taleplerin belirleyiciliğinin artması ya da karar alma 

sürecinin demokratikleşmesiyle dış politika analizinde ele alınması gereken değişken sayısı 

artmıştır. 

 Bu nedenle güvenlik kavramının yeni güvenlik çalışmaları ile birlikte gerek kapsamı 

gerekse boyutu genişlemiş ve derinleşmiştir. Genişleme, derinleşme ve yayılma unsurları da 

bu çerçevede; pratikteki güvenlik sektörleri (politik, askeri, çevresel, toplumsal ve ekonomik 

güvenlik) ayrımı, güvenlik seviyeleri (birey, ulus, uluslararası) ya da güvenlikte var olan 

derecelendirmeler ekseninde gerçekleşmiştir. 1990’larla birlikte hız kazanan küreselleşme, 

bölgesel korunma ve siyasi egemenlik gibi konuların yanı sıra yeni gündem maddeleri ortaya 

çıkmaya başlamıştır. İnsan hayatı için Risk faktörleri olarak adlandırılan bu yeni güvenlik 

konuları, insan hakları ihlallerinden uluslararası kaçak göçe, arıların bozulan yaşam 

döngüsünden iklim değişikliği ve küresel ısınmaya, domuz gribi, kuş gribi, vs. gibi salgın 

hastalıklardan ulus-aşırı suç örgütleri ve insan kaçakçılığına kadar değişen geniş bir yelpazede 

çeşitlilik arz etmektedir. Her ne kadar bu gibi yeni konular ve sorunlar devletler arası savaş 

sebebi teşkil etmese de etnik çatışma, gerginlik ve istikrarsızlığa sebep olabilecek potansiyele 

sahiptir.105Güvenliğin fiziksel zeminden giderek bağımsızlaşması, tehditlerin çeşitlenmesi ve 

kimlik konularının ağırlık kazanması güvenliğin alanının genişlediğini ve derinleştiğini ortaya 

koymaktadır. 

                                                        
105 Carla Monteleone, “The New Transatlantic Agenda: Transatlantic Security Relations between Post-
Hegemonic Cooperation and Interdependence,” Journal of Transatlantic Studies, Cilt. 1, Sayı.1, 2003, s.89, ss. 
87–10 
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 Yaşanan bu küreselleşme süreci güvenliği bir bakıma fiziksel zemininden 

koparmıştır.106 Güvenliğin bölgesel koruma ve egemenlik gibi tanımlamaları zayıflamış; bilgi, 

çevre ve teknoloji ağırlıklı yeni güvenlik tanımlamaları geliştirilmiştir. Silahların teknolojik 

donanımlarla akıllı silahlar haline dönüştürülmesinin gösterdiği gibi, bilgi ve teknoloji askeri 

alana nüfuz etmiştir. İşte Bütün bu değişimler ışığında Kopenhag ve Aberystwyth Ekolü gibi 

yeni güvenlik teorileri gelişmeye başlamıştır. Söz konusu bu iki Ekol günümüz güvenlik 

çalışmaları içinde öncü bir konuma sahip olup 21. yüzyıl güvenlik konularını açıklamada 

referans noktaları olarak kabul edilmektedir. Bir başka deyişle yaşadığımızda dönemdeki yeni 

güvenlik çalışmalarının genel çerçevesini Kopenhag ve Aberystwyth Ekolü’nün çizdiğini 

söylemek mümkündür. Kopenhag Ekolü’nün ortaya koyduğu çok boyutlu ve çok sektörlü 

güvenlik kavramsallaştırması ve Aberystwyth Ekolü’nün güvenliği özgürleşme kavramıyla 

ilişkilendirmesi, klasik güvenlik anlayışından yeni güvenlik anlayışına geçişi 

simgelemektedir. 

 Ayrıca söz konusu bu ekollerin güvenlik alanına en büyük katkılarının güvenliğin 

siyasiliğine yaptıkları vurgu oluşturmaktadır. Her ne kadar yukarıda belirtildiği gibi bu 

konuda iki ekol birbirinden farklı 2 bakış açısına sahip olsa da (Kopenhag Ekolü bir sorunu 

siyaset dışına çıkarmayı olumlu olarak görürken Aberystwyth Ekolü konunun 

siyasallaşmasına olumlu bakmaktadır.) güvenlikleştirme meselesinde kimin güvenliğinin 

sağlanacağı (hangi devletlerin, bireylerin, grupların veya kesimlerin) sorusunun önemine 

işaret etmektedir. Devletten ziyade bireyi güvenliğin merkezine koyan bu anlayışa göre 

güvenlik, özgürleşmeye yani bir bireyin güvenlik kaygısı duymadan istediği ve yapabileceği 

her şeyi yapması ve gerçekleştirmesine de hizmet etmektedir.  

 Bu bakımdan içinde bulunduğumuz 21. yüzyılda artık güvenlik, insanların çeşitli 

maddi ve manevi gereksinimlerini karşılamakla görevli bürokratik kurumların ve oluşumların 

yer aldığı bir yapı olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca günümüz dünyasında güvenliği 

tanklar, tüfekler, toplar, askerler değil; bireyi özgürleştiren, barışı sağlamak için çaba 

harcayan ve sorunları diyalog yoluyla çözmeyi hedefleyen güçlü siyasi inisiyatifler 

sağlamaktadır. Soğuk Savaş Dönemi için örgütlenmiş ulusal güvenlik devleti yapılarını zorla-

maktadırlar. Çünkü güvenliğin sadece askerî, polisiye ve idari bir olgu olmadığı; ekonomik 

güvenlik, bilgi ve ekolojik güvenlik gibi alanları da içine alacak şekilde güvenliğin tanımsal 

kapsamının genişlediği; bu bağlamda birçok kurumu, grubu ve kişiyi ilgilendirdiği bir 

gerçekliktir. Bu nedenle özellikle 11 Eylül sonrası yeniden şekillenen küresel düzen, yeni 

                                                        
106 Victor D. Cha,  “Globalization and the Study of International Security,” Journal of Peace Research, Cilt. 37, 
Sayı.3, 2000, s.395, ss.391- 403 
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siyasetin öznelerini çeşitlendirerek, devlet ve devlet-dışı aktörlerin tamamına güvenliği 

sağlama görevi yüklemektedir.  
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SOĞUK SAVAŞ SONRASI ABD'NİN ULUSAL GÜVENLİK STRATEJİLERİ 

Sibel Kavuncu∗ 

 

Özet: 

 Soğuk Savaş döneminin son bulmasıyla birlikte uluslararası yapıdaki değişim ve 
dönüşüm paralelinde güvenlik algılamaları da değişmiştir. Yeni uluslararası yapı içerisinde 
tehdit unsurları çeşitlenirken, değişen dünya koşullarında tehditlerin niteliğinin değişmesiyle 
birlikte yeni güvenlik sorunları ortaya çıkmış, güvenlik anlayışında değişiklikler yaşanmıştır.  
 Soğuk Savaş döneminin iki kutuplu yapısı içerisinde karşı tarafın olası bir 
saldırısından korunmayı hedefleyen güvenlik anlayışı ile nükleer silahların varlığına ve bu 
silahların kullanılması olasılığına dayalı tehdit algılaması yerini, tehditlerin çeşitlendiği, 
asimetrik tehditlerin, güvenlik sorunlarının arttığı, belirsizliklerin uluslararası ortama hakim 
olmaya başladığı, tehdidin kimden, nerden, ne zaman ve nasıl geleceğinin belli olmadığı bir 
yapıya bırakmıştır.  
 Çalışmada, Soğuk Savaş sonrası, özellikle de 11 Eylül 2001 sonrasında tehdit ve 
güvenlik algılamasının giderek farklılaştığı uluslararası yapı içerisinde süpergüç ABD'nin 
Soğuk Savaş sonrası Ulusal Güvenlik Stratejileri ele alınacaktır. Küreselleşen güvenlik 
sorunları ve değişen güvenlik algılamaları ekseninde, küresel güç ABD'nin dünyayı nasıl 
algıladığı, uluslararası güvenlik sorunlarına nasıl baktığı, güvenliğe ilişkin olarak dış 
politikasındaki yönelimlerinin belirlenebilmesi anlamında bu belgelerin analizi önem 
taşımaktadır.  
 
Anahtar Kelimeler: ABD, Soğuk Savaş Sonrası, 11 Eylül 2001, Güvenlik, Ulusal Güvenlik 
Stratejileri 
 

POST-COLD WAR NATIONAL SECURITY STRATEGIES OF THE US 
 
 Abstract: 
 
With the end of the Cold War, security perceptions have changed by the context of changes 
and evolutions in the international system. While threat elements have been diversified in the 
new international system, new security problems have appeared with the change of the 
qualifications of threats in changing world conditions and there has been changes in security 
concept. 

 The security concept that aimed to be protected against the other side’s possible 
attack in the bipolar structure of Cold War period and threat perception about nuclear 
weapons’ substances and these weapons’ usage possibility has replaced to an uncertain 
structure that whom, where, when and how the threat has come from, the threats have been 
diversified and asymmetric threats and security problems have increased. 

 In this study, the superpower USA's Post-Cold War National Security Strategies will 
be analysed within the international system in which the perceptions of threat and security 
have become more differentiated after Cold War, especially after September 11, 2001. By the 
axis of globalized security problems and changing security perceptions, the analysis of these 
documents is important in terms of how the US perceives the World as a global power and 
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looks at the international security problems, and of the determination of the orientations in 
United States  Foreign Policy.  

Key Words: The US, Post-Cold War, September 11, 2001, Security, National Security 
Strategies 

 
 Giriş 

 Soğuk Savaş sonrası uluslararası sistemin tek süpergücü konumundaki ABD'nin 
güvenlik algısının, uluslararası sistemdeki konumu çerçevesinde hangi parametreler ekseninde 
biçimlendiğinin anlaşılabilmesi, ABD tarafından güvenliğe ilişkin izlenen stratejilerin 
değerlendirilebilmesi ile orantılıdır. Stratejilerde ortaya konan, ABD'nin dış politikasında 
ulusal güvenliğine yönelik izleyeceği yöntemler, yine ABD'nin stratejilerinde vurguladığı 
"tehdit" tanımlamaları, süpergüç ABD'nin tehdit ve güvenlik algısını ortaya koymaktadır. 
Uluslararası sistemdeki değişimler ekseninde süreç içinde farklılaştığı söylenebilecek olan bu 
tehdit ve güvenlik algılamalarının, ABD'nin güvenlik politikalarına esas oluşturan temel 
parametrelerin neler olduğunun, tarihsel süreç içinde tehdit algılamalarını belirleyen koşullar 
ve algılanan tehditler doğrultusunda ABD'nin Soğuk Savaş sonrası dönemde nasıl bir 
yaklaşım benimsediğinin, ABD'nin güvenlik politikasının hangi  şartlar altında 
biçimlendiğinin ve güvenlik anlayışındaki değişimin belirlenebilmesi doğrultusunda, 
çalışmada, Soğuk Savaş dönemi sonrası  yayınlanan ABD Ulusal Güvenlik Stratejileri 
incelenecektir.  

 1990'larda ABD'nin Ulusal Güvenlik Stratejileri 

 ABD'nin ulusal güvenlik strateji belgeleri esas olarak, ABD’nin askeri, siyasi, 
ekonomik öncelikleriyle bu çerçevede dış politikasına etki eden faktörleri tanımlamakta, 
ülkenin önemli güvenlik endişelerini ve mevcut yönetimin onlarla başa çıkma planlarını 
sunmaktadır.1 

 Doğu Bloğu'nda köklü değişikliklerin gerçekleştiği 1990 yılının Mart ayında dönemin 
ABD Başkanı George H.W. Bush, ilk ulusal güvenlik stratejisini açıklamıştır. Uluslararası 
sistemdeki değişim-dönüşüm süreci çerçevesinde Soğuk Savaş'ın son günleri olarak 
adlandırılabilecek bir dönemde açıklanan strateji belgesi,2 stratejik koşulların hızlı bir şekilde 
değiştiği, uluslararası alanda yeni tehditlerin çeşitlendiği bir dönemde ABD'nin yeni bir 
dönem için, yeni fırsatlar ve sorunlarla karşı karşıya bulunduğu bir yapıda hedef ve amaçlarını 
göstermiştir. Öyle ki Berlin Duvarı'nın yıkılması ertesinde devam eden süreçte uluslararası 
sistemin bir anlamda yeniden şekillendiği bir dönemde giderek dünyanın tek süpergücü olarak 
belirmeye başlayan ABD'nin uluslararası alandaki gelişmeleri nasıl algıladığı, ne yönde 
politikalar belirlediğinin anlaşılabilmesi açısından belge önem taşımaktadır. 

 Bush, "Yeni Dünya Düzeni"3 olarak tanımladığı yeni dönemde, Ağustos 1991'de  
ABD'nin 1991 yılı Ulusal Güvenlik Stratejisi'ni sunmuştur. Başlangıcında, yeni bir döneme 

                                                        
1Dick K. Nanto, "Economics and National Security: Issues and Implications for U.S. Policy", January 4, 2011, 
http://www.fas.org/sgp/crs/natsec/R41589.pdf , (12.09.2013). 
2 National Security Strategy of the United States, The White House, March 1990, 
http://bushlibrary.tamu.edu/research/pdfs/national_security_strategy_90.pdf , (05.08.2013). 
3 "Address Before a Joint Session of the Congress on the Persian Gulf Crisis and the Federal Budget Deficit", 
September 11, 1990, http://bushlibrary.tamu.edu/research/public_papers.php?id=2217&year=1990&month=9 , 
(15.09.2013); "The President's News Conference on the Persian Gulf Conflict", January 18, 1991, 
htp://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=19229 ,(10.03.2013); "Remarks at Maxwell Air Force Base War 
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girildiği ve  bu yeni dönemin büyük umutlar ve de belirsizlikler içerdiğinin belirtildiği 
stratejide4, yeni dönem için güvenlik stratejilerini biçimlendirmenin,"varlığını sürdüren 
olağanüstü eğilimlerin tahlil edilmesini" gerektirdiği, "neyin değiştiği ve neyin 
değişmediğinin açıkça görülmesi" gerektiği ifade edilmiş, tarihin önlerine serdiği fırsatların 
ciddi biçimde değerlendirilmesi ve devam eden tehlikelerin de göz ardı edilmemesi gerektiği 
vurgusu yapılmıştır.5 Şekillenmekte olan yeni uluslararası yapı içinde değişen güvenlik 
ortamı, çeşitlenen ve biçim değiştiren tehdit unsurları ve bunlara karşı alınacak tedbirlerin 
konu edildiği 1991 yılı ABD Ulusal Güvenlik Stratejisi'nde,6 Sovyetler Birliği'nin 
dağılmasıyla birlikte sona eren Soğuk Savaş döneminin ardından yeni dönemde ABD'nin, 
izleyeceği güvenlik ve dış politikasına dair askeri, siyasi ve ekonomik öncelikleri 
sunulmuştur. Yeni dönemde ABD'nin önceki dönemlerden çok farklı sorunlarla karşı karşıya 
olduğunun belirtildiği stratejide, dış politikadaki önceliğin müttefik ve dost ülkeler ile işbirliği 
içinde olunması olduğu vurgulanmıştır. Soğuk Savaş'ın çatışma ortamının yerini alacak barış, 
güvenlik ve işbirliğinin olduğu yeni bir dünya için çalışılacağı üzerinde durulmuş, siyasi ve 
ekonomik özgürlüğün, insan haklarının ve demokratik kurumların geliştiği istikrarlı ve 
güvenli bir dünya ABD'nin öncelikleri arasında yer almıştır. Ayrıca, bölgesel anlaşmazlıkların 
giderilmesi ve gelişmiş silahların yayılmasını durdurmak için başka ülkeler ile birlikte 
çalışılmasına da vurgu yapılmıştır.7 

 George H.W.Bush, ABD'nin 1991 yılı "Ulusal Güvenlik Stratejisi" belgesine ilişkin 
bildirisinde, "Soğuk Savaş sonrasında da dünya barışının çeşitli tehditler altında 
bulunduğunu" vurgulamış, "etnik anlaşmazlıklar, ulusal düşmanlıklar, dini çatışmalar, 
silahların artışı, kişisel ihtiras nedeniyle dünyanın tehlikeli bir yer olduğunu" belirtmiştir.8  

 "Güvenlik ile ilgili politikaların temelinde tehdit unsuru vardır. Tehdit değiştiğinde 
güvenlikle ilgili tedbirler de değişir".9 Buradan hareketle denilebilir ki, iki kutuplu 
uluslararası yapının hakim olduğu Soğuk Savaş dönemi sonrası ABD'nin ilk ulusal güvenlik 
stratejisi olan belge, Soğuk Savaş sonrası şekillenmekte olan yeni uluslararası sistemdeki yeni 
şartlar, koşullar ve tehditler karşısında uluslararası sistemin tek süpergücü konumundaki 
ABD'nin ne tarz stratejiler geliştirdiği, güvenliğe ilişkin nasıl tedbirler belirlediği, bu 
tehditlere ilişkin ürettiği politikaların neler olduğunun izlenebilmesi ve de belirlenen 
politikaların amaçlarının değerlendirilebilmesi anlamında önem taşımaktadır.  

 Gerek 1990 gerekse de 1991 yılı stratejilerinde ulusal güvenlik ve ekonomik gücün 
ayrılmazlığı vurgusu yapılmış, demokrasinin yaygınlaştırılması, insan haklarının, ekonomik 

                                                                                                                                                                             
College in Montgomery, Alabama", April 13, 1991, http:// http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=19466 , 
(15.09.2013).  
4 National Security Strategy of the United States, August 1991, http://www.fas.org/man/docs/918015-nss.htm , 
(10.09.2013). 
5 National Security Strategy of the United States, August 1991, http://www.fas.org/man/docs/918015-nss.htm , 
(10.09.2013). 
6 National Security Strategy of the United States, August 1991, http://www.fas.org/man/docs/918015-nss.htm , 
(10.09.2013). 
7 National Security Strategy of the United States, August 1991, http://www.fas.org/man/docs/918015-nss.htm , 
(10.09.2013). 
8 "Barışın Sigortası Yok", Milliyet, 15.08.1991, s.4. 
9 İsmail Hakkı İşcan, "Uluslararası İlişkilerde Klasik Jeopolitik Teoriler ve Çağdaş Yansımaları", Uluslararası 
İlişkiler, Cilt 1, Sayı 2(Yaz 2004), s.59. 
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ve sosyal ilerlemenin teminine yönelik özgür ve demokratik kurumların gelişimine katkı 
sağlanmasının altı çizilmiştir.10   

 Soğuk Savaş sonrası süreçte yeniden şekillenen uluslararası sistemde, yeni uluslararası 
koşullar çerçevesinde 1993 yılının Ocak ayında ABD'nin yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi 
açıklanmış, stratejide11; ulusal güvenliğe ilişkin tehditler ve fırsatlar tanımlanmış, Sovyetler 
Birliği'nin dağılışı ve ABD'nin "kolektif zaferi" ile stratejik ortamın tamamen değiştiği 
belirtilmiş, dünyanın hala tehlikeli bir yer olduğu, bugünün tehditlerinin "öncekilerden daha 
da karmaşık, belirsiz ve dağınık" olduğu, bu tehditlerin "politik, ekonomik ve askeri", "tek 
taraflı ve çok taraflı" ya da "uzun ve kısa dönemli" olduğu vurgulanmıştır. ABD'nin dünya 
vizyonuna ilişkin arzularından birinin de, "özgürlük, insan haklarına saygı, serbest piyasa ve 
hukuk kuralları" olduğu belirtilmiştir.12 

 Bush'un ardından, dışarıda güçlü olabilmenin içeride güçlü olmakla sağlanabileceği13 
ve ekonomik anlamda güçlü olmanın, dışarıda da güçlü olmayı getireceği düşüncesiyle 
ekonomiyi iç ve dış politikalarının ağırlık merkezine yerleştiren, dış politikaya ekonomi 
merkezli yaklaşan bir politika anlayışı benimsemiş14 olan Bill Clinton yönetiminde, ilk 
aylardan itibaren dış politikaya ilişkin yaklaşımda, demokrasi ve serbest piyasa ekonomisinin 
yayılması gereği ana ilkeleri oluşturmuştur.15 Clinton, demokrasinin teşvikinin barışı teşvik 
edeceği, çünkü demokratik ulusların birbirleriyle savaşmayacağı düşüncesinde olmuştur.16 
Clinton döneminde izlenen ulusal güvenlik stratejilerinde de bu unsurlar ağırlık taşımıştır. 

 Clinton'ın başkan olduktan sonraki ilk Ulusal Güvenlik Stratejisi 1994 yılı Temmuz 
ayında açıklanmış, stratejide,17 Soğuk Savaş dönemi tehditlerinin değiştiği, yeni bir dönemde 
yeni tehditlerle karşı karşıya olunduğuna dair vurgu yapılarak, risklerin tümünün askeri 
nitelikli olmadığı, "terörizm, uyuşturucu trafiği, çevresel bozulma, hızlı nüfus artışı ve mülteci 
akını" gibi ulus-ötesi(transnational) olayların Amerika’nın içinde bulunulan dönemde ve uzun 
dönem politikasında güvenliğe ilişkin etkileri olacağı belirtilerek, yanı sıra ortaya çıkan çevre 
sorunlarının ise artan bir şekilde uluslararası istikrarı etkilemekte olduğu bununda sonuç 

                                                        
10National Security Strategy of the United States, The White House, March 1990, 
http://bushlibrary.tamu.edu/research/pdfs/national_security_strategy_90.pdf , (05.08.2013); National Security 
Strategy of the United States, August 1991, http://www.fas.org/man/docs/918015-nss.htm , (10.09.2013). 
11 National Security Strategy of the United States, January 1993, The White House, 
http://history.defense.gov/docs_nss.shtml, (20.09.2013); National Security Strategy of the United States, January 
1993, The White House, http://history.defense.gov/resources/nss1993.pdf ,(20.09.2013). 
12National Security Strategy of the United States, January 1993, The White House, 
http://history.defense.gov/docs_nss.shtml, (20.09.2013); National Security Strategy of the United States, January 
1993, The White House, http://history.defense.gov/resources/nss1993.pdf ,(20.09.2013). 
13 William G. Hyland, Clinton's World:Remaking American Foreign Policy, Westport, CT,USA, Greenwood 
Press, 1999, p.16.  
14 Gwen Ifill, "CAMPAIGN 1992: Interview; Clinton Seeking Forceful Image As a Leader in Foreign Affairs" 
The New York Times, June 28, 1992, http://www.nytimes.com/1992/06/28/us/campaign-1992-interview-clinton-
seeking-forceful-image-leader-foreign-affairs.html?pagewanted=all&src=pm, (21.09.2013); David E. Sanger, 
"Economic Engine for Foreign Policy", The New York Times, December 28, 2000, 
http://www.nytimes.com/2000/12/28/us/economic-engine-for-foreign-policy.html?pagewanted=all&src=pm, 
(16.09.2013);  "Address by President Bill Clinton to the UN General Assembly", September 26, 1994, 
http://www.state.gov/p/io/potusunga/207377.htm, (05.07.2013). 
15 Anthony Lake, "From Containment to Enlargement", Vital Speeches of the Day, Vol.60, Issue 1, 15.10.1993, 
p.14; "Address by President Bill Clinton to the UN General Assembly", September 27, 1993, 
http://www.state.gov/p/io/potusunga/207375.htm, (12.08.2013). 
16 Bill Clinton, "American Foreign Policy and the Democratic Ideal", Orbis, Vol.37, No.4, Fall 1993, p.653. 
17A National Security Strategy of Engagement and Enlargement, July 1994, The White House, 
http://history.defense.gov/docs_nss.shtml, (20.09.2013); A National Security Strategy of Engagement and 
Enlargement, July 1994, The White House, http://history.defense.gov/resources/nss1994.pdf , (20.09.2013). 
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olarak ABD stratejisine yeni değişimler getirdiği ifade edilmiştir. Stratejide ayrıca, ABD'nin 
liderliğinin dünyada "daha önce hiç olmadığı kadar önemli" olduğu ifade edilmiş, "Dışarıda 
liderliğimizi gösterirsek, saldırıyı caydırarak, tehlikeli çatışmalara karşın barışçıl çözümleri 
teşvik ederek, dış pazarlara açılarak, demokratik rejimlere yardım ederek ve küresel 
problemlere engel olarak Amerika’yı daha güvenli ve müreffeh hale getirebiliriz" denilmiştir. 
Stratejide vurgulanan bir diğer konu ise, ulusal güvenlik stratejisinin piyasa ekonomilerinin 
genişleyen birlikteliğine dayandığı, dünyada özellikle de ABD için jeostratejik öneme sahip 
ülkelerde ne kadar demokrasi, siyasi ve ekonomik liberalleşme elde edilirse, ABD'nin o kadar 
daha güven ve refah içinde olacağıdır. Belgenin, "güçlü bir savunma kapasitesi ve birlikte 
güvenlik önlemleri elde ederek güvenliği arttırma çabalarını", "dış pazarlara açılma ve küresel 
ekonomik gelişim hamlesini" ve de "dışarıda demokrasinin teşvik edilip geliştirilmesi" 
öğelerini açıkladığı belirtilmiştir.18Ulusal güvenlik stratejisinin geniş ölçüde politik, askeri ve 
ekonomik araçlara dikkat çekmekte olduğu ifade edilerek, stratejinin, "güvenliğin 
arttırılması", "içeride refah düzeyinin arttırılması", "demokrasinin teşviki" öncelikli 
amaçlarına vurgu yaptığı ifade edilmiştir.19  

 Clinton, 1994 yılı "Ulusal Güvenlik Stratejisi"ne ilişkin bildirisinde,20 belgenin, yeni 
dönemin fırsatları ve zorluklarını karşılamak için yönetimlerinin geliştirmiş olduklarını 
özetlediğini belirtmiş, "son yarım yüzyılın merkezi güvenlik sorunu" olarak nitelendirdiği 
"komünist yayılma" tehdidinin bittiğini, artık karşı karşıya kalınan tehlikelerin daha çeşitli 
olduğunu, aynı zamanda ulusu daha güvenli ve daha müreffeh yapmak için eşsiz fırsatların 
bulunduğunu,  Amerikan liderliğinin "daha önce hiç olmadığı kadar gerekli" olduğunu 
belirtmiş ve dış politikanın "güvenlik", "ekonomi" ve "demokrasi" olmak üzere üç sütun 
üzerine oturduğunu ifade etmiştir. Clinton, güvenliklerinin, dünya meselelerinde liderlik rolü 
oynamaya olan isteklerine bağlı olduğunu ifade etmiş, ancak güçlü bir savunma yeteneği 
olmadan liderlik rolünün sürdürülemeyeceğini belirtmiştir. Amerika için yurtdışında güçlü 
olmanın içerde ekonomik olarak güçlü olmaya bağlı olduğunu vurgulamış, aynı zamanda 
ulusal ekonominin yenilenmesinin, küresel ekonominin büyüme ve entegrasyonuna bağlı 
olduğunu ifade ederek, Amerika'nın çıkarlarının dünya çapında ilerletilebilmesi için 
demokratik  ve serbest piyasa ekonomisine sahip toplumların artmasının gerektiğini 
belirtmiştir.21  

 1995 yılı Ulusal Güvenlik Stratejisi'nde22 ise, bir önceki stratejide de belirtildiği gibi 
Soğuk Savaş'ın sona erişinin ABD’nin güvenlik algılamalarını değiştirdiğine işaret edilerek, 
şimdi karşılaşılan sorunların  birbirinden çok daha farklı ve çeşitlilik gösterecek tarzda olduğu 
belirtilmiştir. Yine önceki stratejide de ifade edilen,  ABD'nin liderliğinin "daha önce hiç 
olmadığı kadar gerekli" olduğu ifadesi yinelenmiştir. Strateji belgesinde, demokrasilerin 

                                                        
18A National Security Strategy of Engagement and Enlargement, July 1994, The White House, 
http://history.defense.gov/docs_nss.shtml, (20.09.2013); A National Security Strategy of Engagement and 
Enlargement, July 1994, The White House, http://history.defense.gov/resources/nss1994.pdf , (20.09.2013). 
19A National Security Strategy of Engagement and Enlargement, July 1994, The White House, 
http://history.defense.gov/docs_nss.shtml, (20.09.2013); A National Security Strategy of Engagement and 
Enlargement, July 1994, The White House, http://history.defense.gov/resources/nss1994.pdf , (20.09.2013). 
20 "Statement on the National Security Strategy Report," July 21, 1994, 
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=50525, (10.08.2013). 
21 "Statement on the National Security Strategy Report," July 21, 1994, 
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=50525, (10.08.2013). 
22 A National Security Strategy of Engagement and Enlargement, The White House, February 1995, 
http://history.defense.gov/docs_nss.shtml, (15.09.2013); A National Security Strategy of Engagement and 
Enlargement, The White House, February 1995, http://history.defense.gov/resources/nss1995.pdf ,(15.09.2013). 
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ekonomik fırsatlar sunan serbest pazarlar yarattığı, bunun da, güvenilir ekonomik ortaklar ve 
daha az savaşma ihtimali anlamına geldiği belirtilmiştir.23 

 Belgede,24 yeni stratejinin üç ana bileşeninin açıklandığı, bunlarında; "Güçlü savunma 
yeteneğini sürdürüp, işbirliğine dayalı güvenlik önlemlerini destekleyerek ABD’nin 
güvenliğini sürdürmek", "yabancı piyasalara açılma ve küresel ekonomik büyümeyi 
destekleme çabası" ve "ülke dışında demokrasiyi teşvik etmek" olduğu belirtilmiştir. Ayrıca, 
"güvenliğin geliştirilmesi", "ekonomik refahın arttırılması" ve "demokrasinin teşvik 
edilmesi"nin karşılıklı olarak birbirini desteklediği belirtilmiştir. 25 

 Gerek 1994  gerekse de 1995 yılı stratejilerinde,26 küresel alanda ekonomik 
serbestleşmenin ve demokrasinin teşvik edilmesi vurguları ağırlık taşımıştır. 

 1996 yılı Ulusal Güvenlik Stratejisi belgesinde de ABD'nin temel hedefleri Clinton 
tarafından yine kendisinin önceki iki stratejide de vurguladığına benzer şekilde, "savaşmaya 
ve ülke dışına gönderilmeye her an hazır askeri kuvvetlerle güvenliği sağlamak", "ABD'nin 
ekonomik canlanmasını desteklemek" ve "ülke dışında demokrasiyi teşvik etmek" olarak 
belirtilmiştir.27 Stratejide, piyasa ekonomisinin artan refah ile birlikte demokrasileri daha 
barışçı ve istikrarlı kıldığı belirtilmiş, ABD’nin serbest piyasa ekonomisine dayalı gelişen 
demokrasileri desteklemesi gerekliliğine vurgu yapılmıştır.28 Belgede, "Ulusal güvenlik 
çıkarlarımız tehdit edildiğinde, her zaman olduğu gibi, mümkünse diplomasiye ama zorunlu 
kaldığımızda da kuvvet kullanımına başvuracağız. Mümkünse başkalarıyla birlikte, mecbur 
kaldığımızda tek başına hareket edeceğiz" denilmiştir.29 

 İki dönem ABD başkanlığı görevini yürüten Başkan Bill Clinton'ın ikinci dönem 
başkanlığının ilk Ulusal Güvenlik Stratejisi olan 1997’deki "Yeni Bir Yüzyıl İçin Ulusal 
Güvenlik Stratejisi" isimli belgede30 önceki stratejilerde belirtilen hedef ve temel ilkeler 
vurgulanırken, belgede, "ABD'nin çıkarlarına yönelik tehditler" başlığı altında bir 
sınıflandırma da yapılmış, "Bölgesel ya da Devlet Merkezli Tehditler" kısmında, bazı 
ülkelerin halen ABD'nin hayati çıkarlarını tehdit etme niyet ve kapasitesine sahip olduğu 
belirtilerek, bu ülkelerin, nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlar elde etmek için çalışmalar da 

                                                        
23 A National Security Strategy of Engagement and Enlargement, The White House, February 1995, 
http://history.defense.gov/docs_nss.shtml, (15.09.2013); A National Security Strategy of Engagement and 
Enlargement, The White House, February 1995, http://history.defense.gov/resources/nss1995.pdf ,(15.09.2013). 
24 A National Security Strategy of Engagement and Enlargement, The White House, February 1995, 
http://history.defense.gov/docs_nss.shtml, (15.09.2013) ; A National Security Strategy of Engagement and 
Enlargement, The White House, February 1995, http://history.defense.gov/resources/nss1995.pdf ,(15.09.2013). 
25 A National Security Strategy of Engagement and Enlargement, The White House, February 1995, 
http://history.defense.gov/docs_nss.shtml, (15.09.2013) ; A National Security Strategy of Engagement and 
Enlargement, The White House, February 1995, http://history.defense.gov/resources/nss1995.pdf ,(15.09.2013). 
26 A National Security Strategy of Engagement and Enlargement, July 1994, The White House, 
http://history.defense.gov/docs_nss.shtml, (20.09.2013); A National Security Strategy of Engagement and 
Enlargement, July 1994, The White House, http://history.defense.gov/resources/nss1994.pdf , (20.09.2013); A 
National Security Strategy of Engagement and Enlargement, The White House, February 1995, 
http://history.defense.gov/docs_nss.shtml, (15.09.2013) ; A National Security Strategy of Engagement and 
Enlargement, The White House, February 1995, http://history.defense.gov/resources/nss1995.pdf ,(15.09.2013). 
27 A National Security Strategy of Engagement and Enlargement, The White House, February 1996, 
http://www.fas.org/spp/military/docops/national/1996stra.htm, (05.07.2013). 
28A National Security Strategy of Engagement and Enlargement, The White House, February 1996, 
http://www.fas.org/spp/military/docops/national/1996stra.htm, (05.07.2013). 
29 A National Security Strategy of Engagement and Enlargement, The White House, February 1996, 
http://www.fas.org/spp/military/docops/national/1996stra.htm, (05.07.2013). 
30 A National Security Strategy for A New Century, May 1997, http://clinton2.nara.gov/WH/EOP/NSC/Strategy/, 
(15.09.2013). 
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dahil olmak üzere saldırı kapasitelerini arttırmaya çalıştıkları  ifade edilmiştir. "Ulus-ötesi 
Tehditler" başlığı altında ise, bazı tehditlerin ulusal sınırları aştığı, terörizm, yasadışı 
uyuşturucu ticareti, silah kaçakçılığı, uluslararası organize suç, kontrolsüz mülteci göçleri ve 
çevreye verilen zarar olarak bu uluslararası tehditlerin, hem doğrudan hem de dolaylı olarak, 
Amerikan çıkarları ve vatandaşları açısından tehdit oluşturduklarına işaret edilmiş, tüm bu 
yeni tehditlerin bazı durumlarda teknolojideki gelişmelerle daha güçlü hale gelebildiği 
vurgulanmıştır. "Kitle İmha Silahlarından Kaynaklanan Tehditler" başlığı altında  da, kitle 
imha silahlarının küresel güvenlik için en büyük tehdidi oluşturduğu belirtilmiştir. Ayrıca 
belirtilen bu tehditlere karşı mücadelede diğer ülkelerle işbirliğinin önemine vurgu 
yapılmıştır.31  Stratejide, ABD’nin, temel insan haklarının dünya çapında korunması için çaba 
sarf edeceği ifade edilerek, bu çerçevede çok taraflı uluslararası kurumlarla çalışılacağı 
vurgulanmıştır.32 

 1998 yılı "Yeni Bir Yüzyıl İçin Ulusal Güvenlik Stratejisi"nde33 ise, "güvenliği 
arttırmak", "Amerika'nın ekonomik refahını arttırmak" ve "yurtdışında demokrasiyi teşvik 
etmek" temel amaçlar olarak belirtilirken, ABD'nin ulusal çıkarları, "Yaşamsal Çıkarlar", 
"Önemli Ulusal Çıkarlar" ve "İnsani ve Diğer Çıkarlar" olmak üzere 3 başlıkta ele alınmış, 
"Yaşamsal Çıkarlar" kısmında, bu çıkarların, ulusun varlığı, güvenliği ve gücü açısından 
hayati önemi olan çıkarlar olduğu belirtilmiş, bunlar arasında ABD'nin ve müttefiklerinin 
topraklarının güvenliği, vatandaşlarının emniyet içinde olması, ekonomik refah içinde 
olunması ve hassas altyapının korunmasının bulunduğuna işaret edilerek, bu çıkarların 
savunulması için gerektiğinde tek başına, askeri güç kullanımı da dahil olmak üzere ne 
gerekiyorsa yapılacağı belirtilmiştir.34 "Önemli Ulusal Çıkarlar" kısmında ise, bu çıkarların 
ABD'nin varlığını etkilemese de yaşanılan dünyanın yapısını etkileyerek ulusal refaha etki 
edecek nitelikte olduğu ifade edilmiştir.35 "İnsani ve Diğer Çıkarlar" da ise, bazı durumlarda 
ABD'nin ulusal değerlerin gereği olarak harekete geçtiği ifade edilmiş, İnsani felaketlerin ve 
anlaşmazlıkların bertaraf edilmesi için, diğer hükümetler, uluslararası kurumlar ve kar amacı 
gütmeyen kuruluşları içeren bir dizi ortak ile diplomasi ve işbirliği yoluyla çalışılması 
vurgulanmıştır.36  

 Clinton yönetiminin ikinci döneminde yayınlanan ulusal güvenlik stratejisi belgeleri 
de önceki yıllardaki belgeler gibi, ABD'nin güvenliği ve izlenecek politikalara ilişkin geniş 
kapsamlı belgelerdir. 1999'da açıklanan "Yeni Bir Yüzyıl İçin Ulusal Güvenlik 
Stratejisi"nde,37 1998 yılı stratejisinde de değinilen "küreselleşme" sürecinin önemi 
vurgulanırken, küreselleşmenin beraberinde yeni risk unsurlarını da getirdiği belirtilmiştir. 
Kitle imha silahları, terörizm, uyuşturucu kaçakçılığı ve diğer uluslararası suçların ulusal 
sınırları aşan küresel sorunlar olduğu  bir bakıma bu sorunların yalnızca ABD'nin değil diğer 
ülkelerin de ortak sorunu olduğuna işaret edilmiş, kaynakların tükenmesi, hızlı nüfus artışı, 

                                                        
31A National Security Strategy for A New Century, May 1997, http://clinton2.nara.gov/WH/EOP/NSC/Strategy/, 
(15.09.2013). 
32A National Security Strategy for A New Century, May 1997, http://clinton2.nara.gov/WH/EOP/NSC/Strategy/, 
(15.09.2013). 
33A National Security Strategy For A New Century, October 1998, The White House, 
http://www.fas.org/man/docs/nssr-98.pdf, (22.09.2013). 
34A National Security Strategy For A New Century, October 1998, The White House, 
http://www.fas.org/man/docs/nssr-98.pdf, (22.09.2013). 
35A National Security Strategy For A New Century, October 1998, The White House, 
http://www.fas.org/man/docs/nssr-98.pdf, (22.09.2013). 
36A National Security Strategy For A New Century, October 1998, The White House, 
http://www.fas.org/man/docs/nssr-98.pdf, (22.09.2013). 
37A National Security Strategy For A New Century, December 1999, The White House, 
http://www.fas.org/man/docs/nssrpref-1299.pdf, (10.09.2013). 
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çevresel zararlar, yeni bulaşıcı hastalıklar, kontrolsüz mülteci göçü gibi dış kaynaklı diğer 
sorunların da ABD'nin güvenliğine ilişkin giderek daha önemli etkilerinin olduğu 
belirtilmiştir. Belgede ayrıca karşılaşılan zorluklara karşı uluslararası işbirliğinin önemi de 
vurgulanmıştır38. 

 Clinton'ın başkanlık döneminin son ulusal güvenlik stratejisi olan 2000 yılı 
stratejisinde de önceki stratejilerde de vurgulanan, demokratik değerlerin paylaşıldığı 
ülkelerin sayısının artması, işbirliğinin, ittifakların önemi konularına yine sıklıkla vurgu 
yapılmıştır.39 

 Güvenliğin, küresel düzeydeki tüm gelişmelerden etkilenir hale geldiği 1990'lı 
yıllarda, ABD ulusal güvenlik stratejilerinde, iki kutuplu uluslararası sistemdeki Doğu-Batı 
rekabetinin yavaş yavaş ortadan kalkmaya, uluslararası güvenliğe ilişkin yeni tehditlerle karşı 
karşıya kalınmaya başlanıldığı 1980'lerin ortalarından itibaren, tehdidin boyutlarının 
genişlemesine paralel olarak, Soğuk Savaş döneminde askeri parametreler çerçevesinde 
değerlendirilen güvenlik algılamalarının küresel düzeydeki gelişmelere bağlı olarak 
değişikliğe uğradığı bir dönemde, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 1987 yılında 
Silahsızlanma ve Kalkınma Konferansı'nda yaptığı; "Güvenlik, tüm uluslar için başta gelen 
bir önceliktir. Güvenlik, aynı zamanda hem silahsızlanma hem de kalkınma için temel 
oluşturmaktadır. Güvenliğin sadece askeri yönü yoktur; aynı zamanda siyasi, ekonomik, 
insani ve çevresel boyutları bulunmaktadır."40 tanımlamasının izlerini görmek mümkündür. 
Yine, ABD'nin bu yıllardaki ulusal güvenlik stratejilerinde,41 uluslararası işbirliği, ortaklık 
kavramlarının üzerinde durulmuş, özellikle Clinton'ın başkanlık sürecindeki stratejilerde 
güvenlik ilişkileri, bu alanda diğerleriyle birlikte çalışmanın gerekliliği ve önemi vurgusu 
ağırlık taşımıştır.  

 Denilebilir ki, doksanlı yıllar boyunca küresel ekonomi ve demokrasinin güçlenmesi 
anlayışı ABD'nin Ulusal Güvenlik Strateji belgelerinde merkezi öneme sahip olmuştur. 
Özellikle Clinton'ın ikinci döneminde, stratejik ortaklık, küreselleşme ve çok taraflı işbirliğine 

                                                        
38A National Security Strategy For A New Century, December 1999, The White House, 
http://www.fas.org/man/docs/nssrpref-1299.pdf, (10.09.2013). 
39A National Security Strategy For A Global Age, The White House, December 2000, 
http://history.defense.gov/resources/nss.shtml, (16.09.2013); A National Security Strategy For A Global Age, 
The White House, December 2000,http://history.defense.gov/resources/nss2000.pdf ,(16.09.2013). 
40 The United Nations Disarmament Yearbook, Vol.12, 1987, New York, Department For Disarmament Affairs, 
1988, p.373, http://www.un.org/disarmament/publications/yearbook/en/EN-YB-VOL-12-1987.pdf, (23.09.2013). 
41 National Security Strategy of the United States, The White House, March 1990, 
http://bushlibrary.tamu.edu/research/pdfs/national_security_strategy_90.pdf , (05.08.2013); National Security 
Strategy of the United States, August 1991, http://www.fas.org/man/docs/918015-nss.htm , (10.09.2013); 
National Security Strategy of the United States, January 1993, The White House, 
http://history.defense.gov/docs_nss.shtml, (20.09.2013); National Security Strategy of the United States, January 
1993, The White House, http://history.defense.gov/resources/nss1993.pdf ,(20.09.2013); A National Security 
Strategy of Engagement and Enlargement, July 1994, The White House, 
http://history.defense.gov/docs_nss.shtml, (20.09.2013); A National Security Strategy of Engagement and 
Enlargement, July 1994, The White House, http://history.defense.gov/resources/nss1994.pdf , (20.09.2013); A 
National Security Strategy of Engagement and Enlargement, The White House, February 1995, 
http://history.defense.gov/docs_nss.shtml, (15.09.2013); A National Security Strategy of Engagement and 
Enlargement, The White House, February 1995, http://history.defense.gov/resources/nss1995.pdf ,(15.09.2013); 
A National Security Strategy of Engagement and Enlargement, The White House, February 1996, 
http://www.fas.org/spp/military/docops/national/1996stra.htm, (05.07.2013); A National Security Strategy for A 
New Century, May 1997, http://clinton2.nara.gov/WH/EOP/NSC/Strategy/, (15.09.2013); A National Security 
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http://www.fas.org/man/docs/nssrpref-1299.pdf, (10.09.2013). 
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vurgu yapan neoliberal politikalar, stratejilerde üzerinde durulan ana temalar olmuş, 
uluslararası işbirliği, serbest piyasa, serbest ticaret vurgularıyla, özellikle 90'ların ikinci yarısı 
diyebileceğimiz 1997, 1998 ve 1999 yılı ulusal güvenlik stratejilerinde küreselleşme bir 
anlamda stratejilerdeki ana konuyu oluşturmuştur42.  

 "Güç", Joseph Nye tarafından, "güç istediğiniz sonuçları elde etme ve bu sonuçları 
elde etmek için gerekirse başkalarının davranışlarını değiştirme yeteneğidir" şeklinde 
tanımlanırken,43 Nye, "yumuşak güç"ü ise, "istediğini zor kullanmak yerine, cezbetme yoluyla 
elde etme becerisidir." şeklinde tanımlamıştır.44 "yumuşak güç, dış politikada istenilen bir 
etkinin, karşı tarafı cezalandırarak, ona baskı uygulayarak değil de; onu ikna ederek, öneriyi 
ona cazip hale getirerek, dolayısıyla onca meşru görülmesini sağlayarak elde edilmesi 
anlamını taşımaktadır".45 Bir ülkenin, "çekicilik", "cazibe" oluşturabilecek kültür, değerler, 
politikalar gibi başlıca "yumuşak güç" unsurları,46 "Demokratik ülkeler birbirleriyle 
savaşmazlar, terörizmi desteklemezler ve birbirlerini kitle imha silahları ile tehdit 
etmezler...Demokrasiler uluslararası düzenin inşasında da en önemli temeli sağlar"47 diyen 
Clinton'ın yönetiminde izlenen politikalarda ve de ulusal güvenlik stratejilerinde ağırlıkla yer 
alırken, demokrasi, insan haklarına saygı gibi konular da stratejilerde sıklıkla vurgu yapılan 
konuları oluşturmuşlardır.48 Denilebilir ki, 1990'lı yıllar özellikle de Bill Clinton'ın 
başkanlığının ikinci dönemi ABD dış politikasında ve ulusal güvenlik stratejilerinde 
"yumuşak güç" yaklaşımının ağırlık taşıdığı yıllar olmuştur. Yine ABD'nin 1990'lardaki  tüm 
ulusal güvenlik stratejilerinde,49 güvenlik ve ekonomik gücün bir bütünün ayrılmaz parçaları 

                                                        
42 A National Security Strategy for A New Century, May 1997, http://clinton2.nara.gov/WH/EOP/NSC/Strategy/, 
(15.09.2013); A National Security Strategy For A New Century, October 1998, The White House, 
http://www.fas.org/man/docs/nssr-98.pdf, (22.09.2013); A National Security Strategy For A New Century, 
December 1999, The White House, http://www.fas.org/man/docs/nssrpref-1299.pdf, (10.09.2013). 
43 Joseph S. Nye, Jr, Amerikan Gücünün Paradoksu, Çev. Gürol Koca, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2003, s.5. 
44 Joseph S. Nye, Jr. " The Velvet Hegemon", Foreign Policy, May/June  2003, p.74. 
45 Faruk Sönmezoğlu, Uluslararası Politika ve Dış Politika Analizi, 5.Baskı, Der Yayınları, İstanbul, 2012, 
s.265. 
46 Joseph S., Nye, Jr., "Get Smart", Foreign Affairs", Vol.88, Issue 4, July/August 2009, p.160-163; Joseph S. 
Nye, Jr., "Smart Power", NPQ: New Perspectives Quarterly, Vol.26, Issue 2, Spring 2009, p.7. 
47 Bill Clinton, "American Foreign Policy and the Democratic Ideal", Orbis, Vol.37, No.4, Fall 1993, p.653. 
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http://www.fas.org/spp/military/docops/national/1996stra.htm, (05.07.2013); A National Security Strategy for A 
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olduğundan hareketle, güçlü, müreffeh ve rekabete dayalı bir ulusal ekonominin oluşturulması 
temel hedefler arasında yer almıştır.  

 

2000'li Yıllarda ABD'nin Ulusal Güvenlik Stratejileri 

 11 Eylül 2001'de ABD'ye gerçekleştirilen terör saldırılarından bir yıl sonra 17 Eylül 
2002'de ABD'nin yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi yayınlanmıştır. George W. Bush'un 
başkanlığı döneminin ilk ulusal güvenlik stratejisi belgesi olan ve 11 Eylül sonrası süreçte 
hazırlanan 2002 yılı Ulusal Güvenlik Stratejisi'nde, Başkan George W. Bush'un izleyeceği 
güvenlik politikasının temelleri, önceliklerinin neler olduğu ifade edilmiştir.50  

 11 Eylül sonrası değişen güvenlik ve tehdit algılamaları ekseninde biçimlendiği 
gözlemlenen strateji belgesinin, Başkanın yazısının oluşturduğu giriş metninde, kendisine 
karşı ortaya çıkacak olan tehditler  tamamen gelişmeden önce ABD'nin bu tehditlere karşı 
hareket edeceği ifade edilmiş, bu davranış "sağduyu" ve "meşru müdafaa" gereği olarak 
nitelendirilmiştir.51 2002 yılı ABD Ulusal Güvenlik Stratejisi'nde, ABD'nin  tehditler tam 
olarak şekillenmeden önce harekete geçeceği ifadesi, bir bakıma ABD'nin stratejilerindeki 
değişimi de göstermiştir. 

 Stratejinin, "Amerika’nın Uluslararası Stratejisine Genel Bakış" başlığını taşıyan, 
belgenin ana hatları, izlenecek politikaların dile getirildiği ilk bölümünde stratejinin amacının 
"dünyayı sadece daha güvenli değil, aynı zamanda daha iyi hale getirmeye  yardım etmek" 
olduğu belirtilerek, "siyasi ve iktisadi özgürlüğün desteklenmesi", "diğer devletlerle barışçı 
ilişkilerin geliştirilmesi" ve "insan onuruna saygı duyulması", ilerleme için hedefler olarak 
ifade edilmiştir.52 

 Belirtilen bu hedefler çerçevesinde, belgede53, "Küresel terörizmi yenmek için 
ittifakları güçlendirmek ve ABD'ye ve dostlarına yönelik saldırıları önlemek için çalışmak", 
"Bölgesel çatışmaların çözümlenmesinde diğer devletlerle işbirliği yapmak", Düşmanlarının 
ABD'yi, dostlarını ve müttefiklerini kitle imha silahlarıyla tehdit etmelerini önlemek, "Serbest 
piyasa ve ticaret eliyle yeni bir global ekonomik büyüme hamlesi içine girmek", "Toplumları 
dışa açarak ve buralarda demokrasinin alt yapısını inşa ederek kalkınma çemberini 
genişletmek", "Öteki global güç merkezleriyle işbirliğine dayalı eylemlerde bulunabilmek için 
ortak gündemler geliştirmek", "21.yüzyılın sorunları ve fırsatlarını karşılayacak biçimde 

                                                                                                                                                                             
Enlargement, July 1994, The White House, http://history.defense.gov/resources/nss1994.pdf, (20.09.2013); A 
National Security Strategy of Engagement and Enlargement, The White House, February 1995, 
http://history.defense.gov/docs_nss.shtml, (15.09.2013); A National Security Strategy of Engagement and 
Enlargement, The White House, February 1995, http://history.defense.gov/resources/nss1995.pdf, (15.09.2013); 
A National Security Strategy of Engagement and Enlargement, The White House, February 1996, 
http://www.fas.org/spp/military/docops/national/1996stra.htm, (05.07.2013); A National Security Strategy for A 
New Century, May 1997, http://clinton2.nara.gov/WH/EOP/NSC/Strategy/, (15.09.2013); A National Security 
Strategy For A New Century, October 1998, The White House, http://www.fas.org/man/docs/nssr-98.pdf, 
(22.09.2013); A National Security Strategy For A New Century, December 1999, The White House, 
http://www.fas.org/man/docs/nssrpref-1299.pdf, (10.09.2013). 
50The National Security Strategy Of The United States Of America, September 2002, The White House, 
http://www.state.gov/documents/organization/63562.pdf , (19.09.2013) . 
51 The National Security Strategy Of The United States Of America, September 2002, The White House, 
http://www.state.gov/documents/organization/63562.pdf , (19.09.2013) . 
52The National Security Strategy Of The United States Of America, September 2002, The White House, 
http://www.state.gov/documents/organization/63562.pdf , (19.09.2013). 
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ABD’nin ulusal güvenlik kurumlarının dönüşümünü gerçekleştirmek",54 ABD'nin izleyeceği 
politikalar arasında belirtilmiştir. 

 Belgede, Amerikan gücünün kaynaklarının ABD'de olduğu ve bunların, 
Amerikalıların yetenekleri, Amerikan ekonomisinin dinamizmi ve Amerikan kurumlarının 
kendilerini toparlayabilme gücü olduğu, ABD'nin gücünün, Amerikan toplumunun 
enerjisinden geldiği ve ulusal güvenliğin bu enerjiye dayandığı vurgulanmıştır.55 

 Eylül 2002'deki belgenin ardından bir sonraki Ulusal Güvenlik Stratejisi George W. 
Bush'un ikinci döneminde Mart 2006'da açıklanmıştır. 4 yıl aradan sonra yayınlanan 2006 yılı 
Ulusal Güvenlik Stratejisi, değinilen konular çerçevesinde kendisinden önceki stratejiden 
temelde büyük farklılıklar içermemiştir. Ancak, 2002 yılı stratejisine kıyasla 2006 yılı Ulusal 
Güvenlik Stratejisi'nde, sorunlar karşısında diplomatik tedbirlerin, diplomatik çözüm 
yollarının ağırlık kazandığı  ve uluslararası işbirliğine bu stratejide daha fazla vurgu yapıldığı 
görülmektedir. Belgede, kitle imha silahlarıyla düzenlenecek bir saldırının sonuçlarının çok 
yıkıcı olma olasılığı içinde, büyük tehlikelere karşı boş durulamayacağı belirtilmiş, nükleer ve 
diğer benzer silahların yayılmasının durdurulmasında, diplomasinin ABD'nin önceliği olduğu 
ifade edilmiş, "ancak gerekirse, uzun süredir varlığını koruyan meşru müdafaa ilkeleri 
uyarınca, karşı saldırıdan önce, düşman saldırısının zamanı ve yerinin belirsizliği söz konusu 
olsa da güç kullanmayı bertaraf etmiyoruz" denilmiştir.56 Belgede ayrıca, ABD'nin gerekirse 
tek başına hareket etmeye hazırlanması gerektiği vurgusu da yer almıştır.57 Belgede, 
terörizmin yenilgiye uğratılmasının, uzun süreli bir stratejiyi ve eski kalıpların kırılmasını 
gerektirdiği belirtilmiştir.58 2006 yılı Ulusal Güvenlik Stratejisi'nde,59 demokratikleşme 
süreçlerinin desteklenmesi, demokrasi ve  uluslararası işbirliği vurgusu da önem taşımıştır. 

 George W. Bush döneminde yayınlanan 2002 ve 2006 yılı "Ulusal Güvenlik Stratejisi" 
belgeleri de önceki yıllardaki belgeler gibi, ABD'nin güvenliğine ilişkin tehdit algılamaları ve 
olası tehditlere karşı alınan, alınacak önlemler ve izlenecek politikalar konusunda geniş 
kapsamlı belgeler olmuşlardır. 

 George W. Bush'un ardından Ocak 2009'da Barack Obama ABD'nin yeni başkanı 
olmuştur. Obama yönetimi 2010 yılında ilk ulusal güvenlik stratejisini açıklamış, Obama 
yönetiminin dış politika ve güvenlik yaklaşımı önceliklerini içeren ABD'nin 2010 yılı Ulusal 
Güvenlik Strateji belgesinin,60 giriş kısmındaki önsözde, Obama, "Önümüzdeki savaşlarda 
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60 National Security Strategy, May 2010, The White House, 
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/national_security_strategy.pdf, (16.09.2013). 
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mücadele ederken, bunların ötesindeki ufukları görmeliyiz" demiş, ABD'nin gücü ve etkisinin 
temelini yeniden inşa eden bir ulusal yenilenme ve küresel liderlik stratejisinin takip 
edilmesinin gereğini vurgulamıştır.61 Askeri üstünlüğün muhafaza edilmesi gerektiği ve 
ABD'nin uzun mesafelerde büyük çaplı askeri operasyonlar planlayabilecek ve bunları 
sürdürebilecek tek ülke olmaya devam ettiğinin belirtildiği belgede, "Ancak askeri gücümüzü 
aşırı kullandığımız ya da tamamlayıcı araçlara yatırım yapmadığımız, bunları devreye 
sokmadığımız ya da ortaklarla hareket etmediğimiz zaman, ordumuza aşırı yük biniyor, 
Amerikalılar da daha fazla yükü omuzlarında taşıyor ve ABD, dünya genelinde daha çok dar 
kapsamda askeri gücüyle tanımlanıyor" denilmiştir.62 "güvenlik", "refah", "değerler" ve 
"uluslararası düzen" olmak üzere dört ulusal çıkarın tanımlandığı belgede, nükleer silahların 
yayılmasının önlenmesinden, bölgesel çatışmalara, küresel ısınmadan salgın hastalıklara 
kadar birçok farklı alandaki güvenlik konularına ilişkin olarak, uluslararası diyalog ve 
karşılıklı işbirliği üzerinde durulmuştur.63 Güvenlik anlayışı çerçevesinde uluslararası 
işbirliğine, daha etkili güvenlik ortaklıklarına, uluslararası kuruluşların önemine ve 
uluslararası kuruluşlarla işbirliğine vurgu yapılmış, diplomasinin önemine dikkat 
çekilmiştir.64 

 ABD'nin Mayıs 2010’da açıklanan “Ulusal Güvenlik Stratejisi”nde diplomasiye 
yapılan vurgu ile ve stratejide öne sürülen görüşler bağlamında, Joseph Nye'ın sert ve 
yumuşak gücün "harmanlanması" olarak tanımladığı "akıllı güç" anlayışının,65 askeri ve 
ekonomik unsurların yanında "kültür", "değerler", "politikalar" gibi yumuşak güç 
unsurlarının66 da uluslararası sorunların çözümünde kullanılmasını öngören ulusal güvenlik 
stratejisine67 net bir biçimde  yansıdığı söylenebilir.  

 Joseph Nye tarafından "sert ve yumuşak gücün birleşimi",68 "harmanlanması",69 olarak 
tanımlanan "Akıllı Güç" stratejisine, George W. Bush'un başkanlığının ikinci döneminde 
ABD'de Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi, CSIS (Center for Strategic and 
International Studies) bünyesinde 2006 yılında oluşturulan tarafsız Akıllı Güç Komisyonu'nun 
(Comission on Smart Power) hazırladığı "Daha Akıllı, Daha Güvenli Amerika" (A Smarter 
More Secure America) başlıklı raporda değinilmiş, ABD'nin askeri ve ekonomik güçlerine 
tamamlayıcı olarak, yumuşak gücüne daha fazla yatırım yapmasının küresel sorunlara karşı 
mücadelede bir temel oluşturabileceği belirtilmiş, gelecek yönetim için, sert ve yumuşak 
güçlerin "hünerli" bir şekilde birleştirilmesi olarak ifade edilen "akıllı güç" stratejisi 
önerilmiştir.70 Raporda ABD'nin, akıllı güç stratejisi için, "İttifaklar, ortaklıklar ve kurumlar", 

                                                        
61 National Security Strategy, May 2010, The White House, 
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/national_security_strategy.pdf, (16.09.2013). 
62 National Security Strategy, May 2010, The White House, 
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/national_security_strategy.pdf, (16.09.2013). 
63 National Security Strategy, May 2010, The White House, 
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/national_security_strategy.pdf, (16.09.2013). 
64 National Security Strategy, May 2010, The White House, 
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/national_security_strategy.pdf, (16.09.2013). 
65Joseph S. Nye, Jr., "Smart Power", Leadership Excellence, Vol.26, Issue 2, February 29, p.18.  
66 Joseph S. Nye, Jr., "Smart Power", NPQ: New Perspectives Quarterly, Vol.26, Issue 2, Spring 2009, p.7; 
Joseph S., Nye, Jr., "Get Smart", Foreign Affairs", Vol.88, Issue 4, July/August 2009, p.160-163. 
67 National Security Strategy, May 2010, The White House, 
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/national_security_strategy.pdf, (16.09.2013). 
68 Joseph S. Nye, Jr., "Smart Power", NPQ: New Perspectives Quarterly, Vol.26, Issue 2, Spring 2009, p.7. 
69 Joseph S. Nye, Jr., "Smart Power", Leadership Excellence, Vol.26, Issue 2, February 29, p.18. 
70 CSIS Commission On Smart Power: A Smarter, More Secure America, 
http://www.csis.org/media/csis/pubs/071106_csissmartpowerreport.pdf , (20.09.2013). 
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"küresel gelişme", "kamu diplomasisi", "ekonomik entegrasyon", "teknoloji ve yenilik" olmak 
üzere beş ayrı alana odaklanması gereği vurgulanmıştır.71 

 ABD'de Ocak 2009'da Barack Obama yönetiminin işbaşına gelmesi ile birlikte Başkan 
Obama'nın Dışişleri Bakanlığı görevine getirdiği Hillary Clinton, ABD Senato Dış İlişkiler 
Komitesi'nde Dışişleri Bakanlığı görevinin onay sürecine yönelik oturumda dış politika 
önceliklerini anlatmış, "akıllı güç"ün  kullanılmasına vurgu yaparak, "akıllı gücü";  "askeri, 
siyasi, ekonomik, diplomatik, hukuki ve kültürel tüm araçlar içinden her durum için en uygun 
olanının veya bunların birleşiminin kullanılması" olarak tanımlamıştır.72 İlerleyen süreçte 
"akıllı güç", Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın ABD'nin dış politikasına ilişkin söylemlerinde 
sıklıkla yer almıştır.73  Küresel işbirliği, daha geniş güvenlik ortaklıklarının geliştirilmesi ve 
diğer ülkelere kendilerini savunmada yardım edilmesi gibi konuların vurgulandığı, başarılı 
olabilmek için ise, Amerikan gücünün bütün unsurlarının birleştirilmesi, dengelenmesi ve 
ulusal güvenlik kapasitesinin 21.yüzyıla göre güncelleştirilmesinin belirtildiği, ABD'nin 2010 
yılı Ulusal Güvenlik Stratejisi'nde74 de sert ve yumuşak gücün birlikte kullanılmasını öngören 
"akıllı güç" stratejisinin içerdiği unsurlara75 vurgu yapılmıştır.  

 
Sonuç 
 
 Günümüzde, çok kutupluluğa doğru evrilen dünyada süpergüç olma yolunda ilerleyen 
büyük güçlerin varlığına karşın hala uluslararası sistemin tek süpergücü olma konumunu 
koruduğu söylenebilecek olan ABD'nin ulusal güvenlik stratejileri, süreç içinde uluslararası 
sistemdeki değişimler paralelinde ABD'nin dünyayı nasıl algıladığı ve bu algılama ekseninde 
ABD'nin dış politikasına ilişkin amaç, amaçlarına ulaşmada kullanacağı araçlarını ve 
stratejilerinin biçimlenişini, yönelimlerini sunmaktadır. ABD'nin ulusal güvenlik strateji 
belgeleri, sadece ABD'yi ve ABD'nin güvenlik politikalarını değil, küresel perspektifli, 
dünyadaki gelişmeleri ve diğer ülkeleri de ele alan stratejilerdir. Bundan dolayı da sadece 
ABD açısından değil, diğer ülkeler açısından da belgeler, ABD'nin dış politika vizyonuna, 
önceliklerine ilişkin çıkarımlar açısından önem taşımaktadır. 
 Soğuk Savaş sonrası dönemde süreç içinde uluslararası sistemde ortaya çıkan 
değişimler, ABD dış politikasına ve ulusal güvenlik stratejilerine de yansımış, uluslararası 
ortamdaki değişimler çerçevesinde değişen tehdit ve risk algılamalarına bağlı olarak 
güvenliğe ilişkin tedbirler ve stratejiler de uluslararası yapıdaki yeni parametrelere göre 
biçimlenmiştir. Değişen koşullar, beraberinde ABD'nin ulusal güvenlik stratejilerindeki tehdit 
ve  güvenlik algısının da değişimini getirmiştir. 
 
 

                                                        
71CSIS Commission On Smart Power: A Smarter, More Secure America, http://csis.org/publication/smarter-
more-secure-america, (20.09.2013); CSIS Commission on Smart Power: A Smarter, More Secure America, 
http://www.csis.org/media/csis/pubs/071106_csissmartpowerreport.pdf, (20.09.2013) 
72"Nomination Hearing To Be Secretary of State", Washington, DC, January 13, 2009, 
 http://www.state.gov/secretary/rm/2009a/01/115196.htm ,(20.09.2013). 
73 "Foreign Policy Address at the Council on Foreign Relations", Speech, Hillary Rodham Clinton, July 15, 
2009, http://www.state.gov/secretary/rm/2009a/july/126071.htm, (20.09.2013); Hillary Rodham Clinton, "To 
Represent The World's Most Indispensable Nation", Vital Speeches of the Day, Vol.79, Issue 4, April 2013, 
p.118; Hillary Clinton, "The Great Power Shift", New Statesman, Vol.141, Issue 5114, July 16, 2012, p.30. 
74 National Security Strategy, May 2010, The White House, 
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/national_security_strategy.pdf, (16.09.2013). 
75 Joseph S. Nye, Jr., "Smart Power", NPQ: New Perspectives Quarterly, Vol.26, Issue 2, Spring 2009, p.7-9; 
CSIS Commission On Smart Power: A Smarter, More Secure America, 
http://www.csis.org/media/csis/pubs/071106_csissmartpowerreport.pdf , (20.09.2013). 
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11 EYLÜL’ÜN ABD GÜVENLİK POLİTİKASINA ETKİLERİ 

 

Kübra Deren Ekici* 

 

Özet 

11 Eylül 2001 de El Kaide militanları tarafından New York’taki dünya ticaret merkezine iki 

uçakla saldırı düzenlenmesi ardından paralel süreçte bir başka uçağın Amerikan askeri 

gücünün simgesi Pentagon’u hedef alması ve ardından kaçırılan üçüncü yolcu uçağının ise 

muhtemelen Beyaz Saray olarak belirlediği hedefine ulaşmadan düşmesi ile Amerikan 

ekonomik ve askeri sembolleri zarar görmüştür. Bu büyük şokun ardından artık söylem 

"Soğuk savaş döneminde güvenlik yoktu fakat istikrar vardı geçen on yılda ise güvenlik vardı 

fakat istikrar yoktu. 11 Eylülden sonra ise bu denklem güvenlik yok istikrar da yok" şeklini 

almıştır. ABD 11 Eylül ile asimetrik tehdidin önemini kavrarken teröre karşı küresel bir savaş 

içerisine girmiştir. Bu bağlamda önce Şer Ekseni’ni çizmiş ardından teröre karşı ilan ettiği 

top yekûn savaşla, dış ilişkilerinde yeni bir dönem başlatmıştır. İlan edilen Bush Doktrini ile 

yeni ulusal güvenlik stratejisini siyasi ve ekonomik özgürlükler aracılığı ile insanlık onurunu 

yüceltmek, terörizm ve kitle imha silahlarına karşı dünyanın güvenliğini sağlamak olarak 

tanımlamıştır. Teröre destek veren tüm ülkeler düşman listesine eklenirken Afganistan ve Irak 

müdahalelerinde bulunulmuştur. ABD bir yandan terörle mücadele ederken bir yandan da 

tepki çeken sert önlemler almıştır.  

Anahtar Kelimeler: Bush Doktrini, Terör, Terörizm, Şer Ekseni, Asimetrik Tehdit. 

 

Giriş 

11 Eylül 2001 saldırıları küresel dünyada terörizmin varlığını bir kez ve daha güçlü bir 

şekilde gündeme getirmiştir. Henüz tanımında dahi birliğe varılamayan bir kavramın dünya 

hegemonuna yaşattığı ağır kayıplar güvenlik politikasında da değişikliklere neden olmuştur. 

Zira “Terörizmin ne uluslararası hukuk biliminde ne de uluslararası hukukun en önemli süjesi 

olan devletlerarasında genel kabul görmüş tek bir tanımı yoktur. Hatta aynı devletin farklı 

kurum ve organlarının bile terörizm hakkında yaptığı tanımların değiştiği görülmektedir.”1 

                                                        
* Öğretim Görevlisi, Yalova Üniversitesi 
1Fatma Taşdemir, Uluslararası Terörizme Karşı Devletlerin Kuvvete Başvurma Yetkisi, Ankara, Usak Yayınları, 
2006, s. 9. 
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Terörün gelişimini genel olarak 3 dönem halinde açıklayabiliriz: Birinci dönem 19. yüzyıl 

terörün oluşumu; bu dönemde terör sanayileşme ve kentleşmesini devam ettiren Batı 

ülkelerindeki işçi hareketleri ile ortaya çıkmıştır. İkinci dönem 20.yüzyılda; bağımsızlık 

hareketleri nedeniyle ön plana çıkan terör olayları belirgin olsa da daha baskın olan söylem 

Soğuk Savaş Terörü olmuştur. Soğuk Savaş Terörü devletlerin bizzat terör uygulaması 

anlamına gelmemektedir. Soğuk savaş terörü doğu ve batı bloklarında yer alan devletlerin 

karşı tarafla mücadele eden terör örgütlerini yoğun bir şekilde desteklemeleri sonucunda 

oluşur. Üçüncü dönem ise; Soğuk savaş sonrası yaşanan gelişmeler sonrasında ortaya 

çıkmıştır. Soğuk savaşın galibi olan Amerika Birleşik Devletleri artık tek kutuplu dünyanın 

lideri olmanın verdiği özgüvenle uluslararası sözleşmelere daha az uyan, kimlerin haydut 

devlet olacağını, cezalandırılacağını belirleyen bir konuma yükselmiştir. 11 Eylül ile beraber 

terörizm süper güç olan ABD’ye yönelmiş, binlerce kişinin ölmesine sebep olmuş ve 

milyonlarca dolar zarar meydana getirmiştir. 

ABD’nin dünyaya açılımı üç aşamada gerçekleşmiştir. İlki 1898 İspanya Savaşı ve ilk 

sömürge olan Filipinlerin alınmasıyla ABD’nin emperyal güç haline gelme yolunda ilk adımı 

atmasıdır. İkinci adım Birinci Dünya Savaşı’na giriş ve Wilson’un evrensel fikirlerini 

belirterek izolasyonist politikayı bitirme girişimi fakat Kongre engeline takılmıştır. Son adım 

ise İkinci Dünya Savaşı sonrası izolasyonist politikanın aşılması ve dünyaya barış ve 

özgürlüğü getirme misyonu adı altında dünyaya açılım. 11 Eylül ise bu hegemonyanın 

imparatorluğa dönüş aşaması gerekçesi olmuştur. Hegemonya ve imparatorluk farklı şeylerdir 

zira hegemonyada kuvvet ve rıza birlikte yürürken imparatorlukta salt tek taraflı ve baskıcı 

tutum vardır.  

ABD’nin 11 Eylül saldırıları sonrası, küresel teröre karşı geliştireceği stratejiler 

uluslararası kamuoyu bakımından büyük bir önem arz etmekteydi. Bu çerçevede Afganistan 

ve Irak’a savaş açan ABD ve müttefikleri, özellikle Irak işgalinden sonra terörle mücadele 

politikalarında önemli tepkiler almaya başlamıştır. Askeri yöntemlerle sınırları ve hedefleri 

açık olmayan mücadele şekli başta AB ülkeleri olmak üzere birçok ülkenin ve sivil toplum 

kuruluşlarının tepkisini çekmiştir.”2 ABD’nin Afganistan’da ve diğer yerlerde ele geçirdiği, 

gözaltına aldığı terör zanlılarının Guantanamo Üssü’nde mahkemeye çıkarmadan önce uzun 

süre gözaltında tutması örneğinde görüldüğü üzere insan haklarına saygı konusunda 

hassasiyet eksikliği bulunmaktadır. ABD askeri birliklerine çok fazla güvenip aşırı güç 

kullanmış bu da uluslararası alanda meşruiyetinin zarar görmesine sebep olmuştur. Bu 

                                                        
2 İhsan Bal, “Küresel Terörle Mücadelede ABD Modeli Mi ABD Çıkmazı mı”, 
http://www.usak.org.tr/makale.asp?id=107 (4,12,2009). 



732 
 

bağlamda 11 Eylül sonrası süreçte ABD, kuruluşundan beri savunduğu değerler sistemi 

bakımından önemli tavizler vermiştir ve verilen bu tavizler sonucu terörle mücadelede 

başarıya ulaşılamamıştır, tam tersine soğuk savaş sonrası dönemde barışık ve huzurlu olmayı 

bekleyen dünyamız 11 Eylül sonrası süreçte artan terör eylemleriyle daha da güvensiz bir hale 

gelmiştir. 

 

Soğuk Savaş Dönemi Öncesi Ve Soğuk Savaş Dönemi ABD Güvenlik Politikası 

Soğuk savaş döneminden günümüze kadar meydana gelen gelişmeler ışığında 

ABD’nin 11 Eylül sonrası güvenlik politikasını incelemek yerinde olacaktır. Zira bazı 

noktalarda 11 Eylül sonrası güvenlik politikalarının geçmiş politikalardan beslendiği 

görülecektir.  

Amerikan dış politikasını belirli dönemler halinde incelemek mümkündür. İlk dönem; 

Amerikan dış politikasında izolasyonist eğilimin hâkim olduğu dönem olarak adlandırılan 

1776-1941 dönemi ABD’nin kendini küresel güç olma yolunda geliştirdiği ve dışa kapalı 

olduğu bir dönemdir. “Dönemin ABD başkanı Monroe’nun Aralık 1823’te Kongre’ye 

sunduğu mesajla deklare edilen Monroe Doktrini ile ABD ilk defa Amerika kıtası üzerinde 

kendi sorumluluğunu ilan etmiştir. ABD, Avrupa siyasetine karışmama çerçevesinde bir dış 

politika anlayışı benimsemiş, buna karşılık olarak Avrupa devletlerinin de Amerika kıtasının 

siyasetine karışmaması gerektiğini belirtmiştir.”3 1898 yılında İspanya ile yaşanan savaş, 

ABD’nin küresel hegemon olma mücadelesinin başlangıcı haline gelmiş ve savaş sonunda 

ABD oldukça net bir başarı elde ederek Küba, Porto Riko, Guam ve Filipinlerin kontrolünü 

ele geçirirken ayrıca askeri gücünün üstünlüğünü tüm dünyaya kanıtlamıştır. Bu şekilde 

izolasyonist dış politika eğiliminden kopuşlar yaşansa da bir şekilde bu politikaya geri 

dönülmüştür. İkinci dönem; “1941 yılında İkinci Dünya Savaşı’na girilmesi ile beraber 

gerçekleşmiştir. Savaşa girmesinin ardından ABD, küresel hegemon olma mücadelesine 

uygun olarak izolasyonist politikaları ikinci plana atmış, kendinin ve müttefiklerinin 

güvenliğini teminat almaya yönelik küresel bir dış politika izlemeye başlamıştır.”4 İkinci 

Dünya Savaşı ile Amerika izalasyonist politikayı terk etmiş ve kendi kurumlarını inşa etmeye 

yönelmiştir. Bu bağlamda siyasi olarak Birleşmiş Milletler, ekonomik olarak Bretton Woods 

Konferansı güvenlik bağlamında da NATO’yu düzenlemiştir. Böylece güç merkezi 

Avrupa’dan Amerika’ya kaymıştır. Ayrıca bu dönemde ABD çok büyük atom bombası gücü 

                                                        
3Muhittin Ataman, Özkan Gökcan, “Bush Dönemi Amerikan Dış Politikası: Bir Aşırı Yayılmacılık Denemesi”,   
 Akademik İncelemeler Dergisi (Journal of Academic Inquiries) Cilt/ Volume: 7, Sayı/Number: 2, Yıl/Year: 
2012, s. 204.   
4 a.e, s, 204-205. 
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olduğunu Pearl Harbor baskını sonrası uluslararası alana resmen ilan etmiştir. Ve ABD 

hegemonyası da ilan edilmiştir. İkinci Dünya Savaşı sonrası iyimserlik havası çok 

sürmemiştir zira ABD ve Batılı ülkeler ordularını terhis ederken SSCB tam tersine Kızıl 

orduyu daha da güçlendirme yoluna gitmiştir. Üçüncü dönem; İkinci Dünya Savaşı’nın 

bitiminden 1990ların başına kadar devam eden Soğuk Savaş dönemidir. Zira Amerika-SSCB 

ittifakının tehlikeye girmesiyle birlikte Soğuk Savaş dönemi başlamıştır. Soğuk Savaş 

döneminde dünya doğu ve batı olmak üzere iki kutuba ayrılmıştı. SSCB ve ABD güç yarışı 

içine girmişti. Bu dönemde ABD’nin güvenlik mekanizması yeniden yapılandırıldı. Amerika 

komünist ideolojinin çok tehlikeli olduğunu ve bunun başını çekenin de SSCB olduğu için bir 

an evvel denetim altına alınması gerçeğinden yola çıkarak güvenlik politikasını belirledi. Bu 

politikanın özünü ise Çevreleme Politikası vermektedir. Buna göre komünizm sadece SSCB 

den ibaret değildir, Komünizm ABD yaşam tarzına, özgürlüklere, liberalizme, kapitalizme 

alternatif bir ekonomi modelidir de. Komünizm çekim gücüne sahiptir otoriter ama yeni 

ülkeler için hızlı büyümeyi vaat eden bir modeldir. Çevreleme politikasının özü komünizmi 

barındıran ülkeleri sınırlamak, çevrelemektir. Zira domino etkisi ile diğer ülkeler arasında 

yayılma durumu söz konusu olabilmektedir.“Soğuk Savaş dönemindeki güvenlik 

algılamalarına bakıldığında, bu algılamaların askeri, ekonomik, ideolojik ve siyasal temellere 

dayandıkları görülmektedir. ABD, Batı Avrupa’nın SSCB’ye karşı güçlendirilmesi yolunda 

çaba harcayarak, ekonomik, askeri ve siyasal destek amacıyla Truman Doktrini, Marshall 

Yardımı ve NATO’yu, SSCB ise Doğu Avrupa ülkelerine destek sağlamak amacıyla 

ekonomik amaçlı COMECON’u (Karşılıklı Ekonomik Yardım Konseyi) ve askeri amaçlı 

Varşova Paktı’nı oluşturmuşlardır.”5  Bu bağlamda Soğuk Savaş döneminde Amerika’nın 

güvenlik politikası SSCB’yi ve komünizmi çevreleyip sonlandırmak üzerine kurulmuştur. 

Bloklar arası gerilim güvenlik yapılanmalarının sürekli açık kalmasına neden olmuştur. Soğuk 

Savaş dönemi güvenlik algılamalarının en önemli özelliği tehdit edici unsur olarak devletlerin 

görülmesidir. Zira bu dönemden sonra ve 11 Eylülle gelen sistemle birlikte güvenlik algısının 

içerisine küresel terör örgütlü suç şebekeleri, etnik-dinsel nitelikli çatışmalar girmiştir. 

 “1947 tarihli Ulusal Güvenlik Yasası ile kurulmuş olan Ulusal Güvenlik Konseyi 

zaman içinde önemi gittikçe artan bir birim haline gelmiştir.”6 Görevleri arasında başkana 

                                                        
5“Soğuk Savaş ve 11 Eylül Sonrası Uluslararası Sistemdeki Değişimin Güvenlik Algılamalarına Etkisi ve 
Türkiye”,http://www.tasam.org/images/tasam/tepebas.pdf, 
http://209.85.229.132/search?q=cache:EoJatI2nJDYJ:www.tasam.org/images/tasam/tepebas.pdf+So%C4%9Fuk
+Sava%C5%9F+ve+11+Eyl%C3%BCl+Sonras%C4%B1+Uluslararas%C4%B1+Sistemdeki+De%C4%9Fi%C5
%9Fimin+G%C3%BCvenlik+Alg%C4%B1lamalar%C4%B1na+Etkisi+ve+T%C3%BCrkiye&cd=1&hl=tr&ct=
clnk (12.11.2009). 
6Tayyar Arı,  Amerika’da Siyasal Yapı Lobiler Ve Dış Politika, İstanbul, Alfa Yayınları,1997, s.124 
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planlar, stratejiler ve beklentiler konusunda tavsiyelerde bulunma, iç-dış-güvenlik politikaları 

arasında koordinasyonu sağlama, ulusal güvenlik ve çıkar konularında önerilerde bulunma yer 

almaktadır. Başkan Nixon ile beraber çalışmaları tamamen başkana bağlı yürütülmeye 

başlandı. Ulusal güvenlik danışmanı uygulaması ise başkan Kennedy ile başlamış ve devam 

ettirilmiştir. Ulusal güvenlik danışmanı Ulusal Güvenlik Konseyi’nin de başında bulunup 

çalışmalarını koordine etmektedir. CIA, Merkezi istihbarat teşkilatı,  (Central intelligence 

agency) 1947 de başkan Truman döneminde oluşturulmuştur. 1947 yasasıyla beraber ordunun 

çeşitli birimleri arasında eşgüdüm işlevi görecek genelkurmay başkanlığı kuruldu. “Kore 

Savaşı öncesi 50 milyar dolar olan yıllık savunma harcamaları 1970’ler sonunda iki katına 

çıkmış, 1980’lerin ortalarında ise 300 milyar dolara ulaşmıştır.”7 

“Soğuk savaşla gelen birinci Emperyal Başkanlık güvenlik anlamında büyük etkiler 

yaratmıştır. Bu yapı 11 Eylül sonrası dönemde G.W. Bush’un emperyal başkanlığının öncüsü 

olması bağlamında önemlidir. ‘Başkanlığın kurumlaşmasının yanında, Adler’e göre Soğuk 

Savaş döneminin gerçek ve hayali tehdit algılamaları da başkanlık kurumunu emperyal bir 

yapıya dönüştürmüştür.”8 İkinci Dünya Savaşı sonrası ulusal güvenliğin tehdit altında oluşu 

ve ulusal güvenlik devleti yaratma gerekçeleri ile başkanlar dış politika da yetki artırımına 

gitmişlerdir. Başkanlar özellikle tek taraflı yetki iddialarında bulunmuşlar ve bunu da askeri 

güç kullanımı bağlamında kullanmak istemişlerdir. Watergate skandalı, İrangate skandalı, 

Truman’ın çelik fabrikalarını devletleştirmek istemesi bu bağlamda ele alınabilir. “Ulusal 

güvenlik alanında kurumsallaşma ve bunun getirdiği koordinasyon ve uzmanlık gibi 

kaynaklar Soğuk Savaş döneminde ülkenin dış politikasının belirlenmesinde başkanları 

merkezi konuma getirmiştir.”9   

Richard Nixon dönemi 11 Eylül dönemi uygulamalarının öncülü olması bakımından 

önemlidir. Nixon Kongreyi dikkate almadan idari araçlarla ülkeyi yönetmeye çalışan bir 

başkandı. Zira kendisinin uygun görmediği programlara Kongrenin tahsis ettiği kaynakları 

harcamamayı tercih etmiş, yasalar yerine idari düzenlemeleri kullanarak bir idari başkanlık 

kurumu oluşturmuştur. Soğuk Savaş dönemi emperyal ve idari başkanlık denemeleri 

yapılmıştır. Bunlar 11 Eylül sonrasında George W. Bush’un kuvvetler ayrılığı sistemine 

getireceği değişikliğin ve ikinci emperyal başkanlığın ilk adımlarıydılar. Kuvvetler ayrılığı 

Nixon ile beraber başkanın yetkilerini artırmak için başkanın bağımsızlığını sağladığı bir araç 

                                                        
7Refet Yinanç, Hakan Taşdemir, Uluslararası Güvenlik Sorunları ve Türkiye, Ankara, Seçkin 
Yayınları,2002,s.62–63. 
8 Şaban Tanıyıcı, Birol Akgün, Amerikan Başkanlığı, Cumhuriyetten İmparatorluğa, Ankara, Orion Yayınları, 
2008,s.111. 
9 a.e, s.113. 
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haline gelmiştir. Truman, Kongrenin onayını almadan başkomutanlık yetkisini kullanarak 

Kuzey Kore ile savaşmak için asker göndermiş, Clinton’un Kosova askeri müdahalesi ve 

Irak’ın ikinci işgali kongre onayı alınmadan yapılan savaşlardır. Eisenhower yürütme 

ayrıcalığını kullanarak yürütme organının kongrenin denetiminden istediği her belgeyi 

saklayabileceğini belirtmiştir. Ve gizli CIA operasyonları düzenlemiştir. Nixon’la beraber 

başkanlık kurumunun önemi artmıştır, başkanın istemediği programlar için kaynakların askıya 

alınması, yürütme ayrıcalığı, Vietnam savaşı kayıtlarının saklı tutulması, mahkeme izni 

olmadan dinlemelerin yapılması, idari imtiyaz (ulusal güvenlikle ilgili bilgileri kongreye 

vermeme yetkisi) kullanılmıştır.  

Reagan döneminde askeri harcamalar artmıştır. “1980li yılların ortalarında ülkenin 

gayri safi milli hâsılasının yüzde altısını geçer bu harcamalar.”10 Reagan işbaşına terörizmle 

mücadele söylemiyle, şer imparatorluğunu ortadan kaldırma vaatleriyle gelmişti. Bu 

bağlamda G.W. Bush döneminde de uygulanacak olan karşı-terör kavramı gündeme 

gelmiştir. SSCB ile görüşmeler sonuç vermeyince Reagan, Stratejik Savunma Girişimi (Yıldız 

Savaşları-Modern Manhattan Projesi) ni başlatır. Bu program Amerika’yı her türlü nükleer 

saldırıdan korumaya yönelik füze programıdır. “Her ne kadar silahlanma yarışının bir aşaması 

olarak görülse de Stratejik Savunma Girişimi 1980’ler de ekonomik zorluklar çekmeye 

başlayan SSCB’yi benzeri bir girişime zorlayarak bu ülkenin yıkılmasını hızlandırmak 

amacını da taşıyordu.”11Aynı zamanda programın diğer önemi askeri ve sivil alanda 

teknolojik alanlara katkı yapacağından George W.Bush tarafından Ulusal Füze Savunma 

Sistemi adı altında tekrar gündeme getirilmesidir. Reagan dönemi diğer önemli gelişme 

İrangate skandalıdır. “İran kontra skandalı olarak da adlandırılan bu olayda Beyaz Saray 

Ulusal Güvenlik Konseyi personelinden Oliver North ve arkadaşları Lübnan’daki Amerikan 

rehinelerinin serbest bırakılması karşılığında İran’a silah satmışlar ve bu satıştan elde edilen 

geliri de Kongrenin yasaklamasına rağmen Nikaragua’daki Kontra gerillalarına 

aktarmışlardır.”12 “Nikaragua içerisinde terörist gruplar beslenmekte ve olup bitenler halktan 

gizlenmekteydi, davanın avukatları gerçekleri: Sandinista’nın ortalığı karıştırma amacına 

yönelik iddiaları olarak kamuoyuna takdim etmekteydi.”13 ABD destekli devlet terörü 

skandalı sahneye çıkmıştı.  Burada kongrenin izni olmadan yapılan bu eylem kuvvetler 

ayrılığına aykırılığı teşkil ederken bir yandan da emperyal başkanlık örnekleri vermekte 

                                                        
10 Maxime Lefebore, çev. İsmail Yerguz, Amerikan Dış Politikası, İstanbul, İletişim Yayınları, 2005, s.50. 
11İ. Uzgel,  “Yıldız Savaşları”,  Baskın Oran (ed), Türk Dış Politikası, Cilt 2, , İstanbul,  İletişim Yayınları,2002, 
s. 36. 
12Tanıyıcı, Akgün, a.e,s.119. 
13 Noam Chomsky, çev. Taha Cevdet, Terörizm Kültürü, ABD Terörü, İstanbul, Pınar Yayınları, 2000,s47.  
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bunun iç politikaya da uygulanabilir olduğunu göstermektedir. Ayrıca ABD bu skandal 

sonucunda Dünya Mahkemesince mahkûm edilmişti. Lakin bir sonuç alınamadı. Ve ABD 

terörizmi tarihten silindi. Zira “güçlüler tarafından yazıldığı ve iktidarın hizmetkârları olmayı 

seçen eğitimli sınıflar tarafından aktarıldığı sürece, tarihin kanunu budur.”14 “Reagan doktrini, 

demokratik rejimin ortadan kalktığı bir ülke de yeniden kurulabilmesi veya bu tür rejimin o 

ülkeye bizzat empoze edilmesi için askeri güç kullanımı dâhil olmak üzere her türlü yardımda 

bulunmanın devletlerin hakkı olduğunu savunmaktaydı.”15 “Reagan Doktrini, bunların yanı 

sıra uluslararası hukuk kurallarının belirlenmesinde güçlü olan devletlerin etkili olması 

gerektiğini ileri sürmektedir. Bu nedenle, ABD’nin tutum ve uygulamaları örf-adet 

kurallarının oluşumunda ön plana çıkmakta ve hatta söz konusu durum ABD’nin koyduğu 

kuralların hukuk olarak yorumlanmasına neden olabilmektedir.”16 

 

1990’lı Yıllarda ABD’nin Ulusal Güvenlik Stratejisi 

Soğuk Savaşın sonu bir kırılma noktasıdır. Zira “Soğuk Savaş sonrası geleneksel 

tehdit kavramı artık; bölgesel çatışmalar, ülkelerdeki ekonomik, siyasi istikrarsızlıklar ve 

belirsizlikler, nükleer silahların ve uzun menzilli füzelerin yayılması, köktendincilik, 

uyuşturucu ile silah kaçakçılığı ve küresel terörizm şeklinde ortaya çıkan yeni tehdit ve 

riskleri içinde bulundurmaya başlamıştır. Nükleer silahların yayılması, beraberinde getirdiği 

tehlikelerin yanında, çok kutuplu sisteme geçiş için de olanaklar sağlamaktadır.”17  

2 Ağustos 1991 Kuveyt İşgali sonrası uluslararası sistemin nasıl şekilleneceği 

belirlendi. Tek kutuplu dünya, ABD hegemonyası fiilen ve hukuken uluslararası sistemce 

benimsendi. Körfez savaşı ile beraber George Bush Yenidünya düzenini haber vermiştir. “Bu 

yenidünya düzeninde orman kanunun yerini hukuk devleti alacaktı. Böyle bir dünyada bütün 

uluslar özgürlük ve adaleti sağlamada ortak sorumluluklarını bilecekler ve güçlü olan zayıf 

olanın hakkına saygı gösterecekti. İşte bu açıklama ile başkan Bush 45 yıl süren iki kutuplu 

ama istikrarlı uluslararası sistemin bitişini ilan etmişti.”18 “İki kutuplu ideolojik mücadele 

dönemi yerini temelde ekonomik çıkar rekabetinin egemen olduğu, ilişkilerin ekonomik 

                                                        
14 Noam Chomsky, çev. Taylan Doğan, Nuri Ersoy, Mehmet Kara, Ali Kerem, 11 Eylül Ve Sonrası, İstanbul, 
Aram Yayıncılık,2002, s 206.  
15 Nejat Doğan, Uluslararası İlişkilerde Güç Kullanımı Ve New Heaven Ekolü, Eleştirel Bir Giriş, C.Ü. İktisadi 
ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, 2006 s 107-108. 
16 Ülkü Halatçı, “11 Eylül Terörist Saldırıları Ve Afganistan Operasyonunun Bir değerlendirilmesi”,Uluslararası 
Hukuk ve Politika Dergisi (UHP), Cilt: 2, Sayı: 7, 2006, s. 80-98. 
17 Esat Çam, Siyaset Bilimine Giriş, 7.baskı, İstanbul: Der Yayınları, 2000, s.300. 
18 Birol Akgün, 11 Eylül Sonrasında Dünya, ABD ve Türkiye,  Konya, Tablet yayınları,2006, s.15. 
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faktörlerle belirlendiği ve ülkelerin dış politikalarında ekonomik unsurların öne çıktığı bir 

uluslararası ilişkiler ortamına bırakmıştır.”19 

1991 Ulusal Güvenlik Strateji Belgesinde tek ve somut bir düşman yerine çeşitlenen 

ve biçim değiştiren tehdit unsurlarıyla mücadele için ABD ordusunun ve NATO’nun yeniden 

yapılandırılmasına dikkat çekiliyordu. Stratejide bir yandan yükselmeye başlayan güçlerin 

varlığına işaret edilmesine rağmen ABD’nin tek süper güç olduğu vurgulanırken bir yandan 

da dünyanın jandarması olamayacakları belirtiliyordu. ABD yalnızca zor durumda kalan 

ülkelere yardım edecek ve seçici bir politika izleyecekti. Askeri açıdan ABD kendi ve 

müttefiklerinin güvenliğini tehdit eden unsurları caydıracağını, bölgesel askeri dengeler 

kuracağını, ekonomik açıdan uluslararası pazar ve enerji kaynaklarına açılmayı garantileyecek 

bir yapılanma kuracağını, siyasi açıdan SSCB’nin demokratikleşmesine yardımcı olacağını, 

demokratik değerleri koruyacağını, uluslararası terörizme karşı savaşacağını vurguluyordu. 

Bu dönemin dönüşümünü açıklayan iki büyük tez bulunmaktadır:  

1-Francis Fukuyama ve Tarihin Sonu Tezi: SSCB’nin çökmesi Batının zaferidir. 

“Fukuyama’ya göre ABD’nin temsil ettiği Batı’nın tarihsel ve siyasal tecrübelerinin ürünü 

olan liberal demokratik değerler ve rekabete dayalı piyasa kapitalizmi insanlığın ulaştığı en 

mükemmel sistemdir. Bu model faşizmi ve komünizmi yenmiş, gücünü ispatlamıştır. 

Modernleşme süreci kültürel farklılıkları ortadan kaldıracak ve dünyada herkesin paylaştığı 

evrensel homojen kültürel değerler ortaya çıkacaktır. İnsanlığın bu gelişim süreci kaçınılmaz 

ve karşı konulmaz bir süreç olup Batının siyasal ve kültürel değerlerinin yayılmasıyla yeryüzü 

gelecekte liberal demokratik değerlerin hâkim olduğu rekabetin daha çok ekonomik ve 

teknoloji alanına kaydığı barışçı bir dünya olacaktır.  

2-Hungtington ve Medeniyetler Çatışması Tezi: Yeni dünyada çatışmaların temel 

kaynağı ne öncelikli ideolojik ne de ekonomik olacak medeniyetler çatışması global 

politikaları etkisi altına alacaktı. Nedeni ise medeniyetlerin arasında köklü farklılıkların 

olduğu ve küreselleşmenin farklı medeniyetlere ait olan bireylerde medeniyet bilincini 

ortaya çıkaracağıdır. Mücadele Batı ile geriye kalanlar arasında örtülü yanında ise Batı 

ile İslam arasında olacağı idi.20  

 

Baba Bush’tan sonra William Clinton ABD başkanı olmuştur. Clinton 1996 strateji 

belgesinde her an ülke dışına çıkarılacak askeri birlikler kurulacağı, ülke dışında 

                                                        
19 “Soğuk Savaş ve 11 Eylül Sonrası Uluslararası Sistemdeki Değişimin Güvenlik Algılamalarına Etkisi ve 
Türkiye”, http://www.tasam.org/images/tasam/tepebas.pdf S4.(12,11,2009). 
20 Akgün, 11 Eylül Sonrasında Dünya, ABD ve Türkiye, s.17-18. 
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demokrasinin teşvik edileceği, ABD’nin dünya liderliğinin hiç olmadığı kadar gerekli olduğu, 

ABD’nin iktisadi canlanmasını hızlandırmak gerektiği belirtildi. Bu bağlamda Dayton 

Antlaşmasının imzalanmasının sağlandığı, Barış için ortaklık girişiminin sağlandığı, DTÖ’ 

nün kurulduğu belirtildi. En önemli nokta ise ABD’nin seçiciliğidir. Ancak zor durumda 

kalınırsa tek başına hareket edileceği ve ülke dışına asker gönderileceği vurgulanmıştır. 

“Bill Clinton'un 1997'de açıkladığı "Yeni Bir Yüzyıl İçin Ulusal Güvenlik Stratejisi”nde 

evvelce belirtilen hedef ve temel ilkelerin tekrar edilmesinin yanında, ABD çıkarlarına 

yönelik tehditlerin sınıflandırılması yapılmaktaydı.  

Buna göre, "Bölgesel ya da Devlet-merkezli Tehditler" başlığı altında, halen bazı 

ülkelerin ABD'nin yaşamsal çıkarlarını tehdit etme niyetine ve kapasitesine sahip olduğu 

belirtilerek, bu ülkelerin nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlar da dâhil olmak üzere saldırı 

kapasitelerini artırmaya çalıştıklarına ve zaman zaman bölgesel gerginliklere sebep 

olduklarına işaret edilmekteydi. "Ulus-ötesi Tehditler" başlığı altında, terörizm, yasadışı 

uyuşturucu ticareti, silah kaçakçılığı, uluslararası örgütlü suçlar, denetim dışı göçmen 

taşımacılığı ve çevreye verilen zararların ABD'nin çıkarlarını zedelediği belirtilmekteydi. 

"Kitle İmha Silahlarından Kaynaklanan Tehdit" başlığı altındaysa, bu silahların küresel 

güvenlik için en büyük tehdit oluşturduğunun altı çizilerek, ABD'ye düşman ve dünya 

güvenliğini hedef alan ülkelerin bu tür silahlara sahip olmasının kabul edilemez olduğu 

vurgulanmaktaydı. 1997 stratejisinde, hiçbir ülkenin yukarıda sayılan tehditlerle tek başına 

mücadele etmesinin mümkün olmadığına işaret edilerek, ABD'nin bu tehlikelere karşı, 

dünyanın başlıca ülkeleriyle işbirliğine girmeyi istediği ifade edilmekteydi.  

Clinton yönetiminin 1999'da açıkladığı "Yeni Bir Yüzyıl İçin Ulusal Güvenlik 

Stratejisi"  1998 stratejisinde de atıf yapılan "küreselleşme" sürecinin önemini vurgulayan, 

neredeyse tüm stratejiyi "küreselleşme" üzerine dayandıran bir yaklaşımla kaleme alınmıştı. 

Küreselleşmeye niçin bu denli değer verildiği, kavramın ABD yönetimi tarafından yapılan 

tanımından anlaşılmaktaydı. ABD'ye göre, " (...) küreselleşme, ekonomik, teknolojik, kültürel 

ve siyasal bütünleşmeyi hızlandıran, tüm kıtalardan insanları birbirlerine yakınlaştıran, 

fikirlerini, mallarını ve bilgilerini paylaşmalarına imkân sağlayan bir süreçtir.  Bu genel 

tanımı takip eden cümlelerde, ABD'nin küreselleşmeden ne anladığı ortaya konulmaktaydı: 

"Dünyanın her tarafından artan sayıda insan, demokratik yönetim, serbest pazar ekonomisi, 

insan haklarına ve hukuk düzenine saygı, ülkeler arasında barışı, refahı ve işbirliğini sağlamak 

için yeni fırsatlar yaratma gibi Amerika'nın temel değerlerini kucaklamaktadır. Birçok eski 

düşmanımız, bugün, ortak hedefler için bizimle işbirliği halindedir. Küresel ekonominin 
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dinamizmi, ticareti, kültürü, iletişimi ve küresel ilişkileri dönüştürerek, Amerikalılar için yeni 

iş imkânları ve fırsatlar yaratmaktadır.”21  

ABD, Clinton döneminde, kesin hatları belli olmayan büyük stratejisini, askerî güç 

kullanarak değil de “ekonomik politika”nın odak olarak kabul edildiği anlayış doğrultusunda 

ÇHC, Japonya ve Pasifik ülkeleriyle yaptığı ekonomik anlaşmalar ve Dünya Ticaret Örgütü 

gibi organizasyon faaliyetleri aracılığı ile yürütmüştür. Söz konusu bu dönemde siyasî olarak 

yapılan en önemli faaliyet, Macaristan, Polonya ve Çek Cumhuriyeti’nin NATO’ya 

alınmasını kapsayan Avrupa güvenliğinde “batı ittifakının üstünlüğünü pekiştirme çalışması 

olmuştur. 

 

11 Eylül’ün ABD Güvenlik Politikasına Etkileri 

“El Kaide militanlarının 11 Eylül 2001 günü New York’taki dünya ticaret merkezine 

iki uçakla düzenlediği saldırıdan birkaç saat sonra, Amerikan ekonomik gücünün sembolleri 

yıkıldı. Hemen hemen aynı dakikalarda bir başka uçak Amerikan askeri gücünün simgesi 

Pentagon’u hedef aldı. Kaçırılan üçüncü yolcu uçağı ise muhtemelen Beyaz Saray olarak 

belirlediği hedefine ulaşmadan düştü. Böylece ABD’nin politik sembolü zarar görmedi.”22 

“Artık şu söylenmektedir: soğuk savaş döneminde güvenlik yoktu fakat istikrar vardı geçen 

on yılda ise güvenlik vardı fakat istikrar yoktu.11 Eylülden sonra ise bu denklem güvenlik 

yok istikrar da yok şeklini almıştır.”23 “Denilebilir ki 11 Eylül saldırılarından sonra özgürlük 

güvenlik dengesinde denge güvenlik lehine bozulmuştur.”24 “ABD‘nin saldırgan dış 

politikası, tüm dünyada ABD ‘nin hegemonya siyasetinden imparatorluk siyasetine geçmekte 

olduğu yönünde analizler yapılmasına yol açmıştır.”25 “ABD, 11 Eylül sonrası dış politika 

rotasını yeniden belirledi. Uluslararası ilişkilerin merkezine terörle mücadeleyi koyan ABD, 

önce ‘’Şer Ekseni’ni çizdi. Ardından teröre karşı ilan ettiği top yekûn savaşla, dış ilişkilerinde 

yeni bir dönem başlattı.”26 “11 Eylülden sonra, ABD 20 yıl önceki Reagan yönetimiyle aynı 

retoriği benimseyerek yeniden terörizme karşı savaş ilan etti.”27 “11 Eylül saldırısı ABD’nin 

kendi topraklarında istisnalar hariç olmak üzere ilk kapsamlı saldırı olarak 

                                                        
21 Çağrı Erhan, “Küreselleşme Döneminin Tehditleriyle Mücadele”, Stradigma Aylık Strateji ve Analiz e-Dergisi, 
http://www.stradigma.com/turkce/haziran2003/makale_01.html, (12.11.2009). 
22 M. Ali İzmir, Yeni Dünya Dizaynı, Amerikan İmparatorluğunun Yayılmacılığı, İstanbul, Gündem Yayınları, 
2003, s.168. 
23 Akgün, 11 Eylül Sonrasında Dünya, ABD ve Türkiye, s .14. 
24 Akgün, 11 Eylül Sonrasında Dünya, ABD ve Türkiye, s.15. 
25Çınar Özen, Hakan Taşdemir, Yeni Muhafazakâr ABD Dış Politikası ve Türkiye, Ankara, Odak Yayınları,2006, 
s.1. 
26 İzmir, a.e, s.170. 
27 Chomsky, 11 Eylül ve Sonrası, s. 174. 
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değerlendirilebilir.”28  11 Eylül 2001 terörist saldırılarından sonra ABD’de Bush yönetimi 

Amerikan ulusal güvenlik stratejisinin dayandığı temelleri 2002 ve 2006 ulusal güvenlik 

stratejisi belgeleri ile tüm dünyaya açıklamıştır. “Yeni ulusal güvenlik stratejisi siyasi ve 

ekonomik özgürlükler aracılığı ile insanlık onurunu yüceltmek, terörizm ve kitle imha 

silahlarına karşı dünyanın güvenliğini sağlamak olarak tanımlanan Bush doktrini üzerine 

kuruludur.”29 

Dünyadaki terör ağlarının çökertileceğini söyleyen Bush, teröre destek veren herkesi, 

ABD’nin düşman listesine ekledi. İlk hedef olarak saldırıların arkasında olduğu Usame Bin 

Ladin ve örgütü El Kaide’ye destek verdiği belirtilen Afganistan’daki Taliban rejimi 

belirlendi. Ardından kitle imha silahlarına sahip olduğu gerekçesiyle İran, Irak, Kuzey 

Kore’yi ‘şer ekseni’ olarak tanımlayarak bu ülkeleri dünya barışı için bir tehdit olarak 

nitelendirdi. Asimetrik tehdit olarak adlandırılan ve uluslararası sistemde terörist gruplar gibi 

küçük aktörlerin büyük güçlere ağır kayıplar verdirmesini ifade eden yeni tehlikeyle mücadele 

edebilmek için dünyanın tek hegemonik gücü olan ABD güvenlik politikalarında değişikliğe 

gitmiştir. “11 Eylülden sonra ABD,  NATO dâhil olmak üzere uluslararası kurum ve kurallara 

daha az bağlı bir şekilde hareket edeceğini açıkça ortaya koymuştur.”30 “ABD’nin yeni tehdit 

algılamalarında terör ilk sıraya yerleşirken teröre destek veren ülkelerde şer ekseni olarak 

nitelendirilerek acımasızca mücadele edileceği vurgulanmıştır. Diğer bir değişle Soğuk Savaş 

döneminde “özgür ulusların komünizme karşı desteklenmesi” biçiminde formüle edilen 

Truman doktrini yerini, “özgür ulusların terörizme karşı korunması” şeklinde formüle 

edilebilecek Bush doktrinine bırakmıştır.”31 Bu doktrin ve Irak ı Özgürleştirme Operasyonu 

kolektif güvenlik sistemini yeniden düzenlenmiş ve ikincilleştirilmiştir. “Kısaca Bush doktrini 

denilen ve potansiyel tehditleri aktif hale gelmeden yok etmeyi amaçlayan önleyici saldırı 

konsepti ABD’nin ulusal güvenlik strateji belgelerine de girmiştir.”32 “Yeni tehdit 

sıralamasında liste başını çeken asimetrik teröre karşı Amerika’nın hegemonik liderliğinde 

girişilen mücadele de Türkiye gerek sahip olduğu jeopolitik konum ve gerekse Batıyla 

kurduğu stratejik-askeri ittifaklar nedeniyle Balkanlardan Ortadoğu ve Orta Asya’ya uzanan 

                                                        
28 Mesut Hakkı Çaşin, “Uluslararası Hukuk Açısından Terör Ve Organize Suçlar”, Türk Dış Politikası, İhsan Bal 
(ed), s.923. 
29Akgün, 11 Eylül Sonrasında Dünya, ABD ve Türkiye,  a.e, s 12. 
30 Özen, Taşdemir, a.e, s.5. 
31 Enver Bozkurt, “Bush Dönemi Ulusal Güvenlik Stratejisi’nin Obama Döneminde Sürdürülebilirliği”, 
http://idc.sdu.edu.tr/tammetinler/teror/teror14.pdf, 
http://209.85.229.132/search?q=cache:fo8xubLKyZMJ:idc.sdu.edu.tr/tammetinler/teror/teror14.pdf+Enver+Boz
kurt,+Bush+D%C3%B6nemi+Ulusal+G%C3%BCvenlik+Stratejisi%E2%80%99nin+Obama+D%C3%B6nemin
de+S%C3%BCrd%C3%BCr%C3%BClebilirli%C4%9Fi&cd=1&hl=tr&ct=clnk (12.11.2009). 
32Akgün, 11 Eylül Sonrasında Dünya, ABD ve Türkiye,  a.e, s.11-12. 
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dünyanın en karışık bölgesinde, istikrara katkı sağlayan bir ülke konumu kazanmıştır.”33 Zira 

Türkiye haydut devlerle sınırı olan tek NATO üyesi ülkedir. 

“Bush yeni stratejiyi; bundan böyle ABD, nükleer, biyolojik ve kimyasal silah üreten 

ve tehdit oluşturduğuna inanılan ülkelere karşı, konvansiyonel ve nükleer silahları da 

kullanarak, önleyici darbe indirilicek. Ayrıca askeri ve siyasi yöntemler birlikte uyumlu bir 

strateji haline getirilip, terörle mücadelede kullanılacak sözleriyle duyurdu.”34 “ABD 

çevrelerinin, 11 Eylül yeni bir dönemin başlangıcıdır diye bir milat ortaya koymaları, 

ABD’nin sürdürülebilir üstünlük için düğmeye bastığını gösteriyor.”35 “Bush’un 11 Eylül 

sonrasında yeni muhafazakâr akımın etkisine açık bir şekilde gelişen dış politikası 2004 

seçimleriyle Amerikan halkının da onayını almıştır. Özgürlük yanlısı ve ahlakçı söylemin tek 

başına bir siyasal hedef olmaktan çok tek taraflı ve saldırgan dış politikasını meşrulaştıran bir 

araç olarak kullanıldığı görülmektedir.”36 Başkan Bush’un yeni muhafazakâr dış politika 

stratejisi Amerika’nın tek taraflı ve güce dayalı bir müdahaleci politika izleyerek dünyada 

birçok rejim değişikliğinin gerçekleştirilmesi esasına dayanır. 11 Eylül sonrası gelişmeler 

ABD’nin 20.yy sonunda dünya çapında yitirmeye başladığı liderlik pozisyonunu yeniden 

güçlendirmek için kullandığı bir çıkış noktası olmuştur. 

“Terörle kendi topraklarında yeni tanışan ABD dünyanın günümüze kadar olan ve 

insan merkezli kazanımları ifade eden bu değerler sistemini Avrupa’dan ve Türkiye’den farklı 

olarak yorumlamaktadır.”37  “Bunun nedeni saldırılarla gelen kızgınlıkla yenidünya güvenlik 

politikalarını şekillendirme isteği, vurulmaz sanılan hegemon gücün vurulması, Narsist 

merhametle”38 gelen kozmopolit burjuva yaşam tarzının saldırılarla yıpratılmasına olan tepki 

ve uluslar arası terörün ABD çıkarlarını doğrudan etkiler hale gelmesi ve Amerikan 

sermayesine yönelmesidir. Zira terörist saldırılara en çok maruz kalan küreselleşme ve 

sömürünün aracı kurumları görülen iş çevreleridir. “Amerikan sermayesi hızlananan 

küreselleşme sürecinde Dünya Bankası Ve IMF gibi uluslararası kuruluşlarında desteği ile 

sürdürdüğü dünyayı parselleme ve ülke pazarlarını fetih etme mücadelesinde terör 

örgütlerinin direniş ve saldırıları ile karşılaşmıştır. Bunun karşılığında ise 11 Eylül saldırıları 

                                                        
33 Orhan Gökçe, Birol Akgün, Değişen Dünya Politikasında Türkiye’nin Rolü, 11 Eylülün Getirdiği Fırsatlar, 
Riskler Ve Tehditler, (ed) Uğur Demiray, Orhan Gökçe, Edibe Sözen, Türkiye’nin ABD ve AB Denklemi, Konya, 
Çizgi Kitabevi, 2006,s.149. 
34İzmir, a.e, s.171. 
35 Mehmet Ali Civelek, Küreselleşme Ve Terör, Terör Kavramı Ve Gerçeği, Ankara, Ütopya Yayınevi, 2001,s. 
142. 
36 Özen, Taşdemir, a.e, s.39. 
37 İhsan Bal, Sedat Laçiner, “Küresel Terörle Mücadelede ABD Güvenlik Politikalarının Türkiye’nin İç 
Güvenliğine Yansımaları”,(ed) İdris Bal, 21. yüzyılda Türk Dış Politikası, Ankara, Nobel Yayınları, 2004, s.917.  
38 Ayrıntılı Bilgi İçin bkz: Birol Akgün, 11 Eylül Sonrasında, Dünya ABD ve Türkiye, s.71. 
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bahane gösterilerek ABD’deki siyasi ve askeri karar mercileri ticari, sermaye, silah 

sanayicileri ve onların medyadaki iş birlikçilerince kışkırtılarak, Amerikan ordusunun gücü 

küreselleşmeye karşı direnen ülkelere karşı kullanılmaktadır.”39 “Yaratılan terör mitinin 

arkasında yatan neden dünya imparatorluğudur. 11 Eylül güvenlik sorunlarını yeniden 

hortlatmıştır. ABD terörle mücadele kapsamında çıkmazı iki noktaya dayanmıştır birincisi 

saldırının şoku ikincisi düşmanın tanımlanmasındaki belirsizliktir. Aslında Soğuk Savaş 

sonrası dönemde devletlerin ulusal güvenliklerine en büyük düşmanlarsan biri de terörizmdi. 

Ancak bu 11 Eylül’ e kadar anlaşılamadı. ‘Saldırı sonrası batılı başkentlerde yapılan 

değerlendirmeler sonucunda terörizm 21.yüzyılın en büyük tehdidi ilan edilmiş ve hatta henüz 

tanımlanamamış bir düşmana karşı NATO ülkeleri ilk defa ittifak anlaşmasının 5. maddesini 

harekete geçireceklerini açıklamışlardır.”40 “ABD’nin Soğuk Savaş sonrası terörü baş düşman 

ilan ettiği bu konuda müttefiklerini de iknaya çalıştığı bilinen bir durumdu ama burada yeni 

olan bir taraf vardır: O da, terörü destek veren teröristleri destekledikleri düşünülen 

ülkelerinde düşman ilan edilmesiydi.”41 ABD kanıt toplayıp yargı önüne çıkmak yerine 

saldırıyı dünyaya savaş olarak empoze etmeyi yeğledi ve ciddi kanıtların bugün olup olmadığı 

da hala bilinmiyor. Teröre karşı savaş için meşru bir zemin hazırlandı ve BM Güvenlik 

Konseyi uluslararası terörün mali ve lojistik kaynaklarının kurutulmasını hedefleyen kararı 

kabul etti üyelerin de kabul etmesi zorunlu kılındı. 

“Soğuk Savaş sonrası dönemde, ABD hegemonyasının küreselleşmesi ve devam 

ettirebilmesi önünde engel olarak görülen büyük devletlerin yerini, 11 Eylül’den sonra terörist 

şebekeler ve onlara destek olan haydut rejimler almıştır. ABD bu yeni tehdit algılamasına 

paralel olarak ulusal güvenliğine potansiyel tehdit ve tehlike teşkil edenlere yönelik önleyici 

saldırı (preventive attack) yöntemini kullanmaya başlamış, bunu aynı zamanda tüm dünyanın 

güvenliği için yaptığını söyleyerek meşrulaştırmaya çalışmıştır. Ancak gerek 11 Eylül 

saldırılarından yaklaşık bir ay sonra başlayan Afganistan’ın işgalinin, gerekse Mart 2003’te 

başlayan Irak’ın işgalinin siyasal, ekonomik ve toplumsal sonuçları, yapılanların ABD’nin 

hegemonyasını küreselleştirmeye ve pekiştirmeye yönelik stratejinin adımları olduğunu tüm 

dünyaya göstermiştir.”42  

“ABD’nin 11 Eylül saldırılarının ardından izlediği dış politikanın amacı; sadece 

hegemonyasının önünde engel olan rakip güçlerin gelişmesini engellemek değil, aynı 

                                                        
39 Akgün, 11 Eylül Sonrasında Dünya, ABD ve Türkiye, s.79. 
40 a.e, s.35. 
41 Metin Sever, Ebru Kılıç, Düşmanını Arayan Savaş, İstanbul, Everest Yayıncılık, 2001, s.29. 
42 Ataman, Gökcan, s. 216-217. 
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zamanda tüm uluslararası sisteme mutlak egemenliğini kabul ettirmek olmuştur. Bu amaç 

doğrultusunda oldukça saldırgan ve tek yanlı bir dış politika yönelimi içine giren ABD, 

tarihinde ilk defa aşırı yayılmaya başlamıştır.”43 

“Saldırıların ardından teorik açıdan olmasa da pratik açıdan önemli bir değişim 

gösteren Amerikan dış politikası, daha “saldırgan” ve “tek yanlı (unilateral)” bir eğilim 

sergilemiştir. Bu yeni dönemde, ulusal çıkarlarına yönelik potansiyel veya gerçek olarak 

algıladığı herhangi bir tehdide karşı eylemde bulunabilme anlayışını benimseyen ABD, 

“önleyici (preventive)” ve “önlem alıcı (pre-emptive)” saldırı düşüncelerini dış politika 

eğiliminin merkezine oturtmuştur.”44 

11 Eylülle gelen kırılma noktası şudur: “11 Eylül sonrasında güvenlik kavramı 

geleneksel anlamından uzaklaşmış, iç ve dış güvenlik ayrımı buharlaşmış ve güvenliğin daha 

militarize edildiği bir süreç başlamıştır. Bu süreçte güvenlik uğruna temel hak ve 

özgürlüklerden vazgeçilebileceği inancı yaygınlaşmıştır.”45 Güvenlik fetişizmi denilen bir 

boyuta ulaşan bu aşırı güvenlikçi anlayışın temel haklar üzerindeki hasarını azaltabilmek için 

demokratik kolluk anlayışı yerleştirilmeliydi. ABD 11 Eylül olayı sonrasında hegemonik bir 

güç olmaktan çıkıp sömürü ve kontrol politikasına yönelen bir ülke haline gelmiştir. Bunun 

nedeni olarak da küresel terörle mücadele ve demokrasi yayma gerekçe gösterilmiştir. 

“Nitekim iş başına geldiğinde Amerika’yı füze savunma sistemleri ile donatmayı hedefleyen 

Bush yönetimi terör eylemlerinden sonra savunma stratejisini global menzilli terörizmle 

mücadele etmeye yönelmiştir.”46  

“Yeni savunma politikası 31 Aralık 2001 tarihinde Kongreye verilen Nükleer 

Tertiplenme Gözden Geçirme (NPR)
 
dokümanında, yeni nükleer doktrin ile birlikte ifade 

edilmişti. NPR, nükleer ve konvansiyonel tüm silahlı kuvvetlerin kullanımı ile ilgili bir 

strateji ortaya koymakta idi. ABD savunma sisteminde yeni bir dönemi ifade eden bu 

stratejinin üç kurgusundan ilki saldırgan vuruş sistemleri idi. Diğer ikisi ise ortaya çıkacak 

tehditlere karşı zamanında karşı koymak için yeni kabiliyetler sağlayacak savunma sistemi ve 

savunma alt yapısı idi. Yeni dönemin bu üç kurgusu komuta ve kontrol, istihbarat ve analiz 

sistemleri ile yeni kurulan Stratejik Komutanlık (STRATCOM) bünyesinde yer alacaktı.”47 

                                                        
43 a.e, s. 217. 
44 Ataman, Gökcan, a,e, s.201. 
45 Zühtü Arslan, “11 Eylül Sonrasında Yeni Güvenlik Anlayışı, İnsan Hakları ve Demokratik Kolluk”, Polis 
Bilimleri Dergisi,Cilt 8(2),s 121. 
46 Akgün, 11 Eylül Sonrasında Dünya, ABD ve Türkiye, s.14. 
47 Sait Yılmaz, ABD Silahlı Kuvvetlerinde Dönüşüm, Stratejik Araştırmalar Dergisi, Yıl 7, Mayıs 2009, Sayı 13,  
s.24. 
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Neo-conların/Yeni Muhafazalkarların Etkisi: “Yeni muhafazakâr grup, Soğuk 

savaş yıllarında ABD’nin dış politikasında sergilediği sert politikayı 1990lı yıllarda Amerikan 

iç siyasetinin temel konularında göstermeye başlamıştır.”48 1970’lerden itibaren Amerikan 

siyasetinde etkili olmaya başlamıştır ve liberal politikaların ahlaki çöküşe, suç ve çözülmeye 

yol açacağından yola çıkarak ahlaki içerikli bir siyasetin oluşumuna neden olmuşlardır. 

“Başkanlık kurumunun gücünün artması ve siyasi partilerin öneminin azalması ile halkın 

çoğunluğunun istekleri dışında özel hedefleri ve çıkarları olan gruplar Amerikan yönetiminde 

oldukça güç sahibi olabilmektedirler. Bunlara en iyi örnek son yıllarda dış politika alanında 

etkin olan yeni muhafazakârlardır.”49 “Reagan döneminde Sovyetlere "şer imparatorluğu" 

denmesini sağlayan onlardır. Clinton döneminde güçlerini arttıran ancak istedikleri etkinliği 

gösteremeyen bu ekip için George W. Bush iktidarı büyük bir fırsat oldu.”50 

Yeni muhafazakârlar uluslararası siyasette iyi kötü ayrımı yaparlar ve Amerikan 

değerlerinin iyi olduğunun dünyaya demokrasi ve insan haklarını getirirken gerekirse askeri 

güç kullanabileceğini savunurlar. Bu yüzden ABD dış politikası aktif olmalı ve Başkan dış 

politika ve asker kullanma konularında tek yetkili olmalıdır. Zira Yeni muhafazakârlar güçlü 

bir başkanlık kurumundan yanadırlar. Onlara göre ABD dünyaya hegemonyasını kurarak 

barışı getirebilir. Yeni muhafazakârlar Irak işgalinde etkili olup özel hedefleri olan gruplardır. 

Avrupa çok fazla idealist olduğu için uluslar arası kuruluşlarda ABD’nin hareket alanını 

sınırladığı için eleştirilir. Bu bağlamda emperyal başkanlığın gelişimine de katkıları olmuştur. 

Savunma bakanlığı ve beyaz saray ulusal güvenlik konseyinde çeşitli görevlere gelmişlerdir. 

Bush un seçilmesi ile cumhuriyetçiler hem yasama hem de yürütme organında etkili 

olmuşlardır böylece bölünmüş hükümet meydana gelmiş ve başkan yasama ve yürütme 

eğilimlerini ele almıştır. Richard Cheney ve Donal Rumsfeld Amerikan hegemonyasının 

özellikle Ortadoğu’ya genişletilmesini savunup başkanlık kurumunun ulusal politikada hâkim 

olmasını istemiş, emperyal başkanlığa katkılarda bulunmuştur. Oğul Bush denemi yeni 

muhafazakâr ekibine göre ABD Soğuk Savaştan galip çıkmış tek devlettir ve bu gücünü 

kullanmaktan çekinmemeli engel çıkarsa ortadan kaldırmalıdır. Oğul Bush ilk dönem 

başkanlığında Kyoto Protokolünü imzalamaması tek taraflı Ulusal Füze Savunma Sistemini 

oluşturması bu politikayı izleyeceklerinin bir örneğidir. Ayrıca 2002 Ulusal Güvenlik Strateji 

belgesi de bunun açık bir ilanıdır. Yeni muhafazakârları geleneksel muhafazakârlardan ayıran 

                                                        
48 Özen, Taşdemir, a.e, s.14. 
49Tanıyıcı, Akgün, Amerikan Başkanlığı, Cumhuriyetten İmparatorluğa, a.e, s.140. 
50Mücahit Bilici, “Terörle Savaş, Amerikada Yeni Muhafazakar Düşüncenin Entelektüel Kaynakları Üzerine”, 
Köprü Dergisi, http://www.koprudergisi.com/index.asp?Bolum=EskiSayilar&Goster=Yazi&YaziNo=760, 
(5,12,2009). 
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devlet müdahaleciliğine verdikleri büyük önemdir. “Bush’un 2002 Ulusal Güvenlik 

Stratejisinin başında belirttiği gibi ABD’nin iddiası basit bir ulusal savunma ölçütünün çok 

ötesindedir. Bu iddia dünyada özgürlüğü hâkim kılacak bir hakça barışın tesis edilmesidir. Bu 

açıdan dünyada sadece barış ortamının varlığı yeni muhafazakâr siyaset için yeterli değildir. 

ABD hakça barışı tesis etmek için mevcut barış ortamına müdahale edebilir. ABD yine aynı 

belgede belirtildiği gibi yeni bir güç dengesi kurma iddiasındadır.”51 

G.W. Bush dönemi dış politikasının üç önemli hedefi güvenlik ve askeri tavırda 

değişimlere neden olmuştur. Bunlar; 1-terörle savaş, 2-askeri potansiyelin modernizasyonu ve 

geliştirilmesi, 3-yeni petrol miktarlarının ihracatıdır. Tüm bunlar tek bir güvenlik konsepti 

altında birleştirilmiştir. Bu değişimin etkilerini görebilmek için ABD’nin bazı bölgelerdeki 

aktiviteleri incelenmelidir. 

 

1-Küresel Terörle Savaş: 

Bush’un temel teoremi şuydu: “Terörle olan mücadelemiz El Kaide ile başlamaktadır, ancak 

küresel çapta hareket eden her terörist grubu bulup, durdurana ve yenene kadar devam 

edecektir. Bu sefer kesinlikle bazı ceza aksiyomları veya büyük bir muharebe ile bitmeyecek. 

Tam tersine çeşitli muharebe alanlarında ve açık yahut gizli aksiyonlarla sürdürülen uzun bir 

sefer olacak.”52 Bush teröristleri sonuna kadar kovalayacaklarını da eklemiştir. 

 

2-Askeri Düşüncede Devrim: 

 “Bu yeni yapılanma için iki stratejik temel açıklandı. Birincisi; ABD askeri gücünün 

yenilmezliğini garanti altına almak ki bunun için etkili bir roket savar sisteminin üretilmesini 

ve ABD’nin ileri teknoloji silahları alanındaki üstünlüğünün korunmasını sağlamak 

gerekiyordu. İkincisi ise; ABD’nin İran, Irak ve Kuzey Kore gibi bölgesel düşman ülkelere 

saldırma ve yenme yetisini geliştirmek.”53 Bush birinci hedefe ulaşmak için ‘NATİONAL 

MİSSİLE DEFENSE’ olarak adlandırılan program ile ABD’nin 50 eyaletini korumayı 

amaçladı. Ayrıca gelişmiş sensorik enstrümanlara sahip olunması gerektiğini vurguladı. İkinci 

hedefe ulaşmak içinse ‘POWER PROJECTİON’ yani her potansiyel düşmanı yenecek 

düzeyde olan ABD ordularının uzaklardaki savaş alanlarına gönderilmesi yapısal gelişimini 

formüle etti. Bunun için yeni yüksek teknolojili silahlar alınmalı ve insansız uçaklar 

                                                        
51 Özen, Taşdemir, a.e,s.35. 
52 İzmir, a.e, s.189. 
53 a.e, 184. 
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geliştirilmeli idi. “Bush’a göre ABD silahlı kuvvetleri gelecek yüzyılda hızlı, hareketli ve 

ölümcül olmalıydı.”54  

“ABD savunma stratejisine temel teşkil eden tehditler dört ayrı grupta tanımlanmıştır: 

1. Askerî kabiliyet ve kuvvetleri ile rakip ve çatışma olasılığı olan devletlerin oluşturduğu 

geleneksel tehdit. 2. Konvansiyonel olmayan (klasik savaş dışı) metotlar kullanan kuvvetli 

rakiplerin oluşturduğu düzensiz tehdit. 3. Kitle imha silahlarını edinme gayreti, sahip olma ve 

kullanma şeklinde ortaya çıkan tehdit. 4. ABD’nin sahip olduğu temel operasyonel 

üstünlüklere meydan okuyacak teknolojileri geliştirme ve kullanma gayreti içindeki 

ülkelerden gelen tehdit.”55 

 

3-Petrol Kaynakları 

a-Körfez Bölgesi: “Washington, körfez bölgesinden gelen sürekli petrol teslimatının herhangi 

bir şekilde tehlikeye girmesini engellemede kararlıdır. Ayrıca Iraktaki petrol rezervlerinden 

Rus, Çin ve Avrupa tekellerinin yararlanması yerine ABD tekellerinin faydalanabilmelerini 

güvence altına almak istemektedir.”56 

b-Orta Asya Ve Kafkaslar: Amaç bölgeye ABD güçlerinin konuşlandırılması ve Taliban 

rejimine karşı operasyonlar düzenlemenin yanı sıra bölge doğal gaz ve petrolünü Batı 

piyasalarına aktaracak olan boru hatlarının korunmasıdır da. Bu bağlamda ABD Gürcistan ve 

Kazakistan da askeri birliklerini konuşlandırdı.  

c-Kolombiya: Siyasi şiddet ve gerilla örgütleriyle mücadelenin yanı sıra ülke içinden 

çıkarılan petrolü taşıyan boru hatlarının korunması ABD tarafından sağlanmıştır 

 

Afganistan Müdahalesi: “ABD ve İngiltere 7 Ekim 2001’de Afganistan’a karşı ‘Kalıcı 

Özgürlük’ (Operation Enduring Freedom) adı altında askeri bir operasyon başlatmış; BM 

Güvenlik Konseyi’nin açık bir yetkilendirmesi olmaksızın başlattıkları operasyonu, BM 

Antlaşması’nın 51. maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkına dayandırmışlardır. Ancak 

saldırılar sonrasında, durum ile ilgili Güvenlik Konseyi tarafından çeşitli kararlar alınmış 

olmakla birlikte, ilgili kararlarda ne operasyona izin veren ne de saldırıların faillerini 

belirleyen açık bir ifade kullanılmıştır. Belirtilen gelişmelerin cevabı Bush Doktrini’nin içinde 

gizlidir. ABD Başkanı Bush döneminin dış politikasında izlenen yeni strateji; kitle imha 

silahlarına sahip olanlar ya da kitle imha silahlarına sahip olan devletlere ve teröristler ile 

                                                        
54 a.e, s.184. 
55 Sait Yılmaz, a,e, s. 25-26. 
 
56  İzmir, a.e, s.182. 
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terörizme yataklık yapan devletlere karşı daha henüz tehditler tam olarak oluşmaksızın kuvvet 

kullanılmasını öngörmektedir. Bush Doktrini olarak nitelendirilen söz konusu durum, saldırı 

yeri ve zamanı belirli olmasa da önleyici askeri müdahalenin varlığını kabul etmektedir.”57  

Uluslararası toplum destekli bir hükümet kurulur ve ABD askerlerini bölgede 

konuşlandırır. Bush Doktrininin Reagan Doktrininden farkı 2/4. maddenin ihlali olmayan 

durumlarda bile, önceden öngörülmesi mümkün olmayan tehditlere karşı da meşru müdafaa 

hakkının kullanılabileceğini ileri sürmektedir. Bush doktrini meşru müdafaa hakkının ötesine 

geçmiş ve uluslararası hukuk kuralı ihlali yapmıştır. Ve bu kararına meşruluk kaynakları 

aramıştır. Güvenlik Konseyi, 1368 sayılı karar ile uluslararası barış ve güvenliğin tehdit 

edildiğini saptayarak 39. maddenin kendisine verdiği yetkiyi kullanmış; fakat bunun dışında 

Anlaşma’nın diğer hükümlerine göre bir yetkilendirme yapılmamıştır. Bununla birlikte hem 

1368 hem de 1373 sayılı kararda, Anlaşma’nın 51. maddesinde düzenlenen bireysel ve ortak 

meşru müdafaa hakkı doğrulanmıştır. “Birleşmiş Milletlerde yürütülen çalışmalar, dünya 

çapında terörist faaliyetlerin sona erdirilmesi yönünde etkili olmakla birlikte, bu etkinin 

derecesi beklentileri karşılamaktan uzaktır. Teşkilatın hazırladığı sözleşmelerin hiçbirinde ve 

oluşturulan çalışma gruplarının raporlarında, terörizmin kapsamlı bir tarifinin hala 

yapılamamış olması düşündürücüdür.”58 Artık 11 Eylülle, soğuk savaş sonrası dönemde 

yürürlükte olan “barışı sağlama ve muhafaza etme” güvenlik yaklaşımlarını geride kalmış, 

içeriğinde kimyasal ve biyolojik silâhların üretimi ile kitle imha ve nükleer silâhların kontrolü 

gibi konuların bulunduğu güvenlik yaklaşımlarının ön plâna çıkmıştır. Afganistan savaşından 

sonra uluslar arası yeniden yapılanma süreci ve Demokrasi İhracı Projesi önem kazanmıştır. 

ABD’nin güvenliği açısından önemli belge bir belge olan  (QDR2001) de şu konulara 

yer verilmiştir: ‘Dört Yıllık Savunma Değerlendirme Raporu, yeni küresel sistemi tehdit 

edecek durumlarda ABD’nin zorla girme, işgal etme, siyasi müdahalede bulunma, rejim 

değiştirme gibi yöntemlere başvurmasını benimsemekte ve tüm coğrafi alanların küresel çıkar 

yönünde hareket eden ABD’ye açık olması gerektiğini vurgulamaktadır. 59Yeni stratejik 

ortamda  düşmanın belirsizliği ve buna karşı durabilmenin önemini vurgulamaktadır. 

QDR1997’den farklı olarak ABD’nin hegemon konumu kalıcı ve müttefiklerinin refahı için 

gerekli görülüyor. Yeni konsept bilinmeyen bir düşmana bir hazırlık hem de küresel düzeyde 

ve uzayda ABD’nin hegemonyasının kurulmasına dikkat çeker. “QDR2001 ABD’nin ulusal 

                                                        
57 Halatçı, a.e, s. 80-98. 
58 Çağrı Erhan, “Küreselleşme Döneminin Tehditleriyle Mücadele”, Stradigma Aylık Strateji ve Analiz e-Dergisi, 
http://www.stradigma.com/turkce/haziran2003/makale_01.html, (12.11.2009). 
59 Senem Atvur,  “21. yüzyıl için ABD Güvenlik Politikası Ve Büyük Orta Doğu Girişimi”, Savunma Bilimleri 
Dergisi, Cilt 6, Sayı 2,Kasım 2007, s.1-14. 
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çıkarlarının global olduğunu saptıyor.”60Yeni Stratejik Çerçeve bölümündeki yeni caydırıcılık 

prensibi, var olan düşmana değil de olası bir düşmanın yaratabileceği olası tehditlere karşı 

konuşlanmayı, sürekli bir militarizmi gündeme getiriyor. Çünkü ABD esas olarak belirgin bir 

düşmana değil belirsiz bir düşmanın olası olanaklarına ilişkin kendi tasarımlarına göre 

hazırlık yapmayı hedefliyor. Raporda sürekli olası düşmanlardan bahsedilmesi silah 

satıcılarına gün doğuruyor. “QDR2001 de ilginçlikler de var. Bunlardan biri ABD’nin 

dünyanın geri kalanına adeta kutsal bir savaş açmış olmasıdır. Düşman özgürlüğe karşı bir 

düşmandır ve ABD idealini korumak için kutsal savaş açıyor, düşman soyut bir düşmandır. 

İkincisi: ABD eşittir dünya ve ABD’nin ulusal çıkarları küresel. Bu küresel bir hegemonya, 

bir imparatorluk anlamına gelir. “61  

“20 Eylül 2002 de Başkan Bush Ön Alıcı Güç Kullanımı Stratejisine geçildiğini 

resmen açıklamıştır. Bu doktrin ABD’nin istediği zaman istediği yere ya NATO ile ya da tek 

başına müdahale edebileceğidir.”62 ABD Başkanı Bush, 20 Eylül 2002’de yeni Ulusal 

Güvenlik Stratejisi’ni açıklamış ve Başkan Clinton’ın stratejisinden ciddi bir kopma meydana 

gelmiştir. Söz konusu belgede, “ABD’nin yeni dış politikasının neleri kapsadığı açıkça ifade 

edilmiştir. Öncelikle, düşman devletlere ve kitle imha silahlarına sahip olmak isteyen 

teröristlere karşı askeri müdahalede bulunulacağı açıklanmıştır. İkinci temada, stratejik olarak 

Amerika’nın kendi askeri gücü ile başka herhangi bir yabancı gücün rekabet edemeyeceğini 

belirtmiştir. Üçüncü olarak, ABD stratejisine göre çok taraflı uluslararası işbirliğine taraf 

olunmakla birlikte kendi güvenliği ve ulusal çıkarlarını korumak adına tek taraflı hareket 

etmekte tereddüt edilmeyeceği açıklanmıştır. Son stratejik amaç ise, özellikle Müslüman 

ülkeler başta olmak üzere demokrasi ve insan haklarını dünyaya yaymaktır.”63 “Adı geçen 

stratejide 4 ana başlık oluşturulmuştur: 1-Önleyici Savaş 2-Askeri müdahale ve öncecilik 3-

Yeni karşılıklılık 4-Demokrasiyi Yayma.”64 ABD, ulusal güvenliğini NATO zemininde, dost 

ve müttefikleri çerçevesinde küreselleştirmiştir. 2002’deki Afganistan işgali küresel terör 

tehdidine dayandırılmış, uluslararası kamuoyunda kabul görmüştür. ABD, Eylül 2002 Ulusal 

Güvenlik Stratejisi kapsamında, uluslararası hukukta yer almayan ‘önleyici savaş’ kavramını, 

Afganistan ve Irak işgali dâhil, uluslararası pek çok operasyonda ulusal güvenliği açısından 

meşrulaştırıcı bir araç olarak kullanmıştır. “Bush dönemi Ulusal güvenlik stratejisi kendisine 

koymuş olduğu bu amaca ulaşmak için de sırası ile şunları yapmayı öngörmektedir:  

                                                        
60 Civelek, a.e, 145. 
61 Ergin Yıldızoğlu, Dinazorun Kuyruğu, 11 Eylül Ve Yeni Roma, İstanbul, Remzi Kitabevi, 2002,s.55. 
62 Özen, Taşdemir, a.e, s. 5. 
63 Halatçı, a.e, s. 80-98. 
64“Çok Kutuplu Dünya Düzeninde Güvenlik Algısı”, http://www.tasam.org/index.php?altid=2941&syf=2. 
(12.11.2009). 



749 
 

1-İnsan onurunun her şeyden önce gözetilmesi, 2-küresel terörizmi bertaraf etmek için 

ittifakları güçlendirmek ve Birleşik Devletler ve dostlarına karşı olan terörist saldırıları 

önlemeye çalışmak, 3-bölgesel çatışmaları yatıştırmak için başkaları ile birlikte çalışmak, 

düşmanların Birleşik Devletleri, müttefiklerini ve dostlarını kitle imha silahları ile tehdit 

etmelerinin önüne geçmek, 4-serbest piyasalar ve serbest ticaret ile küresel ekonomik 

büyümenin yeniçağını başlatmak, 5-toplumları dışa açarak ve toplumların içlerinde 

demokratik kurumlar inşa ederek gelişmişlik dairesini genişletmek, 6-küresel gücün diğer 

başlıca odakları ile ortak eylemler için gündemler geliştirmek, 7-Amerika’nın Ulusal güvenlik 

kurumlarının yirmi birinci yüzyılın şartlarına ve meydan okumalarını karşılayabilecek şekilde 

dönüştürmek ve küreselleşmenin zorlukları ile mücadele ederken sunduğu fırsatları da 

değerlendirmek.”65 “Bu stratejiler hakkında ayrıntı verecek olursak; İlk madde bağlamında, 

ABD insan onurunun savunucusu olacağını, insan haklarını yok sayan hükümetlere baskı 

uygulayacağını, demokrasi yolunda ilerleyen ülkeleri ödüllendireceğini belirtmiştir. İkinci 

madde içerisinde; küresel teröre karşı uzun dönemli mücadele edileceği, sadece Afganistan’da 

değil Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa, Ortadoğu ve Asya boyunca teröristlere karşı 

savaşılacağını, terörizmin finans kaynaklarını keseceğini, destekleyen ülkelere de karşı 

olacağını ulusal ve uluslararası her güç öğesinin kullanılacağını, kitle imha silahlarının 

arındırılmasını sağlayacağını, gerektiğinde yalnız başına da hareket edeceğini,  FBI’ ın 

yeniden düzenlenmesini içeren anavatanı koruma planını uygulayacağını belirtir. Üçüncü 

madde ise yerel kriz dönemlerinde bunlar için kaynak hazırlanacağını belirtir. Bu bağlamda 

‘İsrail-Filistin anlaşmazlığı ABD için önemlidir çünkü bölgede insanlar acı çekmektedir, 

bunun ötesinde ABD ’nin İsrail ve anahtar konumdaki Arap devletleri ile yakın ilişkileri 

vardır ayrıca bölge Birleşik Devletlerin diğer küresel öncelikleri açısından bir öneme sahiptir. 

Birleşik Devletler İsrail ile yan yana yaşayan bağımsız demokratik Filistin’in yanında yer 

alacaktır. İsrail’in de Filistin’de demokrasinin güçlenmesinde çıkarları olacaktır.”66 

“Stratejide Güney Asya da Hindistan ve Pakistan üzerinde durulmuştur. Bu ülkelerle güçlü 

ilişkiler kurulası gerektiğinin altı çizilmiştir Zira Bush hükümeti Hindistan’ın 21.yüzyıl’ın 

güçlü demokrasilerinden olacağını düşünmektedir. Endonezya etnik azınlıklara saygı gösteren 

ve hukuk kurallarına saygı duyan, serbest piyasaları kabul ederek içinde bulunduğu bölgede 

bir güç haline gelmekte olan bir ülke olarak kabul edilmiştir. Meksika, Brezilya, Kanada, Şili, 

Kolombiya gibi müşterek öncelikleri olan devletler ile esnek koalisyonlar gerçekleştirilmesi 

                                                        
65 Enver Bozkurt, “Bush Dönemi Ulusal Güvenlik Stratejisi’nin Obama Döneminde Sürdürülebilirliği”, 
http://idc.sdu.edu.tr/tammetinler/teror/teror14.pdf.(12.11.2009). 
66 Enver Bozkurt, “Bush Dönemi Ulusal Güvenlik Stratejisi’nin Obama Döneminde Sürdürülebilirliği”, 
http://idc.sdu.edu.tr/tammetinler/teror/teror14.pdf. (12.11.2009). 
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öngörülmüş Bu bölgenin demokrasinin yuvası haline gelmesini desteklemiştir. And Dağları 

uluslarını ekonomilerini iyileştirmeleri kendi kanunlarını uygulayabilmeleri terörist örgütleri 

ortadan kaldırmaları ve uyuşturucu teminine son vermelerine yardım edebilmek için etkin bir 

strateji geliştirmiştir. Kolombiya’ya kendi demokratik kurumlarını güçlendirmesi kanundışı 

silahlı gruplar ile mücadele etmesi için yardımcı olunmaya çalışıldığı belirtilmektedir. Afrika 

bağlamında ise Avrupa devletleri ile birlikte açlık, salgın ve terörizmin önlenmesi için 

çalışmalar yapılacağı belirtilmiştir. Yakın tehlike konseptini bugünkü düşmanların hedef ve 

imkânlarına uyarlanmalıdır. ABD gerekirse önleyici eylemlerde bulunacak, istihbarat 

yetenekleri inşa edecek, askeri kuvvetlerini hızlı ve etkin hareket etmeleri için dönüştürecek. 

Dördüncü maddeye göre; ulusal güvenlik için küresel ekonomik büyümenin serbest ticaret ile 

sağlanmasıdır. Zira güçlü bir ekonomi ABD’nin güvenliğine katkıda bulunacaktır. Bu nedenle 

Japonya ve Avrupa’nın da güçlü ekonomiye sahip olması küresel güvenliğe ve ABD’nin 

güvenliğine hizmet edecektir. Kriz çıkmadan önlemesi ve IMF’nin destek verici olacağı 

vurgulanmıştır.  ‘Bu plan küresel anlamda girişimciliğin desteklenmesi, yerel endüstri ve 

işçilere yardım edilmesi, çevrenin ve işçilerin korunması, enerji güvenliğinin tesisi, iki taraflı 

serbest ticaret antlaşmaları yapılması vb öngörüleri içinde barındırmaktadır.”67  “Beşinci 

maddeye göre; Dünya kalkınma çemberi genişletilmelidir. ‘Ulusal reformlarda güçlükler 

yaşayan ülkelere kaynak temin edilmeli, hayat standartlarının artırılması için Dünya bankası 

ve diğer kalkınma bankaları etkinliklerini artırmalı, kamu sağlığını korumak, çocukların daha 

iyi eğitim almasını sağlamak, tarımsal kalkınmaya yardımı sürdürmek.”68Altıncı maddeye 

göre; NATO transatlantik demokrasi ittifakının kolektif savunucusu haline gelecek, stratejiler 

özgürlükten yana ülkelerle koalisyon kurularak sürdürülecek bu bağlamda özellikle Avrupa 

ve Kanada’nın işbirliği önemlidir, ortak amaçları güden ülkelere NATO üyelik yolu açılmalı, 

Asya’daki dostlukları ilerletmek için Japonya’nın öncü bir rol oynaması için bastırmaya 

devam edilmeli, Kore’de istikrar sağlanmalı, ASEAN gibi kurumlarla bölgesel ya da ikili 

stratejiler kurulmalıdır. Soğuk savaşın aksine ABD-Rusya ilişkileri terörizme karşı savaşta 

kesişmekte ve Rusya’nın DTÖ girişi kolaylaştırılmalı, ABD ve Rusya’nın artık stratejik 

rakipler olmadığı gerçeği görülmüştür. Moskova Stratejik İndirim Antlaşması ve bu yeni 

gerçeğin simgesidir. Çin’in demokratik gelişimi büyük öneme sahiptir. Çin ile terörizme karşı 

diyalog başlamıştır ancak ortak sağlık ve çevre tehditleri konusunda tehlikeler sürmektedir. 

Çin’in komünist parti yönetimi altında olması da özgürlükler için bir engeldir. Son madde; 

                                                        
67 Enver Bozkurt, “Bush Dönemi Ulusal Güvenlik Stratejisi’nin Obama Döneminde Sürdürülebilirliği”, 
http://idc.sdu.edu.tr/tammetinler/teror/teror14.pdf.(12.11.2009). 
68 İzmir, a.e, s. 239-241. 
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Ulusal güvenlik kurumlarının 21. yüzyılın şartlarına göre geliştirilmesinin gerekliliği üzerinde 

durulmuştur. ‘Kişisel ve ulusal görüşlere göre kullanılabilen, hatta kullanılması gereken karşı 

konulamaz bir askerî güce küresel anlamda ulaşma emeli, yeni güvenlik stratejisinin bir 

parçasıdır. Silahlı kuvvetler müttefik ve dostları sağlama almalı, gelecekteki askeri rekabetleri 

önlemeli, Batı Avrupa ve Kuzey Doğu Asya da üsler kurulmalıdır. Başkan Bush iktidara 

geldiğinde ABD 300 milyar dolar civarında harcama yaptı. Böylece, büyük savunma giderleri 

herhangi bir yerde herhangi bir kimseyi caydıracak güveni sağlayacaktır. Başka hiçbir güç 

Amerika’nın askerî üstünlüğüne meydan okuyabilecek durumda olamayacaktır. Dolayısıyla, 

bu durum açıkça kendi üzerine bir silâh yarışı alan bir süper güç tarafından alkışlanmaktadır. 

Dahası, bu strateji açık bir şekilde ön almaya, hatta önlemeye yönelik askerî eylemin 

olanaklılığına değinmektedir. “ABD’ li personel ve resmi görevlilerin korunmasını temin 

etmeyi ve arttırmayı hedefleyen Amerikan Askerlerini Koruma Yasa’sını sonuna kadar 

uygulayacağız.”69 Kısacası, yeni strateji üstünlük, ön alma ve önleme unsurlarının küresel bir 

bağlamda ulusal haklar ve sorumluluklar olmasını talep etmektedir.70  

Irak Savaşı: “ABD 25 Ekim 2002 de teröre yataklık ettiği veya edeceği ve silahsızlanma 

konusundaki yükümlülüklerini ihlal ettiği ve elindeki kitle imha silahlarını sorumsuzca 

kullanacağı gerekçeleri ile BM Güvenlik Konseyinin izni olmaksızın oluşturulacak bir 

koalisyon ile Irak’a karşı kuvvet kullanabileceğini resmen açıklamıştır.”71 Güvenlik konseyi 

ise alternatif yollar aramış ve ihlalleri kabul edilebilir bir davranış gibi gösteren ‘yatıştırma’ 

teorisini kullanmıştır. Konsey 1483 sayılı kararla ABD ve İngiltere’nin birleşik bir 

komutanlık altında işgalci güç statüsünde bulunduğunu ve işgal gücü olarak uluslararası 

hukuk uyarınca özel yetkilere sahip oldukları açıklanmıştır. BM ve uluslararası hukuk ABD 

tarafından sçici ve ayrımcı bir biçimde işletilmiştir. Bu gelişme insanlık yararına yürütülen 

terörle mücadelenin Pax Romana’ ya benzeyen Pax Americana ile yani hegemon bir 

uluslararası hukuk sistemiyle sonuçlanabileceğini vurgulaması açısından önemlidir. 2003’teki 

savaşın nedenleri şunlar olarak gösterilmiştir: Irak’ın kitle imha silahları 

bulundurması(ispatlanamadı), El Kaide örgütü ile bağının bulunması ve demokrasi getirmek 

istenmesi. Demokrasi önemli bir konudur lakin uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması 

demokrasiden daha önemlidir. İşgali insani müdahale ile açıklamak BM Antlaşması, örf ve 

hukukuna aykırı olduğu için doğru değildir. Lakin ABD’nin asıl niyeti bu değildir. Zira asıl 
                                                        
69 a.e, s 253.  
70 Peter Volten, Küreselleşmenin Amerika ve Avrupa Güvenlik Stratejilerine Yansımaları, Genel Kurmay 
Başkanlığı, Birinci Sempozyum Bildirileri, Ankara,  Genel Kurmay Askeri Tarih Ve Stratejik Etüt Başkanlığı 
Yayınları, 2003, s.169. 
71 Özen, Taşdemir, a.e,s.102. 
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amaç 11 Eylül ile yeni bir düzeni oluşturmak, askeri ve ekonomik yönden güçlü olan 

ABD’nin bu üstünlüğünü siyasi ranta ulaştırmaktır. Irak’ın seçilmesinin nedenleri ise şer 

ekseni içinde olmasının yanı sıra Körfez savaşı ile iyice yıpranmış olması ve zengin petrol 

kaynaklarından yararlanarak olası rakiplere karşı elini güçlendirme isteğidir. Fakat ABD’nin 

tartışılmaz tek hedefi dünya imparatorluğudur. Irak savaşı Dünyayı ve Ortadoğu’yu yeniden 

biçimlendirecek sürecin ilk adımı sayılabilir “Afganistan ve Irak’taki savaşlar mükemmel 

tugaylar kadar uzun süreli olarak bölgede kalacak ve hedef ülkede rejim değişikliği ve ülke 

inşası kapsamındaki görevlerini de yerine getirecek bir yapılanmaya ihtiyaç olduğunu 

göstermiştir Irak’ta yürütülen savaşın başarısızlığı üzerine ABD Savunma Bakanlığı 

hedeflerini yeniden belirlemeye başladı. Söz konusu hedefler öncelikler ve buna uygun 

kabiliyetler listesi hâline getirildi.
 
Hava, deniz, kara ve ISR (istihbarat, gözetleme, keşif) 

vasıtalarını entegre edecek müşterek bir harekât konsepti çerçevesinde yeni bir kabiliyet 

edinim planı geliştirildi. Akıllı ve çabuk cevap veren bir lojistik sistem de dâhil olmak üzere 

daha hafif, çevik, kolayca intikal edebilir ve kullanılabilir askerî birlikler oluşturulması 

planlanmaktadır. Kilit liderlik kadrolarına müşterek harekât tecrübesi olan askerler 

yerleştirilmekte, aktif ve ihtiyat kuvvet oranları yeniden dengelenmektedir.”72 

“ABD diğer küresel güç odakları ile de işbirliği içinde olmak istemektedir. NATO ve AB 

küresel terörizmin kurutulmasında önemli rol oynayabilir. NATO müttefikleri 3 Ekim 2001 

tarihinde terörizmle mücadelede şu hususları kabul etmişlerdir: “İstihbarat paylaşımı ve 

terörizm tehditlerine karşı işbirliği, İttifak üyelerinin terörizm tehditlerine karşı mücadele 

kabiliyetlerini geliştirmelerine yardımcı olmak, Üyelerin topraklarında güvenliği artırmak için 

gereken önlemleri almak, NATO’nun güvenlik sorumluluğunda olan alanlarda gereken 

teçhizatı sağlamak, Hava taşımacılığında güvenliği sağlamak, NATO topraklarındaki askeri 

üslerde üyelerin gereken faydayı sağlamalarına izin vermek.”73 

Büyük Orta Doğu Projesi ve ABD: “ABD hem Orta Doğudaki enerji kaynaklarına 

ulaşılabilirliği sağlamak hem de burada bulunan, kendince aykırı ilan ettiği ülkeleri yeni 

uluslar arası düzene uydurmak amacıyla (Büyük Ortadoğu Projesi çerçevesinde) buralara 

saldırı düzenlemektedir.”74 11 Eylül sonrası yeni düzeni oluştururken önemli bir parçalardan 

biri de Ortadoğu’dur. “2007 verilerine göre bilinen petrol rezervleri yaklaşık 740 milyon varil, 

                                                        
72 Sait Yılmaz, a,e, s.33. 
73 Didem Yaman, “Nato’nun Yeni Görevi: Terörizmle Mücadele Ve Bu Eksenle Atılan Adımlar”, Uluslararası 
Hukuk ve Politika Dergisi (UHP), Cilt: 2, Sayı: 7, 2006, s. 41-53. 
74 Ahmet Özer, “11 Eylül Bölünen Dünya ve Çatışma”, İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt 4 Sayı 2, Yıl 2007. 
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doğal gaz rezervlerinin de yaklaşık 2500 trilyon metreküp olduğunu gösteren Ortadoğu 

bölgesi, zengin enerji kaynakları nedeniyle küresel güçler için vazgeçilmez konumdadır.”75 

Bölgenin zenginliğine rağmen ülkeler az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerdir ve bu 

bağlamda istikrarsızlık söz konusudur. Etnik ve dinsel kökenli çatışmalar, düşük refah 

seviyesi insan hakları ihlalleri bölgeyi müdahaleye açık hale getirmiştir. “Büyük Ortadoğu 

Projesi politik platformda ilk defa 1995 yılında Clinton döneminde dile getirildi. Yine aynı 

dönemde 1997’de muhalefetteki cumhuriyetçilerin İsrail lobisi ile birlikte hazırladıkları “Yeni 

Bir Amerikan Yüzyılı Projesi’’ adlı raporun “ Büyük Orta Doğu’da Çatışma Kaynakları” 

başlığındaki bölümünde; ABD’nin bölgedeki çıkarlarının yanı sıra, İsrail’in güvenliği, karşı 

bir bölgesel gücün çıkışının engellenmesi, petrol bölgelerine ulaşım, bölgede yapılması 

gereken siyasi ve ekonomik reformlar, bölge istikrarının sağlanması, terörizmin engellenmesi 

ve kontrol altına alınması gibi konulara yer verilmekteydi.”76 Bush Döneminde de bölgeye 

demokrasi, insan hakları, kadın hakları alanında yenilikler getirmek bağlamında yer 

verilmiştir.  George W. Bush 6 Kasım 2003 tarihinde BOP’ un Amerika’nın yeni Ortadoğu 

stratejisi olduğunu ilan etti. “Büyük Ortadoğu Projesi  ya da Genişletilmiş Ortadoğu Projesi 

bir taraftan Irak ve Afganistan’da yaşanılan bu başarısızlığın üstünü kapatmaya çalışan bir 

girişim, diğer taraftan da güvenlik- demokrasi ilişkisini dünyanın siyasal açıdan en istikrarsız, 

demokrasi açısından en eksik; ama ekonomi açısından da en emperyalist duygulara en açık 

bölgesine yerleştirmeye çalışan bir proje”77 

 “GBOP Ve Avrasya’nın Dönüşümü Projesi ile ABD bölgeye yönelik 4 temel strateji 

gütmektedir. 

1-Enerji kaynakları üzerinde güvenlik denetimi ve kesintisiz erişimin sağlanması 

2-Çin ve Rusya’nın baskı altına alınması ve kontrolü 

3-Bölgede ABD’nin dünya hâkimiyetini sağlamaya yönelik yeni ve kalıcı askeri üslerin temin 

edilmesi 

4-Bölgenin ABD denetiminde demokratik dönüşümünün sağlanması.”78 

 

                                                        
75 Atvur, a.e, s.1-14. 
76 a,e, s. 1-14. 
77İzzet Kaçar, BOP ve Küresel Terör,  Polis Bilimleri Dergisi,  
http://www.emniyet.gov.tr/egitim/dergi/eskisayi/42/makale/Dr_Izzet_KACAR.htm, (15,11,2009). 
78 Özen, Taşdemir, a.e, s. 133. 
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Orta Asya Ve ABD: “ABD’nin stratejik çıkarları açısından Orta Asya Bush yönetimi ile 

birlikte Stratejik Partner kavramı yerine rakip kelimesiyle anılan ekonomik büyümesi son 

yıllarda yüzde 10’lar civarında seyreden, 2020li yıllarda GSMH’ sının ABD’ye yaklaşacağı 

tahmin edilen, dünyanın sayılı askeri ve nükleer gücüne sahip en muhtemel küresel rakibi 

Çin’e komşu bir coğrafyaya nüfuz etme fırsatı vererek ABD merkezli tek kutuplu dünya 

düzeninin yakın gelecekte sürdürülmesinin önemli bir sacayağının Orta Asya 

oluşturmaktadır.”79 “ABD, Orta Asya Cumhuriyetlerinin demokratik olmayan ve insan 

haklarına saygı göstermeyen rejimlerinin zarar görmesi halinde, bunların yerine kurulabilecek 

demokratik yönetimlerin büyük ölçüde Orta Asya'da giderek güç kazanan İslamî eğilimleri ve 

Taliban benzeri grupları iktidara getirebileceğinden endişe duyduğundan, Orta Asya 

ülkelerinin yönetimlerine karsı herhangi bir yaptırım uygulamaktan kaçınmaktadır. Bunun 

yanı sıra, otokritik yönetimlerin ABD ile yakın işbirliği içine girmeleri halinde ortak düşman 

olarak nitelendirilebilecek İslami örgütlere karsı birlikte mücadele edilmesi mümkün 

olacaktı.”80 Maddi kaygılar insan hakları ihlali kontrollerinin önüne geçmişti. Bölgedeki 

Radikal İslami grupların küreselleşemeye duydukları tepki ABD için rahatsızlık verici bir 

durumdu. Zira küreselleşme etrafında şekillenen ABD ulusal güvenlik belgeleri bölgeye 

müdahaleyi gerekli kılıyordu. ABD bölgede Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan hava 

sahalarından yararlanarak El-Kaideye karşı konuşlanmıştır. “Yeni muhafazakâr görüsü 

benimseyenlere göre, ABD'nin küresel hâkimiyetini güçlendirebilmesi ve bunu uzunca bir 

süre devam ettirebilmesi ancak Afganistan operasyonu öncesine kadar giremediği Orta Asya 

bölgesine girmesiyle mümkün olabilir. Bu atılım, büyük enerji kaynakları nedeniyle jeopolitik 

ve jeostratejik önemi 20. yüzyılın basına nazaran artan Orta Asya bölgesini denetleme imkânı 

sağlayacak, bu denetim de Mackinder'in "merkez bölge" olarak isimlendirdiği Avrasya 

coğrafyasında söz sahibi olma imkânını yaratacaktır. Diğer taratanda, Rusya, Çin ve 

Hindistan'ın birlikte hareket etme eğilimleri içine girdiği bir dönemde attığı bu adımla ABD, 

kendisine meydan okuyabilecek bir gücün Asya'da yükselmesini engelleyebilecektir. 

Brzezinski daha 1998'de"Avrasya bölgesi ABD için baslıca jeopolitik ödüldür" diyerek, 

bölgenin ABD açısından önemini vurgulamıştı.”81 ABD uluslararası terörizmle mücadele 

kapsamında, içlerinde Özbekistan ve Pakistan’ın da bulunduğu dokuz ayrı ülkede, 13 üs 

oluşturma kararı almıştır. ABD üs oluşturma girişimlerine ilâve olarak yine uluslararası 

                                                        
79 Gökçe, Akgün, Değişen Dünya Politikasında Türkiye’nin Rolü, 11 Eylülün Getirdiği Fırsatlar, Riskler Ve 
Tehditler, (ed) Uğur Demiray, Orhan Gökçe, Edibe Sözen, Türkiye’nin ABD Ve AB Denklemi, a.e, s.158. 
80 Çağrı Erhan, “ABD’nin Orta Asya Açılımları ve 11 Eylül Sonrası Yeni Açılımları”, Stradigma Aylık Strateji 
Analiz Dergisi, Ekim 2003, Sayı 9, s.12. 
81 Erhan, a.e, s.15. 
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terörizmle mücadele kapsamında Güney Asya ve Pasifik’te birçok ülke ile ikili iş birliğine 

girmiştir. Amerika’nın güç bağlamında temel hedefleri Orta Asya ülkelerinin zengin petrol 

kaynaklarını batılı şirketler aracılığıyla dağıtmak, nükleer gücünü arttıran İran’ı kontrol 

etmek, Hindistan ve Pakistan gibi yeni güçlere müdahale edebilecek alan sağlama, Çin halk 

cumhuriyeti ile ilişkilerini geliştirmektir. 

2006 Ulusal Güvenlik Stratejisi Belgesi: ABD önleyici saldırı politikasını güvenlik 

stratejisi içerisinde devam ettirmiştir. ABD için en büyük tehdit olarak İran görülmüş ve 

nükleer hırslarını bıraktırmak için diplomatik ilişkiler kurulması gereğini vurgulamıştır. 

Nükleer ve diğer silahların yayılması konusunda diplomasiye önem verdikleri belirtilse de 

gerekirse güç kullanımının olabileceği de vurgulanmıştır. 2002 politikalarıyla başarısız 

olduğunu fark eden ülke söylemini insanlık mücadelesi olarak tekrarlayıp işbirliği yollarını 

aramıştır zira tek başına kaybetmek istememektedir. Belge Genişletilmiş Ortadoğu Projesine 

destek aramaktadır. Ulusal Füze Savunma Sistemi Ve Ortadoğu’da yer alan ve NATO üyesi 

olmayan ülkelerle de gerekirse işbirliği yoluna gidilmesi açıklanmıştır. Despotik ülkeler 

olarak Kuzey Kore, İran, Suriye, Küba, Belarus, Burma sayılmakta Çin etkin demokrasiler 

içinde tanımlanmadan askeri şeffaflıktan uzak kuşkulu devlet sayılmaktadır. İşbirliği ülkeleri 

olarak öncelikle batı yarıküreye yer verilmektedir. Latin Amerika, Afrika Ve Ortadoğu 

bölgelerine düşmanlık kazandığı için önem vermektedir. NATO’nun etkin demokrasi 

mücadelesinin etkin ortaklarla verilmesi gerektiğini vurgulanmaktadır. Demokrasi açıkları 

olan Rusya’ya ise her an öteki olabilecek bir bakış açısı ile bakılmaktadır. 2002 belgesinde 

olduğu gibi bunda da Türkiye’nin adı geçmemektedir. Hindistan bölgesel güç olarak 

övülmektedir. 2002 belgesindeki saldırıya uğramış ABD’nin meşru müdafaa durumu ve ona 

yapılanın tüm müttefiklerine yapıldığı savından insanlığın geleceği savına geçilmiştir. Bu da 

Ortadoğu ve Ulusal Füze Savunma sistemini sadece ABD’nin güvenlik alanından 

çıkarmaktadır. Bu belgede ABD süreci tek başına sürdüremeyeceğini kapalı da olsa itiraf 

etmektedir. Kısaca belge küresel sistemdeki çatışmaları ideolojik, topyekûn bir mücadele 

olarak değerlendirmektedir. George W. Bush ile beraber kuvvetler ayrılığı sistemi çok fazla 

zara görmeye başladı. Bush kendinden önceki başkanların olağanüstü dönemlerde aldıkları 

yürütme ayrıcalığını Anayasanın başkana verdiği doğal (inherent) yetkiler olarak 

görmekteydi. Ve 11 Eylül sonrasında bu yetkilerini terörle mücadele için kullanmıştır. 

“Özgürlüğü temsil eden Amerika ile özgürlükten nefret ettiği varsayılan El Kaide arasındaki 
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ideolojik savaşta Amerika’nın Tanrı tarafından verilen görevi dünya uluslarına terör 

ideolojisine alternatif oluşturarak özgürlük getirmektir.”82  

Nixonla başladığı iddia edilen emperyal başkanlık sistemi Ronald Reagan ile tekrar 

yükselişe geçmiş ve başkan Bush ile de 11 Eylülden sonra son aşamasına ulaşmıştır. Bush 

dönemindeki en önemli problemler ise şunlardı: BM ve uluslararası hukuku önemsememek, 

sanık haklarını ihlal etmek, yasadışı tutuklamalar, Ebu Garip ve Guantanamoda tutuklulara 

işkencelerin yapılması ya da yapılabilecek ülkelere gönderilmesi. Bush ve ekibinin İslami 

radikalizme karşı soğuk savaş diye niteledikleri mücadelelerinde başkan tavrını dini 

boyutlarla da belirlemiştir kendisine bu görevin Tanrı tarafından verildiğini belirmiştir. Bu 

iddianın önemi ise Tanrı tarafından görevlendirilen birinin hata yapmayacağı ve diğer devlet 

organlarına ihtiyaç duymayacağıdır. Böylece ulusal güvenlik ve dış politika alanında Bush 

kendisi tek yetkili göstermek için meşruiyet kazanma yollarına da gitmiştir.  

11 Eylül 2001 sonrası ABD Savunma Bakanlığı, savunma kurumlarının dönüşümünü 

amaçlayan altı aşamalı bir stratejiyi uygulama kararı almıştı. Bu altı aşama sırası ile;
 
“1. ABD 

anavatanı ve yurtdışındaki üslerini korumak. 2. Uzak tehditler için kuvvet tasarlamak ve 

takviye etmek. 3. Tehdit neredeyse oraya odaklanarak düşman sığınaklarını belirlemek. 4. 

Enformasyon ağının korunmasını sağlamak. 5. Daha etkin müşterek operasyonlar için bilgi 

teknolojisinin kullanılması ve 6. Uzaya engelsiz çıkışın sağlanması ile uzayla ilgili imkân ve 

kabiliyetlerin korunması” idi.”83 

“Bush döneminde hukuki danışmanlık yapan avukatlar başkanın gücünü artırmak 

amacıyla Anayasayı yeniden yorumlayarak yeni paradigma adında bir anlayış ortaya 

attılar.”84 Buna göre başkan başkumandanlık yetkisinden kaynaklanan otoritesi ile kongre ve 

yargının denetimine tabi olmadan ulusal güvenlik için her türlü eylemi yapabilir. Aynı 

zamanda üniter yürütme teorisi denilen ve terörle mücadele sınırsız yetkisi olan başkanı 

yürütme içinde tek yetkili gördüler. Kongrenin başkanın ulusal güvenlikle ilgili konularda bu 

kadar yetkili olmasına ses çıkaramamasının nedenleri ise; seçmen ve kongre üyelerinin dış 

politikadaki bilgisizliği, abartılan tehlikeler yüzünden başkanla işbirliği yapmak zorunda 

hissedilmesi, kriz dönemleri başkanı destekleme tavrı, ulusal güvenliğin siyasallaşması. 

Amerika’nın güvenlik politikasını etkileyen diğer konuda Mesihçi militarizmdir. Buna göre; 

demokratik olmayan ülkelerle savaş ulusal çıkarlar için gerekli ve iyi görülür.  

 

                                                        
82 Tanıyıcı, Akgün, a.e,s. 124. 
83 Sait Yılmaz, a.e, s. 29. 
84 Tanıyıcı, Akgün, a,e, s.133. 
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Emperyal Başkanlık Dönemleri Araçları 

G.W Bush dönemi emperyal başkanlığın zirvesidir. Emperyal başkanlık başkanın iç ve 

dış siyasaette tek taraflı ve gizlilik içinde hareket etmesidir. Bunun iç politikaya yansıma 

halleri; ulusal güvenlik nedenleri, yürütmeden bilgi saklanması, kongre fonlarının 

harcanmaması, basının sindirilmesidir. Terimi ilk kez Schkesinger kullanmış ve bu yapının 2. 

Dünya Savaşı ile başladığını belirtmiştir. Bu yapılanma kuvvetler ayrılığına zarar verir.Bush 

dönemi iç politika yozlaşırken dış politikada tek taraflılık artmıştır. Masumiyet karinesi, Tabii 

mahkeme ve sanık hakları ihlalleri örülmüştür. 

1-“İmza Beyanları: Yasanın uygulamasını kısıtlamak için başkan tarafından 

oluşturulan araç. Yasama organının yasa yapma yetkisi gasp edilir. Bush bu aracı en çok 

kullanan başkan olmuştur. İşkenceyi yasaklayan yasada imza beyanı ile işkence ile ilgili kısım 

çıkarılmıştır. Zira Bush’a göre terörle mücadelede ülke güvenliği için işkence yapılabilir.  

2-İdari Emir: Yasa hükmündeki başkanlık direktifleridir.”85 İç güvenlik bakanlığını 

kurulması ve Amerikan vatandaşı olmayan terör şüphelilerinin yakalanması idari emirler 

yoluyla yapılmıştır.  Bush 2005 yılında Ulusal Güvenlik Teşkilatına uluslar arası elektronik 

posta ve telefon görüşmelerinin denetlenmesi emrini de bu düzenleme ile vermiştir. 

3-Gizlilik: Amerika’dan yurt dışına yapılan telefon görüşmelerinin dinlenmesi 

mahkemeden gizli yapılmıştır. Bunu kongrenin 11 Eylülden sonra başkana verdiği güç 

kullanma ve anayasanın verdiği başkumandanlık yetkisine dayandırmıştır. 

Bush işkence yapma hakkının olduğunu ve Cenevre Sözleşmesini uygulamayacağını 

açıkça belirten ilk başkandır. Bunu da ülkeyi terörden kurtarmak amacıyla yapacağını 

belirtmiştir. 

2007 yılında Bush yönetiminin baskısıyla kongre ‘dış istihbarat takip yasasını’ 

değiştirip mahkeme kararı olmadan dinleme yapılmasına izin vermiştir. Bu da insan hakları 

ihlallerinin kongre tarafından göz yumulduğuna örnektir. Terörle mücadelede teröre destek 

veren ülkelerin kaynaklarının dondurulması ve bu türeden eylemlerinin yasaklanması 

stratejilerin ekonomik boyutunu vurgulamaktadır, Hazine bakanlığı bu alanda 

yetkilendirilmiştir. 1953’ten bu yana cumhuriyetçiler yasama ve yürütmede etkili olan 

cumhuriyetçiler başkanın güçlenmesini sağlamıştır.Tüm bunlara karşın kongrenin tepkisiz 

kalmasının nedenleri ise; Yürütmenin bilgi saklamaları yapması, Cumhuriyetçilerin başkanı 

eleştirmemesi, kongrenin dış ve güvenlik politikası hatalarını denetlemedeki etkisinin 

azalması ve kurumsal kimliğinin kaybolmaya başlaması gösterilebilir.  

                                                        
85 a.e, s.150. 
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ABD’de Yeni Reformlar 

1-Patriot (Yurttaşlık)Yasası, “Terörle mücadele anlayışında yaşanan adli ve idari anlayışın 

değiştiğinin en bariz göstergelerinden birisidir.”86  Amerika’yı Terörizmi Önlemek Ve 

Engellemek İçin Gerekli Uygun Araçları Sağlayarak Güçlendirme Ve Birleştirme Yasasının 

kısaltılmış adıdır. Ülke içinde geniş haber toplamak için FBI’ı görevlendirmiştir. Yasa terörle 

mücadelede arama ve el koymalara, dinlemelere yapılacak sınırlandırmaları azaltmaktadır. 

Yeni yasayla beraber UGT mahkeme izni olmadan dinleme süresini üçten kırk beşe 

çıkarmıştır. Yönetim terörle mücadele bağlamında yakalanan esirlere illegal düşman savaşçısı 

tanımlamasını yapıp Başkanın yetkileri altına vermiştir. 

2-İç Güvenlik Örgütü: 2003 yılında faaliyetine başlamıştır. Sınır içinde terörist saldırılarını 

önlemek, ülkeyi terör saldırılarına kapalı hale getirmek, verilen zararları düşürmek gibi 

hedefleri vardır. 

3-İstihbarat Reformu Ve Terörizmi Engelleme Kanunu: Bu yasayla tüm istihbarat 

kurumlarının organize edecek yeni Ulusal İstihbarat Müdürlüğü oluşturulmuştur. Amaç 

istihbarat örgütleri arasındaki iletişimi sağlamak ve 11 Eylül saldırıları gibi terörist 

saldırılarını engellemekti.   

Guantanamo ABD toprağı görülmediği için federal mahkeme yetkilerinin 

uygulanmadığı bir alanken deniz üssü Amerikan üssü olduğundan uluslararası antlaşma 

hükümleri de geçerli görülmemektedir. Böylece esirler hiçbir sınırlama olmadan 

sorgulanacaktı. Bush’un gerekçesi yine terörle dünya çapındaki mücadelesi idi. Bush ayrıca 

sorgulamaları askeri komisyonlarla yürütüp kariyer bürokrasisini dikkate almamıştır. 

Memolar yani hukuki mütalaalar işkenceyi meşrulaştırmıştır. Zira 9 Ocak 2002 tarihli bilgi 

notunda John Yoo ve J. Delahunty Cenevre konvansiyonunun devlet olmayan bu nedenle 

uluslar arası anlaşmalara taraf olmayan El Kaideye uygulanamayacağını belirtir. Ya da 1 

Ağustos 2002 tarihinde Jay S. Bybee işkenceyi ancak bir organın işlevini yitirmesi ya da 

ölüme eşlik eden bir acının şiddetiyle tanımlayabileceklerini belirtmesi de meşruluk 

araçlarındandır.  El Kaide ile Saddam arasındaki bağlantı da Bush yönetimi tarafından Irak ı 

işgal etmek ve halkı buna hazırlamak içim kurulmuştur.  

Amerika da 11 Eylülden sonra yapılan tüm insan hakları ihlalleri Başkanın 

başkumandanlıktan kaynaklanan doğal yetkileri olarak gösterilmiştir. Özellikle sanık hakları 

ihlal edilmiştir. “Gözaltına alınan kişileri özellikle ceza yasasına tabi tutmadılar; çünkü bu 

durumda gözaltı süresi sınırlıdır. Bu hakkı yok etmek için vatandaş olmayanlar göçmenlik 

                                                        
86 İhsan Bal, Terörizm, Terör, Terörizmi, Küresel Terörle Mücadelede Ulusal Ve Bölgesel Deneyimler, Ankara, 
USAK Yayınları,2006, s.178.  
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yasasını ihlalden gözetim merkezlerine alındılar ve böylece içeride yıllarca tutulabilmelerinin 

yolu açıldı. Daha sonra “Özel Kayıt Yasası” adı altında 25 ülkeden —tabii çoğunluk Arap 

ülkesi— erkeklere (bu yasa havaalanlarında kadınlara da uygulanabiliyor) yaşadıkları 

Amerikan şehirlerindeki göçmen bürolarına gidip kayıt olmaları şartı getirildi. Kayıt 

sürecinde konu hakkında hazırlıksız ve hayli bilgisiz memurların gazabına uğrayan binlerce 

kişi yanlışlıkla sınırdışı edildi.”87 

 

OBAMA Dönemi Amerikan Güvenlik Politikası 

“4 Temmuz 2009 da Obama Kahire konuşmasında, tamamı Bush dönemin ulusal 

güvenlik stratejileri belgelerinde yer alan yedi temel konuya değinmiştir. Bunlar Afganistan 

ve Irak’taki durum, Filistin sorunu, başta nükleer olmak üzere kitle imha silahlarının 

yayılması problemi, demokrasinin dünyaya yayılmasının sağlanması, din özgürlüğünün 

dünyadaki herkes için korunması, kadın haklarının korunması ve küreselleşmenin ekonomik 

fırsatlarından yararlanılmasıdır.”88 Küresel ekonominin serbest piyasa ile şekillenmesi 

noktasında Bush ile aynı fikirde olan Obama farklı olarak ABD’nin çevreye açılması 

gerektiğini vurgulamıştır. Bush dönemi ulusal güvenlik stratejisinin en önemli konusu olan 

terörle mücadele konusunda Obama Bush hükümeti ile hem fikirdir. Ancak sadece sert 

güvenlik önlemleri değil aynı zamanda ekonomik ve refah artırıcı önlemelere de ağırlık 

verileceğini vurgulamıştır.  Bu hedefle Obama Amerika’nın askerlerini Afganistan’da tutmak 

istemediğinin yanında orada askeri üs de bulundurma niyetinde olmadıklarını, şiddet yanlısı 

aşırı uçların Afganistan’da daha fazla bulunmadıklarından emin olunduğunda Amerika’nın 

her bir askerini memnuniyetle geri çekmek istediğini belirtmiştir. Küresel terörle mücadele 

devam edecek iken yöntemler değişmiştir. Obama daha çok diyalog ve çok taraflılık yanlısı 

gözükmektedir. Kitle imha ve nükleer silahların kimseye yarar sağlamayacağını belirten 

Obama engellenmeleri konusunda Bush ile aynı fikirde olmakla beraber yöntem konusunda 

daha yumuşaktır. Diğer taraftan Obama Irak’taki bütün kuvvetlerini 2012 yılına kadar geri 

çekeceklerini belirtmiştir. Obama bilhassa nükleer silah üretimi konusunda çalışmaları 

nedeniyle Bush hükümeti döneminde sertleşen İran- Amerika ilişkilerini düzeltmek için adım 

atmaya hazır olduğunu bildirmiştir. 

                                                        
87Aslı Bali, , “11 Eylül Sonrasında ABD’de Güvenlik Politikaları Ve İnsan Hakları Üzerine Aslı Bali İle 
Söyleşi”, Kültür Ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar Dergisi, Ekim 2006, sayı 1. 
http://www.feministyaklasimlar.org/magazine.php?act=viewall&cid=20 (5,12,2009). 
88 Enver Bozkurt, “ Bush Dönemi Ulusal Güvenlik Stratejisi’nin Obama Döneminde Sürdürülebilirliği”, 
http://idc.sdu.edu.tr/tammetinler/teror/teror14.pdf. (12,11,2009). 
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 ABD 2001’den bu yana Afganistan, Irak ve diğer bölgelerde hegemonyasını tam 

anlamıyla yerleştirebilmek adına yaptığı askeri operasyonlar için 1,2 trilyon doların üzerinde 

para harcamıştır. Bu rakam içinde, ABD’nin Ortadoğu ülkelerine savaşa desteklerinden dolayı 

yaptığı yardımlar, gizli ödenekler, imha edilen askeri araçlar ve hükümetin yaralı askerlere 

yaptığı sağlık harcamaları yer almamaktadır. Bunlarla birlikte bu rakamın 4,5 trilyon dolara 

ulaştığı tahmin edilmektedir. Ancak yapılan tüm harcamalara rağmen ABD, Irak ve 

Afganistan ve diğer Ortadoğu ülkelerindeki askerlerinin ve üstlerinin güvenliğini sağlamayı 

başaramamıştır. Zira 2001’den bu yana yürütülen operasyonlar neticesinde Irak ve 

Afganistan’da resmi rakamlara göre 5.881 ABD askeri ölmüştür. ABD’nin Irak ve 

Afganistan’da gerçekleştirdiği operasyonların yarattığı maliyet, ABD ekonomisinde büyük bir 

gerilemenin yaşanmasına ve ABD bütçesinin sürekli açık vermeye başlamasına neden 

olmuştur.89 

22 Mayıs 2010’da,  West Point Akademi de, ABD Başkanı Barack Obama tarafından 

çeşitli unsurları açıklanan ulusal güvenlik strateji belgesinde şu husular yer almaktadır: 

"Radikalleşen şiddetle mücadele, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ve nükleer 

maddelerin güvenliğinin sağlanması, iklim değişikliği ve sürdürülebilir küresel büyüme, 

ülkelerin kendi kendilerine yetmeleri için destek verilmesi, çatışmaların önlenmesi ve 

yaraların sarılmasına yardım edilmesi Obama tarafından öncelikli politikalar olarak 

sıralanmıştır.90 

Obama’nın ilk başkanlık döneminde aldığı sonuçlar şunlar olmuştur:  

Birinci dönemin ilk üç yılında Irak’taki asker sayısı aşamalı olarak artırıldı ve 

askerlerin bir bölümü ancak 2011 Aralık ayında tahliye edildi. Afganistan’da ise hâlâ 60 bine 

yakın ABD askeri bulunduruluyor. Guantanamo Hapishanesi ise kapatılmadı. Yine de işgal 

edilmiş ülkelerden çekildi çekilecek bir ABD profili ile, Fransa’nın başı çektiği ama ABD’nin 

gizliden destek verdiği Libya saldırısı dışında kaydadeğer başka bir sıcak temas yaşanmaması 

Obama’ya, başka faktörlerin yanısıra ikinci dönem Başkanlık imkânını yaratan etkenler 

arasındadır. Bu başka faktörlerin arasında öne çıkan ise, 2011’de Arap Dünyasında meydana 

gelen halk ayaklanmalarının sonrasında gelişen politik atmosferdir. 

Arap dünyasındaki beklenmedik gelişmeler, diktatörleri devirmek için ayağa kalkmış 

halkların, bir rejim değişikliği gündeme gelmese de burjuva demokratik sistemin; seçim, yeni 

bir anayasanın hazırlanması gibi kimi süreçlerinin işler hale gelmesinin yolunu açan 

                                                        
89 Ataman, Gökcan, a,e,  s. 219. 
90 Aslıhan P. Turan, “ABD’nin Yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi ve Türkiye’ye Olası Etkileri”, 
http://www.bilgesam.org/tr/index.php?option=com_content&view=article&id=1710:abd-yeni-ulusal-guevenlik-
stratejisi-ve-tuerkiyeye-olas-etkileri&catid=175:analizler-abd (02.09.2013). 
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eylemleri; bu eylemlerin sonuçlarını fazla sorun yaşamadan kendi lehine çevirme imkânı 

bulan Obama’ya ek bir fırsat sağlayabilmişti. ABD ekmek, onur ve hürriyet için ayaklanan 

ancak politik bir programdan ve gelecek hedefinden yoksun Tunus ve Mısır halkının devirdiği 

diktatörlerden sonraki boşluğu, herhangi bir askeri müdahaleye gerek duymaksızın maniple 

edebilmiş, üstelik bu ayaklanmaları destekler göründüğü için de saldırgan ülke imajının 

özgürlük yanlısı bir ülkeye dönüşmesi için bu süreci olabildiğince kullanmıştı.91 

27 Mayıs 2010 tarihinde yayımlanan Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi 52 sayfadan 

oluşmaktadır. Ve içeriğinde şu hususlar yer almaktadır:  

“ABD’nin önündeki savaşlarla mücadele ederken, bunun ötesindeki ufku da görmesi 

gerektiğini, sınamaların üstesinden gelmek ve daha güçlü ve güvenli bir dünyaya ulaşmak için 

ABD’nin, ulusal yenilenmeye ve küresel liderliğe ilişkin bir strateji izlemesi gerektiği 

üzerinde durmuştur. ABD ordusunun ABD’nin güvenliği için bir köşe taşı olduğunu ancak, 

güvenliğin diğer unsurlarla da tamamlanması gerektiğini belirten Başkan Obama, genç bir 

yüzyılın yükünün ABD’nin omuzlarına bırakılamayacağını, eski ittifakları güçlendirerek, yeni 

sınamalarla mücadele için modernleştireceklerini, uluslararası standartları ve kurumları 

güçlendireceklerini, yeni ve daha derin ortaklıklar tesis edeceklerini kaydetmiştir. Ulusal 

güvenlik stratejisi, uzun dönemde liderliğin canlandırılmasına odaklanırken, öncelikler 

konusunda acil eylemleri de kolaylaştırmaktadır 

ABD’nin çıkarları süreklilik arz etmektedir. Bu çıkarlar: 

- ABD’nin, vatandaşlarının, müttefiklerinin ve ortaklarının güvenliği, 

- Fırsat ve refahı artıran serbest bir uluslararası ekonomik sistemde, güçlü, yenilikçi ve 

büyüyen bir ABD ekonomisi, 

- Evrensel değerlere yurtiçinde ve yurt dışında saygı duyulması, 

- Güçlü işbirliği aracılığıyla, küresel sınamalarla mücadelede barışı, güvenliği ve 

fırsatları 

artıran bir uluslararası düzenin ABD liderliğiyle geliştirilmesidir. 

ABD stratejik yaklaşımı, istediği dünyaya kavuşmak için dört ulusal çıkarın elde 

edilmesi yönünde uygulamalıdır. Bu dört çıkar ise; 

- Güvenlik: ABD’nin, vatandaşlarının ve müttefikleri ile ortaklarının güvenliği. 

- Refah: Fırsat ve refahı artıran açık bir uluslararası ekonomik sistemde, güçlü, yenilikçi 

ve büyüyen ABD ekonomisi. 

- Değerler: Evrensel değerlere yurtiçinde ve yurt dışında saygı duymak. 

                                                        
91Nuray Sancar, “Obama’nın ikinci döneminde 'yumuşak güç'ün sonrası”, 
http://www.ozgurlukdunyasi.org/arsiv/257-sayi-236/650-nuray-sancar (03.09.2013).  
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- Uluslararası Düzen: Küresel sınamalarla mücadelede daha güçlü işbirliği aracılığıyla barış, 

güvenlik ve fırsatları artıran ABD liderliği tarafından uluslararası düzenin geliştirilmesi. 

ABD, El-Kaide ve yandaşlarına karşı küresel bir kampanya sürdürmektedir. Bu bağlamda 

ABD, El - Kaide ve yandaşlarına karşı, ülkeyi koruyan, dünyanın en tehlikeli silahlarını ve 

materyallerini emniyet altına alan, El-Kaide’yi güvenli sığınaktan mahrum bırakan ve 

Müslüman toplumlarla olumlu ortaklıklar kuran bir strateji izlemektedir. Başarı, aynı 

düşüncede olan ülkelerin ve çok uluslu kuruluşların çabalarının yanı sıra ABD gücünün bütün 

unsurlarının uygulanmasını gerektirmektedir. 

ABD, terörizmin kullanılmasını gayri meşru sayacak ve bunu kullananları izole edecektir. Bu 

bir taktiğe - terörizme ya da dine – İslam’a yönelik küresel bir savaş değildir. ABD, ABD’ye, 

ortaklarına ve müttefiklerine karşı saldırı çabalarını destekleyen El-Kaide ve onun terörist 

yandaşlarını içeren spesifik bir ağla savaş içindedir. ABD’nin Ortadoğu’da önemli çıkarları 

bulunmaktadır. Bunlar: birçok konuda ABD’nin yakın dostu olan İsrail’le kapsamlı işbirliği 

ve İsrail’in güvenliğine yönelik sarsılmaz taahhüt; Filistin halkının devlet olmaya yönelik 

meşru amacının elde edilmesi; Irak’ın bütünlüğü ve güvenliği, demokrasisinin güçlendirilmesi 

ve bölgeye entegre edilmesi; İran’ın nükleer silah elde etme amacına, terörizme destek 

vermesine ve komşularına tehdit oluşturmasına ilişkin politikalarının değiştirilmesi; 

yayılmanın önlenmesi; terörizmle mücadelede işbirliği, enerjiye ulaşım ve bölgenin küresel 

pazarlara entegre edilmesidir.”92 

 

SONUÇ 

11 Eylül sonrası yapılan yorumlar hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı yönündeydi. 

Çünkü dünya hegemonu büyük bir saldırıya uğramış ve dünya çapında yeni bir güvenlik algısı 

oluşturmaya başlamıştı. Zira en ileri istihbarat ağına ve nükleer güce sahip olan bir güç bile 

kendini tam olarak güvende hissetmemektedir. Eskiden toprak bütünlüğüne yönelik savunma 

politikası artık bireylerin tek tek güvenirliği anlamında ele alınır olmuştur. Amerika oğul 

Bush ile güvenlik politikasını Bush Doktrinine yani tehdidi aktif hale gelmeden yok etmeye, 

terörü destekleyen ülkelere de bir düşmanmış gibi karşılık vermeye ve iç politikada sıkı 

tedbirler ile yozlaşmaya dış politikada ise tek taraflılığa yöneltmiştir. Zira uluslar arası 

terörizmin yöntemi değişmiş asimetrik tehdit ile zayıfın güçlüye dayatması ortaya çıkmıştır. 

G. Bush 2002 ve 2006 ulusal güvenlik belgelerinde küresel terörle mücadeleyi ele almış, 

bunun salt ABD ulusal güvenliği için değil dünya da barışı ve güvenliği sağlamak için de 

                                                        
92 “ABD’nin Ulusal Güvenlik Stratejisi”, s.1-8, 
http://www.mgk.gov.tr/calismalar/calismalar/001_abd_ulusal_guvenlik_stratejisi.pdf  (16.09.2013). 



763 
 

savunulacağını belirtmiştir. Zira bu bağlamda yönünü önce Afganistan sonra Irak’a çevirmiş 

ve terörün beslendiği diğer ülkelere de sıranın geleceğini açıklamıştır. 

Duygusallık bağlamında ele aldığı güvenlik kavramı ile aslında ABD’nin amacı dünya 

imparatorluğuna giden yolu tutmaktı. Zira soğuk savaş dönemi karşısındaki belirgin güç olan 

SSCB yıkılmış ve tek kutuplu bir ortamın içinde yer almıştır. Askeri ve ekonomik alandaki 

hegemonyasını siyasi bir zemine oturma çabalarını güden ABD bunu 11 Eylül saldırıları 

üzerinden meşrulaştırma yoluna gitmiş, güvenlik politikasına, terörizmle mücadele,  

demokrasi ve insan haklarını yayma(!) ilkelerini alıp dünyaya müdahalelerde bulunma halini 

göstermiştir. Artık barışa yöneltilen tehdidin kaynağı merkezi ve hedefi belli olmayan küresel 

terördür. Bununla beraber uluslar arası jeopolitik batıdan doğuya, Avrupa’dan Avrasya’ya ve 

Ortadoğu’ya kaymıştır. ABD yeni güvenlik politikası; siyasi ve ekonomik özgürlükler 

aracılığı ile insanlık onurunu yüceltmek ve terörizm, kitle imha silahlarına karşı dünyanın 

güvenliğini sağlamak olarak değiştirilmiştir. Asıl amaç ise ABD askeri gücünü dünyaya 

yayarak olası rakip durumlarını engellemekti. Zira Çin, Hindistan, Brezilya ülkeleri hızlı bir 

gelişim içindeydi. Brezinski’nin dünyaya hâkim olmak için Avrasya’ya hâkim olmak gerekir 

tezi hayalden gerçeğe kaymıştı. Çünkü bölge enerji ve doğal kaynaklar bakımından yeni 

büyük oyuna sahne olabilecek duruma gelmişti. Uniletaralismden yola çıkan ABD 21. 

yüzyılda Yeni Roma imparatorluğunu kurma hayalini gerçekleştirmek için bu alanda hâkim 

olmalıydı. Uluslararası terörizm de ABD’ye bu yönde yardım edecek bir araç konumunda 

görülebilirdi. İşgalci söylemine ahlaki/felsefi bir özellik kazandırmak isteyen ABD kılıf 

olarak Büyük Ortadoğu Projesini sunmuştur. Şahinlerden olan Bush ise sert politikalarıyla 

nefretleri üzerine çekmiştir. İşkenceler, mahkeme izni olmadan yapılan dinlemeler, illegal 

düşman savaşçıları ilanları, Guantanamo ve Ebu Garip Hapishanesinde yaşanan işkence 

skandalları, BM ve uluslararası hukuk ilkelerinin ihlali, önleyici savaş doktrini ile belirsiz 

tehdidi kendince belirleyip müdahale etme, tabii mahkeme ve masumiyet karinelerinin ihlali, 

askeri komisyonlarla yapılan yargılamalar, Afganistan ve Irak işgali, tek taraflı müdahale 

politikaları G. Bush dönemi güvenlik alanında yaşanan gelişmelerdir. ABD’nin 21.yüzyılda 

kurmayı planladığı dünya imparatorluğu bağlamında BM bir engel oluşturmakta idi. Zira BM 

devletlerarası siyasi eşitliği ve çok taraflı diplomasiyi öngörürken 11 Eylül sonrası ABD tek 

taraflılık politikasını benimsemişti. Bu bağlamda yapılması gereken Başkan Bush’un da 

belirttiği gibi BM ve NATO’nun geleceğinin yeniden değerlendirilmesiydi. ‘Artık BM uluslar 

arası siyaset sahnesinde etkin bir aktör olma konumunu yitirme durumuyla karşı karşıyadır.’93 

                                                        
93 Birol Akgün, “Amerika’nın Yeni Dünya Vizyonu Ya da Yaklaşan Küresel Anarşi”, Stratejik Analiz Dergisi, 
Mayıs 2003, s.84. 
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Amerika’nın işi ise zordur, zira terörist grupların merkezleri ABD ‘ye dost olmayan 

ülkelerdedir, ABD’ye nefret artacak ve karşı-terör stratejisi sonucu saldırılar hız kanacak, 

terörist eylemlerin yeri, zamanı ve metodu farklı olduğu için önceden tahmini zor olacak ve 

son olarak ABD kamuoyunun tepkilerine mazur kalacaktır. Amerika açısından ilginç olan 

diğer husus Reagan dönemi SSCB’ye karşı eğittikleri mücahitlerden saldırıya uğramalarıydı. 

ABD terörden en az etkilenen ülke iken neden bunu politikasının en başına koymuştur? 

Çünkü terör ilk kez bir hegemon güce dayatılmış ve Amerikan sermayesine zarar vermiştir. 

Zira ABD küreselleşme ve sömürünün merkezi olarak algılanan bir ülkeydi. 

  Obama daha yumuşak bir söylemle iş başına gelmiştir ki ABD’nin olası rakipleriyle 

eşitler arasında birinci ancak tek olmadığı düşünülürse bu yöntem gerekli ve doğru 

görülebilir. Lakin bir yıl içinde Obama’nın söylemlerinin uygulamada başarısız olduğu 

görülmektedir. Robert Gates oğul Bush döneminden kalan önemli bir mirastır. Bu da savunma 

alanında çok büyük değişmeler olamayacağının en önemli göstergelerindendir. Ayrıca 

Afganistan’a 30 000 ek gönderilen asker bölgede çıkmazın derinleşmesine neden olmuştur. 

Obama bölge halkı tarafından savaş başkanı olarak görülmektedir. Obama bölgedeki halk 

üzerinden sempati kazanıp halk üzerine çalışmak yerine askeri yöntemleri kullanmayı tercih 

eder gözükmektedir. 

 Washington yönetiminin 2009 bütçesinde Afganistan ve Irak operasyonları için 

harcadığı para 175 milyar dolar olarak yer almış. Guantanamo üssü kapanmadı askerler 

tamamen çekilmedi. Obama insan haklarına saygılı olacağını açıkladı. Bunun yanında 

Irak’taki işkenceleri destekleyen CIA emeklisi John Brennan’ı terörle mücadelenin başına 

getirdi. Kudüs’ün İsrail’in bölünmez başkenti olacağını vurgulayarak ise Filistin-İsrail 

sorununu körüklüyor.  

 11 Eylül saldırıları, ABD güvenlik politikaları üzerinden imparatorluğa yönelen 

konumun meşrulaştırma aracı olarak görülebilir.  

Sonuç olarak G. W. Bush ile militarizm fetişizmi olarak görülen 11 Eylül sonrası 

güvenlik politikası Obama döneminde (1 yıl içinde) sadece söylem bazında değişmiş 

uygulama bazında ise devam eder nitelikte gözükmektedir.  
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AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NİN YENİDEN YAPILANDIRMA 

STRATEJİSİ: DENİZ HÂKİMİYETİ TEORİSİ'NDEN DENİZ HEGEMONYASINA 

GEÇİŞ 

 

Burak Şakir Şeker• 

 

Özet 

 

 Küresel stratejiler üretirken üzerinde durulması gereken mutlak unsurlardan bir tanesi 

de denize kıyısı olan devletlerin sahip olduğu deniz gücüdür. Deniz gücü ifadesi ilk defa 

Mahan tarafından kullanılmıştır. Deniz gücü kavramı, bir devletin denizcilik ile ilgili sahip 

olduğu ekonomik ve askeri bütün faaliyet alanlarını kapsamaktadır. XX. yüzyılda, ABD’nin 

uyguladığı jeopolitik teorilerden birisi olan Deniz Hâkimiyet Teorisi ile geçerliliğini 

kanıtlayan deniz gücü, aynı zamanda hegemonik gücün de kaynağını oluşturmuştur. 

 

Bağımsızlık sonrasında arenada yalnızcılığı tercih etmiş olan ABD, İkinci Dünya Savaşı’ndan 

sonra küresel bir güç olarak ortaya çıkmış, çift kutuplu dünyada, Sovyetler Birliği’ne karşı 

hegemonyasını “çevreleme” politikası ile sürdürmüştür. Bilginin önemli bir güç olduğu 

bugünkü yeni süreçte ABD, kendi gücünü korumak için; “Medeniyetler Çatışması” ile 

“Genişletilmiş Ortadoğu ve Kuzey Afrika” projeleri gibi bu çerçevede değerlendirilebilecek 

stratejiler üretmiştir. Bugün, bu güç, hegemonyanın devamı için kendini yeniden 

yapılandırmaktadır. 

 

Bu çalışmanın amacı; strateji kavramının önemi ve küresel deniz gücü oluşturmadaki 

öneminin belirtilmesi, küresel jeopolitik teoriler çerçevesinde Mahan’ın deniz hâkimiyet 

teorisinin irdelenmesi ve denizlerin küresel stratejilerdeki öneminin incelenmesi, ABD 

gücünü tarihsel süreçte ele alarak bu gücün hegemonyasının devam ettiğini gözler önüne 

sermektir. 

 

Abstract 

 

 One of the absolute elements of the producing global strategy to coastal states focus on 

                                                        
• Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi. 
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have the power of the sea. Mahan for the first time the expression used by the naval force. 

The concept of sea power, a state-owned shipping on all activities, economic and military 

fields. XX. century one of the geopolitical theories applied by U.S. that “theory of sea power” 

proving the validity of the naval force at the same time the basis for the hegemonic powers. 

 

 U.S., following independence, has preferred loneliness at the arena and emerged as a 

global power after World War II, against the hegemony of the Soviet Union continued with 

the policy of containment. The information is a major force in the present new process and 

U.S. strategies produced to protect his power considered in this context as “Clash of 

Civilizations” and “Broader Middle East and North Africa”. Today, this power, restructures 

itself for continued hegemony. 

 

 The purpose of this study; determining the importance of the concept of strategy and 

the role in building a global sea power, examination within the framework of global 

geopolitical theories Mahan’s “theory of sea power” and the importance of the seas in global 

strategies, addressing U.S. power by considering historical process and reveal continued 

hegemony. 

 

GİRİŞ  

 

Deniz gücü denildiğinde, ilk akla gelen çoğunluğu savaş gemilerinden oluşan bir filo olsa da 

XXI. yüzyılda, ekonomik gücün askeri güce nispetle daha fazla ağırlık kazandığı bir ortamda 

daha çok ticari bahriyenin ağırlıkta olduğu bir gücü belirtmektedir.1 Denizler, engebesiz düz 

coğrafyası ile ülkeler arasında ulaşımın sağlanmasında en kolay yollardan birisidir. Ticaret 

yolları, dünyanın kan damarları gibidir ve deniz ticaret yolları ana damarları oluşturmaktadır. 

 

Roma İmparatorluğu’ndan itibaren hâkimiyet kuran devletlerin genel özellikleri 

incelendiğinde, denizlere hâkim olan devletler her zaman hükmetmişlerdir.  Bizans, Venedik, 

Osmanlı, Portekiz, İspanya, Hollanda, İngiltere ve son olarak ABD denizler üzerinde 

egemenlikler kurmuşlar dönemlerinin hegemonik gücü olmuşlardır. XXI. yüzyılda deniz gücü 

kavramı son derece değişmiştir; bu sebeple, deniz gücü oluşturmak isteyen devletler, stratejik 

                                                        
1 Ahmet Davutoğlu, Stratejik Derinlik, Küre Yayınları, İstanbul, 2001, s.34. 
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adımlar atmak zorundadırlar. Bunun en temel yolu ise bu hususun devleti idare edenler 

tarafından çok iyi anlaşılması gerekliliğidir. 

 

ABD gücü ile uluslararası denge arasında çok önemli ilişkiler mevcuttur. Uluslararası yapının 

Soğuk Savaş sonrası karşılaştığı belirsizlikler gücün dinamik ve değişken yapısını da 

belirsizleştirmiştir. Bilginin önemli bir güç unsuru olduğu bir süreçte, gücü, bilgiden 

ayıramayız. Şimdiden bilgi ve bilgi teknolojisi için çaba sarf edenler geleceğin güç 

denklemlerinin birer parametreleri olacaklardır. Bu çerçevede, ABD bilgi tekeline sahip 

büyük güç konumundadır. Bu gücün devamı, hem sürekli bilgi üretimine hem de üretilen 

bilginin ve onun parçası olan teknolojisinin tekelinin sürdürülmesine bağlıdır. 

 

I.     STRATEJİ 

 

XXI. yüzyılda yapılacak deniz gücü stratejilerinde Mahan’ın belirttiği kriterlere de uygunluk 

arz etmektedir. Mahan’a göre deniz gücü oluşturabilmek için gerekli unsurlar: Coğrafi 

konum, fiziksel yapı, ülkenin büyüklüğü, ülkenin nüfusu, halkın karakteri ve hükümetin 

karakteridir.2 Sun Tzu tarafından ortaya konulan Savaş Sanatı tanımı, stratejiyi şöyle açıklar: 

“Savaş sanatı, devlet açısından hayati önem taşır. Savaş sanatı, bir ölüm kalım meselesidir, 

güvenlik içerisinde yaşamak ya da yok olmak, savaş sanatının ne ölçüde bilindiğine ve 

uygulandığına bağlıdır.”3 

 

Strateji kelimesi ‘düşmanın ne yapabileceğini veya ne yapmayacağını belirleyerek, buna göre 

genel bir plan yapmak, kendi güçlerini yerleştirerek gerektiğinde harekete geçirmek4 olarak 

tanımlanabilir. Clausewıtz’a göre strateji, harbi kazanmak için muharebeleri kullanma sanatı5 

olarak tanımlanmıştır. Moltke Strateji’yi, çare bulma sanatı ve en zor koşullar altında 

uygulamada bulunabilme sanatı şeklinde tanımlar. Hart açısından ise Strateji, siyasi amaçlara 

ulaşmak için askeri imkânların dağıtımı ve uygulanması sanatıdır.6 

 

                                                        
2 Alfred Thayer Mahan, Deniz Gücünün Tarih Üzerine Etkisi, (Çev: Kerem Fındık, Melahat Fındık), Q Matris 
Yayınları, İstanbul, 2003, s.46. 
3 Sun Tzu, The Art of War, (Çev : Thomas Cleary), Oxford University Press, Boston, 1988, s.41. 
4 Veli Yılmaz, Jeo-Astrol Politikalar, Harp Akademileri Yayınları, İstanbul, 2005, s.259. 
5 Carl Won Clausewitz, Harp Üzerine, (Çev: Fahri Çeliker), Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt 
Başkanlığı, Ankara, 1984, s.145. 
6 B.H. Liddell Hart, Strateji Dolaylı Tutum, (Çev: (E) Korgeneral Cemal Enginsoy), Avrasya Stratejik 
Araştırmalar Merkezi, Ankara, 2002, s.249. 
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İktidarın hedefe ulaşmak için askeri kuvvetleri kullanma sanatı olarak kabul edilen stratejinin, 

askeri alan dışında, XIX. yüzyılın sonundan itibaren sanayi devriminin gerçekleştirilmesinin 

sonucu olarak sömürgecilik yarışında örneğin siyasal, ekonomik, kültürel, sanat ve benzeri 

alanlarda da kullanılıyor olması, bu terimin yıllar öncesi bilinen anlamını daha da 

genişletmiştir.7 

 

Strateji, planlı olarak önce bilinçli olarak geliştirilmiş olması ve sonra eylemlere 

dönüştürülmesidir. Ayrıca herhangi bir istikamet vermek ve rekabet üstünlüğü sağlamak 

maksadıyla, sürekli analiz ederek faaliyetlerin planlaması ve gerekli araç ve kaynakların 

yeniden düzenlenmesi süreci olarak tanımlanabilir.8 

 

İnsanlar; emek, kudret ve iş yapma gücünü birleştirerek ihtiyaçlarının fazlasını temin 

edebilecekken ayrılmaları ve kendi ihtiyacını bizzat kendisinin temin etmesi halinde sadece 

kendi ihtiyacını bile karşılayamayacaklardır.9 Strateji ile etkili bir koordinasyon ve hedef 

birliğinin sağlanması halinde potansiyellerinin çok üzerinde bir etkinliğe kavuşacaklardır. 

Bilinçli strateji tespiti yapılmadığı takdirde uzun vadede başka hedeflere kolayca sapılabilir.10 

Eğer seçilen hedefler çok belirsiz ve anlaşılmaz olursa, eldeki kaynakların etkin bir biçimde 

kullanılması mümkün olamaz.11 

 

Mücadele duygusu insanın yapısında olduğu gibi devletlerde de mevcuttur. Güçlenmeye 

başlayan bir devlet hemen tehdit olarak algılanır ve durdurulmaya çalışılır. Dünyadaki gelir 

dağılımındaki mevcut dengesizliğin geri döndürülemez bir hale geldiğini gösteren harita 

aşağıda olduğu gibidir. 

 

                                                        
7 Beril Dedeoğlu, Uluslararası Güvenlik ve Strateji, Boyut Kitapları, İstanbul, 2003, s.56. 
8 Ömer Dinçer, Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Alfa Yayınları, İstanbul, 2007,s.22. 
9 İbn-i Haldun, Mukaddime, (Çev: Süleyman Uludağ), Dergah Yayınları, Ankara, 2005, s.214. 
10 Peter F. Drucker, Gelecek İçin Yönetim 1990’lar ve Sonrası, (Çev: Fikret Üçcan), Türkiye İş Bankası Kültür 
Yayınları, İstanbul, 2005, s.337-376. 
11 Norman Friedman, Seapower as strategy: navies and national interests,, Cambridge University Press, 
Annapolis, 2001, s.7. 
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Harita-1: Dünya Gelir Dağılımları Haritası12 

 

Küresel bir devlet; kendi devrinde olaylara yön veren devlettir, politikalar kendisine bakılarak 

oluşturulur günümüzde ABD buna örnektir. Brezinski bu durumu şöyle ifade etmiştir: 

“Amerika”nın dünyadaki rolü ile ilgili tezim çok basit; Amerika’nın gücü, ulusun 

egemenliğini baskın bir şekilde öne çıkaran, bugün küresel istikrarın en büyük kefilidir.”13 

Amerika Birleşik Devletleri’nde üç önemli stratejik uzak görüşlülük vardır; Birincisi, 

güvenliğin sağlanması, ikincisi, ekonominin sürekli geliştirilmesi, son olarak, değerlerin 

yayılmasıdır.14 ABD; dış politika stratejisinde, güç merkezleri ile ilişkilerin alternatifli tarzda 

yeniden düzenlemiş ve uzun dönemli kültürel, ekonomik ve siyasi bağlarını sağlamlaştırdığı 

bir hinterland oluşturmuştur.15 

 

II. GLOBAL DENİZ HÂKİMİYETİ 

Jeopolitik kuramda çeşitli coğrafi kavramların günümüz politikası ve gelecekteki politikayla 

münasebetlerini ortaya koyan açıklamalar çıkarılmıştır.16 Gelecekte strateji ve politika 

                                                        
12 http://www.mapsofworld.com/thematic-maps/economy-maps/world-economic-classification.html 
13 Zbigniew Brezinski, Tercih, (Çev: Cem Küçük), İnkilap Yayınevi, İstanbul, 2004, s.7. 
14 Henry Kissinger, Diplomasi, (Çev: İbrahim H.Kurt), Türkiye İş Bankası Yayınlar, İstanbul, 2002, s.16. 
15 Richard A. Falk, Dünya Düzeni Nereye, (Çev : Neşenur Domaniç), Metis Yayınları, İstanbul, 2005, s.18; 
Noam Chomsyky, Dünya Düzeni: Eskisi Yenisi, (Çev : Ali Çakıroğlu), Metis Yayınları, İstanbul, 2000, s.15; 
Immanuel Wallerstein, Genel Bunalımın Dinamikleri, (Çev : F.Akar), Belge Yayınları, İstanbul, 1984. 
16 Collin S Gray–Geoffrey Sloan, Jeopolitik Strateji ve Coğrafya, (Çev : Tuğrul Karabacak), Avrasya Stratejik 
Araştırmalar Vakfı Yayınları, Ankara, 2003, s.2. 
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üretecek kişiler geleceğe yönelik politikalar tasarlarken ileriyi görebilmelidirler. Tabi ki hala 

insanoğlunu ve çevresini geçmişten bugüne getiren hareketi anlama ihtiyacı duyacaklardır.17 

 

Küresel ölçekli nükleer güç dengesine rağmen taktik jeopolitik alan mücadelelerinin, Soğuk 

Savaş süresince azalmadığını, hatta nükleer tehdit dengesinin gölgesinde daha az riskli 

mücadele türü olarak görüldüğünü ortaya koymaktadır. II. Dünya Savaşı’ndan Soğuk 

Savaş’ın sonuna kadar olan dönemde ABD’nin dolaylı ya da doğrudan müdahil olduğu 14’ü 

Doğu Asya’da, 12’si Ortadoğu’da, 6’sı Doğu Avrupa ve Akdeniz’de, 6’sı Orta Avrupa’da, 

6’sı Karaipler’de, 4’ü Güney Amerika’da ve 4’ü de Afrika’da toplam 50 düşük yoğunluklu 

çatışma bulunmaktadır.18 

 

ABD amirallerinden Alfred Thayer Mahan (1840-1914)’ın “Deniz Hakimiyeti Teorisi”ne 

göre; açık denizler kıtaları birbirine bağlayan engin ovalardır ve buralarda da ulaşım 

istikametleri seyrüseferi etkileyen hususlar (akıntı, derinlikler, en kısa yol vb.) nedeniyle bir 

ölçüde sabitleşmiş durumdadır, bu yolları kontrol etmek dünya ulaşımının kontrolü anlamını 

taşır. Kara kuvvetleri ile dünyada ancak belirli ölçüde yer işgal edilebilir, hâlbuki dünya 

egemenliği veya büyük imparatorluklar kurmak için denizaşırı nokta ve bölgelerin ele 

geçirilmesi ve bunlarla anavatan arasındaki irtibatı sürdürmek için de denizlerde egemen 

olmak gereklidir.19 

 

Mahan’a göre, dünya hâkimiyetinde, deniz harekatı, kara harekatına göre, daha kolay ve daha 

güçlüdür. ABD; İngiltere, Almanya ve Japonya ile birlikte hareket edilebilir ve bu sayede 

Sovyet Rusya ve Çin kontrol edilebilir, böylece bu iki ülkenin Avrasya’daki gelişmeleri 

durdurulabilir. Bu teoriyi XX. yüzyıl boyunca, ABD, İngiltere, Almanya, Japonya ve Sovyet 

Rusya tarafından uygulanmıştır.20 

 

                                                        
17 H.J. Mackinder, “Geography, an Art and Philosophy”, Geography 27, s.129-130. 
18 Davutoğlu, a.g.e. , s.109. 
19 Yılmaz Tezkan, Jeopolitik Yazılar, Ülke Kitapları, İstanbul, 2007, s.24. 
20 Kenan Arıbaş, Küresel Çağda Siyasi Coğrafya, Konya, 2007, s.17. 
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21 

 

XX. yüzyılın ortalarından itibaren ABD, denizcilik alanında tek devlet olarak, donanması ve 

sivil bahriyesi ile muazzam bir zenginliğe erişmiştir. 

 

 

Harita-3 ABD Donanmasının Dünya Üzerindeki Dağılımı22 

Deniz gücü hâkimiyet teorisini benimseyen ABD başarılı olmuş, deniz gücü hâkimiyet 

teorisinin, diğer teorilerin yanında ayrı bir yere sahip olduğu ortaya çıkmış ancak tam 

anlamıyla kabullenilmemiştir. Çünkü tarihçiler genellikle denizin şartlarına aşına değillerdir, 

                                                        
21 Arıbaş, a.g.e., s. 22. 
22 www.globalsecurity.org/military/library/policy/navy/nrtc/12018_ch20.pdf 
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ne deniz hakkında özel ilgi, ne de özel bilgileri vardır ve deniz kuvvetlerinin büyük meseleler 

üzerindeki belirleyici etkisini görmezden gelmektedirler.23 

 

Deniz gücü, sadece yüzen bir askerî kuvveti içermemekte, aynı zamanda, herhangi bir askerî 

filonun tabii ve sağlıklı bir şekilde seyre çıkabilmesini ve emniyetle, barış içinde seyre devam 

etmesini sağlayacak ticarî ve deniz nakliyat imkânlarını da içine almaktadır.24 

 

Deniz gücü haline gelen devletlerin ortak özelliği, üretim kapasitelerindeki artıştır. Devletler 

ekonomik olarak harekete geçerek belirli bir üretim kapasitesine ulaştıktan sonra deniz gücü 

oluşturmaktadır. Üretilen maddelerinin mübadelesini de gerektiren üretim, mübadele edilen 

maddelerin taşındığı, taşımacılık ve taşımacılık faaliyetlerini kolaylaştırıp genişleten ve 

müteaddit emniyet noktaları ile taşımacılığı koruyan müstemlekeler, denize hududu olan 

ulusların politikalarını biçimlendirdikleri kadar tarihin çoğu bölümlerini de 

oluşturmaktadırlar.25 

 

Dünyanın en büyük elli limanını gösteren harita incelendiğinde; Çin, Hindistan, Avrupa, 

Japonya, ABD ve Basra Körfezinde denizcilik faaliyetlerinin yoğunlaştığı, Basra Körfezi 

haricindeki mekânlarda, üretim konusunda dünyanın başını çeken devletlerin bulunduğu, 

gerekli olan hammaddeleri karşılamak ve ürettikleri ürünleri dünyaya arz etmek için deniz 

gücü elde etmek mecburiyetinde olduğu görülmektedir.   

 

                                                        
23 Mahan, a.g.e.,  s.17. 
24 William E.Livezey, Mahan’a Göre Deniz Gücü, (Çev: İlyas Fidan), Harp Akademileri Yayınları, İstanbul, 
1979. 
25 Mahan, a.g.e., s.56. 
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Harita-4 Dünyanın En Büyük 50 Limanı26 

 

Aşağıda dünyanın en büyük 10 ithalat/ihracat yapan ülkesi sergilenmektedir. Bu grafik aynı 

zamanda dünyanın en büyük 10 deniz gücü ülkesidir. 

Tablo-1 En Büyük 10 İthalatçı ve İhracatçı Ülke27 

 

Yük ve yolcu gemileriyle, bunları işleten ve yöneten resmi, özel kurum ve kuruluşları, 

kurtarma ve araştırma gemileriyle, liman hizmet araçları ve işletmeleriyle, kıyı tesisleri ve 

                                                        
26 http://people.hofstra.edu 
27 Dünya Ticaret Örgütü, www.wto.org 
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benzeri kuruluş ve çalışmalarla deniz ticareti bir devletin ‘Deniz Gücü’nü oluşturmaktadır.28 

Mahan’a göre deniz gücü kavramı içerisine, sadece savaş gemileri değil ticari denizcilik ve 

kuvvetli bir anavatan da girer. İhtişamlı bir ticaret bahriyesi ve başarılı bir donanmadan biri 

olmazsa öbürü de olmaz. Milletin zenginliği ikisine birden bağlıdır.29 

 

Devletler gelişmeleri için zenginleşmelidir ve bu da fazla mal üretip dışarıya satmakla 

sağlanabilir. Bu ticarette, deniz ulaştırması başta gelen bir öneme sahiptir. Ancak ulaştırmanın 

korunması için deniz kuvvetlerine ihtiyaç vardır. Harp gemileri sürekli olarak denizde 

kalamayacaklarından ülkede ve deniz aşırı mevkilerde deniz üslerinin kurulması gerekir. 

Böyle bir deniz gücü sistemini kurup işleten devletler de dünya çapında güçlülük ve 

egemenlik kazanırlar.30 

 

Amiral Mahan’ın, bir ülkenin Deniz Gücü'ne ilişkin saptadığı altı faktör şöyledir; 

 

Ülkenin coğrafi konumu 

Ülkenin fiziki yapısı 

Ülkenin büyüklüğü 

Ülkenin nüfusu 

Milli karakter 

Hükümetin karakteri ve milli kuruluşlar31 

 

Ülkenin Coğrafi Konumu; devletin ülkesinin deniz trafiğinin yoğun olduğu bölgede olması, 

meteorolojik şartların her mevsimde seyrüsefere müsait olması, balıkçılık sahalarına ve 

günümüzde deniz dibi petrol kuyularına yakın bulunması, fertleri ve hükümetleri deniz alaka 

ve menfaatleri ile ilgilenmeye iter. 

 

Ülkenin Fiziki Yapısı; kıyı hattının karakteri ve kıyıya erişimin kolaylığı, insanların denizle 

kaynaşmasına yardımcı olur. Arazinin verimli veya verimsiz olması milleti denize itebilir 

veya karaya (tarıma) çekebilir. 

 

                                                        
28 Zekai Ökte, “Türk Denizciliğinin ve Deniz Ticaretinin Tarihi Gelişimi”, Belgelerle Türk Tarihi, Ocak, 2004, Sayı 
84, s.88. 
29 Robert B. Drows, Dünyayı Değiştiren Kitaplar, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 1980, s. 168. 
30 Mahan, a.g.e., s.46. 
31 Edward Mead Earle, Modern Stratejinin Yaratıcıları, (Çev : Demirhan Erdem), Avrasya Stratejik 
Araştırmalar Merkezi, Ankara, 2003, s.349 
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Ülkenin Büyüklüğü; diğer güç kaynaklarınca desteklenme derecesine göre denizcilik gücüne 

etken bir güçlük veya zayıflık kaynağı oluşturur. 

 

Ülkenin Nüfusu; deniz kıyılarındaki nüfus fazla ise denizciliğe ilgi artar. 

 

Milli Karakter; milletin genleri, gelenekleri, denizcilik, ticaret ve silahlı kuvvetlerle ilgili 

değer yargıları deniz gücünün oluşumunu büyük ölçüde etkiler. 

 

Hükümetin Karakteri ve Milli Kuruluşlar; hükümet, deniz gücünün iç ve dış politikadaki çok 

olumlu etkilerini kavrar ise; kamu ve özel sektörü denizcilik konularında teşvik eder ve 

destekler.32 

 

Deniz gücü en kullanışlı diplomatik araçlardan birisidir. Hükümetler, deniz gücünü dünyanın 

üçte ikisine herhangi bir kısıtlama altında kalmadan ve kimseden izin almadan 

gönderebilirler. Deniz gücünün tarihsel altı kullanım şekli mevcuttur. Donanma savaşı, 

ambargo, ticari baskın, sancak varlık gösterme, sahil savunması ve güç gösterimidir. Son 

yarım yüzyılda buna iki teknik daha eklenmiştir; nükleer tehdit ve hava trafiğinin deniz gücü 

ile kontrol altına alınmasıdır.33 

 

“Gambot Diplomasisi” bir sorunun kendi lehimizde sonuçlanması ya da bu sorun nedeniyle 

oluşabilecek maddi veya manevi zararların geciktirilmesi maksadıyla savaş zamanı kullanımı 

hariç, deniz kuvvetlerinin kısıtlı bir şekilde kullanımı veya kullanım tehdidini içerir.34 

 

Deniz gücü, hasım devlete karşı en güçlü caydırıcı seçeneklerin başında gelmektedir. Deniz 

gücünün sevk edilmesi, direk sıcak temasa girmeden karşı tarafa kararlı duruş mesajı 

vermektedir. İcra edilen deniz harekâtları aynı zamanda ABD dış politikasının da parçasıdır. 

Haiti’ye demokrasinin götürülmesi, Sırbistan’ın Dayton antlaşmasını imzalaması ve Irak’ın 

askeri kapasitesinin Körfez Krizi’nden önce azaltılması icra edilen uluslararası deniz 

harekâtlarının dış politikaya bakan yönleridir.35 

 

                                                        
32 Mahan, a.g.e., s. 51-91. 
33 “Sea Power”, http://www.globalsecurity.org/military/ops/sea.htm 
34 James CABLE, Gunboat Diplomacy 1919-1991, New York, 1994, s.32. 
35 Friedman, a.g.e., s.14-33. 
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XXI. yüzyılda deniz gücü, ABD’nin en önde gelen askeri diplomasi aracıdır. Körfez krizi ve 

sonrası ABD deniz gücünün karalardaki olayları denizden etkileme stratejisi (influencing 

events ashore) paralelinde yeni bir döneme girilmiştir.36 Bu dönemde bir tehdit olmaksızın, 

3000 mil ötede ateş gücünü kullanarak, deniz unsurları cruise füzelerini ve sahip oldukları 

hava gücünü herhangi bir kısıtlamaya tabi olmadan kullanabilmişlerdir. Körfez krizi, Eski 

Yugoslavya krizi, Kosova Krizi ve Afganistan krizlerinde hava kampanyasının en önemli 

taarruz araçları deniz kuvvetlerinden sağlanmıştır. 

 

ABD tarafından yürütülen ambargo harekatları, yakın zamanlarda Kosova’da çıkan 

çatışmalara yapılan müdahaleler, Irak müdahalesi ve Afganistan müdahalesi gibi askeri güç 

yöneltmesine dayalı yöntemlerde deniz gücünün diplomatik kullanım metotlarındandır. 

 

Soğuk Savaş’tan sonra hava ve kara gücüne oranla deniz gücünün önemi artmıştır. Körfez 

Savaşı’nda kullanılan bütün silahlar, uçaklar, mühimmatlar ve bakım malzemeleri Körfez’e 

uçak gemileri vasıtası ile taşınmıştır. Aşağıda haritada, devletlerin kalbine benzeyen büyük 

şehirler genel itibariyle deniz kenarında veya denize yakın yerlerde kurulduğu görülecektir.  

 

 

Harita-5 Dünyanın Önemli Şehirleri37 

 

                                                        
36 Friedman, a.g.e., s.1. 
37 http://www.mapsofworld.com/world-maps/image/world-city-map.jpg 
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Son yıllarda dünya ticaretinin hacim olarak % 90'ı, değer olarak % 84'ü denizler vasıtası ile 

taşındı. Ayrıca, ticaretin hacim olarak % 95'i, 9 önemli stratejik nokta üzerinden gerçekleşti. 

Bunlar; Bab-el Mandep, Ümit Burnu, Danimarka Boğazı, Malakka Geçidi, Panama Kanalı, 

Süveyş Kanalı, İngiliz Kanalı, Cebelitarık Boğazı ve Hürmüz Boğazı'dır.38 

 

Dünya sisteminin temelleri XV. yüzyılın sonlarında atılan küresel dünya ekonomi 

sistemidir.39  Bu sistemde devletlerin zenginliklerinin temelinde üretime dayalı dış ticaret 

bulunmaktadır. Bu da iş bölümünün tesisi ile sağlanmıştır. Mutlaka bütün tarihsel sistemler 

bir iş bölümüne dayanmaktadır, fakat öncekilerden hiçbiri kapitalist dünya ekonomisininki 

kadar karmaşık, geniş, ayrıntılı ve birbirine bağlı değildi.40 

 

Harita-6 Stratejik Geçiş Yolları ve Stratejik Ticaret Yolları41 

 

Hobsbawm bu durumu şöyle özetlemektedir: “Sanayi devrimimizin temelinde sömürge ve az 

gelişmiş pazarlar üzerindeki bu yoğunlaşma, bunları kimseye kaptırmamak için verilen 

başarılı mücadelede yatmaktadır. Bu mücadeleyi doğuda kazandık. 1766’da Çin’le yapılan 

ticaretinde Hollanda’yı bile saf dışı bırakmış durumdaydık. 1780’lerin başlarında Afrika’dan 

                                                        
38 Yalçın Ünsan, “Dünya Deniz Ticareti ve Öngörüler”, http://www.e-kutuphane.imo.org.tr/pdf/3818.pdf 
39 Immanuel Wallerstein, Dünya Sistemleri Analizi Bir Giriş, (Çev : Ender Abadoğlu), Aram Yayıncılık, 
İstanbul, 2004, s.45. 
40 Immanuel Wallerstein, Jeopolitik ve Jeokültür, İz Yayıncılık, İstanbul, 1993, s.47. 
41 http://people.hofstra.edu  
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gönderilen tüm kölelerin yarısından fazlası İngiliz köle tüccarına kar sağlamaktaydı. Bunları 

hep İngiliz mallarına yararlı olması için yaptık. Sınai ekonomimiz ticaretimizden ve özellikle 

de azgelişmiş dünya ile ticaretimizden doğdu. Ödemeler dengemizi ticaret ve gemi 

taşımacılığı sağladı ve uluslararası iktisadi ilişkilerimizin temelini, İngiliz imalat ürünlerinin 

bölgelerin ilkel ürünleri ile mübadelesi oluşturdu.”42 

 

Deniz gücüne sahip olmanın etkisini, aşağıda 1914 yılına ait dünyanın sömürgelere taksimi 

haritasında görebilmemiz mümkündür. Harita aynı zamanda üretime dayalı bir ekonomi 

felsefesinin bir özetidir: 

Harita-7: Dünyanın Sömürgelere Taksimi 191443 

 

Ticaretin akış yönü ABD, Avrupa ülkeleri, Çin ve Hindistan ekonomilerinin daha sıkı bir 

şekilde birleşmesi sonucu, süper limanlar ve geçiş yollarında gerçekleştiği görülmektedir. Dış 

ticaretinin %95’inin denizler yolu ile gerçekleştiren ABD’nin milli geliri içinde dış ticaretin 

payı 1990’larda %13 civarındayken 2020 yılında bu oranın %35’e, 2030 yılında ise %60’a 

ulaşması beklenmektedir. 

 

Savaş uçaklarının kısıtlı seyir kapasiteleri ve taşıyabilecekleri silahların sınırlı oluşu, tek 

başına küresel krizlere müdahale imkânı vermemekte, kriz bölgelerine yakın müttefik bir 

ülkeden üs elde edilmesi ile yapılacak askeri harekâtlarda ise politik kısıtlamalar ile 

karşılaşılmaktadır. ABD gibi açık denizlerde gezdirilen uçak gemileri vasıtası ile hem küresel 

                                                        
42 Eric Hobsbawm, İmparatorluk Çağı, (Çev: Vedat Aslan), Dost Kitapevi, Ankara, 2003, 
43 Hermann Kinder, Dünya Tarihi Atlası, (Çev: Leyla Uslu), Ankara, 2006, s.376. 
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çapta çıkabilecek sorunlara süratle müdahale edilebilmekte hem de mevcut düzenin devam 

ettirilmesinde güçlü bir silaha sahip olunmaktadır.44 

 

Askeri anlamda deniz gücüne sahip olmak aynı zamanda teknolojik anlamda belirli bir 

seviyeyi geçmek demektir. Çünkü askeri gemiler teknolojik anlamda silahlı kuvvetler 

içerisindeki en modern unsurlardır. Sahip oldukları radarlar ve güdümlü mermiler sayesinde 

caydırırcı güç unsuru olan savaş gemilerinin, teknolojik gelişmelere uygun ve savaş 

durumunda kısa sürede üretilebilmeleri için, maya niteliğinde bir gemi inşa teknolojisine 

sahip olmak gerekmektedir.45 

 

Savaş gemilerinin, sayı itibariyle az olmalarına rağmen, önemli bir yere sahip olmasının 

altında yatan temel sebep, konuşlandırılmasındaki esneklikten kaynaklanan şaşırtıcı etkisidir. 

Sahile kıyısı olan bir devlet için karadan gelebilecek tehditlerin yönü tahmin edilse bile, 

denizlerden gelebilecek tehditlerin kestirilmesi imkânsız gibidir.46 

 

Askeri anlamda deniz gücüne sahip olmak, kolektif güvenlik anlayışının gereği olarak 

müttefiklerin bulunmasını da kolaylaştırmaktadır. Aynı anda etkili bir biçimde hem kara gücü, 

hem de deniz gücüne sahip devlet neredeyse yok gibidir. Bu yüzden sadece kara gücüne 

ağırlık veren devletler, etkin bir deniz gücüne sahip devletlere yaklaşmaktadır.47 

 

Donanma açısından zayıflık, askeri saldırılara davetiye çıkarmak demektir. Denizlerin 

kontrolü defansif açıdan savunmayı kuvvetlendirirken, ofansif açıdan saldırıya olanak 

sağlamaktadır.48 Kara tehdit algılaması içerisinde olan devletler, doğal olarak askeri anlamda 

kara gücüne ağırlık vermek zorunda kalmaktadır. Bu yüzden deniz gücü olan devletlerin 

kullandığı taktiklerden birisi; hasım devletin deniz gücü oluşturmasını engelleyecek bir 

biçimde kara tehdit algılaması oluşturmaktır.49 

 

                                                        
44 Geoffrey Till, “Naval Transformation, Ground Forces, and The Expeditionary Impulse: The Sea Basing Debate”, 
http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/PUB743.pdf 
45 Conrad C. Lautenbacher, “Optimizing Naval Forces Fr Twenty First Century Challanges: Modernization Priorities 
and Consideration”, The Role of Naval Forces in XXI.st Century Operations, (Ed: Richard H.Shultz Jr., Robert L. 
Pfaltzgraff), Brasseys, 2000, s. 195-205. 
46 James Cable, Diplomacy at Sea, Annapolis, 1985, s.3. 
47 K.Booth, Navies and Foreign Policy, New York, 1970, s.50. 
48 “Sea Power”, http://www.globalsecurity.org/military/ops/sea.htm. 
49 Friedman, a.g.e., s.6. 
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Deniz gücü, yerel destekten bağımsız bir şekilde çalışma yeteneği ile büyük avantaj 

sağlamaktadır. Her deniz kuvveti; kuvvet yapısı, teknoloji, istihbarat ve birlikte harekâtın 

sağladığı alışkanlıkların bileşiminden oluşan sinerjiden faydalanabilir.50 Donanmanın 

kullanım amaçları şöyledir; 

 

Varlık gösterme ve caydırıcılık 

Barış Operasyonları 

İnsani Amaçlı Operasyonlar 

Serbest Seyir İmkânının Sürdürülmesi 

Denizde Polis Denetimi 

Çevresel Operasyonlar 

Ambargo 

Savaş Dışında Kalan İnsanların Tahliye Operasyonu 

 

Ticarî denizcilik ile donanma da karşılıklı olarak birbirlerine bağlıdır; endüstri, pazarlar, deniz 

ticareti, donanma ve üslerin sırası, birbirleri ile olan ilişki derecelerine göre belirlenmiştir. 

 

Deniz gücünün küresel önemine, İran’ın bir saldırı olması durumunda, Hürmüz boğazını 

petrol trafiğine kapatacağına ilişkin açıklamasına karşılık ABD donanmasının körfezi açık 

tutmak için tatbikat hazırlığına başlaması örnek olarak verilebilir. Çünkü dünyada deniz 

yoluyla taşınan ham petrolün yüzde kırkı buradan geçmektedir.51 

 

Uluslararası Denizcilik Bürosu’na göre son yıllarda korsan saldırılarında büyük bir artış 

olmuş; ilk sırada Somali, ikinci sırada Nijerya yer almıştır. Buna karşılık ABD 5. Filosu’nun 

merkezi Bahreyn`de bulunurken, Hint Okyanusu’ndaki Diego Garcia Deniz Üssü de ABD’nin 

en önemli merkezlerinden birisidir.  

 

                                                        
50 Amiral Vern Clark, “Açılış Konuşması”, Uluslararası Deniz Gücü Sempozyumu, Newport, 2003. 
51 “Sea Power”, http://www.globalsecurity.org/military/ops/sea.htm. 
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Harita-8: ABD’nin Askeri Üsleri ve Konuşlanmış Birlikleri52 

Livezey deniz gücü stratejisinin uygulama alanını şöyle belirtmiştir: “Tarihi dikkatle 

okuyunuz, uluslararası sorunları, akıllıca değerlendiriniz. Gerçek bir tarihî perspektif, görüş 

sağlayınız. Denizde kâfi kontrolü sağlama ilkesi ile birlikte, ulusal ticaret, ulusal refah ve 

ulusal büyüklük arasındaki aşikâr bağlantıları değerlendiriniz. Dünya koşulları değiştikçe, 

bunun ulusal politikaları değiştireceğini realize etmeyi öğreniniz. Kendinize düşen rolü 

oynayınız ve buna gereken değeri veriniz. Büyük Britanya ile dostane ilişkilerin yollarını 

arayınız. Mükemmel bir dünyadan bahseden sahte Mesihlere aldırmayınız yanlış yola 

sürüklenmeyiniz. Kesinlikle ve tam zamanında görevlendirilmiş bir kuvveti adilane bir 

şekilde kullanmaktan korkmayınız. Hıristiyan uygarlığı, Doğu Asya'nın şiddetli saldırılarına 

karşı savunmaya hazırlıklı olunuz. Gelecek kuşakların güven vericileri olarak ihmal 

suçlarının, görev suçlarına oranla, daha tehlikeli olabileceğini anlayınız; genişleme 

politikasının faydaya dönük bir şekilde kullanılması ile yalnız ulusal değil dünya refahını da 

geliştirileceğinin idraki içinde olunuz.”53 

 

Mahan denizlerden karalara doğru bir kuşatma öngörürken, Monroe doktrininde de mevcut 

olan yalıtım politikasına ilave olarak Pasifik açılımı ve denizden ABD’ye yönelik tehlikeler 

için Hawai Adasının önemi, Panama Kanalının açılması, Karayiplerin kontrolü hususlarını 

dikte ettirmiştir. Tespit ettiği stratejik noktalar ile uzun kollu boksör misali kıtadan her türlü 

harbin uzaklaştırılması sağlanacaktır.54 Paul Kennedy’nin tabiriyle, ‘sandalye stratejisti 

                                                        
52 Peter J. Katzenstein, Rethinking Japanese Security: Internal and External Dimensions, New York, Routledge, 
2008. 
53 Livezey, a.g.e. , s.25. 
54 Ahmet Davutoğlu, “Jeopolitik Teoriler Çercevesinde Dünya Kuvvet Dengesi ve Ortadoğu”, İlim ve Sanat 
Dergisi, Mart, 1986, s.9-14. 
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‘hayattan kopuk stratejist yöntemi ile masa başında oturarak küresel ilişkilerin kurulması 

mümkün değildir.55 

 

ABD, Panama Kanalı vasıtasıyla Atlantik ve Pasifik donanmalarını birlikte kullanma şansına 

sahiptir ve bu sayede Panama Kanalı, ABD’nin deniz gücünün merkezini teşkil etmektedir. 

Fransa; hem kuzeyde hem de güneyde, Rusya; Baltık Denizi ve Karadeniz'de ayrı ayrı 

donanmalar bulundurmak mecburiyetinde kaldıkları için donanmalarını ABD ve İngiltere gibi 

merkezi bir konumda toplayamamaktadırlar. Geçmişte İngiltere, İngiliz Kanalı' ile 

Almanya'yı, Cebelitarık ile Fransa'yı kontrol etme imkânına sahip olmuştur. Bugün bu 

politikayı ABD uygulamaktadır. ABD, İngiltere ve Japonya gibi ada devletlerinin kara tehdit 

algılamaları bulunmamakta; buna karşılık, Fransa, Almanya gibi devletlerde olduğu gibi 

Türkiye’nin kara tehdit algılamasına göre ordusu şekillenmektedir. 

 

Ülkelerin deniz gücü hammaddelerinden birisi de nüfustur. ABD’nin nüfusu 1950-2000 

arasında neredeyse ikiye katlanmış, 2050 yılına kadar nüfus artışının devam etmesi 

beklenmektedir. Rusya, Almanya, Japonya ve İngiltere nüfus açısından durgunluğa girmiş, bu 

devletlerin dünya siyasetindeki etkinlikleri de II. Dünya Savaşı ile birlikte zayıflamıştır. 

 

Avrupa toplumlarının fazla nüfusunu Amerika kıtasına aktarması, Avrupa’da dinamizmi 

durdurmuştur.  Dünya Savaşları ile meydana gelen maddi ve manevi zararlar öylesine büyük 

oldu ki, Avrupa XVIII -XIX. yüzyıllarda kazanmış olduğu birçok etkinliğini kaybetmiş oldu. 

Avrupa ne kadar kudretten ve gösterişten düşmüşse, karşı kıyıda ABD o derece, XX.-XXI. 

yüzyılı simgeleyecek şekilde güç kazanmıştır. Küresel bayrak yarışında bayrak, öncelikle 

geçen yüzyıllarda Asya’dan Avrupa’ya devredilmiş, son yüzyılda da Avrupa’dan da ABD’ye 

geçmiştir. 1840’tan 1930’a kadar ABD, Avrupa’dan 35 milyondan fazla insan kütlesini 

kendine çekmiş, XVIII. yüzyılın başında 5.308.000 kişiden oluşan ABD’nin nüfusu 1900 

yılında 75.995.00056, 2013 yılında 313.900.000’e ulaşmıştır. 

 

Kendisine ABD politikasını hedef alan Almanya’nın nüfus yapısı müsait olmadığından 

“ihtiyar ülke” olma tehlikesi de mevcuttur.  ABD ise halen genç bir ülke olup sürekli 

                                                        
55 Theodor W.Adorno, Kültür Endüstrisi Kültür Yönetimi, (Çev: Nihat Ünler, Mustafa Tüzel, Elçin Gen), 
İletişim Yayınları, İstanbul, 2007, s.140. 
56 Necdet Tunçbilek, Dünya Nüfus Dinamiği, İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü 
Yayınları, İstanbul, 1998, s.XXI0 
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dünyanın genç nüfusunu kendisine çekmektedir.57 Denize açılan bir milletin nüfusu hem 

kalabalık olmalı, hem de bu nüfusun büyük bir bölümü denizciliği meslek seçmelidir. Bir 

devletin barış zamanındaki ticareti, onun bir deniz savaşında ne kadar dayanabileceğini 

gösterir. Gerek barış zamanında gerek savaş zamanında, denizciler için gerekli yeteneklere 

sahip çok sayıda kişiye ihtiyaç vardır.58 

 

Mahan’ın ortaya koyduğu iddialar Theodore Roosevelt ve Henry Cabot Lodge’u kendine 

çevirmiştir. Roosevelt, Mahan’ın yazılarıyla, denizler ötesine yayılma politikası için ABD 

kamuoyunu kendi tarafına çekme yolunda deniz gücü teorisini kullandı. ABD’de 1890’larda 

Mahan’ın etkisiyle büyük bir gemi inşaatı programı Roosevelt tarafından başlatılmıştır.59 

 

Modern Avrupa’nın doğumunu hazırlayan ortaçağ uygarlığının kalıplarını çatlatan ruhani 

güçtür.60 ABD’de zihniyet değişimi ise XIX. yüzyılın sonunda gerçekleşmiş, bu zamana kadar 

kıyı savunması ve ticaret gemilerine saldırı teorileri, ABD’nin deniz stratejisinin gelişimini 

engellemiştir.61 ABD’nin başarısını açıklayan bazı unsurların şöyledir: bir serbest piyasa 

ekonomisinin varoluşu ve müteşebbislerin ayrıma tabi tutulmayışı; münakaşa etme ve 

denemenin özgür olması; ilerlemenin mümkün olduğu inancının yerleşmiş olması; soyuta 

değil uygulamaya dönük olana önem verilmesi; dinsel dogmalara ve geleneksel halk 

kültürüne karşı çıkan bir rasyonalizmin bulunmasıdır.62 

 

Mahan’a göre dışarıya bakış neleri içermeliydi sorusunun cevabı şöyledir: En önce, 

Amerikalıların, deniz sorunlarına karşı olan zihnî tutumları bakımından, temelde bir 

değişiklik içine girmelerini gerektiriyordu. Bu yalnız iç problemlerle uğraşılmaması anlamını 

taşıyordu; modern bir donanma ile yeteri kadar sahil savunma tesislerinin inşasını zorunlu 

kılıyordu; özellikle Panama Kanalı başta olmak üzere, bazı üslerin işgal edilmesi anlamını 

taşıyordu; ABD deniz taşımacılığı konusundaki menfaatlerinin yeniden canlandırılmasını 

kastediyordu. Kısacası, Birleşik Devletlerinin bir dünya gücü olarak, hak, vazife ve 

                                                        
57 İlber Ortaylı, Avrupa ve Biz, Turhan Kitabevi, s. 198. 
58 Mahan, a.g.e., s.48. 
59 Drows, a.g.e., s.178. 
60 Norman Davies, Avrupa Tarihi, (Çev: Mehmet Ali Kılıçbay), İmge Kitapevi, İstanbul, 2006, s.511. 
61 Bradford Ernle, Akdeniz: Bir Denizin Portresi, (Çev.: Ahmet Fehmi), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 
İstanbul, 2004, s.347. 
62 Paul Kennedy, Büyük Güçlerin Yükseliş ve Çöküşleri, (Çev : Birtane Karanakçı), Türkiye İş Bankası 
Yayınları, Ankara, 1991, s.12. 
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sorumluluklarının gerçekleştirilmesi mevzuunda, günün yeni ve değişen şartlarının 

tanınmasını lüzumlu kılıyordu.63 

 

Kennedy, Kuzey Avrupa ülkelerinin deniz gücü konusunda zafiyet göstermekte olduğunu 

belirterek, Uzak Doğu devletlerinin donanmalarındaki artışı, XV. yüzyılın sonunda 

Avrupa’nın Uzak Doğu ülkeleri karşısında güçlenmesine benzetmiştir. Bu şekilde devam 

etmesi halinde XV. yüzyılda yaşanan tarihi kırılma ve Avrupa’nın yükselişinin tersi bir 

durumun XXI. yüzyılda söz konusu olabileceği konusunda herkesi uyarmıştır.64 

 

 

III. ABD GÜCÜ İLE İLGİLİ ÖNDE GELEN KAVRAMLAR 

 

Güç; niteliği, niceliği, ölçülebilirliği, alanı, hedefi, etkileme kapasitesi gibi pek çok boyutla 

değerlendirilir. Temelde iki ana teorik yaklaşımdan birincisi; güç olgusunu askeri güce 

indirgeyen neo-realistler, diğer tarafta; güç olgusunu ekonomik yapı ve karşılıklı bağımlılık 

olgularıyla ele alan neo-liberallerdir.65 

 

Davutoğlu’na göre özellikle XX. Yüzyılın sonlarına doğru etkisini artıran karşılıklı bağımlılık 

olgusu, güç tanımlaması ve algısını çok daha karmaşık bir hale sokmuştur. Ayrıca ulus-

devletlere meşruiyet zemini sağlayan modern ideolojilerin etkilerini kaybetmesi ülkelerin 

uluslararası konumlarını etkileyen bir yeniden tanımlama süreci başlatmıştır.66 

 

ABD gücüne yön veren unsurlardan birisi “Geniş Ortadoğu ve Kuzey Afrika Projesi”dir. 

Buna göre ABD, küresel gücünü koruyabilmek için olası rakiplerini güçlenmeden 

etkisizleştirmek ve küresel enerji kaynaklarını kontrolü altında tutmalıdır. Kamuoyu desteği 

için de “Ortadoğu’nun demokratikleşmesi” alt hedefini, üst hedef olarak göstermeye 

çalışmaktadır. Buna göre Ortadoğu siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel olarak “yeniden 

yapılandırma” sürecine koyulmuştur. 

 

                                                        
63 Livezey, a.g.e., s.73. 
64 Paul Kennedy, “The Rise and Fall of Navies”, International Herald Tribune, 5 Nisan 2007. 
65 Yücel Bozdağoğlu- Çınar Özen, “Liberalizmden Neoliberalizme Güç Olgusu ve Sistemik Bağımlılık”, 
Uluslararası İlişkiler Dergisi, Cilt1 Sayı 4 Kış, 2004 , ss.60-70. 
66 Davutoğlu, a.g.e., s. 16 
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ABD gücünü tarif etme çabası ile ortaya çıkan bir başka tanımlama ise: “Yumuşak Güç” (Soft 

Power) ve “Sert Güçtür” (Hard Power). Nye’e göre, Amerika Birleşik Devletleri’nin gücünü 

sürdürebilmesi için “Yumuşak Gücü”ne önem vermesi gerekmektedir.67 Ancak buradaki 

vazgeçilmez unsur, yumuşak güç ancak sert güç var oldukça etkilidir. Yani havucu bir elinizle 

gösterebilmeniz için diğer elinizle sopayı arkanızda saklamalısınız. 

 

Amerika Birleşik Devletleri gücünün son aşamada tanımlamada kullanılan terim 

hegemonyadır. Bu kavram, özellikle Soğuk Savaş’ın yumuşama sürecinde tartışılmaya 

başlanmıştır. Bazı uluslararası ilişkiler düşünürüne göre, İkinci Dünya Savaşı’ndan 1970’li 

yıllara kadar dünya sisteminde, ABD’nin egemen olduğu hegemonik bir sistem mevcut 

olmuştur.68 Her ne kadar bu tarihten itibaren güçler dengesinin değiştiği ve hegemonik 

dünyanın yerine karşılıklı bağımlılığın ortaya çıktığı savunulsa da günümüzdeki ve son 50 

yıldaki durum sadece hegemonya kavramına bakış açısının değiştiğidir. ABD 

hegemonyasının bittiğini savunanlar bu düşüncelerini 1970’lere giderek söylemelidirler, 

çünkü onların bahsettiği “20. YY hegemonyasıdır” ve o düşünce 20. YY’ da kalmıştır. Nasıl 

ki 21. YY, 20. YY’ dan çok büyük oranda farklıysa “21. YY hegemonyası” da o derece 

farklıdır ve bizim bahsettiğimiz “ABD’nin 21. YY hegemonyasının devam ettiği”dir. 

 

Hegemonya kavramını ilk kullanan Gramsci, toplumsal aktarımların bir sonucu olarak bir 

hegemonik sınıfın yerini bir başka hegemonik sınıf almaktadır. Devlet, egemen sınıfın, 

hegemonyasını sürdürme aracıdır. Hegemonya aynı zamanda bir devletin diğeri üzerindeki 

hâkimiyetidir.69 

 

Nye’ e göre, uluslararası güç arenasında yürürlükte olan normları ve düzenlemeleri dikte 

etmek hegemonya anlamına geliyorsa, Amerika Birleşik Devletleri’nin, Uluslararası Para 

Fonu’nda güçlü bir konuma sahip olsa bile başkanını tek başına seçememesi veya Kara 

Mayınları Antlaşması’na karşı çıkmış olmasına rağmen, imzalanmasını önleyememesi onun 

hegemonik güç olduğunu tartışmalı hale getirmektedir.70 Ancak Nye’ın belirttiğinin aksine 

zaten ABD, antlaşmaya sadık kalmayarak sistemin açıklarından faydalanıp antlaşmalar 

üzerinde oynamalar ile durumu kendi lehine çevirmektedir. (Irak Savaşı örneği)  

 

                                                        
67 Joseph S. Nye Jr, Amerikan Gücünün Paradoksu, İstanbul, Literatür Yayıncılık, 2003, ss. 10- 11. 
68 Atilla Eralp (der), Devlet ve Ötesi: Uluslararası İlişkilerde Temel Kavramlar, İstanbul, İletişim, 2005, ss. 155-157. 
69 Eralp, a.g.e., s. 158-159. 
70 Nye Jr, a.g.e., s.19 
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Wallerstein’a göre modern devlet sistemi tarihinde üç hegemonik güce rastlanmaktadır; 

XVIII. yüzyıldaki Hollanda, XIX. yüzyıldaki İngiltere ve XX. yüzyıldaki ABD’dir. Bunların 

hegemonik güçleri askeri güçlerin ötesinde, sermaye birikiminden faydalandıklarından 

ekonomik güçlerine dayanmaktadır.71 Bu görüşte hegemonik güç, güvenlik askeri güç gibi 

kavramları görmezden gelinmiştir. 

 

Brzezinski, ABD’yi imparatorluğa benzetmiş, Roma İmparatorluğu ile kıyaslamıştır. Bu iki 

devletin benzerlikleri ikisinin de ülke dışında yaklaşık olarak 300 000 bin civarında askerinin 

bulunmasıdır. Farklılık ise Roma’da hiyerarşik bir yapı varken ABD’de ise demokratik bir 

yapı vardır. Bu demokratik yapıyı ABD’nin küresel hegemonyası karşısında bir engel olarak 

görse de72 Temsilciler Meclisi ve Senato ile demokrasi sınırlandırılmış ve Roma gibi ülke 

çıkarlarını öne çıkaran kanunlar oluşturulmuştur. 

 

ABD’yi imparatorluk olarak gören Edward Said, İskoçyalı imparatorluk tarihçisi V. G. 

Kiernan’ın; “Bütün modern imparatorluklar birbirlerini taklit eder” sözünü dikkate alarak; 

ABD’nin çıkarlarını gördüğü topraklarda yerleşimler kurmak, buraları gözetim altında tutmak 

için sıkı bir çalışma içine girerek yaptıklarını imparatorluk anlayışı ile bağdaştırmaktadır.73 

 

SONUÇ 

 

ABD’nin önümüzdeki 20 yılda hegemonyasını artıracak olan deniz askeri gücü gelişmeleri şu 

şekildedir;74 

 

İki yeni Gerald R. Ford sınıfı uçak gemisi inşa etmektedir. İkinci geminin 2018’e kadar 

hizmete girmesi planlanmaktadır.  

 

Viginia sınıfı onuncu denizaltı 2013 yılında hizmete girecek olup 30 adet denizaltının daha 

sırasıyla hizmete girmesi planlanmaktadır.  

 

Balistik Füze Savunması yetenekteki gemi sayısının 32’ye çıkarılması planlanmaktadır. 

                                                        
71 Tayyar Arı, Uluslararsı İlişkiler Teorileri, İstanbul, Alfa, 2.Baskı, 2002, s.318 
72 Zbigniew Brzezinski, Büyük Satranç Tahtası Amerika’nın Önceliği ve Bunun Jeostratejik Gerekleri, 
İstanbul, Sabah, 1998, s. 13 
73 Edward Said, “Kültür ve Emperyalizm”, Kozmopolitan Dergisi, Toronto, York Üniversitesi, 
www.kozmoplitan.com.tr , 25.08. 2006 
74 IHS Jane’s Fighting Ships, 2012-2013 Edition.  
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Zumwalt sınıfı muhribin 2014’te donanmaya katılması beklenmektedir.  

 

45.000 tonluk Amfibi Hücum Gemisi America’nın (LHA-6) 2013 yılı içerisinde teslim 

edilmesi beklenmektedir  

 

2013 yılı içerisinde ise P-3 Orion deniz karakol uçakları P-8 Poseidon deniz karakol uçakları 

ile yer değiştirmeye başlayacaktır. 

 

Harita 9- Zumwalt Muhribi’nin, Eylül 1950 Kore Savaşı Incheon             

Muharebesi'nde Kullanıldığı Durumu Gösteren Jenerik Harita75 

 

Yukarıdaki jenerik haritada, Eylül 1950 Kore Savaşı Incheon Muharebesi'nde Zumwalt 

Muhribi kullanıldığı takdirde savaşın 18 gün yerine 3 günde nasıl sonuçlandırılacağı 

belirtilmiştir. Destroyerler 85 milden radara dahi yakalanmadan tüm düşman hava 

savunmasını yok etmektedirler. Diğer muhriplere göre 20-30 metre daha uzun ve 10 metre 

daha geniş olan Zumwalt, buna rağmen radarda diğerlerine göre 50’de bir kadar radar ekosu 

oluşturmaktadır. Özellikle “Hava Savunma Harbi” için kullanılan Arleigh Burke sınıfı 

muhriplerin modern hali olan Zumwalt, “Sığ Sularda Harekât” için kullanılabilecek, kara 

                                                        
75 Clay Dillow, The Most Technologically Advanced Warship Ever Built, 10.16.2012, Popular Science, 
http://www.popsci.com/category/tags/zumwalt 
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hedeflerini uzak mesafelerden etki altına alabilecek, aynı zamanda lazer ve elektromanyetik 

ray silahlarının deneme platformu olacaktır.76 

 

En son yaşanan Suriye Krizi’nde, hâlihazırdaki durumu incelediğimizde, tüm dünyanın gözü 

ABD’nin hazırlıklarına takıldı. Öyle ki Akdeniz’e kıyısı olan devletler veya denizcilik 

geleneğinin temsilcisi İngiltere dahi ABD’nin yaptığı güç gösterisinin gölgesinde kaldı. Deniz 

gücü sayesinde, şu anda dahi böylesine hegemonyasını hissettiren ABD, yukarıda örneklem 

olarak ele aldığımız Zumwalt sınıfı muhrip ile lazer ve elektromanyetik ray silahları 

envanterine girdiğinde tüm teorileri değiştirecek bir güce sahip olacaktır. Görünen o ki, İbn 

Haldun’un “devletler de tıpkı insanlar gibi doğar, büyür, yaşlanır ve ölür.” sözü belki de ABD 

için istisna olacak ve bu muazzam güç sadece bir dünya savaşında orantısız güç veya “dönüm 

noktası”77 sonucu ortadan kalkacaktır. En güçlü rakip olma ihtimalindeki Çin’in dahi 

teknolojide bu seviyeye ulaşması on yıllarını alacak ancak bununla beraber deniz gücünün 

diğer etmenlerini sağlaması belki de uzun vadede gerçekleşecektir. 

 

Strange, en uzun ömürlü imparatorlukların, merkezlerinden imparatorluğu yönetme 

kabiliyetine sahip olduklarını; buna istinaden, Gramsci’nin hegemonya kuramına dayanarak, 

merkezdeki yöneticiler ile “çevre”deki katılımcı müttefik ve ortakları arasındaki ayırımı 

gözden saklamayı becerebildiklerini vurgulamaktadır.  

 

ABD, hâlihazırda imparatorluğun bu noktasındadır. Ayırımların giderilmesi çerçevesinde, 

yabancı pasaportlu işadamları, ABD’nin kültürel vatandaşları arasında yer almaktadır. ABD 

hegemonyasını güvenlik, üretim, finans ve bilgi yapılarından kaynaklanan, bölgeselliği aşan 

yapısal deniz gücü sağlamaktadır. Strange’e göre, yapısal deniz gücü, dört temel öğeye 

dayanmaktadır. Uluslararası politik ekonomide bu unsurlara en fazla sahip olan ülke, en 

güçlüdür: 

 

Şiddete karşı güvenliklerini tehdit etmek ya da savunmak, inkâr etmek ya da artırmak yoluyla, 

diğer ülkeleri etkileme yeteneğini elinde tutmak, 

 

Mal ve hizmet üretim sistemlerinin kontrolünün elinde tutmak, 

                                                        
76 Dillow, a.g.m., s.1. 
77 Taarruz eden için, dengesi bozulacak kadar güç harcamak; savunan için, geri dönülemeyecek kadar hasar 
almak ve bu noktadan sonra savaşı kazanma ihtimalinin ortadan kalkması. 
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Finans ve kredi yapılarını belirleme yetkisini ve olanağını elinde tutmak, 

 

İster teknik, ister dinsel olsun, ya da fikirler alanında önde kalmayı kapsasın, bilgi ve bilişim 

üzerinde edinim, oluşturma ve iletişim yoluyla en fazla etkili olacak imkânları elinde 

tutmaktır.78  

 

Strange’in bu ölçütlerine bakıldığında gerçekten de ABD’nin buna uyduğu görülmektedir. 

 

ABD imparatorluk veya hegemonik güç olsaydı; Irak’ın işgalinde Avrupa’yı ikna etmeli, 

Çin’deki ekonomik sarsıntı kendi ekonomisini etkilememeliydi gibi çekincelerle bu gerçeği 

öteleyenler için gözden kaçırılan enstantaneyi vurgulamak amacıyla şu husus 

değerlendirilebilir: Roma’nın bir imparatorluk olduğu düşüncesine Hıristiyanlığın doğuşu bir 

halel getirir mi? 
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GÜNÜMÜZDE KIMYASAL SILAHLARIN SINIFLANDIRILMASI VE KORUNMA 
YÖNTEMLERI 

 
Gizem Nur Tekin, Merve Doğan, Murat Efgan Kibar, Ayşe Nilgün Akın* 

  
 

Özet 

Savaş tarihine bakıldığında, taraflardan birinin karşı tarafın elinde bulunmayan silahların 

geliştirilmesi ve bu silahların kullanılması ile üstünlük sağladığı görülmüştür. Kimyasal 

silahlar; birçok gelişmiş ülkenin yanı sıra özellikle totaliter rejimle yönetilen ve terörizme 

destek veren ülkeler tarafından, diğer ülkelere karşı güç gösterisi ve şantaj amacıyla 

üretilmeye, geliştirilmeye ve stoklanmaya devam edilmektedir. 

         Günümüzde kimyasal silahlar, fiziksel durumlarına ve fizyolojik etkilerine göre 

sınıflandırılmış olup kendi içinde de farklı kollara ayrılmaktadır. Fizyolojik etkilerine göre 

sınıflandırılmasında ise zehirleyici kimyasal silahlar ve saf dışı edici kimyasal silahlar olarak 

ayrıldığı göze çarpmaktadır. Saf dışı edici kimyasal silahlar genellikle kişinin algılarını 

kontrol edememesini sağlayan uyuşturucu ve kapasite bozucu maddeler olurken, kusturucu ve 

göz yaşartıcı gazlar ise kargaşa kontrol maddeleri olarak bilinmektedir. 

       İnsanlar kimyasal silahlar ile yapılan saldırılar sonucunda korunma yöntemleri 

geliştirmişlerdir. Kimyasal silahlara karşı korunma; fiziksel korunma, tıbbi müdahale, 

algılama ve temizleme olmak üzere dört temel üzerine kuruludur. Günümüzde olan olaylara 

bakıldığında insanların kimyasal silahlarla mücadelesinde korunma yöntemleri oldukça 

önemlidir. Bu bakımdan bu çalışma kimyasal silahların sınıflandırılması ve korunma 

yöntemleri hakkında literatürden derlenmiş bilgileri içermektedir. 

 

Anahtar Kelimeler :  Kimyasal Silahlar, sınıflandırılmaları, korunma yöntemleri, kimyasal 

ajanlar 

 

 
1.GİRİŞ 
 
Kimyasal silahlar, kimyasal maddelerin zehirli etkileri yoluyla insanları öldüren ya da etkisiz 

hale getiren silahlardır. Kimyasal silahların kullanımı sadece insanlara karşı değil, askeri 

hedeflere, hayvanlara, bitkilere ( tahıllara vb. ) karşı da kullanılabilir. Bu silahların yayılımı 

iki aşamalı olarak, dikine yayılma ve yatay yayılma olarak belirlenmiştir. 1945 yılında 

Amerika Birleşik Devletleri’nin nükleer silah geliştirmesi ve bunu takiben 1949’da Sovyetler 
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Birliği’nin ilk nükleer silah denemeleri yapması ile silahlanma yarışı başladı. Bu olaya dikey 

yayılma denirken yatay silahlanma olarak bilinen 1952’de İngiltere’nin, 1960’ta Fransa’nın, 

1964’te Çin Halk Cumhuriyeti’nin ilk nükleer silah denemeleri yapmasıyla gelişen süreçtir 

[1].  

Geçmiş tarihimize bakıldığında özellikle Soğuk Savaş döneminde ortaya çıkan nükleer 

savaş tehlikesi artık günümüzde yerini kitlesel ölümlerle sonuçlanabilen; üretimi, 

depolanması çok yüksek maliyetlere dayanmayan, yeni silahlardan biri olan kimyasal 

silahların geliştirilmesi ile yeni tehlikelere yol açmıştır.  

Kimyasal ajanların kullanım amaçlarına bakıldığında ise; öldürmek, yaralayarak saf 

dışı bırakmak, bitkisel ve hayvansal besin kaynaklarını yok ederek besin stoklarını kirletmek, 

ekonomik önemi olan hedefleri işlemez hale getirmek, askeri ve sivil personeli koruyucu 

ekipman giymek zorunda bırakarak hareket kabiliyetini kısıtlamak için kullanılır. Kimyasal 

ajanlar kendi içinde ayrılarak her birinin farklı etkileri bulunmaktadır. 

 

2. Kimyasal Silahların Fizyolojik Etki Sınıflandırılması ve Korunma Yöntemleri 

Kimyasal ajanlar fiziksel durumlarına göre; katı, sıvı, gaz ve aeresol olarak 

ayrılabileceği gibi, fizyolojik etkilerine göre kendi içinde de sınıflandırılabilirler. Genel olarak 

fizyolojik etkilerine göre kimyasal ajanlar; zehirleyici kimyasal ajanlar ve saf dışı edici 

kimyasal ajanlar olarak temel iki kategoriye ayrılmaktadır. Bu ajanların her biri ise kendi 

içlerinde dallandırılmaktadır.  

Zehirleyici kimyasal ajanlara bakıldığında ise sinir gazları, yakıcı gazlar, boğucu 

gazlar ve kan zehirleyici gazlar olarak kendi içinde sınıflandırıldığı Tablo 1’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 1. Zehirleyici Kimyasal Ajanlar [2] 

Sinir Gazları Tabun (GA), Sarin (GB), Soman (GD), VX 

Yakıcı Gazlar İperit (H), Hardal (HD), Azotlu Hardal 

(HN), Levizit (L), Fosgen Oksim (CX) 

Boğucu Gazlar Fosgen (CG), Difosgen (DP), Klor (CL), 

Klorpikrin (PS) 

Zehirleyici Gazlar Hidrojen Siyanür (AC), Siyonojen Klorür 

(CK), Arsenikli Hidrojen (SA), Karbon 

monoksit (CO) 
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Saf dışı edici kimyasal ajanlara bakıldığında ise; uyuşturucu – kapasite bozucu maddeler ve 

kargaşa kontrol maddeleri olarak ikiye ayrıldığı Tablo 2’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 2. Saf Dışı Edici Kimyasal Ajanlar [2] 

 

Uyuşturucu – Kapasite Bozucu Maddeler BZ; LSD; Eroin, Kokain, Ekstasi 

Kargaşa Kontrol Maddeleri Kusturucu Gazlar, Göz Yaşartıcı Gazlar 

 

Kimyasal silah maddelerinin kullanılmaya başlanması insanlık tarihi kadar eski 

olmasına rağmen, kimyasal reaksiyonlar sonucu olumsuz etkilere sahip kimyasal silahların, 

yayılması ve geliştirilmesi süreci I. Dünya Savaşı’nda başlamıştır. Almanya’nın kimyasal 

silah stoku keşfedilmesi ile kendi aralarında başlayan bilgi alışverişi sonucu bu silahların 

geliştirilmesine başlanmıştır. 

Sinir gazları olarak bilinen gazlar insan vücüdunda sinir sistemlerinin dengesini bozar 

ve felç meydana getirerek kişiyi saf dışı bırakan çok zehirli bileşiklerdir. Çok küçük 

miktarları bile insan ölümleriyle sonlanabilir. İlk sinir gazı sentezi ise 1850’lerde Fransa’da 

yapılmış olup bu gaz TETRAETİLPİROFOSFAT (TEPP) gazıdır. Organofosfatlı bir bileşiğin 

toksisitesine ilişkin gözlemler Almanlar tarafından yapılmış olup 1936’da TABUN, 1938’de 

Sade SARİN, 1944’de SOMAN sinir gazı olarak üretilmiştir. Bu üç sinir gazına ise “ G sinir 

gazları” denmektedir. Sinir gazlarına karşı yapılacak ilk müdahale malzemesi olarak sinir gazı 

önleme tableti olarak bilinen (PRİDOSTİGMİN) ve Atropin Enjektörü kullanılır.  

Yakıcı gazlar olarak bilinen gazlar ise; kabarcık gazları olarak bilinen ve cildi, 

solunum organlarını, sindirim sistemini ve gözleri etkiler. Genelde sıvı olarak kullanımı 

yaygın olan bu kimyasallarla temas edildiğinde ise, cildi, gözü ve solunum organlarını 

yakarak içinde irin toplanmış çok büyük yaralar oluşturur. Yakıcı gazlar etkilerini sinsice 

gösterirler ve etkileri geç ortaya çıkar [3].  

Boğucu gazlar olarak bilinen gazlar ise özellikle akciğer dokusuna etki eden ve 

akciğerde su toplanmasına (ödem) yol açan gazlardır. Bu gazların rüzgar altı tehlikeli 

mesafesi 10 – 50 km’dir. Bu grupta fosgen, difosgen, klor ve kloropikrin bulunmaktadır. 

Tedbir olarak maske takılmalı ve ortamdan uzaklaşarak korunma sağlanmalıdır. Eğer bu tür 

gazlara maruz kalındığında ise hastaya steroid verilmeli, bu tedavi ileriki süreçlerde oksijen 

ile desteklenmelidir. İlk müdahalede ise, gaza maruz kalmış kıyafetlerin çıkarılması, cilde 

temas söz konusu ise sabunlu su ile temizleme ve gözler kirlenmiş ise bol temiz su ile 

temizlenmesi faydalı olmaktadır. 



799 
 

Kan zehirleyici olarak bilinen gazlar ise çoğunlukla gaz veya buhar halinde atılırlar ve 

solunum yoluyla vücuda girerler. Hücrelerin CO2 değişimini bloke edip kandaki oksijeni 

kullanmalarını engelleyen kimyasal maddelerdir. Nefes alma oranını azaltırlar ve dolaşım, 

solunum ve merkezi sinir sistemini zehirleyerek kullanım dışı olmalarını sağlarlar. Bu gazlara 

maruz bırakılan kişi yanında maske varsa maske kullanmalıdır. Daha sonra temiz havaya 

çıkarılarak suni teneffüs yapılmalıdır. Amil nitrit ampulü kullanılması tavsiye edilir. Gözler 

etkilenmişse temiz bol su ile 10 – 15 dk. yıkanmalıdır [4].  

Saf dışı edici kimyasal ajanlar ise, merkezi sinir sistemini etkiler ve kişinin görevini 

yerine getiremeyecek hale gelmesini sağlar. Kan dolaşımı, sindirim ve sinir sistemini, 

tükürük, terleme, görme organlarını etkiler. Uyuşturucu gazlardan günümüzde en yaygın ve 

en önemli olanları BZ ve LSD olmuştur. Bu gazlara maruz kalmış kişiler açık havaya 

çıkarılarak gözlerinin ovuşturulmadan tutulması gerekmektedir. Etkilenen bölge, temiz su ile 

bolca yıkanmalıdır. Maruz kalan kişiye kusma, idrar ve ter dolayısıyla kaybedilen suyun geri 

kazanımı için sıvı içecekler verilmelidir.  Bu gazlara maruz kalan kişilere diapazem ya da 

sodyum amital uygulanabilir. Tedavinin asıl amacı hastayı sakinleştirmektir [5,6]. 

Yakın geçmişte yaşanan olaylardan yola çıkarak bilmemiz gereken gazlardan biri olan 

biber gazı, solancea familyasından Capsicumannum ya da Capsicum frutescens’den elde 

edilen Şili biberi adlı kırmızı biberin ya da acı Arnavut biberinin ekstraksiyon işlemine tabi 

tutulması sonucu elde edilmektedir. Suda çözünmez, alkol, eter ve kloroform gibi organik 

çözücülerde çözünür. Daha sonra bu çözücü uçurma işlemine tabi tutulur ve geriye kalan 

mum benzeri madde  “Oleoresincapsicum” ismini alır. Bu ekstrat içerisinde değişken 

konsantrasyonlarda pek çok farklı doğal bileşik bulunmaktadır. En yoğun olarak bulunan, 

Capsaicin (8-methyl-vanilyl-6-nonenamide) maddesidir. Capsaicin; Oleo Capsicum (OC) 

denilen bir biber türünden ekstraksiyon yöntemiyle elde edilen yağ bazlı bir organik 

maddedir. Capsaicin doğal olarak biberden elde edildiği gibi sentetik olarak üretilenleri de 

bulunmaktadır.   

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Capsaicin’in molekül yapısı [7] 
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Her kimyasal silahta olduğu gibi aşırı dozda kontrolsüz olarak kullanıldığında, sağlık 

açısından olumsuz etkiler oluşturur. Yüksek dozda maruziyet sonucu kalple ilgili ritim 

bozukluğuna sebep olma potansiyeli vardır. Yutulması halinde mide bulantısı, kusma ve 

ishale sebep olur. Bazı kişilerde geçici körlük oluşturabilir. Astım hastalarında ise ölümlere 

yol açabilmektedir [7]. Capsaicin maddesi yağ bazlı bir maddedir ve biber gazına maruz kalan 

bireylerin yüzlerini su ile yıkamaları biber gazının etkisini azaltmaz. Biber gazını ciltten 

uzaklaştırmak için bol sabunlu su eğer varsa bebek şampuanı ile iyice yıkamalıdır. Ayrıca yağ 

bazlı bir madde olduğu için yağlı maddelerle ciltten uzaklaştırmak mümkündür. Cilde biber 

gazı temas etmesi halinde zeytin yağı veya herhangi bir bitkisel yağ ile ovulmalıdır. 

 

3. SONUÇLAR 

 

Kimyasal silahlar, nükleer silahlar gibi kompleks ve zorlu bir üretim sürecine sahip 

değildir. Bu yüzden üretimi oldukça kolay ve ucuz yollarla sağlanabilir. Kimyasal silahlar, 

etkileri bakımından büyük zararlar veren ve ciddi sayılarda ölümlere ve kayıplara yol 

açabilecek silahlardır. Tarihten günümüze kadar olan süreçte kimyasal silahlar yaygın bir 

şekilde kullanılmış olup, savaşların kaderlerinin değişmesine ve ülkelerin güçlü konuma 

geçmelerini sağlamıştır. Günümüzde de gündemden düşmeyen bu silahların üretim 

teknolojilerine ulaşmak artık çok kolay olup, olabilecek saldırılardan korunmak amacıyla 

insanların daha detaylı bilgilendirilerek bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Olabilecek 

tehditlere karşı önlemler alınmalı, varlığıyla tüm ülkeleri korkuya düşüren bu silahlanmaya 

karşı gerekli çalışmalar ve güncellenmiş anlaşmalar yapılması sağlanmalıdır.  
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BİYOLOJİK, KİMYASAL VE NÜKLEER SİLAHLARIN YAYILMASI SORUNU 
VE SURİYE KRİZİ 

 
Amur Gadzhiev 

 
 

Dünya haber kaynaklarında yer alan bilgilere göre, 6 Ekim 2013’te Birleşmiş 

Milletler ve Lahey merkezli Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü'ne (OPCW) bağlı 

uluslararası silahsızlanma denetçilerinden oluşan bir ekip, Suriye'nin elindeki kimyasal 

silahları ve bu silahların üretildiği tesisleri imha etme sürecini başlatmıstır.1 

Birtakim uzmanlar, Suriye’de bulunan kimyasal silahların denetlenmesi ile ilgili 

tartışmaların ortaya çıktığı döneme dikkat çekmektedir. Nitekim Suriye’nin kimyasal 

silahları meselesi, Suriye’ye karşı uluslararası müdahalenin tartışıldığı ve Akdeniz’e savaş 

gemilerinin gönderildiği günlerde gündeme gelmiştir. Bu koşullarda Lavrov-Kerry olarak 

bilinen ve Birleşmis Milletler Güvenlik Konseyi’nin onayladığı diplomatik çözüm, sadece 

taktiksel bir manevradan ibaret oldugu gibi bir algı yaratmıştı.2  

Bununla birlikte Esad rejiminin elinde bulunan kimyasal silahların uluslararası 

denetim altına alınması konusu uzunca bir dönemdir gündemde oldugunu da unutmamak 

gerekir. Bu yuzden doğrudan savaşın gidişatını etkileme kapasitesi sınırlı olan kimyasal 

silahların denetimi meselesini farklı açılardan analiz etmek yerinde olacaktır.  

İlk once, kimyasal silahların kullanımının, muhalifler, rejim, bölgesel güçler ve 

küresel güçler açısından farklı derecede öneme sahip bir konu olduğunu ifade etmek 

gerekir. 

Bu kapsamda Esad rejimi, elinde kimyasal silahlar olduğunu farklı şekillerde 

belirtmesine karşın, bunun ülke içinde kullanılmayacağını ancak olasılı bir dış müdahalede 

kullanılabileceğini belirtmiştir.3 Son dönemde yayınlanan bazı raporlarda rejimin sınırlı 

oranda ve belli bölgelerde kimyasal silah kullandığı yönünde birtakım iddialar atılıyor.4 

Aynı şekilde Suriyeli muhaliflerin de kimyasal silah kullandığı yönünde bazı tespitlerin 

                                                        
1 Anonymous article: “Syria chemical arms removal begins”, BBC World News, 06 October 2013, 
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-24419468, (Accessed 06 October 2013).  
2 Guseynov R., “Naçalos himiçeskoye razorujeniye Sirii: problemı s oppozitsiyey grozyat provalom jenevskogo 
protsessa”, Zerkalo, 07 October 2013, http://www.zerkalo.az/2013/nachalos-himicheskoe-razoruzhenie-sirii, 
(Accessed 07 October 2013). 
3 Aniçkina T., “Pozitsiya SŞA o primenenii himorujiya silami Asada privela v politiçeskuyu lovuşku”, Russian 
Institute for Strategic Studies (RISS), 29 August 2013, http://www.riss.ru/analitika/2013-o-pozitsii-ssha-po-
sirii#.U1Mt1XRPH20, (Accessed 07 October 2013). 
4 Anonymous article: “Syria has used chemical weapons, Israeli military says”, BBC World News, 23 April 
2013, http://www.bbc.com/news/world-middle-east-22266212, (Accessed 02 October 2013).  
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yapıldığı dikkat çekmektedir.5 Nitekim BM tarafından yayınlanan bir raporda hem rejimin 

hem de muhaliflerin Suriye’de insanlık suçu işlediklerini ortaya koymaktadır.6 

4 Haziran 2013’de yayınlanan raporda her iki tarafından katliam, yasadışı öldürme, 

keyfi tutuklama, gözaltı, rehine alma, zorla alıkoyma, işkence, kötü muamele, cinsel 

istismar, tecavüz ve çocuk hakları ihlalleri  gibi bir çok suçu işlediklerini tespit etmiştir. 

BM Raporunun 139. Maddesinde Suriye’nin değişik bölgelerinde kimyasal silah 

kullanıldığı ifade edilmektedir. Bu bağlamda hem rejim güçlerinin hem de muhaliflerin 

kimyasal silah kullandığına dair ifadelere yer verilmektedir.7 

Dolayısıyla hem bazı ülkeler hem de BM tarafından sürdürülen araştırmalarda 

muhalifler ile rejimin kimyasal silah kullanımı potansiyeline sahip olduğu ortaya konmuş 

olunmaktadır. Doğal olarak bu durum bir yandan savaşan grupları, diğer yandan da 

bölgesel güçleri tedirgin etmektedir. Suriye içinde kimyasal silahların varlığı, bunların 

farklı ellerde toplanmış olması ve kullanılıyor olması Suriye halkı ve bölge halklarının 

geleceğini doğrudan risk altına koymaktadır. 

Suriye krizi ve Suriye’nin kimyasal silahlarının denetimi meselesi çerçevesinde 

dikkatinizi özellikle çoğu zaman kulisler arkasında duran ama tutumunu ve çıkarlarını 

sürekli olarak hissettiren İsrail’e çekmek istiyorum. Bilindiği gibi, Suriye’de kimyasal 

silahların varlığı ve kullanımı, Suriye ile sınırı ve sorunu bulunan İsrail’i ciddi şekilde 

tedirgin etmektedir. İsrail, Esad rejiminin zayıfladığını ve kimyasal silahların kontrol 

dışına çıkabileceğini krizin başından itibaren dile getirmeye başlamıştı. İsrail, kimyasal 

silahların Hizbullah ve muhalif grupların eline geçmesi ihtimalini güvenliği açısından en 

önemli sorun olarak görmektedir.8  

Coğrafik ve nüfus olarak küçük bir alana sıkışmış bulunan İsrail açısından 

Hizbullah veya El Kaide ile ilişkili grupların kimyasal silahları ele geçirmesi, İsrail’in 

                                                        
5 Newman A., “U.S. Military Document: Syrian Rebels Had Chemical Weapons”, The New American, 20 
September 2013, www.thenewamerican.com/world-news/asia/item/16577-u-s-military-document-syrian-rebels-
had-chemical-weapons, (Accessed 02 October 2013). 
6 Anonymous article: “Ekspertı OON obnarujili “ubeditelnıye dokazatelstva” primeneniya v Sirii himorujiya”, 
NEWSru.com, 16 September 2013, http://www.newsru.com/world/16sep2013/oon.html, (Accessed 02 October 
2013).  
7 Anonymous article: “Birleşmiş Milletlerin Suriye Raporu – İnsan hakkı ihlalleri”, Global Affairs: News & 
Analysis of Current World Affairs, 11 September 2013, http://globalaffairs.me/birle-mi-milletlerin-suriye-
raporu-nsan-hakk, (Accessed 05 October 2013). 
8 Anonymous article: “İzrail: Siriya primenyala himorujiye”, Interfax, 16 April 2013, 
http://www.interfax.ru/world/303253, (Accessed 01 October 2013).  
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ülkesel ve toplumsal varlığına tehdit oluşturmaktadır. Bundan dolayı İsrail tarafı kırmızı 

çizgilerini Suriye’de kimyasal silahlarının kontrol altında tutulması olarak belirlemiştir.9 

Tel-Aviv, kendisinin 3 şekilde kimyasal silahla saldırıya uğrayabileceğini 

hesaplamaktadır. Birincisi, kimyasal silahların Hizbullah’ın eline geçmesinden sonra olası 

bir İsrail-Hizbullah savaşında kullanılmasıdır. İkincisi, Esad rejiminin savaşı genişletmek 

için İsrail’e kimyasal silahlarla saldırıda bulunmasıdır. Ve son olarak da el Kaide veya 

diğer muhalif grupların doğrudan İsrail’i hedef alan kimyasal saldırılar 

gerçekleştirmesidir.10  

Nitekim İsrail Devleti, halkına kimyasal silahlara karşı maske dağıtmanın ötesinde 

Hayfa gibi Yahudi nüfusun yaşadığı yerlerde de doğrudan olası bir kimyasal saldırı 

karşısında neler yapılması gerektiği yönünde tatbikatlar yapmıştır. İsrailli yetkiler Suriye 

ile ilgili en büyük kaygılarının kimyasal silahların denetim altına alınması olduğunu 

sıklıkla dile getirmekten çekinmemiş ve bunun bir savaş gerekçesi olacağını da 

açıklamışlardı.11 

Bu kapsamda ABD öncülüğünde gündeme gelen müdahalenin doğrudan kimyasal 

silahların denetimine dönük bir projeye dönüşmesi dikkat çekicidir. İsrail’in savaş ve 

müdahale gerekçesi olarak saydığı kimyasal silahların, ABD ve Fransa tarafından savaş 

gerekçesi olarak son günlerde dile getirilmesi iki taraf arasında bir eşgüdümün olup 

olmadığı sorusunun sorulmasına yol açmaktadır. Şimon Peres tarafından konuyla ilgili 

yapılan bir açıklamada, eğer Suriye tarafı güvenilir bir şekilde kimyasal silahlarını yok 

ederse, ABD’nin Suriye’ye saldırmayacağını ifade etmişti.12 Boylece İsrail tarafı açık bir 

şekilde saldırının doğrudan kimyasal silahların Esad’ın elinden çıkartılmasına dönük bir 

plan olduğunu açık bir şekilde dile getirmekteydi.  

Dolayısıyla, BM gözlemcilerinin Suriye’ye girmesinden 2 gün sonra Suriye içinde 

kimin tarafından kullanıldığı henüz tespit edilmeyen kimyasal silahların, ABD’nin 

müdahale söylemine gerekçe oluşturması, daha önce planlanmış bir stratejinin ürünü 

olduğu açıktır. Plan başarılı bir şekilde uygulanabilirse, bir yandan İsrail’in son 2 yıldır 

kaygı ve tedirginlik duyduğu kimyasal silahların “uluslararası denetim” altına alınmasını 

                                                        
9 Abdullin R., “Eks-ministr oboronı İzrailya sçitayet, çto Asad peredayet himiçeskoye orujiye Hezballe”, 
http://www.mk.ru/politics/article/2013/04/29/848926-eksministr-oboronyi-izrailya-schitaet-chto-asad-peredayot-
himicheskoe-oruzhie-hezballe.html, (Accessed 03 October 2013). 
10 Anonymous article: “Siriya-İzrail: siriyskoye himiçeskoye orujiye protiv izrailskogo yadernogo potentsiala”, 
Regnum, 21 September 2013, http://www.regnum.ru/news/1710556.html, (Accessed 01 October 2013). 
11 Lototskaya O., “İzrail gotovitsya k himiçeskoy atake so storonı Sirii, grajdanskim razdayut zaşitnıye maski”, 
Fakti, 27 August 2013, http://fakty.ictv.ua/ru/index/read-news/id/1485407, (Accessed 30 September 2013). 
12 Anonymous article: “Prezident İzrailya prizval mir izyat iz Sirii vsye himorujiye”, RİA Novosti, 25 August 
2013, http://ria.ru/arab_sy/20130825/958454514.html, (Accessed 01 October 2013). 
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sağlanmış diğer yandan da Esad rejiminin dış müdahale ile devrilmesi engellenmiş 

olacaktır.  

Suriye’nin kimyasal silahsızlanması sürecinin son haline ilişkin genel bir resim 

vermek adına burada OPCW Genel Direktörü sayın Ahmet Üzümcü ile Rusya’ya resmi 

ziyareti sırasında 15 Nisan 2014 tarihinde Moskova’da yaptığım röportajı da eklemeyi 

uygun buluyorum. 

 

“Amur Gadzhiev: Suriye’nin kimyasal silahsızlanma sürecinde OPCW sayesinde Dünya 

toplumu örnek bir uluslararası işbirliği sergiledi. Tarafları bu ortak hareketlere teşvik eden 

sebepler Size göre nelerdir? 

Ahmet Üzümcü: Bildiğiniz gibi, bütün bu çalışmalar 2013 yılının Eylül ayında Cenevre’de 

başladı. Ağustos 2013’te Suriye’de kimyasal silahlarının kullanıldığı tespit edildikten sonra 

bu meseleye uluslararası camia yakın ilgi gösterdi. Ve daha sonra Eylül ayında Rusya 

Federasyonu ve Amerika Birleşik Devletleri’nin işbirliği ile bir çerçeve dokümanı 

hazırlanarak Suriye’nin kimyasal silah programının ortadan kaldırılması kararlaştırıldı. Ve 

bunu müteakiben bizim örgütümüz OPCW ve daha sonra da Güvenlik Konseyi’nde alınan 

kararlarla bunun uygulanmasına geçildi. Bu uygulamada şunu gördük ki, uluslararası 

camianın birlikte hareket etmesi gerçekten bu kararların uygulanmasını kolaylaştırmıştır. 

Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Federasyonu Suriye’ye önemli miktarda teçhizat ve 

malzeme yardımı yapmıştır ki, kararları uygulayabilsin diye. Bunu daha sonra Danimarka 

ve Norveç’in gemi tahsis ettiğini ve bunların taşınması için bir katkıda bulunduğunu 

gördük. Daha sonra kararları Amerika Birleşik Devletleri bu imha çalışmalarının gemi 

üzerinde yapılması için gerekli tedbirleri aldı. İmha çalışmalarının yapılacağı Amerikan 

gemisinin Akdeniz’de seyri sırasında korumak için NATO-Rusya Konseyi’nin bir 

kararıyla buna deniz güvenliği tahsisi öngörülmüştü. Fakat Ukrayna krizi nedeniyle 

NATO-Rusya arasındaki işbirliği şu anda askıya alındığından bu mümkün olamayacak 

herhalde başka alternatifler bulunacaktır.  

Fakat genel olarak şunu söyleyebilirim ki, uluslararası camianın birlikte hareket etmesi, 

çeşitli ülkelerin gerekli kaynakları tahsis etmeleri ve karar mekanizmalarının da çabuk 

işlemesi bu misyonun gerçekleşmesini büyük ölçüde kolaylaştırmıştır. Bunun sebeplerine 

gelince, bir kere, kimyasal silahların ortadan kaldırılması yönünde uluslararası camia 

arasında bir konsensüs bulunmaktadır. Şu anda 190 devlet bu sözleşmeye taraftır. Buna 

tabi Suriye de dahil. Fakat Suriye dahil değilken sadece 7 ülke taraf değildi. Şu anda bu 

rakam 6’ya inmiştir. Bundan da görülüyor ki, ortada bir uzlaşı var ve bu uzlaşının devam 
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ettirilmesi, geri kalan ülkelerin de bir an önce üye olmaları yönünde gayretler gösteriliyor. 

Yani, bu konsensüsün fiiliyata dökülmesi anlamında taşımaktadır bu. Bir an önce geri 

kalan ülkeler eğer kimyasal silahları varsa onları imha etsinler ve bu sözleşmeye taraf 

olsunlar gibi bir ortak irade görüyoruz. 

Tabi ki bu misyonun gerçekleşmesi Suriye krizinin çözümüne yol açmayacaktır. Fakat 

belki bir kolaylaştırıcı, bir hızlandırıcı etkisi olabilir diye düşünüyorum. Üç yıldır devam 

eden bir krizde eğer bir konuda, bu konuda uluslararası camia birlikte hareket edebilmişse, 

Rusya Federasyonu ve Amerika Birleşik Devletleri gibi önde gelen ülkeler birlikte hareket 

edebilmişse, belki Suriye krizinin diğer yönlerini de birlikte ele almaları ve işbirliği içinde 

hareket etmeleri mümkün olabilir diye ümit ediyorum. Ve bu misyonun başarılı bir şekilde 

sonuçlandırılmasının da siyasi çözüm yolunda atılması öngörülen adımları da 

hızlandıracağını da ümit ediyorum. 

Amur Gadzhiev: Açıklamalarınızda Suriyenin kimyasal silahsızlanması sürecinin 

ertelenmesi daha çok Suriyeli militanlarının saldırıları yüzünden olduğunu söylüyorsunuz. 

Durum bildiğim kadarıyla değişmemiş. Bununla birlikte Suriye’nin kimyasallardan 

arındırılmasının, öngörülen süreler çerçevesinde tamamlanabileceğinden de söz 

ediyorsunuz. Bu kadar emin olmanızı sağlayan başlıca faktörler nelerdir? 

Ahmet Üzümcü: Bu Suriye’deki imha çalışmaları, biliyorsunuz, ülkede imha 

yapılamayacağı için bu silahlar Suriye dışına çıkartılacak ve Suriye dışında imha 

edilecektir. Normalde Sözleşme hükümlerine göre bu silahların bulundukları yerlerde imha 

edilmesi gerekirdi. Fakat bu ülkedeki iç savaş nedeniyle bunun mümkün olamayacağı 

anlaşıldığından bu yönde bir karar alındı. Şimdi bu silahların, silahlar dediğimiz zaman 

bunlar aslında silahların imalatında kullanılabilecek maddelerdir. Bu kimyasal maddelerin 

gemilere yüklenmesi ve bir an önce yüklenmesi gerekiyor. Bu yükleme ve nakliyat 

çalışmalarında gecikmeler oldu biliyorsunuz. Başlangıçta bunlar daha ziyade teknik 

sebeplere dayalıydı. Gerekli malzemenin ulaştırılması biraz vakit almıştı. Başka bazı 

teknik zorluklar ortaya çıktı. Fakat Suriye Hükümeti bunları hızlandırma yönünde birtakım 

gayretler gösterdi. Bunula birlikte ülkedeki güvenlik koşulları nedeniyle Suriye Hükümeti 

bunları zaman zaman geciktirmek durumunda kaldığını ifade etti. Şimdi bazı ülkeler bu 

güvenlik koşullarının nakliyatı geciktirmemesi gerektiğini düşünüyorlar. Diğer bazı ülkeler 

ise bunu daha anlayışla karşılıyorlar. Fakat neticede bir takım gecikmelerin olduğu ortada. 

30 Hazirana kadar bu silahların imha edilmesi yönünde bir karar alınmıştı. Bu kararın 

gerçekleştirilmesi hala mümkün mü? Bence mümkün. Çünkü şu aşamada zaten kimyasal 

maddelerin % 65’i gemilere yüklenmiş durumda. Geri kalan % 35’i de nakliyat için hazır 
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beklemektedir. Dolayısıyla, yapılacak yeni bir gayretle ve biraz hızlandırılarak bunların 

önümüzdeki 10-15 gün içinde gemilere yüklenmesi ve gidecekleri yerlerde imha 

çalışmalarına başlaması mümkün olabilir. Ve 30 Haziran vadesi de yerine getirilebilir diye 

düşünüyorum. 

Amur Gadzhiev: Suriye’nin silahsızlanmasının, Suriye krizinin çözüm sürecini 

kolaylaştıracağı ve hızlandırabileceği yönünde bir beklenti içinde olduğunuzu söylediniz. 

Bunu söylerken Siz her halde OPCW sayesinde ulaşılan işbirliği ve karşılkıl anlayış 

havasını da göz önünde bulunduruyorsunuz. Peki, Size göre, Suriye krizi ile ilgili yapılan 

görüşmelerde örgütünüzün bu yapıcı deneyimleri kayda alınıyor mu? Daha çok hangi 

kazanımlarınızı, başarılarınızı vurgulamayı ve Suriye krizi ile ilgli yapılan görüşmelerde 

örnek olarak gösterilmesini daha uygun görüyorsunuz?  

Ahmet Üzümcü: Suriye’deki kimyasal silahlarının, kimyasal silah programının ortadan 

kaldırılması misyonu, projesi Suriye’deki krizin diğer yönleriyle herhangi bir şekilde 

irtibatlandırılmamalı normal olarak. Bu kendi teknik çerçevesi içinde yürütülmeli ve 

başarılı bir şekilde sonuçlandırılmalıdır. Bu da şimdi bu şekilde yürüyor. Yani, benim 

gördüğüm kadarıyla hiçbir ülke işte bu çerçevede yürütülen çalışmaları diğer çalışmalarla 

irtibatlandırmıyor. Ve siyasallaştırma gibi bir eğilim göstermiyorlar. Bu çok önemlidir 

benim açımdan. Ve bunun böyle devam etmesi gerekiyor. Bununla birlikte eğer bu proje 

başarılı bir şekilde yürütülürse ki, şimdiye kadar bence öyledir, ve sonuçlandırılırsa, Suriye 

krizinin diğer yönlerine de olumlu bir etkisi olablir diye ümit ediyorum. Eğer uluslararası 

camia, biraz önce de söylediğim gibi, bu konuda birlikte hareket ediyorsa, ümit edilir ki, 

diğer hususlarla da birlikte hareket edebilir. Ve Suriye’de savaşmakta olan taraflara siyasi 

bir çözüm yönünde gerekli telkinlerde bulunarak bu yönde yönlendirebilirler diye ümit 

ediyorum.”13  
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Özet: 
 
Devletin temel işlevi egemenliğini icra ettiği toprak üzerinde yaşayan vatandaşlarının 

güvenliğini sağlamaktır. Devlet merkezli klasik güvenlik paradigmasının yerini alan yeni 

güvenlik yaklaşımları bu kapsamda toplumsal yapı ve demografik çeşitlilik gibi unsurları da 

milli güvenlik kavramına dâhil etmiştir. ABD işgali sonrası Irak, toplumsal yapı ve 

demografik çeşitlilik unsurlarının milli güvenliğin kurumsallaşma sürecine etkilerinin 

incelenebileceği bir örnek arz etmektedir. ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin 2003’te 

Irak’ı işgal etmesiyle başlayan süreçte Paul Bremer başkanlığındaki Geçici Koalisyon 

İdaresi’nin devletin güvenlik alt yapısını dağıtması, orduyu, kolluk kuvvetlerini ve istihbarat 

teşkilatını lağvetmesi ülke genelinde ciddi bir güvenlik boşluğu doğurmuştur. Güvenlik 

güçlerinin büyük ölçüde Şiilerin ve Kürtlerin denetiminde yeniden yapılandırılması, kuzeyde 

Kürtlere serbestlik sağlanması ve Sünnilerin güvenlik güçleri içindeki konumunun 

zayıflatılması Irak’ta etnik ve mezhepsel dağılıma dayalı parçalı bir güvenlik sisteminin 

ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. İşgal sonrası Irak’ta ordu etnik ve mezhepsel dağılıma 

dayalı oluşturulmuş, Şii-Sünni Araplar ve Kürtler Bağdat’taki merkezi yönetimin denetimi 

dışında hareket eden müstakil milis kuvvetlere sahip olmuştur. Şiiler Mehdi Ordusu, Bedir 

Tugayları, Irak Hizbullahı ve Asaib Ehli El-Hak gibi silahlı milisler teşkil ederken, Sünni 

Araplar direniş adı altında Mücahitler Ordusu, Irak’taki Müslümanlar Ordusu, 1920 Devrim 

Tugayları ve  Raşidin Ordusu gibi kuvvetler oluşturmuştur. Kuzey Irak’ta Kürt Yönetimi’ne 

bağlı yasal statü kazanan Peşmerge güçleri, Bağdat merkezi hükümetinin yetkisi dışında 

hareket etmektedir.  Türkmenler ise henüz bir silahlı kuvvet teşkil etmemiştir. Güvenlik 

sistemindeki bu bölünmüşlük, Irak’ta milli güvenliği zayıflatmış, Kerkük başta olmak üzere 

ihtilaflı bölgelerde güvenlik zafiyeti meydana getirmiş, üniter yapıya zarar vermiş ve 

toplumsal bütünlüğü zedelemiştir. Irak’ta bu nedenle 2003’te başlayan şiddet ve kaos ortamı 

devam etmekte, merkezi yönetime bağlı eğitimli, donanımlı ve işlevsel bir ordu tesis 

edilememektedir. Bu çalışmada Irak’ta işgal sonrası süreçte belirginleşen etnik ve mezhepsel 

ayrışmanın güvenlik alandaki sonuçları değerlendirilmekte, bu ayrışmanın güvenlik 

sisteminin ulusal ölçekte kurumsallaşmasını nasıl engellediği incelenmektedir.  
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Abstract:  

The main function of the state is to provide the security for the people who live on the 

territories that the state execute its sovereignty. The state-centric classic security paradigm 

was replaced by new security approaches that also add the elements as the social structure and 

the demographic diversities to the content of the national security. In the aftermath of the U.S 

occupation, Iraq remained an example in order to examine the effect of the social structure 

and demographic decompositions on the process of the institutionalization of the national 

security. The process that started with the occupation of Iraq by the U.S. led coalition forces 

in 2003 entailed an important security gap across the country related with the destruction of 

state’s security infrastructure and abolishment of the army, the law enforcement agency and 

the intelligence service by the Coalition Provisional Authority of Iraq led by Paul Bremer. 

The restructuration of the security forces mostly under control of the Shiites and Kurds, the 

independence of the Kurds at the north, the weakening of role of the Sunnites on the security 

forces led the emergence of a fragmented security system that is dependent on ethnic and 

sectarian decompositions in Iraq. Following the occupation of Iraq, the army was formed by 

ethnic and sectarian distribution and the Shiite-Sunnite Arabs and the Kurds started to possess 

the free militia forces that move out of the control of the centralized administration. As the 

Shiites formed the armed militia forces like Mahdi Army, Badr Organization, Hezbollah 

movement in Iraq and Asa’ib Ahl al-Haq, the Sunnite Arabs constituted the forces like 

Mujahideen Army, Muslim Army in Iraq, 1920 Revolution Brigades and Rachidun Army in 

behalf of the resistance. The Peshmerga forces that gain a legal statute in connection with the 

Kurdish administration at the northern Iraq move out of the Baghdad administration’s 

competence. The Turcoman does not still constitute an armed force. Related with the disunity 

of the security system; in Iraq, the national security was weakened, there was a security weak 

in the controversial regions mainly in Kirkuk, the unitary structure was harmed and the social 

integrity was ruined. Therefore in Iraq, chaotic and violent environment that started in 2003 

continues and a well-educated, well-equipped and operational army that is affiliated to the 

centralized administration could not be established. At this article the consequences of the 

ethnic and sectarian decomposition that crystallized in the aftermath of the occupation of Iraq 
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on the security domain are evaluated. Nevertheless, this article also analyzes how this 

decomposition inhibits the institutionalization of the security system at the national scale.  

Keywords: U.S occupation of Iraq, national security of Iraq, institutionalization of the 

security, Iraqi militia forces 

 

 

Giriş: 

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) işgali sonucunda Saddam Hüseyin iktidarını 

devrilmesiyle birlikte Irak’ta siyasi, ekonomi, askeri ve toplumsal dengelerin değiştiği 

görünmektedir. İşgalin ülkede sadece Baas rejimini devirmedi, aynı zamanda sosyal, 

ekonomik ve demografik yapısını da olumsuz etkiledi. ABD işgali sonrasında Irak’ta 

meydana gelen etnik, dini ve mezhebi ayrışmaların neticesinde ülkede toplumsal değerlerin ve 

güven ortamının kaybolduğunu ifade etmek mümkündür.   Böylece Irak’ın Mart 2003’ten bu 

yana yaşadığı siyasi ve güvenlik sorunlarından dolayı devletin kendi iç dinamikleriyle ve dış 

dünyayla ilişkiler kurması/geliştirmesi hususunda herhangi bir strateji belirleyememiştir. 

Bununla beraber ülkede siyasi, sosyal,  kültürel ve ekonomik dengelerin değişmesi ciddi 

sorunlara yol açmıştır. Ayrıca ABD tarafından ülkede yeniden dizayn edilmeye çalışılan 

siyasi denklemin Irak’ın askeri ve güvenlik kurumlarına da yansımıştır. Çünkü işgalle birlikte 

etnik ve mezhebe dayalı kurgulanmaya çalışılan Irak’ın yeni siyasi yapısı, ülkedeki toplumsal 

bağdaşmayı, bir arada yaşamayı ve sosyal yapıdaki doku ile yeni bir devlet inşası ortaya 

çıkmıştır.   

Bütün bu gelişmeler doğrultusunda işgal sonrası Irak ulusal kimliğini, toplumsal 

değerlerini ve güven içinde yaşayan bir toplum olma niteliğini yitirmiştir. Böylesi bir tablo 

karşısında devletin kurumsal kimliği ve sistemsel işlevinin etnik ve mezhepsel bölünmüşlük 

altında akamete uğradığı görünmektedir. Bu durumun temel nedeni ülkedeki etnik ve dini 

çeşitliliğin bir zenginlik olarak kabul edilmeksizin bir ayrışma zeminine dönüşmesidir. Bu 

bağlamda Irak’ın siyasi denklemin etnik ve mezhepsel (Kürt, Şii, Sünni Arap ve Türkmenler) 

bir yapı üzerinde kurulması ülkede ulusal güvenlik kurumlarının kurumsallaşmasına büyük 

bir engel teşkil etmektedir. Bilhassa işgalin ardında ülkede meydana gelen istikrarsızlık ve 

keşmekeş ortamın arkasındaki temel sorunun ülkedeki güvenlik güçlerinin etnik ve mezhepsel 

olarak bölünmüşlüğü olarak kabul edilebilir. Dahası ABD öncülüğündeki koalisyon 

güçlerinin 2003’te Irak’ı işgal etmesiyle başlayan süreçte Paul Bremer başkanlığındaki Geçici 

Koalisyon İdaresi’nin devletin güvenlik alt yapısını dağıtması, orduyu, kolluk kuvvetlerini ve 

istihbarat teşkilatını lağvetmesi ülke genelinde ciddi bir güvenlik boşluğu doğurmuştur. 
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Güvenlik güçlerinin büyük ölçüde Şiilerin ve Kürtlerin denetiminde yeniden yapılandırılması, 

kuzeyde Kürtlere serbestlik sağlanması ve Sünnilerin güvenlik güçleri içindeki konumunun 

zayıflatılması Irak’ta etnik ve mezhepsel dağılıma dayalı yapılarak çok parçalı bir güvenlik 

sisteminin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. İşgal sonrası Irak’ta ordu etnik ve mezhepsel 

dağılıma dayalı oluşturulmuş, Şii-Sünni Araplar ve Kürtler Bağdat’taki merkezi yönetimin 

denetimi dışında hareket eden müstakil milis kuvvetlere sahip olmuştur.  

Dolayısıyla ABD’nin Saddam sonrası Irak için tasarladığı siyasi ve güvenlik anlayışı 

ülkenin geleceğini her geçen gün daha da kararttığını görmek mümkündür. Öte yandan Aralık 

2011’de ABD askerlerinin çekilmesinin ardından ülkede siyasi, ekonomik ve güvenlik 

sorunları hızla artmaktadır. Irak’ta siyasi unsurlar arasında meydana gelen krizler, 

hesaplaşmalar ve güç mücadelesi ülkedeki istikrarsızlığı ve kaotik ortamı iyice 

tetiklemektedir. Özellikle ABD’nin Irak’ta hayata geçirdiği siyasi denklem etnik ve 

mezhepsel olarak Bağdat yönetimi üzerinde hâkimiyet kurma arzusunu kabartmaktadır.  

 

1. 2003 Sonrası Irak’ın Siyasi Yapısının Güvenlik Kurumlarına Etkisi  

 

ABD işgalinin ardından Irak’ın siyasi denklemi etnik ve mezhepsel bir yapı üzerinde 

kurulması ülkede, güvenlik, ekonomik ve toplumsal problemlere yol açmıştır. Irak’ta Baas 

rejimini deviren işgal güçleri, ülkeyi ilk önce geçici olarak yönetmek ve yeniden siyasi süreci 

tesis etmek gayesiyle Şii, Sünni ve Kürtlerden oluşan bir yönetim anlayışı dizayn edilmeye 

çalışılmıştır. ABD’nin Irak’a sivil hâkim olarak atadığı Paul Bremer başkanlığında kurulan 

Geçici Koalisyon Yönetimi, ülkenin siyasi, güvenlik ve ekonomik anlamda yeniden inşa 

edilmesi kapsamında oldukça geniş yetkiler verilmiştir. Geçici Koalisyon Yönetimi ile birlikte 

Irak’taki devlet kurumları ve güvenlik güçlerinin çoğunluğu Şiilerin denetiminde geçmiştir. 

Bununla beraber Irak yeni bir döneme girmiştir. 

ABD işgali sonrası 13 Temmuz 2003 tarihinde Iraklılardan oluşan ilk temsili organ 

Geçici Koalisyon Yönetimi’nin kontrolünde hareket edecek bir yapı olarak ortaya çıkan Irak 

Geçici Konseyi kurulmuştur. Irak Geçici Konseyi etnik ve mezhepsel bir sisteme dayalı 

kurgulanmıştır. Bahse konu olan Konsey 25 üyeden oluşmaktaydı. Konsey içerisindeki üye 

dağılımı 13 Şii, 5 Sünni, 5 Kürt, 1 Türkmen ve 1 Hıristiyan olarak yapılmıştır. Konsey’in 

kurulmasından sonra ülkedeki etnik ve mezhepsel yapının siyasi denklemdeki oluşumu 

dikkate alınarak 2004 yılında geçici bir anayasa yazılmıştır.1 Daha sonra 2005 yılının Ekim 

                                                        
1 Jarith, Stansfild, El-Irak El-Şaab wel-Tarikh wel-Siyase (Irak'ın Ulusal ve Siyasi Tarihi), Abu Thabi, Merkez 
El-Dirasat wel-Bahuth El-Stratejiye Yayınları, 2009, s,150. 
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ayında kalıcı Irak anayasası referanduma sunulmuştur. Bununla birlikte Irak’ta 2005-2013 

yılları arasında 3 yerel seçim ve 3 parlamento seçimi gerçekleşmiştir. Bütün bu seçimlerin 

sonucunda siyasi parti ve koalisyonlar arasındaki rekabet sonucunda güç dengeleri değişse de 

ülkedeki siyasi denklem Şii-Sünni ve Kürtler olarak devam etmiştir. 

Bütün bu gelişmeler ışığında değerlendirildiğinde 2003 yılından bu yana Irak’ta 

meydana gelen olaylar iki döneme ayrılabilir. ABD askerlerinin Irak’ta fiilen bulunduğu 

dönem’de (2003-2011) Washington yönetiminin ülkedeki tüm siyasi ve güvenlik güçlerini 

denetleyebilme kapasitesine sahipti. Başka bir ifade ile ABD’nin Irak’ta bulunduğu dönemde 

siyasi krizlere müdahale ederek büyük ölçüde bir baskı mekanizması işlettiği söylenebilir. 

Örneğin 2010 yılında Irak yapılan genel seçimlerde yeni hükümeti kurma krizinin ABD’nin 

baskısı sonucunda siyasi taraflar uzlaşmak zorunda kalmıştır. Hatta bazı önemli yasalarda 

(2010 seçim yasası gibi) bile ABD’nin Irak Büyükelçisinin müdahalesiyle Irak 

parlamentosunda onaylandığına rastlandı. Bu nedenle ABD’nin Irak’taki varlığı Bağdat 

merkezi hükümetindeki siyasi unsurlar üzerinde ciddi baskısı vardı. Şu hususa dikkat 

çekmekte fayda vardır ABD’nin Irak’taki siyasi unsurların kendi aralarında kurduğu ittifak ve 

ortaklıkların neticesinde etnik ve mezhepsel anlayışı baz aldığını söylemek mümkündür. Bu 

durum Irak’ın hem siyasi ve ekonomik, hem toplumsal ve askeri olarak bölünmesine yol 

açtığını belirtmek gerekir. İşgalle beraber ortaya çıkan Şii-Kürt stratejik ittifakı Bağdat 

yönetimindeki politik süreçten Sünni Arapların dışlanması/yeni sürece entegre olamamasına 

neden olmuştur. 

ABD’nin Irak’tan Aralık 2011’de askeri güçlerini çekmesiyle başlayan ikinci 

dönemdir. Amerikan Yönetimi ile ve Bağdat hükümeti arasında 17 Kasım 2008 tarihinde 

imzalanan " Güvenlik Antlaşması" kapsamında Obama yönetimi, askeri güçlerinin 31 Aralık 

2011 tarihine kadar tamamen Irak’tan çekeceğini ön görmüştür.2 Bu bağlamda 15 Aralık 2011 

tarihinde ABD eski Savunma Bakanı Leon Panetta'nın, başkent Bağdat'ta hazır bulunduğu bir 

törenle ABD bayrağını indirerek ve Irak’taki askerlerini çekerek savaşın bittiğini açıklamıştı. 

Amerikan askeri güçlerinin Irak’tan çekilmesinin hemen ardından Iraklı siyasi gruplar 

arasında kriz yaşanmaya başladı.3 Böylece Irak yeni bir politik sürece girerek Bağdat 

yönetimindeki Maliki hükümetinde yer alan taraflar arasında ciddi krizlerin yaşanmasına ve 

bunun ülkede güvenlik sorunlarının artmasına sebebiyet gösterdiği söylenebilir. İlk etapta Irak 

                                                        
2 R. Chuck Mason, “U.S.-Iraq Withdrawal/Status of Forces  Agreement”: Issues for Congressional Oversight, 
July 13, 2009, https://www.fas.org/sgp/crs/natsec/R40011.pdf, (erişim,15.09.2013). 
3 Ali Semin, “ABD’nin Irak’tan Çekilmesinin Irak ve Ortadoğu’ya Olası Etkileri”,29.12.2011, 
http://www.bilgesam.org/tr/index.php?option=com_content&view=article&id=1984:-abdnin-iraktan-
cekilmesinin-irak-ve-ortadouya-olas-etkileri&catid=77:ortadogu-analizler&Itemid=150,(erişim,17.12.2013). 
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Başbakanı Nuri El-Maliki’nin emri üzerine Irak Cumhurbaşkanı yardımcısı Sünni Arap Tarık 

El-Haşimi’nin gizli suikast timleri ve terör örgütü kurduğu gibi Saiklerle yurtdışına çıkma 

yasağı getirilmiş ve hakkında tutuklama kararı alınmıştır.  

Ayrıca Mayıs 2012’de İstanbul’a yerleştiği için gıyaben yargılanan Haşimi idama 

mahkûm edilmiştir. Maliki’nin, ABD güçlerinin çekilmesiyle birlikte özellikle Sünni Araplara 

yönelik “terörist” suçlamalarda bulunmasının arkasında büyük oyunların olduğu ve bu 

durumun ülkeyi orta vadede siyasal ve toplumsal olarak bölmeye doğru götürmesi kuvvetle 

muhtemeldir.  Maliki’nin Sünni politikacılara yönelik sergilediği tutumunu birkaç sebebi 

olduğu söylenebilir. Bunlardan birincisi, ABD’nin Irak’tan askerilerini çekeceği konusu 

tartışıldığı dönemde Kürt-Arap çatışması senaryosu üzerinde durulmuştu. Böylesi bir çatışma 

gerçekleşseydi, ABD ile Iraklı Kürtlerin ilişkisine olumsuz yansıyacaktı. Böylesi bir 

çatışmadan doğacak sorunlar sarmalında ABD’nin Irak’ta güvendiği önemli bir müttefikini 

kaybedebilirdi.  

Bu sebeple ABD, Kürt-Arap çatışmasını önlemek amacıyla yeni bir çıkış yolu bulması 

gerekmekteydi. Çünkü Washington için Irak’ta Kürt kartını kaybetmesi, Orta Doğu 

bölgesindeki birçok hesabının değişmesine yol açabilecekti. Başka bir tabirle ABD’nin 

Irak’tan çekilmesinin ardından ülkede yaşanacağı düşünülen muhtemel bir Kürt-Arap 

çatışmasının, Sünni Araplar ile Kürtler arasında gerçekleşmesi mümkündü. Bunun temel 

nedeni ise, Şii Arapların Bağdat yönetimine yeterince hâkim ve Kürtlerle bazı siyasi 

konularda ayırıma düşseler de (gaz ve petrol yasası, bütçe sorunu ve tartışmalı bölgeler 

meseleleri gibi) bunun bir Kürt-Şii çatışmaya dönüşmesi Sünni Araplara göre daha düşük bir 

olasılıktır. Bu perspektiften bakıldığında ABD, Irak’ta olası bir Kürt-Sünni Arap çatışmasını 

önleyerek 2003 yılından beri ülkede yaşanan Şii-Sünni gerilimini tetiklemeyi konjonktürel 

olarak daha cazip bir yaklaşım olarak görmektedir. Dolayısıyla Washington’un, Kürtlerle 

ilişkilerini koruma gayesi Bağdat’taki Şii yönetim tarafından dışlanan Sünni Arapların, Kuzey 

Irak Kürt yönetimine sığınmasını sağlamıştır. Bununla beraber ABD Sünni mezhebine bağlı 

olan Kürtlerle Sünni Arapların ülkede bir ittifak oluşturmasını arzu ettiği görünmektedir. Bu 

gelişmelerle ABD’nin böylesi bir senaryoyu kurguladığını ve bunu sahnelenmesi için Irak 

Başbakanı Maliki’nin Sünni liderlere “terörist” suçlamasında bulunarak Kürt-Sünni Arap 

ittifakının oluşturulmasına zemin hazırladığı düşünülebilir. 

Diğer yandan Maliki’nin, ABD askerleri çekildikten sonra Irak’ın kuruluşundan beri 

ülkenin ordu, polis ve istihbarat kurumlarında faal bir şekil görev alan Sünni rütbeli askerlerin 

olası bir askeri darbe girişiminden endişe duyduğunu ifade etmek mümkündür. Dolayısıyla 

Irak Başbakanı Maliki, Sünnilerin muhtemel bir darbe girişiminde bulunmadan siyasi, 
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ekonomi ve askeri olarak Bağdat yönetiminden uzaklaştırmaya çalıştığı görünmektedir. 

Dahası Maliki, devletin tüm erkinin (yasama, yürütme ve yargı) tek başına/Şiilerin kontrol 

altına girmesini arzulamaktadır. Özellikle 2011 yılından beri Irak’ın Sünni vilayetlerinde 

Neynava (Musul) Anbar ve Selahattin il meclislerinin özerklik talebinde bulunmasının nedeni 

Maliki’nin, Sünni ağırlıklı bölgelere karşı el-Kaide terör örgütüyle mücadele adı altında 

uyguladığı baskıcı politikalar ve askeri operasyonların neticesi olarak görülebilir.  

Bütün bu gelişmeler dikkate alındığında ABD’nin Iraklı güvenlik güçlerinin ülkedeki 

şiddet ve kaos ortamını kontrol edecek konuma getirmeden askerlerini geri çekmesi, hem 

varolan siyasi, ekonomik ve askeri sorunları artırmış, hem de mezhep geriliminin 

tırmanmasını tetiklemiştir. Bu tür hadiseler yaşanırken aslında Maliki’nin farkında olmadan 

ABD’nin Irak için hazırladığı yeni senaryonun baş aktörü konumunda harekât etmektedir. 

Ayrıca Maliki’nin, Sünni Arap politikacılara karşı izlediği tecrit politikalar Irak’ın toplumsal 

birliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit etmektedir. Bilhassa ülkede artan şiddet sarmalı Irak’ın 

geleceğini daha da karartmaktadır. 

İşgalle birlikte gerek devletin tüm kurumlarında, gerek toplumsal ve ulusal yapısındaki 

birlikteliğin yerini Şii-Sünni (Arap), Kürt ve Türkmen gibi etnik ve dini bölünmelerin aldığı 

görünmektedir. Bu tabloyla başta Irak olmak üzere Orta Doğu’daki Arap etnisitesini de 

ayrıştırdığını söylemek mümkündür. İşgalin, Irak’ı Şii, Sünni, Kürt ve Türkmen olarak 

ayırmasıyla ülkenin üçe bölmek için etnik yapıyı mezhepsel yapıya dönüştürülmeye 

çalışıldığı söylenebilir. Diğer yandan Irak’ın parçalanma senaryosunun zeminini hazırlayan 

etnik ve mezhepsel ayrışma, hesaplaşma ve güç mücadelesi hususunda önemli bir mesafe kat 

edildiği kabul edilebilir. Irak Parlamentosu Başkanı Sünni Arap Usame El-Nuceyfi’nin, 

Haziran 2011’de Washington’u ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, eğer Sünniler baskıya 

maruz kalırsa Irak’tan ayrılacaklarını ifade etmiştir.4 ABD askerlerinin çekilmesinden sonra 

Irak’ta siyasi dengelerin değiştiğini ve Sünni Arapların özerk bölge kurma girişimlerini de 

beraberinde getirmiştir. Bunun temel nedeni bölünme tehditlerini Irak’ın bütünlüğünü 

savunan Sünni Araplardan gelmeye başladığı görünmektedir. Bu bağlamda ABD askerlerinin 

geri çekilmesiyle beraber Başbakanı Nuri El-Maliki’nin Sünni politikacılara uyguladığı 

tutuklama ve Bağdat merkezi hükümetinden uzaklaştırma siyaseti neticesinde Sünniler 

yalnızlaşma duygusuna kapılmıştır. Dolayısıyla ülkenin siyasi denkleminden uzaklaştırılan 

Sünniler, Kürtlerle işbirliğine yönelmesi durumunda Irak’ın bölünmesini hızlandırabilir. 

                                                        
4 Muhammed El-Wady, “Hiyanet El-Tabir fil-Tasrihat El-Nuceyfi” (Nuceyfi’nin Demecindeki İhanet 
Tabirleri),4.06.2011, 
http://www.elaph.com/Web/opinion/2011/7/666024.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_ca
mpaign=Feed%3A+elaph%2Fopinion+(Opinion+%7C+%D8%B1%D8%A3%D9%8A),(erişim,12.01.2014). 
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2. Irak’ta Yeni Güvenlik Anlayışı  

ABD işgalinin ardından yaptığı icraatlarının başında Irak’ın nizami güvenlik alt 

yapısını dağıtmak olmuştur. Ülkenin, ordu, kolluk kuvvetleri ve istihbarat teşkilatı ABD 

tarafından lağvedilmiştir. Bu tablo ülke genelinde ciddi bir güvenlik boşluğu doğurmuştur. 

Hatta Irak’ta güvenlik alanlarında doğan boşluğun yerini Saddam Hüseyin iktidarına karşı 

mücadele veren silahlı milis güçleri almıştır. Böylece Irak’ın güvenlik kurumlarının etnik, 

mezhepsel, aşiret eksenli ve siyasi partilerin ideolojisine bağlı bir yapı söz konusudur. Bu 

nedenle Irak'ın en büyük sorunlarından birisinin güvenlik güçlerinin kurumsallaşma 

sorunudur. Bunun yalnızca bir güvenlik zafiyetinden ziyade siyasi, ekonomik, askeri, 

toplumsal ve sosyal anlamda da ciddiyet arz etmektedir. Irak Parlamentosu’nda Güvenlik 

Komisyonu üyesi Abbas El-Beyati yaptığı açıklamada Irak ordusunda görev yapanların sayısı 

170 bin olarak ifade etmiştir.5  

Bütün bu problemlerin neticesinde işgalden bu yana Irak’ta resmi rakamlara göre 461 

bin sivil ve güvenlik gücü mensubu hayatını kaybetmiştir. Gayri resmi rakamlarsa daha fazla 

kayıp olduğuna işaret etmektedir. Bunun yanında 5 milyondan fazla çocuk yetim kaldığı 

belirtilmektedir. Bunların dışında Irak'ta 2003 yılından beri fidye karşılığında adam 

kaçırmalar ve faili meçhul suikastlar düzenlenmektedir.6 Bilhassa akademisyen, gazeteci, 

düşünürlere karşı fidye karşılığında kaçırma veya suikast eylemleri gerçekleştirilmektedir.  

Ayrıca Saddam’ın devrilmesi ve Baas rejiminin değişmesinin yanı sıra Irak'ın beyin gücü de 

göçe zorlandı. Irak'ta istatistiklere göre, 10 yılda takriben 5 bin akademisyen ve düşünür 

şiddet, adam kaçırma ve suikastlar sonucunda hayatını yitirmiştir. Dahası, 20 bin civarında 

doktor ile bilim insanının yurt dışına göç etmek zorunda kaldığı belirtilmektedir. 

Diğer yandan ülkede yaşanan şiddetin en etkin nedenlerinden biri Saddam rejime karşı 

ülke dışında/içinde kurulan milislerin ABD işgalinden sonra Irak'ın güvenlik kurumlarına 

entegre edilmesi olduğu vurgulanabilir. Irak'taki güvenlik güçlerinin gerek bölgesel, gerek 

etnik ve mezhebi anlamda desteklendiğini ifade etmek mümkündür. Suudi Arabistan'ı ile bazı 

Arap ülkelerinin belli Sünni güçlere ve İran'ın Şii milislere yardım ettiği bilinmektedir. 

Bununla beraber ABD işgalinden sonra etnik ve mezhebi yapıyı önceleyen bazı milis güçleri 

İçişleri Bakanlığı bünyesine alınarak, Irak’ın güvenlik gücü oluşturulmaya çalışılmıştır. 

Böylesi bir durumu sadece güvenlik kurumları açısından değerlendirmemek gerekir, çünkü 

etnik ve mezhebe dayalı güçlerin Irak’taki siyasi denklemi de belirlediğini unutmamakta yarar 

                                                        
5 Adet Kuvvat El-Ceyş El-Iraki Kalil Min-Ceyşil-Alem (Irak’ın Askeri Sayısı Dünyadaki Ordulardan Azdır), 
20.01.2014, http://www.alghadpress.com/ar/news/8249/,(erişim,21.01.2014). 
6 “Iraq study estimates war-related deaths at 461,000”, 16.10.2013,  http://www.bbc.com/news/world-middle-
east-24547256,(erişim,18.10.2013). 
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vardır. İşgal sonrası Irak'ın üç bölünme tehlikesiyle karşı karşıya kalmasının temel 

nedenlerinden biri de Kürt, Şii ve Sünni Arapların kendilerine özgü silahlı güçlerinin 

bulunmasıdır. Bu açıdan genel bir değerlendirme yapıldığında, Irak'taki güvenlik kurumları 

arasındaki koordinasyon eksikliği ve etnik/mezhepsel gerilimin yol açtığı şiddet olaylarının 

artması, devlet ile toplum arasındaki ilişkilerin ayrışmasına neden olmuştur ve olmaktadır.   

 

3. Etnik ve Mezhebe Dayalı Silahlı Gruplar 

ABD’nin işgaliyle birlikte ülkede silahlı faaliyete geçen ve sahada etkin olarak görülen 

Şii ve Sünni silahlı milislerin ana unsurlarından bahsedilecektir. 

 

3.1. Şii Silahlı Milisler: 

3.1.1. Bedir Tugayları Örgütü: Irak İslami Yüksek Konseyi’nin askeri kanadı olarak 

1980’lı yıllarda Saddam iktidarını devirmek amacıyla İran’da kurulmuştur. Örgütün kurucusu 

Muhammed Bakır El-Hekim’dir. El-Hekim, Ağustos 2003’te Necef’in İmam Ali Camii'sinde 

Cuma namazından çıkarken uğradığı bombalı araç suikastında hayatını kaybetmiştir. Bedr 

Örgütü her ne kadar Iraklı Şiilerin Saddam yönetimine karşı savaşmak amacıyla kurulsa da, 

1980-1988 yıllarında İran-Irak savaşında Tahran yönetimi tarafından Irak ordusuna karşı 

savaşmıştır.7 Tahran tarafından desteklenen örgütün, Saddam döneminde İran’daki karargahı 

Ahvaz ve Kermanşah bölgesindeydi.  Başka bir ifadeyle İran’ın maddi ve lojistik desteği 

sonucunda kurulan örgüt, Tahran’ın Irak’taki siyasi menfaati doğrultusunda ülkede pek çok 

eylemde yer almıştır. Hatta İran’ın, örgütün silahlı militanlarına teknik, askeri ve savaş 

stratejisi eğitimi verdiği bilinmektedir. Örgüt, ülkenin güneyindeki Basra, Necef ve 

Kerbala’da önemli bir güce sahiptir. ABD’nin işgalinden sonra Irak’ta resmen faaliyete 

başlayan Bedir Tugayı Örgütü askeri eylemlerine son vererek Irak’ın siyasi yapısına 

yönelmiştir.8 Örgüt, 2003’ten sonra Irak Yüksek İslami Konseyi’nden ayrılarak siyasi partiye 

dönüşmüştür. Bedir örgütü, Saddam devrildikten sonra siyasi olarak Bağdat merkezi 

hükümetinde yer alırken, silahlı milislerini ABD’nin girişimleriyle Irak’ın güvenlik güçlerine 

entegre etmiştir.  

Öte yandan Örgüt’ün lideri olan Hadi El-Amiri Maliki hükümetinde Ulaştırma Bakanı 

olarak görev yapmaktadır. Bedir Tugayı’nın silahlı gücünün silahlarını bırakmadan önce 20 

                                                        
7“El-Milişiyat Dira İran Fil-Irak” (İran’ın Irak’taki Milisleri), 23.02.2010, 
http://aljadidah.com/2010/02/19272/,(erişim,25.01.2014). 
8 Saad El-Kanani, “Tahlil El-Esbab El-Hakikiyye Li-Muadal El-Emnil-Iraki” (Irak’ta Güvenlik Çıkmazındaki 
Gerçeğinin Sebeplerinin Analizi),6.10.2012, http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=327056,(erişim, 
30.12.2013). 
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bin ile 50 bin arasında olduğu tahmin edilmektedir, ancak resmi olarak milis sayısı 

bilinmemektedir.9 Bedir Tugayı’nın silahlarını bırakmasına ve Irak güvenlik güçlerine bağlı 

olmasına rağmen halen İran’ın kontrolünde olduğu söylenebilir.   

3.1.2. Mehdi Ordusu: Iraklı Şii din adamı ve Sadr Hareketi’nin lideri olan Mukteda 

Es-Sadr’ın ABD’nin Irak’ı işgalinden sonra ülkedeki Şii türbelerin korunması amacıyla 

Mehdi Ordu’sunu kurmuştur. Mehdi Ordusu Sadr Hareketi’nin askeri kanadıdır. Irak’ta 

özellikle işgalden sonra neredeyse her siyasi oluşumun/partinin silahlı kanadı olduğu 

söylenebilir. 2003 yılında kurulan Mehdi ordusu ABD askerlerine ve Iraklı güvenlik güçlerine 

karşı direnişe geçmiştir. Şubat 2006’taki Samarra’daki el-Askeri Cami’sinin patlatılmasıyla 

birlikte ülkede artan şiddet olaylarında Mehdi Ordusu, Şii-Sünni çatışmasını körüklediği 

suçlamasıyla karşı karşıya kalmıştır. Aslında Mehdi Ordusu 2006-2007 yıllarında Sadr’ın 

talimatını yerine getirmemeye başlamıştır. Bu durum bir nevi Mehdi Ordusu’nun Sadr’ın 

kontrolü dışında İran’dan destek aldığı ifade edilmektedir.10 Dolayısıyla Sadr’a bağlı Mehdi 

Ordusu Irak Başbakanı Nuri El-Maliki’nin, Washington ve Tahran’ın baskısı sonucunda 

Ağustos 2007’de önce ateşkes ilan etmiş ardından da Şubat 2008’de ise silah bırakmıştır.  

3.1.3. Irak Asaib Ehli El-Hak Harekatı: Asaib Ehli El-Hak Harekatı’nın Mehdi 

Ordusu’ndan ayrılan gruplar tarafından 2007 yılında kurulmuştur. Harekat’ın temel amacının 

Amerikan işgaline karşı direnmek olduğunu bildirse de, Iraklı güvenlik güçlerini de hedef 

almıştır. Harekat’ın kurucusu ve Genel Sekreteri Kays El-Hazlai’dir. Asaib Ehli El-Hak 

Harekatı’nın 10 bin silahlıya sahip olduğu ifade edilmektedir. Harekat’ın Genel Sekreteri El-

Hazlai 2004 yılında Mehdi Ordusu’ndan ayrılmıştı. 2008 yılında Mehdi Ordusu silah 

bıraktığını açıkladıktan sonra Asaib Ehli-El-Hak ülkedeki ABD ve Irak güvenlik güçlerine 

karşı çatışmaya devam etmiştir. Asaib Ehli-El-Hak silahlı gücünün, 2007 yılından 2012 yılına 

kadar ABD ve Iraklı güvenlik güçlerine yönelik çeşitli bölgelerde 6 bin eylem 

gerçekleştirdiğini duyurmuştur.11 ABD güçlerinin Irak'taki komutanı General Ray Odierno 

Asaib Ehli El-Hak’ın İran’dan maddi ve lojistik destek aldığı açıklamıştır.12 Ayrıca 

Harekat’ın, İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Tugayı tarafından eğitilip 

silahlandırıldığı ileri sürülmektedir. Harekat’a bağlı olarak eylemlerde bulunan İmam Ali 

                                                        
9 Ali El-Bağdadi, “EL-Terwe el-Sulta wel-Nufuz El-Dini Beyne Milişiyet Ceyşel Mehdi we Faylak Bedr” (Bedr 
ve Medhi Ordusu arasında Kaynak, Yetki ve Dini Nüfuz), 
31.08.2007,http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx?Type=np&Articleid=249319,(erişim,13.01.2014). 
10Rasim El-Mervani, “El-Meşru El-Sadri Fil-Irak”(Irak’ta Sadr’ın Projesi),10.11.2008, 
http://www.alnoor.se/article.asp?id=35574#sthash.IDt9r0Ac.dpbs,(erişim,13.12.2013). 
11“El-Barnamaj El-Siyasi Lil-Asaibul-Hak”(Asaib El-Hak’ın Siyasi Programı), 6.03.2013, 
http://ahlualhaq.com/index.php/permalink/3125.html,(erişim ,12.10.2013). 
12Sare Ali, “Men Hum Asaib Ehlil-Hak Fil-Irak” (Irak’taki Asaib Ehlil Hak Kimdir?),20.11.2009, 
http://www.almoslim.net/node/120585,(erişim,15.12.2013). 
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Tugayı, İmam Kazım Tugayı, İmam Hadi Tugayı ve İmam El-Askeri Tugay ile birlikte 

toplam dört askeri kanadı vardır. Dahası Asaib Ehli El-Hak Harekatı Ocak 2012’de 

Maliki’nin teklifi üzerine Irak’ta siyasi sürece katıldığını ilan etmiştir. Mart 2011’den beri iç 

savaş yaşayan Suriye’de Ebu El-Fadıl Abbas Tugayı adı altında Şam ve çevresinde rejim 

ordusuyla birlikte savaşmaktadır. 

3.1.4. Irak Hizbullahı: ABD işgalinin ardından Irak’ta sürekli gayri nizami silahlı 

milis grubunda artış söz konusudur. Irak Hizbullahı da 2003 yılından sonra ortaya çıkan bir 

diğer Şii milis gücüdür. Irak Hizbullahı’nın lideri Vasık El-Battat 1993 yılında İran’a gitmiş 

ve Tahran üniversitesinde lisansını ve yüksek lisansını tamamlamıştır. Battat, yüksek lisansını 

Askeri Bilimler bölümünde yapmıştır. Battat, İran’ın desteğiyle Bedir Tugayı’na katılmış ve 

2002 yılında Sarullah Örgütünü kurmuştur. Battat, 2003 yılından sonra Mukteda Es-Sadr’a 

bağlı Mehdi ordusuna katılarak, ülkede çeşitli eylemlerde bulunmuştur. 2006 yılına 

gelindiğinde Battat, Lübnan’a giderek orada Irak Hizbullahı’nı tesis etmiştir. Lübnan’da 

kurulan Irak Hizbullahı siyasi ve askeri bir yapıya sahiptir. Harekat olarak doğrudan İran 

Vilayeti Fakih’ini benimsemekte ve Ayetullah Ali Hamaneyi’ye bağlı olduğunu 

belirtmektedir. Tahran tarafından desteklenen Irak Hizbullahı’nın askeri kanadı ise, El-Muhtar 

Ordusu’dur.13   

Ayrıca Battat’ın bir gazeteye verdiği röportajında, vatandaşlık anlamında Irak’a ve 

mezhep (Şiilik) olarak da İran Cumhuriyeti’ne bağlı olmanın herhangi bir çelişkiye yol 

açmadığını ifade etmektedir. Irak Hizbullahı’nın verilerine göre üye ve destekçi sayısı 387 bin 

ve silahlı milis gücünün de 10 binden fazla olduğunu açıklamaktadır. Bununla birlikte Irak 

Hizbullahı, İslami Uyanış ve İslami Direnişi olarak çeşitli isimler altında eylemlerini 

gerçekleştirmektedir. Irak Hizbullahı çeşitli isimler atlında 2006 yılından 2013 yılına kadar 

1200 silahlı eylem gerçekleştirdiğini belirtmektedir.14 Özellikle Saddam döneminden beri 

Irak’ta bulunan İran muhalefeti Halkın Mücahitleri örgütünün bulunduğu kamplara yönelik 

onlarca saldırı düzenlemiştir. Irak Hizbullahı hem mali ve lojistik desteğini, hem de 

militanlarına askeri eğitimini İran’dan sağlamaktadır.  

 

3.2. Sünni Milis Gücü  

3.2.1. 1920 Devrim Tugayları: Amerika’nın Irak’a atadığı sivil hakimi Paul 

Bremer’in verdiği karar neticesinde devletin güvenlik birimlerini dağıtmışs, orduyu, kolluk 

                                                        
13Casim Muhammed, “Hizbullah we Milişiyet El-Irak”(Hizbullah ve Irak’taki Milisler), 10.02.2013, 
http://aljadidah.com/2013/02/,(erişim, 15.12.2013). 
14“Hizbullah Irak Fi Suriye”(Irak Hizbullah’ı Suriye’de),7.01.2014, 
http://www.metransparent.com/spip.php?article24121&lang=ar&id_forum=63347,(erişim,13.02.2014). 
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kuvvetlerini ve istihbarat teşkilatını feshetmiştir. Saddam döneminde Irak güvenlik güçlerinde 

bulunan ve daha sonra işsiz kalan ordu mensupları ister istemez ülkede çeşitli silahlı milis 

grupların kurulmasına öncülük etmiştir. Bu bağlamda bilhassa Irak ordusunda etkin olan 

Sünni Araplar değişik gruplar adında ABD işgaline karşı direnişe geçtiği görülmektedir. 

Saddam sonrası Irak’ta Sünni Arapların ülkedeki yeni siyasi ve askeri sürece destek vermekte 

zorluklar çektiğini ifade etmek mümkündür. Bu sebepler Sünni Arapların büyük bir kısmı 

işgalin ardından yeniden yapılandırılan siyasi ve askeri kurumlara katılmamış, bunun yerine 

ABD’ye karşı silahlı direnişe geçmiştir. Böylece Sünnilerin direniş gücü olan 1920 Devrimi 

Tugayları’nı 15 Temmuz 2003 tarihinde Bağdat’ta kurulduğunu duyurmuştur. 1920 Devrimi 

Tugayları (Ketaib Servetül İşrin) kendisini Ehli Sünnet çizgisinde bir direniş harekatı olarak 

sunmaktadır. 1920 Devrimi Tugayları, Irak İslami Direniş Harekatı’nın askeri kanadıdır. Tüm 

eylemlerini ABD askerlerine yönelik düzenlemiştir. 1920 Devrimi Tugayları’nın yoğun 

olarak Bağdat’ın batısındaki bölgelerde, Anbar’da, Diyale’de, Musul’da ve Kerkük’te pek çok 

eylem gerçekleştirmektedir.15  

1920 Devrimi Tugayları’nın temel amacı,  Irak halkını korumak mümkün olduğunca 

çok sayıda Amerikan işgal gücünü yok etmek ve 13 Şubat 2006 tarihindeki demeçte 

bildirildiği gibi “ya zafer ya şahadetle” sonuçlanacak şekilde ülkenin kurtuluşuna kadar cihadı 

sürdürmektir. 1920 Devrimi Tugayları’nın diğer hedefi ise, ülkede zafer sağlandığında İslami 

esaslara dayalı bağımsız ve özgür bir Irak devleti kurmaktır. Ayrıca 1920 Devrimi Tugayları, 

Lojistik, askeri ve teknik anlamda desteğini Saddam döneminde Irak ordusunda görev yapan 

askerlerin sakladığı silah depolarından ve deneyimlerinden faydalanmaktadır. 

2007 yılına gelindiğinde on direniş harekatından oluşan grupları içine alarak Cihad ve 

Değişim Cephesini kurmuştur. Cihad ve Değişim Harekatı çatısı altındaki direniş milis güçleri 

şu şekilde sıralanmaktadır. Bunlar;16 

1. 1920 Devrim Tugayları (Ketaib Sevretul İşrin) 

2. Raşidin Ordusu (Ceyş el Raşidin) 

3. Irak’taki Müslüman Ordusu (Ceyşul Muslimin fil Irak) 

4. Iraklı Mücahitler İslami Hareketi (El Hareketül İslamiyyeti li Mücahid el Irak) 

5. Rahmanın Askeri Tugayları (Saraya Cund el Rahman) 

6. Dava ve Ribat Tugayları (Saraya el Daveti vel Ribat) 

                                                        
15“Ketaib Sevretul İşrin El-Cihad vel-Sumud”(1920 Devrim Tugaylarının Cihadı ve Direnci),Görsel olarak 
yayınlanan raporun 1.Bölümü için Bkz,1.03.2012, http://www.youtube.com/watch?v=6mqlsVa6zis, (erişim 
10.10.2013).  
16“Ketaib Sevretul İşrin El-Cihad vel-Sumud”(1920 Devrim Tugaylarının Cihadı ve Direnci),Görsel olarak 
yayınlanan raporun 2.Bölümü için Bkz,1.03.2012, http://www.youtube.com/watch?v=WA9E903E5-w,(erişim 
10.10.2013). 



822 
 

7. Temkin Tugayları (Ketaib el Temkin) 

8. Muhammed Fatih Tugayları (Ketaib Muhammedul Fatih) 

9. Tabiin Ordusu(Ceyş el Tabiin) 

10. Cihad Ordusu(Ceyş el Cihad) 

Öte yandan 1 Haziran 2009 tarihinde Cihad ve Değişim Cephesine ek olarak, Asaibul 

Irak el Cihadiyye, Mücahitler Murabıtlar Ordusu ve İmam Ahmed bin Hanbel Ordusunun 

kararıyla Irak Müslüman Alimler Heyeti (HEYET) Genel Sekreteri Şeyh Haris ed-Dari 

direnişin uluslararası arenadaki temsilcisi ve sözcüsü olarak seçilmişti. Bu seçimi yapan 13 

cihad harekatı Yetkilendirme Grupları Birleşik Heyeti olarak ilan edilmiştir.  

 

4. Irak’ta Yeni Güvenlik Anlayışının Etkileri 

ABD’nin Irak’ı işgalinden sonra ülkenin güvenlik kurumlarını ve güçlerini tamamen 

feshetmesi ülkenin istikrarsızlığını pekiştirmiştir. Bununla beraber ülkedeki siyasi denklemle 

güvenlik kurumlarındaki işlevin sistematik olarak aynı doğrultuda şekillenmesi şiddet ve kaos 

ortamının zeminini hazırladığı söylenebilir. Ayrıca 2003 sonrası Irak’ta güvenlik anlayışının 

etnik ve mezhepsel bir yapı üzerinde kurulmasıyla birlikte devlet gücünün yok olmasına yol 

açmıştır. Saddam rejimine karşı savaşan milis güçlerini devletin siyasi ve askeri kurumlarına 

entegre ettirilmesi milli güvenliğin sarsılmasına neden olmuştur. Dolayısıyla Irak’ta etnik, 

mezhebi veya siyasi partilerin güdümünde kurulan silahlı milis güçlerinin devletin güvenlik 

kurumlarına katılmasının temel gayesi ise kendi gücünü meşru kılmak olduğu görülmektedir.  

Öte yandan işgalin ardından ülkedeki güvenlik güçlerinin siyasallaşması veya belirli partilere 

bağlı olması Birey ile devlet ve devlet ile toplum arasındaki ilişkilerin kopmasına sebep 

olduğu değerlendirmesi yapılabilir. Hatta bu durumun Irak’ta sistematik olarak açık bir 

biçimde mezhepsel ve etnik milliyetçiliğin körüklenmesine neden olduğu görünmektedir. Bu 

bağlamda işgalin üzerinden 11 yıl geçmesine rağmen ülkedeki şiddet sarmalının her geçen 

gün artması sonucunda bireylerin ilk önce devletten daha sonra toplumundan kopması söz 

konusudur. Bu tür gelişmelerin temelinde ülkede baş gösteren ırkçılık, mezhepçilik, particilik 

ve aşiretçilik yapma tutumlarının yönetimsel anlayışa yerleşmesine yol açtığı ifade edilebilir. 

Eğer bir devlet hem ekonomik hem askeri var gücüyle vatandaşlarının can güvenliğini 

sağlayamıyorsa, birey-devlet ilişkilerinin tehlikeye girdiğini göstermektedir. Bu sebeple 

Irak’ta kurgulanan yeni güvenlik anlayışının yukarıda bahsi geçen ırkçılık, mezhepçilik, 

particilik ve aşiretçilik olarak dört temel faktörün etkisindedir. 

 Bu açıdan bakıldığında Irak’ta milli güvenliğin kurumsallaşma probleminin 

pekişmesinde sözü edilen dört temel faktörün etkisi büyüktür. Diğer yandan işgal sonrası 
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kurulan tüm hükümetlerin ülke içerisindeki şiddeti önleyememesi, kurduğu kanunları 

uygulamaya geçirememesi, adil yargı ile eşitliğin olmaması ve yerüstü/yeraltı (petrol ve doğal 

gaz gibi) zenginliklerin adaletli bir şekilde paylaşılmaması Irak’ta ciddi sorunlara yol 

açmaktadır.  Özellikle 2003 yılından sonra kurulan güvenlik güçlerinin devletin üzerindeki 

kontrolünün zayıflaması Irak’ın milli güvenlik kurumlarının kurumsallaşmasını da 

engellemektedir.  

Bütün bu gelişmeler dikkate alındığında Irak’ta ulusal güvenlik kurumlarının 

kurumsallaşamaması ülkede yalnızca güvenlik bazında şiddet, kaos ve istikrarsızlığı 

getirmemektedir. Aynı zamanda siyasal, toplumsal ve ekonomik açıdan da pek çok sorununu 

arkasından sürüklemektedir. İşgal sonrası Irak’ta siyasi taraflar arasında yaşanan krizlerin 

yanında etnik ve mezhepsel anlamda ortaya çıkan kimlik sorunu ülkede ciddi ekonomik 

problemlere neden olmaktadır. Irak İnsan Hakları Bakanlığı’nın verilerine göre, ülke 

nüfusunun yüzde 18,9’ü fakirlik sınırının altındadır. Bu rakam ülke nüfusunun 6,4 milyonuna 

tekabül etmektedir.17 Ayrıca ülkedeki işsizlik oranı ise yüzde 23 olarak belirtilmektedir. 

Irak’ın Orta Doğu bölgesinde petrol zengini olmasına rağmen fakirlik ve işsizlik oranlarının 

yüksek olmasının temel sorunlarından biri güvenliktir. Çünkü Irak’ta güvenlik sorunlarından 

dolayı ülke içerinde kentler arası göçlere neden olmaktadır. Bunlara ek olarak 2003’ten beri 

kurulan hükümetlerin tamamı çalışmalarının çoğunu siyasi krizlerin giderilmesine harcaması, 

ülkedeki ekonomik kalkınmaya katkıda bulunacak projeler üretmesine engel teşkil ettiğini 

söylemek mümkündür. Bu nedenle ekonomik ve güvenlik konularının çözümü için somut 

adımlar atılmadığı müddetçe sözü edilen sorunların devam edebilecektir.  

Diğer yandan Bağdat merkezi hükümetinin güvenlik bağlamındaki icraatlarına 

bakıldığında, işgalden bu yana ülkenin milli güvenliğini kurumsallaşması için herhangi bir 

çalışma başlatmadığı görünmektedir. Başka bir ifadeyle ülkenin milli menfaatini koruyan, 

etnik ve mezhepsel (Şii, Sünni ve Kürt) kimlikten arındırılmış devlet kontrolünde bir güvenlik 

gücü kurmak için kapsamlı bir somut adım atamamıştır. Şii çoğunluklu Bağdat hükümeti 

güvenlik güçlerini denetiminde tutmak hedefi ile ordu, polis ve istihbarat birimlerinde sayı 

olarak Şiiler ağır basmaktadır. Irak Başbakanı Nuri El-Maliki, Silahlı Kuvvetler Komutanı 

sıfatıyla ordu üzerinden Sünni Arapların yaşadığı bölgelere askeri operasyonlar 

düzenlemektedir.  

                                                        
17“Hukuk İnsan El-Irak: Akter Min 6 Meleyin Mil-Sukkan Tahte Hat El-Fukur” (Irak İnsan Hakları: Nüfusun 6 
Milyondan fazlası Fakirlik Çizgisinin Altında)24.08.2013, http://www.almokhtsar.com/node/181157, 
(erişim,15.12.2013). 
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Şii kökenli Maliki’nin Sünni vilayetlerine karşı askeri operasyonlara izin vermesi Şii-Sünni 

gerilimini de tetiklemektedir. Özellikle Aralık 2013’ten beri Sünnilerin kalesi olarak nitelenen 

El-Anbar bölgesinde el-Kaide ile mücadele adı altında askeri operasyonlara start vermesi 

ülkede Şii-Sünni çatışmasını körükleyebilir. Bu tür operasyonların mali boyutu da oldukça 

ağırdır. Aralık 2013’ten Şubat 2014’de kadar Bağdat hükümetinin başlattığı Anbar 

operasyonuna 7 milyon dolar harcandığı belirtilmektedir.18 Aslında güvenlik güçlerinin 

ülkenin iç emniyetini, sınır şeritlerini ve vatandaşların can güvenliğini korumakla mükellef 

olması gerekirken, siyasi güç aracı haline getirilmesi toplumla devlet arasında güven 

bunalımına yol açmaktadır. Bu açıdan bakıldığında Irak'ta 2013 yılında yaşanan şiddet 

olaylarında 7 bin 818 sivilin öldüğü, 17 bin 981 kişinin de yaralandığı açıklanmıştır.19 Bu 

durum ülkede her geçen gün şiddet sarmalının artığının bir göstergesidir. 

Dolayısıyla ülkede güvenliğin hangi yöntemlerle sağlanabileceği anlayışının olmayışı 

etnik, mezhepsel, ideolojik ve aşiretçilik bir yapı üzerine oturtulan Irak güvenlik güçlerinin 

daha çok sorunlarla karşılaşacağı düşünülebilir. Ayrıca Irak’ın milli güvenlik kurumlarının 

kurumsallaşma sorunu yaşanırken, Bağdat hükümetinin ABD, Rusya ve Çek 

Cumhuriyeti’nden milyarlarca dolarlık silah alması ülkedeki şiddetin dinmesine yardımcı 

olduğu/olacağı söylenemez. Çünkü 2013 yılı bütçesinin 118 milyar dolar olan Irak’ın, yüzde 

14,37’sini (takriben 16 milyar dolara tekabül etmektedir) savunma ve askeri alanlarındaki 

harcamalara ayırmıştır.20 New York Times’ın haberine göre ABD, Aralık ayı içerisinde 75 

adet Hellfire füzesi, sensörlerle donatılmış üç adet Aerostat zeplin ve 3 keşif helikopterini 

Irak’a teslim etmiştir. Dahası Operasyon yapacak hava kuvveti kalmayan Irak’a ilk F-16 

uçağının 2014 yılının sonuna kadar teslim edeceği planlanmaktadır.21 Irak, 2005 yılından beri 

ABD’den aldığı silah oranının 14 milyar dolar olarak ifade edilmektedir. Ayrıca Başbakan 

Maliki’nin Ekim 2013’te Moskova’ya yaptığı ziyareti sırasında Rusya ile 4.3 milyar dolarlık 

bir silah anlaşması imzalamıştır.  

Bu açıdan değerlendirildiğinde Irak’ın güvenlik güçlerinde kurumsallaşma sorunuyla 

birlikte ordu, polis ve istihbarat birimlerinde çalışanlarının askeri eğitiminden geçmesi 

gerekmektedir. Ayrıca Irak’ın güvenlik kurumlarını etnik, dini, mezhebi ve ideolojilerden 

                                                        
18Studies Center: Savels Iraq in 2017 and the war in Anbar cost seven million dollars a day,27.02.2014, 
http://iraqidinarchat.net/?p=26198,(erişim, 28.02.2014). 
19 “Irak'ta 2013'ün acı bilançosu: 7 bin 818 ölü”, 2.01.2014, http://www.aa.com.tr/tr/dunya/269998--irakta-
2013un-aci-bilancosu-7-bin-818-olu,(erişim,10.01.2014). 
20Usame Mehdi, “Muazenet El-Irak 2013 Tada 47 Milyar Dolar Lil-İstismar”(Irak 2013 Bütçesinin 47 Milyar 
Dolarını Yatırım için Ayırdı),22.10.2012, 
http://www.elaph.com/Web/Economics/2012/10/769858.html#sthash.BFAT7FVI.dpuf,(erişim,25.12.2013). 
21“Maliki füzelerine kavuştu”,27.02.2014,http://www.radikal.com.tr/dunya/maliki_fuzelerine_kavustu-
1168193,(erişim, 28.02.2014). 
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uzak milli bir güç haline getirilmesi elzemdir. Aksi takdirde Irak’ta yaşanan şiddeti önlemenin 

yolu yalnızca ADB ve Rusya gibi ağır silah almakla son bulamayacaktır. Şu hususa dikkat 

çekmekte yarar vardır ki, Bağdat hükümetindeki kabine üyelerinin etnik, mezhep ve siyasi 

partiler arasında paylaşılabilir, fakat savunma ve içişleri gibi bakanlıkların bağımsız kişilerce 

yönetilmesi gerekir. Dahası Irak’ta yaşanan şiddetin artması ve her geçen gün yeni bir silahlı 

milis gücünün kurulmasının arkasındaki en temel sebebin ülkede ulusal kimliğe dayalı bir 

ordu, polis ve istihbarat gücünün inşa edilmemesinden kaynaklandığını ifade etmek 

mümkündür.  

 

Sonuç ve öneriler  

ABD’nin Irak’ı işgal etmesiyle birlikte ülkede baş gösteren şiddet ve terör eylemleri 

her geçen gün artmaktadır. Irak her ne kadar savunma ve güvenlik alanlarına milyarlarca 

dolar harcasa da, devletin güvenlik güçleri ülkedeki şiddetin ve kaotik ortamın önüne 

geçememektedir. Bu durumun temel sebeplerinden birisi Irak’ın güvenlik güçlerinin ulusal 

anlamda teşkil edilmemesinden/edilememesinden kaynaklanmaktadır. Ülkenin güvenliğini 

sağlayan güçlerin etnik ve mezhepsel olarak Kürt, Şii ve Sünnilerden oluşan bir kurum haline 

geldiği söylenebilir. Irak’ın güvenlik kurumlarının yeniden yapılandırılması için askeri ve 

teknik anlamda tecrübeli bir beyin takımına ihtiyaç vardır. Dolayısıyla devlet ile toplum 

arasında kaybolan güveninin tekrar tesisi için sivil-asker ilişkilerini dengeleyen bir takım 

somut adımlar atılması gerekmektedir. Bilhassa etnik ve mezhepsel doğrultuda güvenlik 

güçlerinin sivillere yönelik uyguladığı işkence ve rastgele öldürme operasyonlarından dolayı 

ülkede toplum içerisinde ciddi güvensizlik hissini artırmaktadır. Başka bir ifade ile Irak’ta 

sivillerin en az devlet dışı silahlı milisler kadar güvenlik güçlerinden kaygı duymaktadır. 

Dolayısıyla Irak’ın müzmin problemi haline gelen güvenlik sorunu neticesinde on binlerce 

Irak vatandaşı yurtdışına göç etmek zorunda kalmıştır. Bununla birlikte on binlerce insan yurt 

içerisindeki güvenli bölgelere göç etmeye zorlanmıştır.  

Öte yandan Irak’ta milyonlarca dolar kamu kuruluşunda üst düzey olarak görev yapan 

çalışanlara koruma tahsisi için harcamaktadır. Örneğin 325 üyeli Irak Parlamentosundaki her 

milletvekiline devlet 30 koruma vermektedir. Fakat bu kadar korumaya rağmen kamu 

görevlilerine yönelik suikastlar ve fidye karşılığında adam kaçırma olaylarını 

engelleyememektedir. Ayrıca Irak’ın güvenlik sorunlarının sadece kendi içerisindeki 

karmaşıklıklardan kaynaklanmamaktadır. Bunun müsebbiplerinden bir diğeri ise, ABD’nin 

Irak’ı işgalinin ardından Arap ülkelerinden ve İran’dan ülkeye giriş yapan çok sayıda yabancı 

milis vardır. Şu hususa dikkat çekmekte fayda vardır ki, işgal sonrası Irak’ın çevre ülkeleri 
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arasındaki bölgesel rekabetin bir parçası konumuna geldiği ifade edilebilir. İran ve Körfez 

ülkelerinin Irak’taki birçok Şii-Sünni milis gruplarına maddi ve lojistik destek verdiği 

bilinmektedir. Aslında bu tablo Irak’taki güvenlik kurumlarının kurumsallaşması sorununu 

beraberinde getirdiği değerlendirilmektedir.  

Bütün bu gelişmelere bakıldığında Irak’ın güvenlik teşkilatında yaşanan 

kurumsallaşma sorunu aynı zamanda insan hakları ihlaline, ülkedeki siyasi krize, ekonomik 

problemlerin derinleşmesine ve terörle mücadele etme konusunda başarısızlığa uğramasına 

yol açmaktadır. Bu bağlamda Irak’ın güvenlik sorunlarının giderilmesi için bir takım somut 

adımlar atılabilir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir; 

1. Irak merkezi hükümetinin ulusal bir güvenlik anlayışı ve stratejisi belirlenmesi.  

2. Irak’ta işgal sonrası etnik ve mezhebe dayalı kurulan güvenlik birimlerinin yeniden 

yapılandırılarak, ülkenin ulusal birliğine dayalı bir yapının kurulması. 

3. Güvenlik güçleriyle toplum arasındaki güvensizliğin giderilmesi ve Irak güvenlik güçlerine 

askeri eğitim verilmesi. 

4. Devlet ile toplum arasında kaybolan güven ortamının biran önce inşa edilmesi ve 

dayanışma içerisinde bulunması. 

5. Irak hükümetinin terörle mücadelede uygulamaya koyduğu stratejilerinin geliştirmesi ve 

insan haklarının ihlal edilmemesi için askeri birimlerini bilinçlendirmesi. 

6. Irak’ın tüm güvenlik birimlerinde ülkede yaşayan çeşitli etnik ve dini farklılıklar göz 

önünde bulundurularak dengeli ve adaletli bir paylaşım içerisinde yapılandırılması 

gerekmektedir. Aksi takdirde 2003 yılından sonra ülkede yaşanan şiddet ve saldırıların daha 

da artmasına sebep olacaktır.  

7. Ülkede silahlar pazarlarının kaldırılması ve her türlü silahın satılmasının yasaklanması. 

Ruhsatsız herhangi bir vatandaşın etnik ve mezhebi gözetmeksizin silah taşımasını yasaklayan 

yasal bir düzenlemenin yapılması gerekmektedir. 
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MÜZELERDE ÇAĞDAŞ GÜVENLİK YÖNTEMLERİ 

 
Şengül G. Aydıngün* 

      
   
 İnsanların ortak bilincinin geleceğe taşındığı yerler olarak kabul edilen Müzelerde sergilenen 

eser ve nesnelerin tümüne koleksiyon denilir.  Çağdaş Müzeler 1950’lerden itibaren eser ve obje 

sergileme anlayışını teknolojiden de yararlanarak değiştirmişlerdir. Koleksiyonların korunması için 

başta yasal ve politik düzenlemeler ile ulusal ve uluslararası anlaşmalar ve bunlara uyum önemlidir. 

Müze koleksiyonlarının korunmasında bina, depo, bahçe ve ek birimlerinin sağlamlığı yanında, 

deprem, yangın, kundaklama ve hırsızlığa karşı koruma genel olarak tüm müzelerin ortak 

sorunudur.   

Müzeler deprem, sel, tayfun, hortum, yıldırım düşmesi gibi doğal felaketlere hazır olmalıdır. 

Bu nedenle her müzede riskleri limite indirgeme çalışması gerekir. Doğal olmayan ancak ani 

gelişen yangın, kundaklama  gibi felaketler yanında savaş ve  yağmaya karşı da müzelerin hazırlıklı 

olması gerekir. Yakın zamanda tanık olduğumuz Irak Müzesi yağması, Kahire Müzesinde de benzer 

bir olayın tekrarlanmak istenmesi gibi konular Müzelerde özellikle eserlerin güvenlik önlemlerinin 

ne kadar gerekli olduğunu kanıtlamaktadır. 

 Aslında her yaş ve kesimden ziyaretçileri çekebilmek için planlanan çağdaş müzelerin,  

koleksiyonlarını yine en fazla ziyaretçilerden koruması gerekmektedir. Ziyaretçiler, müzelerin 

sınırlarına girdikleri andan itibaren merakları ve hevesleriyle kendileri için önemsiz gibi görünen 

davranış biçimleriyle koleksiyonlara büyük zararlar verebilmektedirler. Genel olarak kamu 

binalarının güvenliğinin sağlanması konusunda pek çok ortak yol bulunurken, Müzeler kendi 

başlarına bir vak'a oluşturmaktadır. Kısacası müzeler, yaptıkları iş gereği birbirine zıt iki kavramı 

birleştirmek zorundadırlar. Çünkü müzeler genellikle çok değerli nesneleri saklarlar. Güvenlik 

açısından, nesneler ne kadar değerli ise yanlarına o kadar az kişinin erişebiliyor olması gereklidir. 

Ancak müzelerde bu ilişki tam tersine çevrilerek, koleksiyonlarının en değerli parçalarının yakınına 

mümkün olan en yüksek sayıda insanı getirmeye çalışırlar. Bu gelenlerin neredeyse tamamının da 

müze yöneticileri tarafından hiç tanınmıyor olması ise güvenlik sorununun ayrılmaz bir parçasıdır. 

İşte bu nedenlerle müzelerde çok daha karmaşık ve birbirleri üzerine örtüşen güvenlik önlemleri 

geliştirilmiştir. 

  

 

 

                                                        
* Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi 
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1- Bina Korumada Yapılması Gereken Güvenlik Önlemleri 

  

Müze Güvenliği Acil Durum Talimatnamesi Hazırlanması 

 Müzeler olabildiğince  çok ziyaretçi çekmeyi hedefleyen   binalardır.  Bu binaların güvenliği 

konusunda öngörülebilecek tüm acil durumlar için genel bir talimatname hazırlanmalıdır ve bu 

çalışmada, tüm güvenlik personelinin yapacakları açık bir şekilde belirtilmelidir.  

  

Bazı Girişlerin Güvenlik Altına Alınmasının İhmal Edilmesi  

 Bir binaya ne kadar az giriş varsa güvenlik açısından o kadar iyidir. Ancak acil bir durum 

sırasında binanın hızla boşaltılması gerektiğinde fazla sayıda acil durum kapısının olması avantaj 

sağlamaktadır. Bu acil durum kapılarının tümünün alarm sistemine bağlanması gerekmektedir. 

Ayrıca, binanın güvenliği  açısından yapılabilecek en faydalı çalışmalardan birisi de çalışanlarına 

güvenlik konusunda "farkındalık" eğitiminin verilmesidir. Örneğin, kurum çalışanları, güvenli 

binaya giren ve kurum kimlik kartı olmayan herkesten kimlik sorup üzerlerini arayabilmelidirler. 

   

Yönetimin güvenlik kurallarına uyması  

 Çok sık görülen bir güvenlik hatası da isim yazılı yaka kartlarının uygulandığı bir binada üst 

düzey yöneticilerinin bunları kullanmamalarıdır. Eğer isim yazan yaka kartları kullanılacaksa bunun 

tüm çalışanlar tarafından uygulanması, ya da tamamen vazgeçilmesi gerekmektedir. 

  

Kurulan Teknolojiyi Anlamak için Vakit Harcanması  

 Kapalı devre güvenlik kameraları teknolojik olarak çok gelişmişlerdir. Ancak kurumlar, 

ihaleyle aldıkları bu sistemleri bir kez kurup çalıştırdıktan sonra da öğrenmeye gayret 

göstermemekte ve sorun oluştuğunda istedikleri kayda nasıl ulaşacaklarını bilememektedirler.  Bilgi 

İşlem Merkezi gibi, bina içindeki daha yüksek öneme sahip odalara özel güvenlik tedbirleri 

alınmadığı çok görülmektedir.  

 

 Estetik Değerlerin Güvenlik Kaygısının Önüne Geçmesi  

 Güvenlikle ilgili bazı temel hatalar daha bina planlanırken yapılabilmektedir. Örneğin 

yerden aydınlatma, alarm, yangın söndürücü ve güvenlik kameralarının gözlerden saklanması bina 

içini daha güzel gösterirken ciddi güvenlik zafiyetlerine neden olabilmektedir. 
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Güvenlik konusunda aşırıya kaçmak  

 Bu durum çok sık yapılan hatalardan birisidir. Binanın ihtiyaç duyduğu güvenlik 

tedbirlerinden çok daha fazlası ile her gün yaşamak zorunda olan çalışanlar, öncelikle alınan 

tedbirlere olan güvenlerini yitirecekler ve altı ay sonra da pek çok tedbirin çevresinden dolaşmanın 

yollarını bulacaklardır. Aşırı güvenlikli bir ortam sonuç olarak kısa sürede, daha dengeli güvenlik 

tedbirlerine sahip başka bir yerden geriye düşebilecektir. 

  

2-Müze İçinde Güvenlik Önlemleri 

 Klasik  Koruma ve Teknolojinin Birleştiği Güvenlik Yöntemleri 

 Klasik biçimde bekçi ve kamera ile izlenme dışında, eserlerin teknoloji yardımıyla 

korunmasında gelişen yeni model, eserin arkasına yerleştirilen, küçük titreşim algılayıcılarıdır. 

Bunlar, en küçük parmak temasını bile algılayıp alarmları harekete geçirebilir veya bir cep 

telefonuna mesaj atabilirler. 

  Güvenlik önlemlerinin klasiği olan bekçi ve kamera ile izleme dışında, Müzelerdeki tüm 

eserlerin, yağlı boya tablolarının arkasında bir müze envanter numarası bulunur. Eser bu numarayla 

müze kataloguna işlenmiştir. Amerika'daki müzelerin deneyimlerine göre, böyle bir eser çalınması 

halinde en az 20 yerden, eseri bulduklarını ve bir ödül karşılığında müzeye getireceklerini söyleyen 

insanlardan telefonlar gelmektedir. Envanter numaraları bu durumda gerçek eserin tanımlanmasında 

işe yaramaktadır.  

  

Eseri Sergilerken Koruma 

 Özellikle yağlı boya resimler teşhirde güçlü ve sağlam bir şekilde yerleştirirler. Böylelikle 

resme zarar vermeden (dolayısıyla değerini yok etmeden) yerinden alıp gitmek mümkün olmaz. 

Cam bir fanus içinde sergileme, uygun ölçülü, bir kaide üzerinde gösterilebilecek ve her yönden 

görülmesi amaçlanan eserlerde kullanılmaktadır. Yansıma yapmayan, statik elektrik çekmeyen, 

polykarbon malzemeden üretilmiş olanları tercih edilmektedir. Yangın, ısı değişiklikleri gibi 

çevresel etkenleri algılayan düzenekler de hırsızlara karşı alınan tedbirlere yardımcı olacak şekilde 

kullanılmaktadır.  

  

Ziyaretçi Hatalarından Koruma 

 Müzelerdeki temel güvenlik sorunu sadece profesyonel hırsızlardan kaynaklanmamaktadır. 

İyi niyetli ziyaretçiler de ciddi hasarlara neden olabilirler. Bunlara karşı yapılacak psikolojik 

tedbirlerin başında eserin bulunduğu bölümü, belirgin biçimde ayırmak, odanın içinde bir basamak 

bile olsa yüksek tutmak, farklı bir renge boyamak, kısacası yetkililer dışında girilmemesi gereken 
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bir bölge yaratıldığını belirtmek lazımdır. Müzeler  zaman zaman halka açılıp özel davetlere ev 

sahipliği yapabilmektedir. Bu durumda Müzeler, ziyaretçiler için içeride uyulması gereken kuralları 

müze girişindeki bilgi levhalarında ve web sayfalarında duyurmak durumundadırlar.  

  

Eseri Hırsızlardan Koruma 

  Eserlerin sergilendiği odaları hareket algılayan cihazlarla doldurmak günümüz 

sergilemelerinde en çok kullanılan yöntemlerden birisidir. Odanın içinde hiçbir kör nokta 

bırakmayacak şekilde donanımlar her yöne yerleştirilir ve hatta her ziyaretçinin, her an en az iki 

algılayıcı tarafından takip edilmesi amaçlanır. Ayrıca hem mikro dalga hem de kızıl ötesi 

teknolojileri ile çalışan algılayıcıların kullanmaları önerilmektedir. Hareket algılayan düzenekler, 

özellikle eserlere odaklanıp, çok yaklaşan biri olduğundan yangın alarmına benzeyen bir ses 

çıkarmakta ve yaklaşılmasını ciddi biçimde engelleyebilmektedir. Kapalı devre TV kameraları ilave 

bir güvenlik katmanı yaratmaktadır.   

  

Güvenlik Görevlileri 

 Müze bekçileri ek güvenlik katmanının bir parçasıdırlar. Ancak bunlar sadece üniformalı 

değil, sivil kıyafetli de olmalıdırlar. Müze bekçileri şüpheli durumlarda eserler kadar binanın yangın 

çıkışlarını da kontrol etmelidirler. Son yıllarda müzelerde kadrolu bekçi ve güvenlik görevlisi 

yerine,  güvenlik şirketlerince sağlanan sözleşmeli koruma yoluna gidilmektedir. Güvenlik 

konusunda Müze içinde yeterli  sayıda deneyime sahip uzmanlar yoksa,  güvenlik konusu bu 

konuda uzmanlaşmış bir kuruluşa ihale edilmektedir. Gene aynı şekilde Müze içinde uzman bir 

güvenlik yöneticisi olmadığı için söz konusu ihaleyi alan kuruluşun denetlenebilmesi ve gerçekten 

doğru olarak çalışıp çalışmadığının anlaşılması imkansız olmaktadır. Güvenlik şirketlerinde pek çok 

eski sabıkalı kişi görev alabilmektedir. 

  

“ICMS The International Committee for Museum Security” Uluslararası Müzeler Güvenliği 

Komitesince  her yıl toplantılar, seminerler yapılıp, bildiriler yayınlanır ve web sayfalarında yeni 

gelişmeler açıklanır. ABD de son yıllarda “mavi kurdele” olarak tanımlanan bir müze güvenlik el 

kitapçığı hazırlanmakta ve bu kitapçık her yıl yeni gelişmelere karşın değişmektedir. Açıklanan 

kurallar büyük küçük tüm müzeleri kapsamakla beraber zorunlu değil öneri niteliğindedir.  
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KÜLTÜR VARLIKLARININ SÜRDÜRÜLEBİRLİĞİNİN  SAĞLANMASI 
 

Şeniz Atik* 
 

Özet 

İnsanlığın ortak mirasını oluşturan, toplumların yaratıcılık, bilgi ve ilerlemesine ait izleri 
taşıyan kültür varlıklarının korunması ve yaşatılması sorumluluğu tahribata her zamankinden daha 
açık oldukları savaş dönemlerinde ayrı bir önem kazanmaktadır. Özellikle Birinci Dünya Savaşı 
sonrası ve İkinci Dünya Savaşı ardından Kültür Varlıklarının korunması ve tahribatını önlemek 
adına uluslararası çabalar gösterilmekte, hazırlanan çeşitli sözleşmeler ve tüzüklerle kültür 
varlıkları koruma altına alınmaya çalışılmaktadır. Ülkemizin de imzaladığı bu sözleşme ve 
tüzüklerin yaptırımının yeterli olmadığı, son yıllarda yaşanan Mısır, Suriye, Irak, Afganistan, 
Filipinler, Azerbaycan ve Balkanlar-Bosna örnekleriyle karşımıza çıkmaktadır. Bildiride kültür 
varlıklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması konusunda imzalanan uluslararası antlaşmalarla 
beraber korumaya yönelik hedeflerin nasıl hayata geçirilebileceği yönündeki örnekler ve öneriler 
oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kültür varlıkları, sürdürülebilirlik, koruma, savaşta güvenlik, kültür mirası 

 

                                                        
* Arkeolog Dr. 
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Toplumlar varoluşlarından günümüze kadar yaşadıkları süreçlerde birçok eser yaratmışlar, 
bunlara ev sahipliği yapan topraklar üzerinde de bunları sergilemiş ve yaşatmışlardır. Kültür 
Varlıkları ya da Kültürel Miras, insanlığın ortak geçmişine ait, içinde yaratıcılık, bilgi, çevreye 
uyum ve ilerleme izleri de barındıran her türlü somut ve soyut değerlerdir.  Toplumların 
oluşturduğu ve medeniyet olarak algılanan bu birikimler, aslında toplumların kültürlerinin, 
geleneklerinin, örf ve adetlerinin, gelecek kuşaklara bir aktarımı ve yaşama katkılarıdır.  Bu katkılar 
kimi zaman mimari eser, kimi zaman taşınabilir eserler, kimi zaman da yazılı belge, müzik, şiir, 
edebiyat olarak toplumun ve bireyin hayatına girmiş, belleğini oluşturmuş ve geleceği 
kurgulamıştır. Bunların büyük bir kısmını bizler, hayata geldiğimizde, içinde yaşadığımız ortamda 
adeta doğal olarak bulur ve olağanmış gibi algılarız. Kimi zaman da önemlerini ve yaşantımıza 
katkısını görmezden gelerek, günlük hayatımızın akışı içinde biraz da umursamaz davranırız. 
Dahası; onları tanımadan, bize sunduklarının önemini kavramadan, bize pazarlanan, albenisi de 
olan, bir başka yenilik için hayatımızdan çıkarmakta hiçbir sakınca görmeyiz.  

 
İşte hayatımızdan çıkarmakta hiçbir sakınca görmediğimiz, binlerce ve yüzlerce yıldır 

varlıklarını sürdüren, sürdürebilen bu değerler, geçmişten gelen ve geleceğimizi aydınlatacak kültür 
varlıkları/değerleri olarak adlandırılmakta, korunması ve yaşatılması önem taşımaktadır. Bu 
değerler, günümüz dünyasında, küreselleşmenin de etkisiyle dünya kültür mirası olarak adlandırılıp, 
koruma-kullanma koşulları da uluslararası standartlarla belirlenmektedir. O nedenle Kültür 
Varlıklarına sahip olmak belli bir bilgiyi ve bilinci gerekli kılmaktadır.  Kültür varlıklarını toplama 
ve edinmenin başladığı noktada, bunları koruma ve yaşatma sorumluluğunun da sağlanması 
gündeme gelmektedir.  

 
Kültür varlıklarını korumak ve yaşatmak, sıradan bir iş olmayıp, objelerin cinslerine göre,  

bulundukları mekanlara göre; - müzelerde, kentlerde ve açık alanlarda olmak üzere-farklılıklar 
göstermektedir. Günümüzde Kültür varlığının bulunduğu ortamın nemi, ışığı, doğal afetlere karşı 
riskleri, güvenlik koşulları gibi çok yönlü koruma şartları artık herhangi birisinin kişisel olarak 
rastgele yapabileceği bir durumun ötesine geçmiş, “Kültür Varlıklarının korunması ve 
sürdürülebilirliğinin sağlanması” pek çok ülkede olduğu gibi, ülkemizde de ulusal ve uluslararası 
kurallarla ve yasalarla güvence altına alınmıştır. Buna rağmen kimi zaman istense de 
korunamayacak bir durumla karşı karşıya kalınabilmektedir. 

 
Bunların başında savaşlar, doğal afetler ve en az bunlar kadar tehlikeli olan kaçakçılık 

gelmektedir.  
 
Burada bunlardan sadece Kültür Varlıklarının savaşlardaki durumu mercek altına 

alınmaktadır.  
 
Yaklaşık son çeyrek asırda Mısır, Suriye, Irak, Afganistan, Filipinler, Balkanlar – Bosna, 

Azerbaycan ve daha saymakla bitmeyecek pek çok ülkede yaşanan savaşlar ve iç savaşlar nedeni ile 
görülmektedir ki;  kaybedilen, tahrip edilen, çalınan kültür varlıklarını artık ne kural ve antlaşmalar, 
ne de yasalar koruyabilmektedir. Bu arada savaşlarda tarih boyunca kazanan tarafın, elde ettiği eşya 
(ganimet) üzerinde hukukî bir hakka sahip olduğu ve yağmalamanın önüne geçilemediği gerçeği, 
kültürel değişimin bir aracı olarak günümüze kadar süregelmiştir.  

 
Özellikle Birinci Dünya Savaşı sonrası ve İkinci Dünya Savaşı sonrasında, Kültür 

Varlıklarının korunması ve tahribatını önlemek adına -çok yakın bir zaman sayılabilecek bir süredir 
-Kültür Varlıklarının korunması konusunda uluslararası çabalar gösterilmekte ise de gelinen 
sonuçta, bunların da yaptırımının yeterli olmadığı, son yıllarda yaşanan ve yukarıda sayılan 
örneklerle karşımıza çıkmaktadır.  
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Bu durumda kültür varlıklarının korunması konusunda uluslararası hala geçerliği olan ve 

altına ülkemizin de imza koyduğu antlaşmalar ve onların koruyucu maddelerine bir göz atarak bu 
sözleşmelerin içeriğini özetlemeye çalışalım: 

 
Kültür Varlıklarının korunmasında öne çıkan ana sözleşmeler ve tüzükler.  
1.1954 La Haye Sözleşmesi.  
2. 1964 Venedik Tüzüğü,  
3. 1975 Avrupa Mimari Miras Tüzüğü. 
 

1. Silahlı Bir Çatışma Hâlinde Kültür Varlıklarının Korunmasına Dair 1954 La Haye 
Sözleşmesi  

 
Kültür varlıklarının Silahlı Bir Çatışma Halinde uluslararası düzeyde korunmasını sağlayan 

ilk sözleşmedir.1 1950'de toplanan 5. UNESCO Genel Konferansı'nda İtalyan Delegasyonu'nun bir 
taslağıyla gündeme gelen konu, Hollanda'nın davetiyle 21 Nisan-14 Mayıs 1954'te La Haye’de 
toplanan bir konferansta ele alınmış ve bir sözleşme ile sonuçlanmıştır. Sözleşmeye, bir Uygulama 
Tüzüğü ve iadelere ilişkin bir Protokol eklenmiş ve üç tane tavsiye metni kabul edilmiştir. Ek 
Protokol, Sözleşme'den bağımsız olarak taraf olunabilecek bir belgedir2. 7 Ağustos 1957'de 
yürürlüğe giren Sözleşme'nin getirdiği en önemli yenilik, daha önce açık olmayan ve çok çeşitli 
deyimlerle ifade edilen olguları "kültürel varlık" ortak paydasını kapsayan ilk belge oluşudur. 1954 
La Haye Sözleşmesi, bir bakıma 1949 Cenevre Sözleşmelerinin eşdeğeridir. Ancak 1949 
Sözleşmeleri insan varlığını ön plâna çıkararak onu korumaya yönelirken, 1954 La Haye 
Sözleşmesi insanın yaratıcı dehasından ortaya çıkan değerleri de korumayı amaçlamaktadır. 

 
Sözleşmenin 1. Maddesi üç kültür varlığı kategorisi saptayarak bunları açıklarken soyut 

tanımlarla yetinmeyip çok sayıda örnek de vermektedir. Maddenin (a) Bendine göre dinî veya lâik 
mimarî, tarihî anıtlarla sanat anıtları, arkeolojik değerdeki yerler, bütünü itibariyle tarihî ya da 
sanatsal önem taşıyan yapı toplulukları, sanat eserleri, el yazmaları, kitap ve başkaca tarihî, sanatsal 
ya da arkeolojik değer taşıyan eşya ile bu tür servetlerden oluşan bilim koleksiyonlarıyla önemli 
kitap, arşiv, röprodüksiyon koleksiyonları ve emsali gibi milletlerin kültür mirasında önemli yeri 
olan menkul ve gayrimenkul varlıkları kültür varlıkları kapsamında ele alınmıştır. Aynı maddenin 
(b) Bendi, söz konusu varlıkların koruma ve sergilemeye hasredilmiş müze, büyük kütüphane, arşiv 
deposu gibi binalar ve bu varlıkları silahlı çatışma hâlinde korumaya yönelik yapılmış sığınaklar da 
kültür varlığı sayılmıştır. Nihayet, maddenin (c) Fıkrası söz konusu varlıkları büyükçe sayıda içeren 
ve "anıt merkezler" olarak bilinen merkezleri de kültür varlıkları arasına dâhil etmiştir3  

 
 Burada önemli olan nelerin korunacağından çok bir savaş sırasında bunları kimlerin ve nasıl 
koruyacağıdır. La Haye sözleşmesi bunlara da açıklık getirmiş ve bunu da maddeler halinde 
belirtmiştir.  
 
Sözleşme, saydığı kültür varlıklarını genel ve özel nitelikte iki koruma çemberi içine almaktadır. 
 
2. Venedik Tüzüğü 

 

                                                        
1 Civelek 1995: 63-91.  
2 Protokole taraf olmadan Sözleşme'ye taraf olmak da mümkündür. Uygulama Tüzüğü ise Sözleşme'nin mütemmim 
cüzü niteliğindedir. Bu metinler bir bütün olarak savaş zamanında kültür varlıklarının korunmasına dair bir kod olarak 
kabul edilebilir. 
3 Öktem 1998. s.138; Zengin - İbayev .2000.s.287., 
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 Venedik’te 25-31 Mayıs 1964 tarihleri arasında toplanan II. Uluslar arası Tarihî Anıtlar 
Mimar ve Teknisyenleri Kongresi’nde eski yapıların korunması ve onarımıyla ilgili ilkeler üzerinde 
karara varmak ve bunları uluslararası bir temele yerleştirmek amacıyla bir dizi karar almıştır.  16 
maddeden oluşan “ Venedik Tüzüğü” tanım, amaç, koruma, onarım, tarihi yerler, kazılar ve yayın 
alt başlıkları olarak düzenlenmiştir.  

 
Tüzüğün amaçları arasında en önemlisi; korunması gereken mimari bir eseri yalnızca tek yapı 
ölçeğinde değil, “Bir uygarlığın, önemli bir gelişmenin, tarihi bir olayın tanıklığını yapan kentsel ya 
da kırsal bir yerleşmenin de aynı derecede korunması gerektiğini vurgulamasıdır. Kısaca korunması 
gerekenin tanım ve alanı genişleyerek, kapsayıcılığı da artırılmıştır. Bu içeriği ile Venedik tüzüğü 
tarihî anıt ve çevrelerinin korunmasıyla ilgili çağdaş düşünceleri bir araya getirmiştir.  
 

1969’da Brüksel’de yapılan Avrupa Konferansı Sorumlu Bakanlar Toplantısı’nda da 
özellikle Avrupa ülkelerinin koruma politikalarına yaklaşımları belirlenmeye çalışılmıştır. Bu 
toplantıda, koruma kavramının, “mimari miras” deyimi ile çevresiyle uyumlu ve kent planlama 
politikaları ile bütünleşmiş bir kavram olarak kabulüne karar verilmiştir. Savaş sonrası 
gerçekleştirilen imar faaliyetlerinin sosyo-ekonomik ihtiyaçlarının önceliği nedeni ile yaşam 
standardı düşük yerleşmelerin oluşmasına neden olduğu belirtilmiştir. Eski merkezlerinde bu 
gelişmelere paralel olarak nüfus kaybına uğradığı ve iş yerlerine ya da düşük gelir gruplarının 
kullanımına terk edilmesi nedeni ile yok olduğu ifade edilmiştir. Bunu önlemek için “bütünleşik 
koruma” kavramı ortaya atılmıştır. Bütünleşik koruma da tarihî dokunun çevresi ile birlikte 
güncelliğinin arttırılarak korunması beklenmektedir. Bu kavram uyarınca herhangi bir prestij 
önceliği olmaksızın Avrupa tarihî, peyzaj ve yaşam tarzını yansıtan her türlü doku, mimari miras 
deyimi içinde değerlendirilmiştir 4. 

 
3. Avrupa Mimari Miras Tüzüğü 
 
               Avrupa Konseyi tarafından ilan edilen 1975 “Avrupa Mimari Miras Yılı” kapsamında 
gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, “Avrupa Mimari Miras Tüzüğü” hazırlanmış ve 26 Eylül 
1975 tarihînde Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından kabul edilmiştir. Burada Venedik 
Tüzüğü metnindeki “anıt”tan “mimari miras” kavramına geçiş, genişletilmiş, bir “tarihî çevre” 
kavramı, tarihî çevrenin evrensel değeri, koruma-ekonomi ve toplumsal yapı arasındaki doğru 
ilişkileri kurmaya çalışan “bütünleşik koruma” yaklaşımı ve bunun uygulanması için araçlar gibi 
önemli yeni yaklaşımlara yer verilmiştir.  
 

1975’in Avrupa Mimari Miras Yılı ilan edilmesi ile başlayan süreç sonunda yayınlanan 
“Amsterdam Bildirgesi”nde bu kez, mimari mirasın korunması kentsel ve bölgesel planlamanın 
hedeflerinden biri olarak belirlenmiştir. Bu bildirgeyle de, hedefin bütünleşik koruma olduğu 
belirtilmiş ve ekonomik, sosyal, yönetimsel ve yasal yönleri gözeten bir koruma modeli olarak 
tanımlanan bu yaklaşımın gerçekleşmesi için gerek duyulan araçlar tanımlanmaya çalışılmıştır5.  

 
Tüm bu antlaşmalar ve Tüzükler Kültür Varlıklarının korunması yönünde çok ciddi 

çalışmaları gerekli kılarken, Savaş anında yapılması gerekenleri de ayrıca detaylandırmıştır. 

Özellikle de İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür 
Kurumu (UNESCO)'nun  4.11.1946'da kurulmasıyla, somut bir çözüm yoluna gidilmiştir6. Savaş 
sonrası düzenlemelerde, silahlı çatışmaya taraf olsun olmasın tüm devletler bakımından yeniden 

                                                        
4 Çelik-Yazgan, 2007:4 
5 Çelik-Yazgan, 2007:4. 
6 Tezcan 1996: 428. 
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yapılanan toplumun temel hedeflerinden biri, çatışmalarda zarar gören kültür malının onarılması ve 
gelecekte doğal yollarla ya da insan eliyle gerçekleşecek yıkımdan korunması olarak belirlenmiştir. 
UNESCO'nun doğuşu bu fikre dayanmaktadır7  Bu kuruluş bünyesinde yapılan düzenlemeler içinde 
özellikle, 14.5.1954 tarihli Silahlı Bir Çatışma Hâlinde Kültür Varlıklarının Korunmasına Dair 
Sözleşme ve Ekleri ile 17.11.1970 tarihli Kültür Varlıklarının Kanunsuz İthal, İhraç ve Mülkiyet 
Transferinin Yasaklanması İçin Alınacak Tedbirlerle İlgili Sözleşme ve 16.11.1972 tarihli Dünya 
Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme koruma ile ilgili önemli gelişmeler olarak 
sayılabilir .8 

Ayrıca bölgesel düzeyde daha etkin bir sisteme sahip olan Avrupa Konseyi bünyesindeki 
kültür alanında yapılan sözleşmelerden başta tüm Avrupa Konseyi ülkelerinin imzaladığı 
19.12.1954 tarih ve 18 no’lu Avrupa Kültür Sözleşmesi ile Arkeolojik Kültür Varlıklarının 
Korunmasına İlişkin 26. 5. 1969 tarih ve 66 no’lu Avrupa Sözleşmesi ve bu sözleşmeyi revize eden 
Arkeolojik Kültür Varlıklarının Korunmasına İlişkin 16.1.1992 tarih ve 143 no’lu Avrupa 
Sözleşmesi ile bu korumanın ceza hukuku boyutunu somutlaştıran Kültür Varlıklarına Yönelik 
Suçlara İlişkin 23.5.1985 tarih ve 119 no’lu Avrupa Sözleşmesi başta olmak benzeri sözleşmelerle, 
çevre ve hayvanların korunması alanında yapılan çalışmalarla UNESCO'nun evrensel faaliyetleri 
bir bakıma, Avrupa düzeyinde Avrupa Konseyi tarafından gerek kendi üyesi olan ve gerekse 
gözlemci konumunda olan devletlere dönük olarak daha da pekiştirilmesi önerilmektedir.9  

Bunlara ek olarak konunun yakın takipçisi Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür 
Örgütü “UNESCO” zaman zaman konu ile ilgili raporlar yayınlamakla beraber çok da etkin olduğu 
söylenemez. Raporlarda kültür varlıklarına verilen zararlardan söz edilmekte ancak yaptırımdan söz 
edilmemektedir. Ya da yapılan tahribatların onarılarak kısmen giderilmesine çalışılması 
düşünülmektedir. Bu da caydırıcılık dahi sağlayamamaktadır. Kaldı ki onarılan eserler, artık 
orijinalliğini yitirmiş ve değer kayna uğramıştır.  

Nasıl ki bir insan kaybedildiğinde bunun telafisi yoksa, bir kültür varlığı kaybedildiğinde de 
bunun  telafisi yoktur. O nedenle uluslararası yasalarla korunurlar, sürdürülebilirliğinin sağlanması 
için özen gösterilir. Ama son yıllarda cereyan eden savaşlarda en çok zayiat verilen yerler arasında 
ören yerleri ve müzeler gelmektedir. Ne yazık ki günümüzde 21.nci yüzyılda bir çatışma ya da 
savaş sırasında müzeler yağmalanıyor, anıtlar ve sitler (sit alanlar) bombalanıyor. Tabii ki savaş 
öncelikle insanlık dramı. Ama en az çocuklar ve kadınlar kadar masum ve bir o kadar da 
savunmasız kültür varlıklarının ntalan edilmesini ve yitip gitmesinin de göz ardı edilmemesi  Çünkü 
kültür varlıkları her şeyden önce insanlığın mirası,  belleği, geçmişi ve geleceğidir. 

 
Aşağıda son yıllarda yapılan tahribatlardan sadece birkaç çarpıcı örnek verilmeye çalışılmıştır.  

Afganistan 

1992-1996 yılları arasında Afganistan’da yaşanan iç savaşlar sırasında Buda heykelleri 
yıkılıyor, sayısız tarihi eser yok ediliyor. Kabil Ulusal Müzesi bombalanan yerler arasında 
bulunurken, patlamalardan geriye kalan yapıtlar ise yağmalanıyor. Daha yakın tarihlerde zarar 
gören eserler arasında 5. yüzyıla ait iki Buda heykeli de var. 

 
Irak 

                                                        
7 Akipek 1999: 274. 
8 Tezcan 1996: 428 
9 Tezcan 1996: 429. 
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1926 yılında kurulan ve içinde 170.000’den fazla eserin bulunduğu Irak Ulusal Müzesi, 
Körfez savaşı sırasında saldırılardan zarar görmemesi için kapatılmış, daha sonra açılmıştı. 2003 
yılındaki Irak’ın işgalinden önce ise çeşitli uzmanlar ABD Savunma Bakanlığı Pentagon ve 
İngiltere hükümetine başvurarak olası savaşta kültür varlıklarının ve müzenin güvenliğinin 
sağlanmasını talep etmişlerse de savaş sırasında işgal edilen Bağdat’ta süren çatışmalar müze 
civarında da yaşanmış ve ele geçirilen binada yoğun yağma, talan ve hırsızlık olayı yaşanmıştır. 5 
bin yıldan eski medeniyetlere sahne olan bölgede Sümer vazosu Varka, Uruk heykeli ve Sümer 
kralı Entemena’nın başsız heykeli ABD’de ele geçirilmiştir[4] bu saldırılarda zarar görmüş ve 
çalınmıştı. Bazı ülkelerin protestoları olsa da İlk etapta petrol kuyularını koruyan ABD yönetimi ne 
yazık ki Kültür Mirasını koruma konusunda duyarlı davranma gereği duymamıştı. (Res. 1-2) 

Dünyanın  ilk yazılı kanunları olan Hammurabi tabletleri artık koruma altında değil ve 
akıbetleri belirsiz. Fuzuli'nin Leyla ile Mecnun eserinin en eski elyazmalarından biri de artık yok. 

Aslında Uygarlık, doğduğu yerde yağmalanmıştır. Bağdat'taki Ulusal Müze ve Ulusal Kütüphane, 
savaşın ardından talan edilmiştir.(Res.2). Kuşkular bunun profesyonel bir hırsızlık olduğu yönünde. 
İnsanlığın ortak mirasının, binlerce yıllık eserlerin birkaç günde talan edilmesini tarif etmek için 
`suç' uygun kelimelerden biri olabilir. Peki bu kimin suçu?  
 

Bağdat'taki Irak Ulusal Müzesi ve Ulusal Kütüphane, savaşın ardından modern çağların en 
büyük yağmalamalarına sahne olmuş, çokk sayıda arkeolojik eser ve tarihi kitap çalınmış ya da 
tahrip edilmiştir. Amerikan ve İngiliz güçlerinin Irak'a saldırısından önce bölgedeki kültür varlıkları 
üzerindeki tehdide dikkat çekilmişti. Ama bombalardan kurtulanlar bu kez de yağmanın kurbanı 
olmuştur. 

21.nci yüzyılda, sözde medeniyetin ilerlediği, bilgi teknolojilerinin geliştiği ve 
insanların bilgi ve bilinçlerinin gelişmişliğinin kabul edildiği Özellikle bir savaş anında hem 
de demokrasi ve insan özgürlükleri adına yapılan bir savaşta, orta-çağ korsanlarının 
yağmalamasına şahit olunmuştur.  

Mısır 
 
Benzeri olaylara Mısır’da da yaşanmaktadır.  2011 yılında ülkede çıkan isyanlarda 

göstericilerin Mısır Müzesi’ni bastıkları, iki mumyanın kafasını kopartıp, 10 eseri de kırdıkları, yine 
bu baskın sırasında çalınan yaklaşık 30 eser arasında Tutankamon koleksiyonundan da parçaların 
yer aldığı,  Baskından 3 ay sonra çalınan 12 parçanın bulunduğu, ancak Tutankamon’un  altın bir 
heykelinin tacının ve bacaklarının kırık olduğu açıklanıyor.   

Yağmacılar bununla da sınırlı kalmıyor, bu kez Kahire yakınlarındaki Minya kentinde 
bulunan Malawi Müzesini talan ediyorlar  (Res. 3). 

Suriye 

İç savaşın sürdüğü Suriye’de Dünya Kültür Mirası listesindeki altı alanı Halep, Bosra, Şam 
Antik Kentleri, Crac des Chevaliers ve Qal’at Salah El-Din kaleleri ile yine bir antik şehir olan 
Palmyra UNESCO tarafından yakından takip ediliyor, buralardaki tarihi yapıların ateşli silahlar 
nedeniyle ağır hasar gördüğü raporlarında yer alıyor. Bir Geç-Hitit Krallığı olan Hama’daki 
müzenin yağmalandığı, Rakka Müzesi’ndeki önemli eserlerin ise güvenli yerlere taşındığı 
söyleniyor. İdlib Müzesi’nin akıbetinden ise endişe ediliyor. Bu arada Şam ve Halep’teki 
müzelerden değerli parçaların Suriye devlet bankasındaki çelik kasalarda şimdilik tutulduğu 
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biliniyor. UNESCO yetkilileri, Suriye'de 10 müzenin savaştan etkilendiğini, bunların 4'ünün ağır 
hasar aldığını, birinin ise tamamen yıkıldığını belirtiyor. (Res.4 ) 

Halep Kalesi, Kapalıçarşı, Zekeriya Camii gibi önemli mekânların çatışma sonrasında 
tarumar olması, uluslararası çevreleri de endişelendiriyor. Tüm bu gelişmeler yaşanırken, ülkedeki 
iç savaştan istifade eden tarihî eser kaçakçılarının, önemli eserleri yurtdışına kaçırdıkları ve 
özellikle Lübnan, Fransa, İran ve Türkiye'deki yasal olmayan sanat piyasalarına çıkardıkları iddiası 
karşısında, yaşanan kültür talanının önüne geçmek için UNESCO, geniş çaplı bir çalışma başlatmış 
ve eserlerin yasa dışı yollarla başka ülkelere taşınmasının önlenmesi için sınır ülkelerin 
temsilcileriyle bir araya gelerek kültür varlıklarının çalınmaması için otoritelerden de destek isteme 
girişimlerinde bulunmayı hedeflemiştir.  

Azerbaycan 

Ermenistan İşgali altındaki Azerbaycan topraklarında da benzer durum yaşanmış, 40 binden 
fazla müze eşyası talan edilmiştir10. 

 
Sonuç 

Yukarıda konu edilen sözleşmelerin tümünün hazırlanırken ve amaçlanırken çok iyi 
niyetlerle hazırlanmış olduğundan hiçbir kuşku yok ama neden  hala, “yeniden kazanılamayacak bu 
değerlerin yok olmasına engel olunamamaktadır. ?” Kaldı ki ülkeler işgal edilirken petrol kuyuları 
koruma altına alınırken,  bu doğal kaynaklar öncelikli korunması gerekli bölgeler olarak 
değerlendirilirken, insanlığın ortak malı Kültür Varlıklarının da korunması sağlanamaz mı?. 
Bunlara zarar veren ülke ya da şahıslar ciddi olarak cezalandırılamaz mı? Hiç olmazsa caydırıcı bir 
durum ortaya konmuş olabilir.   

 

Kültür varlıklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması için ilk tedbir alınacak yerlerden birisinin de 
Kültür Varlıkları ve müzeler olduğunun artık altının çizilmesi gerekir. Bunun için sadece var olan 
ulusal ve uluslararası yasaların çalıştırılması dahi yeterli olacakken, bunların dikkate alınmalarında 
sıkıntı yaşandığı gerçeğinden hareketle, kültür varlıklarının korunmasında eğitimin önemi göz 
önünde bulundurulmalıdır. Bu eğitime ilkokullarda başlanmasının gereği savı düşüncemizde 
yerleşmişken, bunun yeterli olmadığını; aksine eğitime en üst noktadan başlanması gerektiğinin  
altının çizilmesi gerekir. Çünkü yasaları yapan ve onların işlerliğini sağlayan kurum ve kişiler bu 
konuda duyarlı davranmaz ve yasaları dikkate almazken, bir avuç insanın bilinçli olmasının ve ne 
yapılması gerektiğini bilmesinin hiçbir anlamı ve önemi yoktur. Özellikle uluslararası güvenliğin 
konuşulduğu bu  sempozyumda Kültür Varlıklarının da hayatlarının devamında çok ama çok önemli 
olan dünya barışının sağlanmasını içtenlikle dilerken, Kültür varlıklarının korunması konusunda 
uluslar arası antlaşmaların ciddi anlamda dikkate alınması gerektiğine bir kez daha dikkat çekmek 
istiyorum.  
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SECURITY OF CULTURAL AND NATURAL PROPERTIES 
 

Çağla Arslan Bozkuş* 

 

 ABSTRACT  

 
As a result of taking cultural and natural properties out of the country without permission since the 
historical ages because of largely increased interest in cultural monuments in the economically 
strenghtened European countries and America in the second half of the century, various 
organizations developed in these countries and illegal companies occured. 
 
Due to this situation, protection of the cultural and national properties became more important 
than it has been.The urge of arranging the issue of security of cultural and natural properties in 
international law has become inevitable upon the increasingly developing illegal and global bazaar 
on cultural and natural properties.The notion that cultural wealth shall be left and maintained 
where they are has gained its place in international law with the La Haye aggreement prepared 
under the supervision of UNESCO (1954). The first move was made with the Europe Culture 
Agreement that also aimed to develop cultural cooperation at European scales. 
 
Today, it is accepted that the cultural and natural heritage of each country is an important factor in 
determining the identity of that country. Security of Cultural and Natural Properties is important to 
protect the identity of the country. 
 
In able to understand the ways and importance of  protecting cultural and natural heritage, it is 
necessary to  know what they mean, what the sources of  the Code of Protection of Cultural and 
Natural Properties are and all details about this notions.  
 
The identities of the countries and nations can be known for centuries only if we know how to 
protect them and keep them safe. 
 
Key words: Cultural and Natural Properties, Cultural and Natural Heritage, International  
Organizations. 
 
Security of Cultural and Natural Properties 
 
Cultural and National Properties are the “memory of the society”. Societies' cultural existing is 
closely related to protection of cultural and natural properties. The formation of national identity, 
would be possible with a sense of history. 
In this study, the legal infrastructure for the security of cultural and natural heritage, explained in 
national and international aspects. In order to understand the need and the importance for security of 
cultural and natural properties, it is necessary to define and understand these concepts. 
 
Cultural Property 
Instead of giving a general description , International Legal Texts describe what is preserved within 
the scope of the concept. Accordingly; definition of cultural property notion leads to an impression, 
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in which it seems it is left to the regulations to be carried out in their own internal laws. As regards 
the definition of cultural property,countries' domestic law regulations revealed clearer definitions 
than international regulations . 
 
At Turkish Law No.2863 on Conservation of Cultural and Natural Properties, cultural property are 
defined as follows:  
 
“Cultural Properties are all movable and immovable scientific and cultural, authentic properties 
above, underground or underwater that belong to the pre-historic and historic periods related to 
science, culture, religion and fine arts or have been subject to social life”  
(KTVKK Art.3-a/1). 
 
National Property 
 
Although there are texts in international law for the protection of natural property, these texts 
contain no explicit provision for the identification of natural property.11 The most important reason 
for definition of natural property notion in international legal texts is not needed is that measures to 
be taken for the protection of natural property and the values to be protected under this cope are 
regulated clearly. As willpower community, which forms the international covenant, preferred 
explaining the subject by counting one by one on what to be taken under protection as natural 
property, definition related with the natural property notion was left to national regulations. 
 
At Turkish Law No.2863 on Conservation of Cultural and Natural Properties, natural property are 
defined as follows:  
 
“Natural Properties are all properties above or underground or underwater  
that belong to geological, prehistoric or historic periods and deserve to be conserved  
due to their uniqueness, characteristics or beauties” 
(KTVKK Art.3-a/2). 
 
The law maker did not mention whether there was human being effect on the formation of these 
assets or not while explaining the natural property notion, as it was in cultural property notion.  
While the fact the cultural property should be the product of human hand, mind and labor was 
removed from the wording of the notion, that the natural property should be the compositions which 
occur naturally other than the fact that it should be the product of human hand and labor will be 
removed from the wording of the natural property notion neither.12 
 
Classification of Cultural and Natural Properties  
 
There is no necessity for the classification of cultural and natural properties in terms of the need for 
protection. The importance of this classification occurs on the issue of acting based on the qualities 
that cultural and natural properties in subject possess during the process of determination and 
implementation of protection measures. This classification is as follows:  
1.Movable Cultural and Natural Properties 

                                                        
11  The Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, Convention on Wetlands of 
International Importance Especially as Waterfowl Habitat (RAMSAR Convention), The Convention on Biological 
Diversity and similar conventions explained the topics for the protection of natural properties , but general regulation 
about the identification for concept of natural property is not included. 
12 Nusret İlker ÇOLAK,Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Hukuku,İstanbul, Oniki Levha Yayınları, 2011,p.10. 
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 Movable cultural and natural properties notion stands for a legal status, which has reached 
from past to present besides being a product of human hand, will and mind or which stemmed from 
a natural object, found rarely as shaped by natural conditions, is not required to be protected with 
the setting where it is available and the availability of being moved from one place to another. 
 
2.Immovable Cultural and Natural Properties 
Although immovable cultural and natural properties, the natural formations which are found rarely, 
reaching from past to present and which are the products of human hand, will and mind or shaped 
by natural conditions, can be rarely moved from the places where they are present, they are the 
assets which must be protected in the place where they mainly are present and within their 
relationships with their surroundings.  
 
3.Concrete Cultural Properties  
Concrete cultural properties stand for the values, which occurred as a result of the labor, mind and 
life of mankind and which possess concrete physical assets and this asset of which is protected. 
Movable and immovable cultural properties are included in concrete cultural properties group as 
well.  
 
4.Intangible Cultural Properties 
Intangible cultural properties cover the expressions, demonstrations, rituals and similar subjects 
which are not physically present but that must be protected as a common value of mankind.13 
 
Protection of Cultural and Natural Properties Law  
 
Law on protection of cultural and natural properties is a branch of law, the resources of which are 
universal law principles, international law and national law, and which is about the administrative 
organization related with the determination and protection of movable and immovable cultural and 
natural properties, implementation of protection measures and protection activities.  
With the recognition of cultural and natural properties law as a separate law discipline, it will be 
possible to determine the principles and rules, which must be obeyed in protection of cultural and 
natural properties, in compliance with the protection requirements.14 
 
Resources of Protection of Cultural and Natural Properties Law  
 
Universal Acceptance and Principles of Protection  

The principles, which are recognized by the international community on protection of cultural and 
natural properties and which possess the threat of implementation of pressure by international 
public opinion in case they are violated, constitute the top resource of the law of protection cultural 
and natural properties.  
 Constitution 

The protection of cultural and natural properties is the constitutional duty of the state. According to 
The Constitution of the Turkish Republic, 1982, Article 63.; 
“The State shall ensure the conservation of the historical, cultural and natural assets and wealth, and 
shall take supporting and promoting measures towards this end. 
 

                                                        
13Nusret İlker ÇOLAK,Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Hukuku,İstanbul, Oniki Levha Yayınları, 2011,p.26 
14Nusret İlker ÇOLAK,Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Hukuku,İstanbul, Oniki Levha Yayınları, 2011,p.40 
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 Any limitations to be imposed on such assets and wealth which are privately owned, and the 
compensation and exemptions to be accorded to the owners of such, as a result of these limitations, 
shall be regulated by law.” 
 
Also the protection of cultural and natural properties is defined as a duty in terms of protection of 
integrity and indivisibility of the independence of the nation in the constitution.  
 
International Agreements 

International agreements which are adopted for the protection of cultural and natural properties are 
grouped under three headings. 
These headings are ;  Global Dimensional International Agreements, Regional Dimensional 
International Agreements and Bilateral Agreements. 
 
Global Dimensional International Agreements 

Agreements carried out within the United Nations Organization.  
Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage. 15 

Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict.16 

Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of 
Ownership of Cultural Property.17 

 
Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat (RAMSAR 
Convention).18 

International Convention for the Protection of Birds.19 

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.20 

The Convention on Biological Diversity.21 

Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage.22 

Regional Dimensional International Agreements 
 

                                                        
15Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage’s signed at 1997 , Accepted by 
Turkey at 1982 and published in the official gazette number 17959 on 14 February 1983. 
16 Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict’s accepted by Turkey with Law 
No. 563 and published in the official gazette number 12245  on  08  November 1965. 
17 Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of 
Cultural Property’s accepted by Turkey  on 14 November 1970. 
18 RAMSAR is the name of a town in Iran, not an abbreviation .RAMSAR Convention’s accepted by Turkey with the 
Law No.3958 on  28 December 1993  and published in the official gazette number 21937 on 17 May 1994 , entered into 
force on 13 November 1994. 
19 International Convention for the Protection of Bird’s accepted by Turkey with the Law No. 797 on  1 December 1966 
and published in the official gazette number 12480  on 17 December 1966. 
20 Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora’s accepted by Turkey with the 
Law No.4041 on 27 September 1994 and published in the official gazette number 22672  on 20 June 1996, entered into 
force on 22 December 1996. 
21The Convention on Biological Diversitry’s accepted by Turkey with the Law No.4177 on 29 August 1996 and 
published in the official gazette number 22860  on 27 December 1996, entered into force on 12 May 1997. 
22 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage’s signed on 17 October 2003 at Paris. 
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European Convention for the Protection of the Archaeological Heritage. 

Convention for the Protection of the Architectural Heritage of  Europe. 

Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats. 

Convention for the Protection Of The Mediterranean Sea Against Pollution and The Protocol 
Concerning Mediterranean Specially Protected Areas. 

d.1. Convention for the Protection Of  The Mediterranean Sea Against Pollution.  
d.2. The Protocol Concerning Mediterranean Specially Protected Areas. 
 
 3.3. Bilateral Agreements 
It is possible to act together for the states by making bilateral treaties for the protection of cultural 
and natural properties.  
The states can make bilateral agreements for many reasons. The most important of these reasons is 
to protect their cultural and national values. 
 
Legistation  

The legal regulations constitutes the basis of the application for protection of cultural and natural 
properties. 
Turkish Law No.2863 - Conservation of Cultural and Natural Property. 

Turkish Development Law No.3194. 

 Law on the Encouragement of Cultural Investments and Initiatives. Law No: 5225. 

 Laws Concerning the Organization and Duties of the Ministry of Culture and Tourism.  

4.a. Law on the Duties and Organization of the Ministry of Culture and Tourism.  
4.b. Tourism Encouragement Law .  
5. Laws Concerning the Organization and Duties of the Ministry of Environment and Forestry. 
5.a. Turkish Law on the Duties and Organization of the Ministry of Environment and Forestry. 
5.b. Environment Law . 
5.c. Forest Law. 
5.d. Law on National Park. 
5.e . Law No. 4533 on Historic Gallipoli Peninsula National Park.  
Coastal Law . 

Foundations Law. 

Law on Renovating, Conserving and Actively Using Dilapidated Historical and Cultural Immovable 
Assets. 

Law on the Restoration and Reconstruction for closed markets of the İstanbul, Kayseri, Bursa. 

Bosphorus Law 

5.  Administrative Regulations 
a. Rules 
b. Regulations 
c. Communiqué 
d. Guidelines 
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e. Circular 
f. Resolutions  
6.  Doctrine 
7.  Judicial Decisions  
8. Administrative Traditions  
9. Civil Principles of Members of the Profession 
 
The Importance of Security of Cultural and Natural Properties 
 
In Terms of National Culture and History  
 
 Another significant part of national culture is concrete culture values. Protection of cultural 
and natural properties, which are the most important component of a nation, possesses great 
significance in terms of continuity of the countries as an asset condition of the state.  Furthermore; 
the importance of cultural and natural properties appears at the point where they become the 
witnesses and products of the process of awareness creation as a nation.23 
In terms of the continuity of national integrity, the countries are supposed to provide the continuity 
and improvement of the awareness of being a nation by claiming and protecting their cultural and 
national properties and transferring the formation conditions to the young generations.  
There is a close relationship between the improvement of the awareness on being a nation and 
protection of national sovereignty. In global world, economic and cultural power became prominent 
due to the fact that the political and geographical borders between nations lost their significance. In 
time, economic successes will become meaningless if they are not supported with the cultural 
strength. 
 
In Terms of History of Humanity 
 
 Cultural and natural values, possessed by a country, also constitute importance as a common 
heritage of the mankind as well.  Phases, which mankind has been through, effect other nations as 
well as produced cultural values, natural conditions which directly shape the formation process of 
these values, natural shapes and nations which possess these values.  
Political borders lost their importance in the globalizing world while the nations, having strong 
economic and cultural structure, began to be effective on other nations and a new global order 
appeared. In this newly formed world order, the requirement of protection of cultural and natural 
values, which help us to understand the past of the humanity, has been highly recognized wherever 
it is.  
 Other than national approaches, protection of cultural values is the protection of humanity in 
terms of individuality. At the point where cultural and natural properties were protected due to their 
international significance, international legal texts were issued.  The requirement for the protection 
of natural and cultural properties in international agreements took its place as annex in regulations 
included in internal law of the countries. The parties of  the agreements became a party to convert 
the attempts on protection of cultural and natural assets into a universal protection understanding 
within the framework of an understanding of protecting the common cultural and natural properties 
of the humanity. In line, with this fact, international aid funds provided appropriations for the 
protection of common cultural and natural heritages of mankind and accordingly, an international 
audit system was established by issuing common world cultural heritage lists.24 

                                                        
23 Sibel ÖZEL, “Kültür Varlıkları Üzerinde Geniş Kapsamlı Kanunlarla Tesis Edilen Devlet Mülkiyeti ve Türk 
Hukukundaki Durum”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Prof.Dr.Orhan Münir Çağıl’a Armağan 
Sayılı, C.:LV, Vol:4, 1997,p.65. 
24Nusret İlker ÇOLAK,Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Hukuku,İstanbul, Oniki Levha Yayınları, 2011,p.32. 



849 
 

 Consideration of these values as being worth to be protected by the countries in national law 
order and that the people act with protection awareness are the factors which must be available in 
the protection of cultural and natural properties. It is not possible for communities, which do not 
possess protection awareness, to overcome the destruction of cultural and natural properties via 
international measures.  
 Although the cultural and natural properties are attempted to be protected by the worldwide 
national and international measures, the protection can not be properly adequate due to various 
reasons.The most important of these reasons are : 
- Abundance of cultural and natural assets, to protected, in terms of quantity and quality.  
- The balance which must be formed between the right of ownership and protection.  
- Economic inadequacies . 
- The fact that the implementation is a work which requires expertise and insufficiency in the 
number of experts who work in this field.  
- The fact that the implementation is slow process.  
Historic and natural assets, which form the milestone of a nation’s history, and related with the 
cases which changed the history of mankind, possess indispensable significance in terms of 
evaluation of these cases and taking lessons from them. Understanding the historic cases by 
benefiting from cultural and natural assets possesses great significance for inferring issues related 
with present and the future, in terms of the history of mankind.  
 Shaping the history of mankind in a healthy and safe way will be possible with the correct 
comprehension and perception of the information about who we are, how and where we came from. 
In able to transfer these information to the present in the most convenient way will only be possible 
with the provision of Cultural and Natural Properties in a universal dimension.  
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THE CHARACTERISTIC OF NEW TECHNOLOGIES AND PEACE SUPPORT 

OPERATIONS IN XXI CENTURY 

Sertif Demir∗ 

 

Abstract: The assertion in this study is that the characteristic PSOs and new technologies 

need to be harmonized and technological improvement must be tailored to requirements of PSOs in 

order to get benefit from new technological progression. In order to clarify the main theme, firstly 

the development of PSOs, later new technologies and their effect on PSOs will be studied. PSOs 

have widely taken place after demise of Cold War aimed at preventing conflicts and violence that 

have destabilized political stability in our world. The characteristic PSOs have evolved from 

peacekeeping to robust peace enforcement operations through years. Main development has 

occurred at the field of force employment where getting the consent of warring parties has been 

disregarded and using of force in PSOs has been formalized to secure affected country or region. 

On the other hand, new technologies occurred in 21st Century have huge implication on PSOs. In 

order to be ready for the challenges of future PSOs in 21st Century a technological improvement 

must be tailored to requirements of those operations. A prioritization plan is necessary to 

coordinate all efforts.  

Key Words: Technological improvement, warfare, crow control, peace support operation, 

security.  

 

Introduction 

The characteristic of classic wars has changed with the and no one expects a major war 

among nations as they are not considered any more a suitable instrument in international politics. 

However, there are a wide variety of factors having implication on transformation wars such as 

globalization, democratization, mutual-interdependence among nations and the efficient 

international institutional arrangements. These are well expressed by post-liberal international 

theory which has become an effective theory post 1990s. Additionally, the excessive lethality 

powerful of weapons, disproportional force projection, the refrain of weak states to compete with 

big powers, the existence of security organizations such as NATO, Nations or Organization for 

Security and Cooperation in Europe (OSCE) and UN have lessened the risks of major wars. 

Therefore, the end of the Cold War has led to the obsolescence of war between major powers, and 

                                                        
∗ Doç. Dr.,  Avrasya Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi, 
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globalization has increased the interconnectedness and interdependence among people, societies, 

and countries.1 It is widely believed that smaller scale contingency operations will likely dominate 

future conflicts.2 

Although the risk of war between major powers lessens, the new risks and threats that can 

cause small wars have increased. The twenty-years-experience post-Cold War has proven that the 

world political and military environment can easily become destabilized. The security of current 

world politics remains subject to a variety of military and non-military risks that are multi-

directional and often difficult to predict. Shambachu  explains this situation as follows: 3 “While the 

potential for interstate disputes has not diminished, the era after Cold War have seen the 

appearance of complex new risks to peace and stability, including oppression, ethnic and religious 

conflict, economic distress, the collapse of political order due to increase at failed state or rogue 

regimes, the proliferation of weapons of mass destruction, organized international crime, the 

employment of terrorism as tool of asymmetric warfare, the continuation of long-lasted unresolved 

disagreements among states, the desires of controlling or seizing/retaining energy resources etc”  

The World has experienced a drastic changes and new risks and threats have become 

widespread stemming from social, economic, cultural and political factors. As a result of the new 

destabilization factors the crossborder movement of refugees, internally displaced people, migrants 

and widespread human rights abuses take place. Thus, social cohesion and state institutions 

collapse, law and order break down, banditry and chaos prevail and the civilian population flees the 

conflict region or the country.4 So these developments have been seen as threat to international 

security. Otherwise, with current demographic projections, resource scarcity, economic stagnation, 

and small arms proliferation combined with rising nationalism, violence will likely be the result. 

When this violence affects other countries in the region, or a great power’s national interests are 

threatened, some sort of military action or peace operation will likely be initiated by the affected 

countries or by a regional organization.5 These cause internal organizations and big powers to 

intervene for avoiding human being abuses, maintaining security and order. These interventions are 

called peace support operation (PSO). The last example of this kind of operations was the 

                                                        
1 Fred Tanner, “Addressing the Perils of Peace Operations: Toward a Global Peacekeeping System”, Global 
Governance, 16 (2010), 209–217, p. 209. 
2 Donna G. Boltz, “Information Technology and Peace Support Operations Relationship for the New Millennium”, 
http://ics-www.leeds.ac.uk/papers/vp01.cfm?outfit=pmt&folder=66&paper=1543, (Accessed 1 May 2012). 
3 Stephen A. Shambachu, “Force XXI  and Peace Operations”, Thesis of the U.S. Army War College, Carlisle Barracks, 
1996. 
4 R. Wyn Elder, The Role Of Non-Lethal Airpower in Future Peace Operations “Beyond Bombs On Target”, Research 
Report, Air Command and Staff College, Alabama, April 2003, p.6. 
5 İbid, p. 6. 
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intervention in Libya and this operation resulted in ousting Kaddafi and his regime that were seen as 

a threat to Libyan people and international security, in 2011.  

The evolution of PSOs has been realized through years based on the lessons learned and the 

operation requirements. From outset, PSOs were conducted under the basic rules dictated separating 

the warring parties and providing cease fire among rivalries. These operations could only be 

realized with the consent of warring parties and the approval of Security Council of the UN. The 

aim of PSOs was to supervise cease-fires; considering the principles of complete impartiality and of 

restricting the use of force except in self-defense. The use of force became inevitable, but the UN 

did not have the means to enforce peace. However, with the demise of the Cold War, the threat and 

risks have changed to affect the transatlantic area. So, new concepts of PSOs were drafted to tackle 

with the challenges of PSOs. 

On the other hand, the formation of futures armies is likely to affect the PSOs as well. 

Looking at past experience, future operational, conceptual and technological progresses, future 

army will be a fully integrated, multi-component force capable of rapidly deploying and fighting as 

a vital joint-team member. It will also be a hybrid army, with a mixture of special operations, light 

mechanized and strike and battle forces6 This will affect the employment of army in PSOs.   

On the other hand, new technologies have improved and their implication on PSOs is quite 

effıcient. So, followings will explain evolution of PSOs in 21st Century and how the improvements 

in technological fields would affect PSOs. All in all, firstly the development of PSOs, later new 

technologies and their effect on PSOs will be studied in subsequent paragraphs. 

 

The Characteristic of Peace Support Operations  

Generally, "peace operations" are a type of military operations other than war (MOOTW) 

designed to support political and diplomatic efforts to reach a long-term political settlement.7 The 

term PSO describes organized international assistance initiatives to support the maintenance, 

monitoring and building of peace and prevention of resurgent violent conflict.8 A crisis response or 

PSO will therefore generally include political, diplomatic, military, and humanitarian efforts to 

control any conflict and to promote reconciliation, the re-establishment of effective government and 

a self-sustaining peace.9 Military support improves the chances for success in the peace process by 

lending credibility to diplomatic actions and demonstrating resolve to achieve viable political 

                                                        
6: Reimer, Dennis J., The Army After Next: Knowledge, Speed and Power”, Military Review, May/Jun 1999 , Vol. 79, 
No. 2. 
7 Gerald W. Norbut, “Non-Lethal Weapons: Force Enabler for the Operational Commander Conducting Peace 
Operations”, Naval War College Report, USA, 5 Feb 2001. 
8 Ibid. 
9 Ibid. 
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settlements. Peace operations are not regular wars, although combat may be required to quell 

conflict, violence, and disorder. The enemy in a peace operation is the dispute, not the 

belligerents.10 

PSOs are continually developed within the context of Crisis Response Operations and 

designed to tackle the complex emergencies and robust challenges posed by collapsed or collapsing 

states in an uncertain and evolving strategic environment.11. International arena has established 

rules through UN to intervene to any chaotic situation after World Word II. The UN started to 

conduct peace support operations as part of maintenance peace as described in its charter. These 

operations have been named as Peace Keeping, Conflict Prevention, Peace Making, Peace Building, 

Peace Enforcement and Humanitarian Operations12, through years based on their complexity and 

design.  

As the UN has the primary responsibility of conducting PSOs and has guided these 

operations from outset, it has firstly outlined the institutional and conceptual framework of PSO. 

Since the inception of United Nations Peacekeeping missions, three core principles have guided the 

operations of all missions. They are: consent of the parties to the presence of peacekeepers, 

impartiality in implementation of the peacekeeping mandate, and a very restricted use of force. 13 

Generally UN Peacekeeping Principles focus on security, rule of law, political processes and 

coordination14. For some time the use of force was limited to self-defense. The latter principle has 

since evolved to encompass not only self-defense, but defense of civilian non-combatants and 

enforcement (defense) of the UN mandate.15 So, the expression of robust PSO has been created to 

reflect the differentiation between the old and new PSO concept.  

The post-Cold War world has witnessed a sharp increase in the number of international 

operations to secure peace.16 The reasons of these sharp increases were expressed above as the 

results of the new developments took place at post-1990s. As expressed by Spilmann and his 

friends;17  

                                                        
10 İbid. 
11 NATO Education and Training for Peace Support Operations, ATrainP-1(A), August 2010, p.1-1.  
12 Ibid, p. 1-1. 
13 William Flavin, “US Doctrine for Peace Operations”, International Peacekeeping, Vol.15, No.1, February 2008, p. 
38. 
14 UN Department of Peacekeeping Operations and Department of Field Support, United Nations,  
Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines, New York, 2008, p.31, referred by Ian Johnstone, “Managing 
Consent in Contemporary Peacekeeping Operations”, International Peacekeeping, Vol.18, No.2, April 2011, p. 23. 
15 Robert Swope, The Reform of United Nations Peace Support Operations in the New Millennium, Report, United 
States, Peace Support Operation Training Center, 28 August 2011 
16 Kurt R.Spilmann, Thomas Bernauer, J. M. Gabriel, and Andreas Wenger (Eds.), Peace Support Operations: Lessons 
Learned and Future Perspective, Center for International Studies (CIS) Zurich, 2001, p. 21. 
17 Spilmann et. al., p. 21. 
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“So, PSOs have become an essential instrument for the international community in 

responding to crisis and stabilizing conflict areas. In dealing with the increase of intra-state and 

ethnically motivated conflicts after the collapse of the bipolar system, the international actors soon 

had to learn that traditional concepts of peacekeeping were no longer applicable as the nature of 

conflict had changed. In the course of the many difficult operations that took place in the 1990s to 

ensure peace in troubled regions, previous peacekeeping doctrines were challenged”.  

As cease-fires or the signing of peace agreements did not bring an end to violence, a more 

comprehensive approach to peace have been needed.18 The main motto behind this evolution was 

the lack of authority of PSO forces during operations and not well defined tasks of those forces.   

The Cold War model of peacekeeping required a mandate by the UN Security Council and 

the consent of the warring parties. The aim of PSO was to supervise cease-fires; from thence came 

the important principles of complete impartiality and of restricting the use of force to self-defense. 

The use of force became inevitable, but the UN did not have the means to enforce peace.19 As 

expressed by Mats Berdal; “…there was a widespread sense among students and observers of UN 

affairs that the organization had become irreparably damaged by succession of catastrophic 

“peacekeeping` failures.”20 The expression of “catastrophic peacekeeping” comes from the the 

ineffectiveness of UN peacekeeping forces in Rwanda and Bosnia-Herzegovina. So, Brahimi 

Report on UN PSOs had articulated how future Un PSOs should be in August 200121. The Dayton 

Peace Agreement of 1995 can be considered the turning point in the shift from peacekeeping to 

peace-enforcement: the agreement led to the UNPROFOR mission being replaced by the 

multinational military implementation force Implementation Force (IFOR) in Bosnia-

Herzegovina.22  

The new conflict environment was determined by the absence of clear geographical front 

lines and by the involvement of various highly violent armed groups. Genocide and ethnic cleansing 

caused a high number of civilian victims.23 The new conflict environments were much more 

complex and necessitated different approaches to cover a wider range of tasks. PSOs at the end of 

the 20th century thus forced the actors involved to adapt to the new circumstances and to further 

develop their concepts of PSO, a process that is not completed yet.24  

                                                        
18 Spilmann et. al., p. 23. 
19 Spilmann et. al., p. 23. 
20 Mats Berdal, “United nations Operations: the Brahimi Report in Context”, Kurt R.Spilmann, Thomas Bernauer, J. M. 
Gabriel, and Andreas Wenger (Eds.), Peace Support Operations: Lessons Learned and Future Perspective, Center for 
International Studies (CIS) Zurich, 2001, p. 36. 
21 Berdal, op.cit., p. 36 
22 Spilmann et. al., p. 23. 
23 Spilmann et. al., p. 23. 
24 Spilmann et. al., p. 21. 
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Peace operations are difficult and offer unique characteristics. Because; the enemy is no 

longer easy to identify approaching in a tank or armored personnel carrier, military tasks common 

to war and peace such as patrolling and convoy escort, have a fundamentally different purpose and 

are conducted in a vastly changed environment and finally the use of overwhelming and decisive 

force, often has little relevance to peace operations.25 Improvised Explosive Devices (IEDs) have 

become a new threat especially in peace enforcement operations.  

The end of the Cold War highlighted the necessity for managing new types of conflicts in 

alternative ways. Major players like the UN, OSCE, EU and NATO were forced to adapt to new 

circumstances and to reconsider their roles in conflict settlement. Moreover, cooperation between 

the various international actors has been transformed by their experience with peace support 

operations in the 1990s.26 The main characteristic of the new generation of PSO is that they can be 

carried out by armed forces even without the consent of the warring parties in order to enforce 

peace and restore international security. While traditional peacekeeping is based on Chapter VI of 

the UN Charter, which encourages nations to settle disputes peacefully, PSO mandates are usually 

based on Chapter VII, which also allows the use27 of armed forces to restore peace. 

Besides UN, other international security organizations have to interfere in a wide range of 

crisis using PSO approaches. At 1990s NATO became an important organization to compete with 

the challenges of new security architecture and to establish rules and concepts for conducting PSOs. 

NATO conceptualized today’s complex missions and reflects the envisaged integrated approach 

involving political, military and humanitarian action.28 NATO’s intervention in inter-states and 

inner state conflicts and destabilizations have resulted in making PSOs more effective, widespread 

and challenging. In this context, PSO have conceptually been changed. It has drastically been 

differentiated from its origin concept. Because, current PSO necessitate to involve in many sides 

needs to use different tools and makes coordination among many international figures and 

organizations. Additionally, PSOs are to be conducted impartially and mandated by an 

internationally recognized organization such as the NATO, UN and OSCE. The conduct of PSOs 

requires all participants to be fully aware of the diverse and numerous factors that can impact on 

operations. All contributing forces must be trained, equipped and supplied to accomplish tasks 

across the full range of PSOs.29 The success of PSOs depends on timely and carefully coordinated 

                                                        
25 Shambachu, op.cit., p.6. 
26 Berdal, op.cit., p. 36. 
27 See NATO/PfP. Bi-MNC Directive for NATO Doctrine for Peace Support Operations. 16 October 1998; Spilmann et. 
al., p. 23; Ian Johnstone, “Managing Consent in Contemporary Peacekeeping Operations”, International Peacekeeping, 
Vol. 18, No. 2, April 2011, pp. 168–182 
28 NATO/PfP Bi-MNC Directive for NATO Doctrine for Peace Support Operations, 16 October 1998. 
29 NATO Education and Training for Peace Support Operations, ATrainP-1(A), August 2010, p. 1-2. 
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steps to be taken by all parties involved including the proper implementation of Force Protection 

(FP).30 

Additionally, conceptual framework of PSOs has been differentiated. Therefore, many 

peacekeeping missions nowadays are referred to as second generation, or robust, peacekeeping. 

While traditional peacekeeping is strictly limited to the use of force in self-defense, robust 

peacekeeping mandates authorize the mission to ‘use all means necessary’ to implement the 

mandate and protect the mission.31 Studies have also showed that the capabilities of leaders in 21st 

century would be very important in conducting PSOs. On the other hand, it is very challenging to 

conduct PSOs as they are mostly conducted in less developed regions or countries. The 

insufficiencies of infrastructure can damage unity of command, visibility and simultaneity of effort 

between the mission HQ, its contingents and other PS0 actors such as aid agencies.32 

The conduct of PSO requires an understanding of the complex concepts of consent and 

impartiality and how they constrain and guide the conduct of military activities, in particular the use 

of force. An understanding of the relationship between these fundamental concepts is essential for 

the effective management of civil-military interactions and the achievement of the desired political 

end-state in PSO.33  

 

The Characteristic of New Technologies and Their Interrelation With Peace Support 

Operations in XXIth Century  

The Progress of Future Warfare and Technology in General 

Future warfare will be combination joint forces and will be tailored to the requirements of 

21st Century. One of the current and future war fighting is the PSO which have been developed in 

accordance with operational requirement. The concept of robust peacekeeping emerged in response 

to the failures of the in some operations (in Rwanda and Bosnia and Herzegovina).34 Thus, robust 

PSOs have been developed. This is the distinctive difference of 21st Century PSOs.  

Threat level and its characteristics will most likely to outline the sort of future war fighting. 

The future threats of are mostly likely to use the decentralized command and control (C2) nets that 

can be very hardly to detect, can be ruthless and unpredictable, might blend with population-

                                                        
30 Ibid, p. 1-2. 
31 Lisa Hultman, “Keeping Peace or Spurring Violence? Unintended Effects of Peace Operations on Violence against 
Civilians”, Civil Wars, Vol. 12, No. 1–2, March–June 2010, p. 31. 
32 Maurice Stephen Chukwunonso Ezeoke, “Information Communication Technology, Satellite Remote Sensing And 
Peace Support Operations”, UN Training in Peace Support Operations, 10 April 2008, p. 39. 
33 NATO Peace Support Operations, AJP-3.4.1, 2001, p. 3-1. 
NATO Non-Lethal Weapons and Future Peace Enforcement Operations, TR-SAS-040, November 2004 
34 Thierry Tardy, “A Critique of Robust Peacekeeping in Contemporary Peace Operations”, International 
Peacekeeping”, Vol. 18, No.2, April 2011, p. 152. 
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impossible to distinguish.35 In order to contend new risk and threats a new way of warfare 

effectively employing technological improvement will likely be implemented. 

Technologic improvements in 21st century increasingly take place according to battle field 

requirements. These technologies include advanced air, sea, and land weapon systems; access to 

space based systems; dual-use technologies that can be used to produce weapons of mass 

destruction; and sophisticated communications and information management systems.36 The 

technical and system architectures of the 21st Century will evolve through a gradual process of 

development, acquisition, and experimentation.37 Studies have elaborated that two major ideas are 

emerging on how warfare may change in 21st Century. First, long-range precision strike weapons, 

coupled to very effective sensors and command and control systems, will come to dominate much 

of warfare. Long-range precision strike operations may also play a prominent role in power 

projection, war at sea, and space operations.38 The second classification related with PSOs is often 

called information warfare. Not only will the information age provide warfighters a breadth and 

depth of information unparalleled in military history, but precision strike weapons will take full 

advantage of that information throughout the depth of the battle space.39 

 

New Technologies Related With PSOs 

Coming to explicitly technological relation with PSOs, new technologies concerning PSOs 

can be classified as for use in one of four categories: monitoring, non-lethal weapons, 

information/communications, and miscellaneous40. These are the main technologies that can 

contribute PSOs.  

 

Monitoring technologies 

Monitoring technologies include a wide variety of different methods to detect and assess the 

movements of troops, civilians, and weaponry. Aerial reconnaissance, commercial high-resolution 

satellite images and remotely piloted vehicles can facilitate the implementation of future PSOs. All 

of the monitoring technologies are designed to assist peacekeepers in detecting improper troop 

movements, ceasefire violations, illegal weapons procurement, and the like.41 The integration of 

monitoring technologies into peacekeeping operations could improve the security, effectiveness, 
                                                        
35 Shambachu, op.cit., p.6. 
36 İbid, p.6. 
37 Ibid, p.6.  
38 Technology For 21st Century Warfare, http://www.dod.mil/execsec/adr96/chapt_11.html, (Accessed 10 April 2012). 
39 Ibid. 
40 Paul F. Diehl, “Political Implications, of Using New Technologies in Peace Operations”, International Peacekeeping, 
Vol.9, No.3, Autumn 2002, p. 3. 
41 Diehl, op.cit., p.3. 
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and efficiency of peacekeeping by protecting personnel, extending the peacekeepers’ capabilities, 

providing objective and verifiable information, and saving resources.42  

 

Non-lethal or less-than-lethal weapons technologies 

The second category covers non-lethal or less-than-lethal weapons. Those weapons are, by 

definition, those not designed to kill victims.43 “Non-lethal weapons are explicitly designed and 

developed to: incapacitate or repel personnel, with a low probability of fatality or permanent injury; 

disable equipment, with minimal undesired damage or impact on the environment.”44 As these 

weapons have no fatal effect over human being this makes this weapons to be favored. Among the 

wide variety of non-lethal weapons with potential peacekeeping applications are lasers, 

microwaves, sticky foams, strobe lights, noxious chemicals, holograms, and acoustic generators.45 

Non-lethal weapons can be used for crowd control/channeling, separating or protection groups or 

individuals, rescuing of individuals/groups, removing individuals from a crowd, marking 

individuals and groups in a crowd, dispersion of a crowd, denying persons or ground, air and sea 

vehicles from accessing an area, neutralization of individuals and groups, neutralization of 

infrastructure and facilities or ground, air, airspace, sea, underwater vehicles.46  Non-lethal weapons 

offer a critical interim step for the commander to employ before resorting to lethal force. Capable of 

delivering a varying level of effects, non-lethal weapons response levels can ratchet up or down 

along the force continuum in direct relationship to the intensity of the perceived threat.47 A broad 

spectrum of possible future non-lethal weapon technologies is expected in the 2020 timeframe.48 

 

Communications, intelligence, and information technologies 

A third set of new technologies for peace operations is broadly concerned with 

communications, intelligence, and information processing. The purpose of this group of new 

technologies is to improve the speed and accuracy of decision making, as well as allow better 

communication between peacekeeping units and the local population about peacekeeping 

activities.49 Information technology coupling with reconnaissance and surveillance systems 

                                                        
42 Reynolds M. Salerno and others, “Enhanced Peacekeeping with Monitoring Technologies”, Cooperative Monitoring 
Center, International Security Center, New Mexico, USA May 2000. 
43 Diehl, op. cit., p.3. 
44 NATO Non-Lethal Weapons and Future Peace Enforcement Operations, TR-SAS-040, November 2004, p.1-1 
45 Diehl, op. cit., p.3. 
46 NATO Non-Lethal Weapons and Future Peace Enforcement Operations, TR-SAS-040, November 2004, p.2-4 
47 Norbut, op.cit., p. iii.  
48 NATO Non-Lethal Weapons and Future Peace Enforcement Operations, TR-SAS-040, November 2004, p. 3-2 
49 Diehl, op. cit., p.3. 
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provides decision makers with a near-real-time view of the battle space and to link them with 

response systems, which are usually weapons50 

Information and Computer technology (ICT) is a major enabler of command, control, 

communications, computers, information, surveillance and reconnaissance (C4ISR). Apart from 

C4ISR, other uses of ICT range from directing smart weapons by modern armed forces to use of 

satellite communications by rebel groups in remote areas and triggering of terrorists bombs via 

mobile phones.51 ICT in PSOs would facilitate sharing of information and communication amongst 

multiple organizations and agencies. It would help to identify and reduce redundant efforts quickly. 

Proper use of ICT would also have great impact in improving situational awareness in crisis 

environment where dozens of actors work without knowing enough about each other’s activities.52 

ICT has a range of uses from "distraction, pacification and appeasement to intimidation, 

misdirection and downright provocation of opposing forces."53 Therefore timely flow of 

information both within the mission contingents and via information operations to the mission area 

at large will help dispel rumor mongering and present the facts in such a manner as to associate 

credibility, transparency and impartiality to the mission.54 ICT can support concurrent efforts at 

tactical, operational and strategic levels. This is important because a PSO mission is typically part 

of an overall strategy to help resolve a conflict and requires the parallel conduct of political, 

economic, development, human rights and humanitarian efforts.55 As a result, ICTs can be a huge 

aid in the effort to build lasting peace, by helping people communicate, view information, make 

decisions, and understand each other better.56 

Information technology may be the most powerful tool in the commander’s kit for achieving 

PSO goals while saving money, manpower, and lives and maintaining the PSO fundamentals of 

legitimacy, impartiality, unity of effort, use of force, and credibility.57 

 

 

 

                                                        
50 Thomas K. Adams, “Radical Destabilizing Effects of New Technologies”, Parameters, Autumn 1998, pp. 99-111. 
51 Stauffacher, D., Drake, W., Currion, P., and Steinberger, J., Information and Communication Technology for Peace: 
The Role of ICT in Responding to and Recovering from Conflict, United Nations ICT Task Force E-Book, 2005, p. 6; 
Stephen and Ezeoke, op. cit., 36. 
52 Kristina Rinkineva, “The Role of Information Technology in Crisis Management”, 14th EINIRAS Conference, 30 
September-1 October 2004. 
53 Stephen and Ezeoke, op. cit., p. 47. 
54 Ibid, p. 48. 
55 Ibid, p. 50. 
56 Ronald "Skip “Cole and Teresa Crawford, Building Peace through Information and Communications Technologies” 
June, 2007, http://www.idealware.org/articles/building-peace-through-information-and-communications-technologies, 
(Accessed 5 May 2012) 
57 Boltz, op. cit. 



860 
 

Miscellaneous technologies 

Fourth group technologies cover the miscellaneous technologies ones which do not fit easily 

into one of the categories mentioned above.58 Some of them can be demining technology, counter-

IED measures and air force. 

In conflicts of late 20th century, the prevalence of land mines was a constant threat to both 

military and civilians in PSOs. The inexpensive cost of mines and the damage they exact in an area 

of conflict has made mines the weapon of choice for many warring parties. Military engineers with 

mine clearance expertise are required to train and supervise local personnel in mine-clearance 

techniques and procedures59. Additionally, IEDs alongside with mines have the largest and the most 

common threat to military personnel especially in peace enforcement operations. New technologies 

helping to find IEDs and mines are the key factor at success at any PSOs. 

In addition to the traditional roles of airpower in peace operations such as reconnaissance 

and airlift, airpower’s role in operations such as psychological operations, air superiority and 

airborne communication would also be effective.60 

Technology supports and facilitates the implementation the PSOs. This support is 

considered as a substitute for and a complement to military personnel, in whole or part, in peace 

operations. Technology certainly cannot be a complete substitute for personnel, with peace 

operations becoming unmanned, remotely executed missions61 The exact mixture would seem to 

vary according to the context of the peace operation, which can differ along many dimensions, 

including geography (desert versus urban area, for example), type of conflict (civil versus interstate 

versus internationalized civil), and level of violence in the area (ceasefire versus active hostilities).62 

As a whole, technology has the potential to lower the human costs associated with peace 

operations by either replacing vulnerable personnel or making, the environment for those personnel 

safer. Each of these benefits from technology may allow more peace operations to be authorized 

and facilitate greater support (from a variety of constituencies) for them as well as be effective once 

they are deployed.63 

 

 

 
                                                        
58 Diehl, op.cit., p. 3-4. 
59 Ross Fetterly, “The Demand and Supply Of Peacekeeping Troops”, Defense and Peace Economics, Vol. 17, No. 5, 
October 2006, p. 468. 
60 Elder, op.cit., p. vii. 
61 Diehl, op.cit., p. 4. 
62 Diehl, op. cit., p. 4. 
63 Ibid., p. 22. 
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Conclusion 

PSOs have widely taken place after demise of Cold War aimed at preventing the terrorism, 

the conflicts, clashes and violence that have destabilized political stability. The characteristic PSOs 

have evolved from peacekeeping to robust peace enforcement operations through years. PSOs are 

conceptualized to compete with new risks and threats. Furthermore, getting the consent of warring 

parties has been disregarded and using of force in PSOs can be realized in order to secure affected 

country or region. On the other hand, technological development occurred in a fast way affect 

PSOs. 

In order to be ready for the challenges of future PSOs in 21st Century a technological 

improvement must be tailored to requirements of those operations. A prioritization plan is 

considered necessary to coordinate all efforts. 
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THE ROLE OF TURKEY IN PROVIDING SECURITY IN THE BLACK SEA REGION 

AND THE ROLE OF THE NAVY 

 

Zahit Oğurlu* 

 

Turkey’s external security and defense policy, guided by the principle of “Peace at Home, 

Peace in the World” as set out by Mustafa Kemal Atatürk, founder of Turkish Republic, shaped in 

line with international law and principles in the United Nations Charter, has been aiming lasting 

peace and stability both in its region and in the world. Pursuing this policy to establish a zone of 

peace in its neighborhood, Turkey has always been a pioneer for regional cooperation in the field of 

security. 

Ataturk expressed his opinions about world politics on the occasion of a visit by Romania's 

Minister of Foreign Affairs in 1937 as follows: 

"All of humanity should be viewed as a single body, and each nation should be regarded as 

an organ of that body. The pain that a finger suffers affects the entire body; thus, we should not 

disregard troubles occurring in any part of the world. İf there is a disturbance anywhere, we should 

be involved in it as if it happened to us." 

In this context, Turkey’s maritime security policy is based on contribution to global 

endeavor, through regional cooperation, interoperability and mutual trust. Turkey also believes 

promoting regional ownership in order to contribute to the climate of confidence among the 

countries of the region and making use of the existing initiatives and mechanisms to the extent 

possible not only to avoid duplication of efforts, but also to address the requirements and problems 

of the region in the most efficient way.  

When the Black Sea is concerned, the first issue that should be underlined is the increasing 

maritime traffic in parallel with the growing seaborne trade and oil transportation1.  

Around 150 ships transit through the east–west axis in the Black Sea, whereas other 140 

ships pass through Turkish straits2, approximately 3 million barrels of oil are being transported to 

the global markets on a daily basis.  

 

                                                        
* PhD Student, Kocaeli University 
1 The amount of the Black Sea basin originated oil transportation through the Turkish Straits has reached approximately 
one hundred forty million tons in a year. İn other words, three million barrels of oil by twenty-thirty tankers are being 
transported to the global markets on a daily basis.  
2 Last year 49.798 merchant ships belonging to one hundred two states have navigated through Turkish straits either to 
or from the Black Sea.  
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For example, last year, about 50.000 (49.798) ships of which about 9.000 (9.103) were 

tankers. These numbers are three times bigger than Suez Canal3. These ships transported over %3, 5 

of global oil productions and over %7 of the world oil that is transported by tankers, through the 

Black Sea and Turkish straits. Moreover, transportation of dangerous goods through Turkish Straits 

increased more than % 50 percent in the last decade4. 

Despite this intensive maritime traffic, there had been no incidents of terrorism, illegal arms, 

piracy or human trafficking in last 5 years, according to the statistics of Black Sea Coast and Border 

Guards Cooperation Forum (BSCF)5. Based on this statistical data, it is possible to arrive at a 

conclusion that there are no threats, but risks in the Black Sea maritime domain as agreed by all 

littoral states. However, these risks have the potential to transform themselves into threats if not 

controlled and deterred.  

This outcome has been possible through the cooperation based on the principle of regional 

ownership, whereby the littoral states assume and retain primary responsibility for creating a safe 

and secure maritime environment. At this point, İ would like to emphasize the importance of 

Montreux Convention as one of the primary cornerstones of maritime security and stability in the 

Black Sea. 

As a littoral state possessing Turkish straits and the longest coastline in the Black Sea, 

Turkey’s approach to Black Sea maritime security is based on a two-pillar approach: 

The first one; full cooperation and coordination among all Black Sea Littoral States. 

 The second one, since maritime security is indivisible, keeping the maritime security of the 

region complementary to the Euro-Atlantic security system. 

İn light of these principles Turkey has been participating in a series of initiatives since the last 

decade to increase maritime security in the Black Sea Area.  

 In this context; Turkey; 

 -  Initiated Black Sea Economic Cooperation (BSEC) 

 - Has been participating the BLACKSEAFOR since 2001, 

                                                        
3According to the statistics provided by Suez Canal Authority 17.799 ships passed through Suez Canal in 2011 of which 
3.509 are tankers.  
4Transportation of dangerous goods in İstanbul Strait in 2000 is 91.045.040 million tons, whereas 146.750.217 million 
tons in 2010.  
İn Çanakkale Strait it is 102.570.322 in 2000, 156.928.857 million tons in 2010. 
5There had been no incidents stemming from terrorism, illegal arms or human trafficking within the years of 2011and 
2012 so far according to the statistics shared among the Black Sea littoral states in the framework of Black Sea Coast 
and Border Guards Cooperation Forum (BSCF) and published by the Black Sea Border Coordination and İnformation 
Center (BSBCİC). According to the 2011 statistics; there were 17 cases of smuggling, involving contraband fuel, 
cigarettes and antique relics (179 packages of cigarette smuggling in 1 incident, 686.053 liters of oil smuggling in 15 
incidents), 2 ships identified as VOCİ navigated in the Black Sea for a total of 15 times.  
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- Has been participating in Confidence and Security Building Measures in the Naval 

Field since 20026 

 - Launched the Operation Black Sea Harmony in 2004. 

- Initiated the Black Sea Coast and Border Guards Cooperation Forum in 2006. 

 Each of these initiatives has provided a remarkable contribution to the preservation of a 

stable environment in the region.  

Cooperation for a stable environment in the Black Sea was initiated firstly by the 

establishment of “Black Sea Economic Cooperation (BSEC)”7 in 1992. 

 The spirit of cooperation facilitated also other initiatives, namely the Black Sea Naval Task 

Group, Confidence And Security Building Measures In The Naval Field, Operation Black Sea 

Harmony, Black Sea Littoral States Border/Coast Guard Cooperation Forum, And Black Sea 

Commission.  

 Among these initiatives, BLACKSEAFOR is the first tool of regional cooperation in the naval 

field. Initiated in 2001 as a confidence building instrument among Black Sea littoral states and 

having aimed to promote cooperation, dialog and interoperability among their navies, 

BLACKSEAFOR is an on-call force and activated twice a year with a period of about one month. 

BLACKSEAFOR was tasked to conduct; 

 -  search and rescue operations, 

 -  humanitarian assistance operations, 

 -  mine counter measures, 

 -  environmental protection operations, 

 -  goodwill visits, and  

 - any other tasks agreed by all the parties. 

 

                                                        
6Confidence and Security Building Measures in the Naval Field: Co-operation in the naval field, contacts in the naval 
fields, invitations to naval bases, exchange of naval information, confidence annual exercise. 
7 On 25 June 1992,the Heads of State and Government of eleven countries: Albania, Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, 
Georgia, Greece, Moldova, Romania, Russia, Turkey and Ukraine signed in İstanbul the Summit Declaration and the 
Bosphorus Statement giving birth to the Black Sea Economic Cooperation (BSEC). 
It came  into existence as a unique and promising model of multilateral political and economic initiative aimed at 
fostering interaction and harmony among the Member States, as well as to ensure peace, stability and prosperity 
encouraging friendly and good-neighbourly relations in the Black Sea region. 

The BSEC Headquarters - the Permanent International Secretariat of the Organization of the Black Sea Economic 
Cooperation (BSEC PERMİS) - was established in March 1994 in İstanbul. 
With the entry into force of its Charter on 1 May 1999, BSEC acquired international legal identity and was transformed 
into a full-fledged regional economic organization : ORGANIZATION OF THE BLACK SEA ECONOMIC 
COOPERATION. With the accession of Serbia and Montenegro in April 2004, the Organization’s Member States 
increased to twelve. 
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In accordance with these tasks, in the past eleven years, BLACKSEAFOR; 

- was activated nineteen (20) times, 

- paid sixty two (65) port calls, 

- operated for a duration of three hundred ninety four (412) days, of which one hundred sixty seven 

(176) were at sea. 

 Throughout this time span, a total of one hundred three (103) ships along with many aircrafts, 

helicopters and submarines, as well as more than fifteen thousand personnel participated in the 

activations. 

 Training levels of personnel have increased day by day through activations, a total of 1991 

personnel have been honored with BLACKSEAFOR ribbon. 

 In order to enhance interoperability and standardization, several documents that are listed on 

the screen have been produced. 

•bsn-01 (concept and tor) 

•bsn-02 (standing orders) 

•bsn-03 (surface search and rescue operations)                                                    

•bsn-04 (sub-surface and sub-marine rescue operations) 

•bsn-05 (humanitarian assistance operations ) 

•bsn-06 (sub-concept for mine counter measure operations)  

•bsn-07 (sub-concept for environmental protection in the black sea) 

•bsn-08 (peace support operations)  

•bsn-09 (standing operating procedures) 

•bsn-10 (tactical communications handbook) 

•bsn-11 (sub-concept for defensive operation against terrorism) 

•bsn-12 (sub-concept for cbrn defense at black sea and harbors) 

•bsn-13 (rules of engagement) 

•bsn-14 (seamanship procedures) 

•bsn-15 (procedures and common ship’s aviation facilities for helicopter operations) 

 

“Unscheduled activation of BLACKSEAFOR” has also been tested for two years. In this context;  

- the first trial in April 2010 was based on a search and rescue operation upon call from assets 

participating in Turkish Deniz Yildizi exercise. 

- later on, in august 2010, the sop of unscheduled activation was tested and approved during a 

workshop.  
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 - and finally, on the 5th of April 2012, on a scenario based on search and rescue and asymmetric 

threats it was tested again right before the last activation.  

Having worked together since 2001;  

- personnel of Black Sea littoral navies have developed sincere and everlasting friendships,  

- littoral navies have benefited from each other’s knowledge and experience, 

- the BLACKSEAFOR has proven its value both as a confidence building instrument and a platform 

for cooperation. 

- BLACKSEAFOR has also gained international recognition as an important actor contributing not 

only to regional but also to global peace and stability. 

 Throughout the years left behind, in addition to BLACKSEAFOR, other cooperative 

mechanisms have also been developed by the littorals. In this context; 

 Confidence and security building measures in the naval field were initiated in 2002 with an 

aim to enhance dialog, confidence and cooperation to contribute to security, peace and stability in 

the region.  

 In this respect; every year, one littoral invites representatives of all other participating states to 

one of its naval bases in order to familiarize with its functions and activities. 

 The participating states; 

 - exchange information on total number of surface combatants, submarines, amphibious ships 

and peacetime authorized naval personnel strength that they have deployed. 

 - provide available information each year on their two largest annually planned national naval 

activities. 

 Designate one of their national naval exercises as confidence annual naval exercises (cane) 

and invite representatives and/or units from all Black Sea navies to participate.  

 Another initiative, operation black sea harmony, started in 2004, have been transformed to a 

multinational operation with the participation of volunteer Black Sea littorals to contribute to 

maritime security in the Black Sea.  

 Mission of the operation is to provide deterrence and fight against maritime risks in line with 

relevant un security council resolutions (1373, 1540, 1566) by showing naval presence in the traffic 

routes of merchant shipping and undertaking systematic surveillance operations in the maritime 

jurisdiction areas and the airspace above this area in the Black Sea. 

 Operation Black Sea Harmony is a typical maritime security operation, conducted on a 

continuous basis by the assets of each participating nation. The operation is carried out with 

frigates, submarines, fast patrol boats, maritime patrol aircraft and helicopters.  

 OBSH is also in cooperation with NATO on the basis of information exchange.  
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 Russian Federation, Ukraine and Romania are participants of the operation. We are very 

pleased that Bulgarian navy is also going to participate very soon. 

 Another initiative, the Black Sea Littoral States Border/Coast Guard Cooperation Forum was 

established in 2006 with an aim to strengthen cooperation and friendly relations8 among black sea 

littoral states’ border and coast guard agencies. 

 Main tasks of BSCF9 are the enhancement of existing interaction among border/coast guard 

agencies in order to prevent smuggling, illegal immigration, terrorism, proliferation of WMD, and 

other kinds of illicit activities, as well as protection of marine environment. 

 Black Sea Border Coordination and Information Center In Bourgas/Bulgaria provides 

coordination among littoral states' national coordination/operation centers.   

 

Summary 

 As a summary, all these initiatives have played a valuable role in consolidating regional 

ownership in addition to improving security and stability in the Black Sea in the spirit of 

“confidence and security building measures”. 

 Accomplished with the strong support and significant contributions of all littoral states, these 

initiatives have been the concrete proof of the solidarity and cooperation in the Black Sea and 

displayed an exceptional model to the rest of the world. 

 Due to all these undertakings and the Montreux Convention as the primary cornerstones of 

maritime security and stability, there has been no serious incident impairing maritime security in the 

region. 

 As a sign of success, "the progress in consolidating regional cooperation and ownership 

through effective use of existing initiatives and mechanisms" is also welcomed and encouraged by 

NATO as referred to in Lisbon Summit Declaration issued lastly in 2010.  

 What has been achieved so far is the concrete proof of determination of the Black Sea littoral 

states to sustain their efforts towards further enhancing their cooperation to contribute to both 

regional and global stability and security.

                                                        
8 BSCF Agreement 
9 BSCF Agreement; Other Tasks are as Follows:  
*Promotion of Peace And Stability in the Region  
*Conduction of Counterterrorism and Weapons of Mass Destruction Non Proliferation Activities 
*Establishment of Cooperation in Search And Rescue Activity 
*Prevention of Marine Pollution and the Protection of Marine Environment 
 



870 
 

FOOD SECURITY AS AN ESSENTIAL PART OF HUMAN SECURITY 

Sezin İba Gürsoy∗ 

 

A sharp rise in food prices over the recent years has significantly impacted the human security of 

millions of vulnerable people across the world. Sustainable food security which is listed in human 

security’s seven tenets has become a global issue, particularly since the food crises of 2007-2008. 

Following the food crises, food riots led to the international community and security scholars to 

focus on global food security again. This paper aimed to make a new perspective to security studies 

with demonstrating that food security is a serious part of the new threat in international stability. 

The goal of this paper is to examine the relationship between food security and conflict while it is 

assumed that food insecurity is inherently interlinked with national security. In this study, food 

security has seen as both cause and result of a conflict. In this context, this paper primarily 

addresses the conceptualization of food security by giving brief history of development of this 

concept. After the conceptualizing it will try to discuss the interactions between conflicts and food 

security. 

 

Keywords: Security, Food Security, Human Security, Food Crises, Conflict, Hunger 

 

 

Introduction 

 

The last global food crisis of 2007-08 has shaken policymakers into examining more closely 

the root causes and consequences of such crises at the local, regional and global levels. Following 

the food crises, food riots led to the security scholars to focus on global food security again. The 

sudden rise in global food prices over the recent years has significantly impacted the human 

security of millions of vulnerable people across the world. Food security which emerged in mid-

1970s in the discussions of international food problems at a time of global food crisis could be seen 

as an essential part of human security. Food security is essentially interlinked with political security, 

socio-economic development, human rights and the environment. Consequently, a sharp rise in food 

prices can have significant impact on human security. Building on the growing scholarly and policy 

interest in the interconnections between food security and human security, this paper asserts food 

security as a new security threat after the cold war period for international stability. 

                                                        
∗ Yrd.Doç.Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, İİBF, Kırklareli Üniversitesi, Kırklareli. 
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Traditionally, discussion of national, international, and collective security focused primarily 

on military threats during the cold war. However since the end of the cold war, the landscape of 

national and international security threats has rapidly changed. It is generally agreed that the 

concept of security has widened and deepened and new threats as well as environmental challenges, 

manifold vulnerabilities and risks. Therefore, this paper firstly reviews connections between human 

security and food security. In this context, this paper secondly addresses the conceptualisation of 

food security and discusses the history and various definitions of food security concept. 

The absence of food security is described as “food insecurity”. Food insecurity is felt as a 

reality in people’s daily lives around the world. Nonetheless the last food crises and the mass 

uprisings have renewed interest in the role of food insecurity as catalysts for conflict. This paper 

also tries to explore the circular link between conflict and food security, by accepting food security 

both as a cause or a result of a conflict. 

 

Changing Security Landscape 

 

Before mentioning about changing security landscape, it is important to consider the concept 

of “security” and meaning in international relations. Security is a concept aiming “preserving and 

protecting existence”. The basis of realist theory in security studies holds that the states are the 

primary actors in international system; that military force is their dominant instrument and the 

power is their dominant goal. A more comprehensive definition of security was proposed by Arnold 

Wolfers; “...security, in an objective sense, measures the absence of threats to acquired values, in a 

subjective sense, the absence of fear that such values will be attacked”1 Inspired by Wolfers, 

Baldwin provides a critique of the contemporary theories of security. He argues that most of the 

contemporary attempts to redefine security are more concerned with ‘… redefining the policy 

agendas of nation-states than with the concept of security itself’.2 

A common meaning of security in international relations theory is in the narrow sense of 

military strategy dominated by the realist perspective. Traditionally, discussion of national, 

international, and collective security focused primarily on military threats during the cold war. In 

the late 1970s, with the effect of softening cold war, an extended security discourse has emerged. It 

is generally agreed that the concept of security has widened and deepened and new threats as well 

                                                        
1 Arnold Wolfers, “"National Security" as an Ambiguous Symbol”, Political Science Quarterly, Vol. 67, No. 4. Dec. 
1952, p. 150. 
2 David Baldwin, “The Concept of Security”’, Review of International Studies, Vol. 23, No. 1, 1997, p. 11. 



872 
 

as environmental challenges, manifold vulnerabilities and risks have gradually evolved since the 

end of the Cold War. In this way, during this period some scholars who represented by Barry Buzan 

attempted to broaden the scope and domain of the concept of security in order to include non-

military concerns in the lexicon of security. 

In the changing security paradigm, traditional state-centered security concept has been 

changing a direction toward the concept of human security. The Human Development Report 1994 

entitled New Dimensions of Human Security was probably the first attempt to define such a concept 

in a holistic way. In the 1994 Human Development Report succinctly points out the necessity of 

going beyond realist IR scholars’ conceptualizations of security. According to the 1994 Report, 

Human Security  was broadly defined as “freedom from fear and freedom from want” and 

characterized as; “Safety from chronic threats such as hunger, disease, and repression as well as 

protection from sudden and harmful disruptions in the patterns of daily life – whether in homes, in 

jobs or in communities”.3 

 

Table 1: Human Security-Traditional Security Approaches 

 

Security   Reference Object  Responsibility to 
protect  

Possible Threats  

Traditional Security  State  The integrity of state  Interstate War, 
 Nuclear Weapons 

Human Security  Individaul  The integrity of 
Individual  

Disease,  
Poverty,  
Food Security  
Natural Disaster,  
Violence  

 

Human security, which emphasizes the protection of individuals, holds that a people-centered view 

is necessary to achieve national, regional and global stability. Seven main categories of threat were 

listed as components of human security:  

economic security;  

food security; 

                                                        
3 United Nations Development Programme, Human Development Report 1994: New Dimensions of Human 
Security Technical Report, New York, p. 23. 
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health security; 

environmental security;  

personal (physical) security;  

community security; 

political security. 

  

Rising food prices in 2007-2008 have contributed to food insecurity, which is a clear and 

serious threat to human security. Bryan McDonald highlights that “the guarantee of food security 

can be recognized as a key component of human security”. He also thought that governments and 

international agencies can play significant role of ensuring food security.4  Moreover, food 

insecurity and hunger undermine a person’s dignity and well being. A country’s ability to produce 

and procure enough food for its people to avoid hunger and malnutrition is critical to human 

security.5 

 

The Development of the Concept -“Food Security”- 

 

“Hunger” indicates a lack of food. It is measured by the degree to which a person’s intake of 

calories falls below the levels needed to sustain good health. However the term of food security 

emerged in the 20th century as post- WWII reconstruction efforts and decolonization of many Third 

World countries created a global food regime that was managed through complex, local, national 

and international relations.6 

The concept of food security is which is a highly complex issue has been defined in at least 

200 ways.7 In May 1943 President Franklin D. Roosevelt convened a conference which has a 

specific aim “to consider the goal of freedom from want in relation to food and agriculture”.8This is 

the founding conference of FAO (United Nations Food and Agricultural Orgaization). However 

food security as a concept originated in the mid-1970s, in the discussions of international food 

problems at a time of global food crisis. According to the 1974 World Food Summit definition food 

security is “availability at all times of adequate world food supplies of basic foodstuffs to sustain a 

                                                        
4  Bryan L. McDonald, Food Security, Polity Press, 2010, p. 27. 
5 Human Security Now, Commission on Human Security New York, 2003, P.14. 
6 W. D. Schanbacher, The Politics of Food, The Global Conflict Between Food Security and Food Sovereignty, 
Praeger, California, 2010, p.5. 
7 M. Smith, J. Pointing, S. Maxwell, “Household Food Security, Concepts and Definitions: An Annotated 
Bibliography”, Development Bibliography, No 8, Institute of Development Studies, Brighton, University of 
Sussex, 1992, p.24. 
8 Mcdonald, p16. 
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steady expansion of food consumption and to offset fluctuations in production and prices.”9 In early 

1980s, following Amartya Sen’s seminal work on entitlement analysis, the definition of food 

security used by FAO and was expanded to include both physical and economic access.10 

According to Nobel Prize laureate and economist Amartya Sen, food insecurity is not a problem of 

food production or availability but of people’s limited ability to mobilise resources and rules to 

access food. 

During the 1990s, food security literature has broadened to address market oriented 

economic growth, agricultural development, poverty reduction, demographic trends, rising incomes, 

changing food consumption patterns, gender issues, and the environment. By the way food security 

was recognised as an issue, from the individual to the global level. The most commonly used 

definition of food security is that developed at the World Food Summit of 1996. According to this 

definition food security is, at the individual, household, national, regional and global levels [is 

achieved] “when all people at all times have both physical and economic access to sufficient, safe 

and nutritious food that meets their dietary needs and food preferences for an active and healthy 

life.” This definition is again refined in The State of Food Insecurity 2001 by FAO:  

 

“Food security exits when all people, at all times, have physical, social and economic access to 
sufficient, safe and nutritious food that meets their dietary needs and food preferences for an 
active and healthy life”11 
 

Common themes among definitions are not only the availability of food supplies but also 

ability of people to gain access to sufficient food is also a significant for ensuring food security.12 In 

this context there are four main components of food security. These are availability, accessibility, 

utilisation and stability. The first dimension is the availability. Availability; refers to whether food 

is physically available. Is enough food being produced to meet needs? The second dimension of 

food security is the accessibility. Accessibility; is the key issue when discussing food security. The 

concept of access to food was first presented by Amartya Sen in the early 1980’s. Utilisation; refers 

to food quality and nutritional content. This relates to health, HIV/AIDS, access to water and clean 

energy sources. FAO refers to stability as a fourth dimension of food security, referring to the 

consequences of sudden shocks. Food security is “a situation” that does not have to occur a 

moment, a day or a season only but on a permanent basis with sustainability. For food security 

                                                        
9 United Nations, Report of the World Food Conference, New York, 5-16 November 1974. 
10 Amartya Sen, Poverty and Famine: An Essay on Entitlement and Deprivation, Oxford, Clarendon Press, 1981. 
11 Food and Agricultural Organisation, The State of Food Insecurity in the World 2001, Rome, 2002, p.8. 
12 Mcdonald, p. 35. 
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objectives to be realized, all four dimensions must be fulfilled simultaneously. Moreover, each of 

these components needs to be considered at the level of individuals, households, and global. 

Food insecurity is THA absence of food security. It occurs when people’s access to the food 

that they produce themselves or to food in markets is disrupted, reducing the volume and quality of 

foods available to them; the resulting diets provide them insufficient nutrients for an active and 

healthy life. Food insecurity can be experienced either as a normal condition of life (chronic food 

insecurity) or as something more extreme (acute food insecurity).13 According to Mcdonald, “while 

chronic hunger has been an issue of global concern for decades, recent events, including a global 

recession and rising food prices, have significantly increased the number of chronically hungry 

people.”14 

 

The linkages between food security and conflict dynamics 

 

As the 2011 World Development Report notes, conflict comes in many forms while the traditional 

security paradigm has focused attention on interstate and major civil wars.15 It should be noted that 

food insecurity can be a factor or a cause of conflict. At the same time, violent conflict itself is a 

major driver of food insecurity. In this sense, there is a two-way relationship between food 

insecurity and conflict. 

Food insecurity is inherently interlinked with political security, socio-economic 

development, human rights and the environment. The broader relationship between food insecurity 

and conflict is a complicated one. Much of the existing literature on the relationship between food 

insecurity and conflict suggests that food insecurity can be a consequence of conflict and also can 

be a cause of conflict. 

 

Food Security as a Factor of a Conflict  

 

Food and economic insecurity and natural resource scarcities - real and perceived – can be 

sources of conflict. When politically dominant groups seize land and food resources, deny access to 

food to other culturally or economically marginalized groups, and cause hunger and scarcities, 

violence often flares. In Ethiopia, Rwanda, and Sudan, food crises resulting from drought and 

                                                        
13 Emmy Simmons, Harvesting Peace: Food Security, Conflict, and Cooperation (Environmental Change & 
Security Program Report Vol. 14, Issue 3). Washington DC: Woodrow Wilson International Center for Scholars, 2013, 
p.9. 
14 Mcdonald, p.4. 
15 World Bank, World Development Report 2011: Conflict, Security, and Development, Washington, DC: World Bank, 
2011. 
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mismanagement of agriculture and relief and development aid led to rebellion and government 

collapse, followed by even greater food shortfalls in ensuing years of conflict.16 Moreover record-

high world food prices triggered protest and violent rioting in 48 countries in 2007/08. (Figure 1).   

 

 

Figure 1: Food Prices and Rioting, 2007-2008 

 

 

 

 

The link between food insecurity and interstate war are less direct. However, wars have been 

waged to reduce demographic pressures arising from the scarcity of arable land. Scholars and 

researchers stress that food insecurity is influenced by population growth, climate change, and 

resource scarcities. Henk-Jan Brinkman and Cullen S. Hendrix note that communal conflicts over 

scarce resources, particularly land and water, have involved groups with permanent or semi-

permanent armed militias and have been particularly important in recent cases of violent clashes in 

Kenya, Nigeria, the Sudan, and Uganda.17 Also water scarcity and energy policies are adding 

                                                        
16 Slobodanka B. Teodosijević, “Armed Conflicts and Food Security”, ESA Working Paper, No. 03-11, June 2003, p.6. 
17 Henk-Jan Brinkman and Cullen S. Hendrix, Food Insecurity and Violent Conflict: Causes, Consequences, and 
Addressing the Challenges, Occasional Paper, No 24, World Food Programme, July 2011, p.8. 
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competitive pressures on food security. For instance, water scarcity many countries is also leading 

to potential conflicts among countries and regions that share transboundary sources and reserves. 

Neo-Malthusians who are concerned about the food and population equation thought that 

population growth may adversely affect world food security in the future.   The world’s population 

has doubled since then – to approximately 7 billion people – and is projected to increase 

considerably over the coming decades.  (Figure 2) 

 

Figure 2: Global Population Dynamics (1961-2010) 

 

 

 

 

2011 World Development Report stated that; “current estimates world population is 

expected to rise to 9 billion by 2050. High population growth along with rising income and 

purchasing power will lead to greater demand for food. This will, in turn, increase pressure on the 

agricultural supply system.”18 

 

 

 

                                                        
18 World Bank, 2011 World Development Report 2011: Conflict, Security, and Development. Washington, DC: World 
Bank, p.4. 
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Food Security as a Consequence of a Conflict 

 

There is substantial empirical evidence that conflict has a negative impact on food security. 

Conflict often affects the ability to produce trade and access food. Violent conflict itself has 

historically been an important factor behind high food prices and severe food insecurity.19 Violent 

conflict not only reduced political stability but also hurt GDP growth, road infrastructure and access 

to potable water, and curbed the ability of formal grocery sectors to provide food. Conflict 

negatively affects all four dimensions of food security: availability, access, utilization, and stability. 

Firstly, conflict disrupts production. In conflict situations, food producing regions experience 

seizing or destroying of food stocks, livestock and other assets, interrupting marketed supplies of 

food not only in these regions but also in neighbouring regions. 30 million people in more than 60 

countries were displaced or had their livelihoods destroyed by conflict every year in the 1990s. 

 Second, conflict disrupts flows of food. Both physical and economic access to food in 

conflict zones becomes problematic. Moreover conflict makes effective food utilization much more 

difficult. It not only reduces both the availability of and access to safe and nutritious food—and 

especially perishable foods of high nutritional value.20 According to Emmy Simmons; 

 

“Food insecurity may also help to sustain conflict. Where agricultural production assets have 

been destroyed, for example, the difficulties of regaining higher productivity levels may 

affect availability of food supplies or incomes (and thus food access), especially when 

export commodities are involved. If post-conflict recovery proves difficult and food 

insecurity remains high, incentives for reigniting conflict may be strengthened”21. 

 

 

Conclusion 

 

Since the 2008 global food price crisis, food insecurity has raised to the top of many national 

and international policy agendas. In conclusion today's changing and globalized world, nearly 915 

million people suffer from hunger or undernourishment. And a further 100 million are added to the 

number of hungry people worldwide due to the effects of the global financial crisis, bringing the 

total number over 1.02 billion people in 2009. Following the food crises in the 2007-2008, food 

                                                        
19 Henk-Jan Brinkman and Cullen S. Hendrix , p.12 
20 Emmy Simmons, Harvesting Peace: Food Security, Conflict, and Cooperation, p.16. 
21Emmy Simmons, Harvesting Peace: Food Security, Conflict, and Cooperation, p.22. 
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riots led to the international community to focus on global food security again. In this sense, food 

security has been becoming a serious challenge for both developing and developed states. 

After the end of cold war, the landscape of national and international security threats has 

rapidly changed. In the changing security paradigm, traditional state-centered security concept has 

been changing a direction toward the concept of human security. Food security which this paper 

addresses is an essential component of human security. The effects of food insecurity for human 

security are dire, and are the consequences for political stability and conflict. 

The idea that all people at all times have access (including social physical and economic 

access) to sufficient, safe and nutritious food –“food security”- has evolved the last thirty years. 

After decades of consistent gains in eradicating hunger, food insecurity is once again on the rise. A 

rapid increases in the global prices for major grains—rice, wheat, and corn—triggered outbreaks of 

civil unrest in 48 countries around the world. That is why food insecurity has been gaining ground 

in security studies 

This paper addresses the feedbacks between food insecurity and conflict. It supposes that 

food insecurity is both a cause and a consequence of a conflict. Food insecurity which is most likely 

to trigger or sustain conflict, linked to increased risk of democratic failure, protests and rioting, 

communal violence and civil conflict. Food insecurity may play a role in continuing and sustaining 

conflict. 

Violent conflicts, in turn, create food insecurity, malnutrition and – in some instances –

famine. Thus, although claims have been made that the Arab Spring began with food riots caused 

by increasing food prices, a number of other grievances played key roles. Conflict flourishes in an 

environment of poverty, political oppression, inequality, human rights abuses and food insecurity. 

Food insecurity is very critical for political stability. Political instability and conflict push food 

prices higher in both local and international markets. Governments, international organizations and 

non-governmental organizations could help reduce food insecurity and also break the food 

insecurity–conflict link. For instance, international food assistance programmes plays an important 

role both during conflicts and in the post-conflict recovery period. International organizations or 

non-governmental organizations such as World Food Programme particularly have important roles   

in conflict regions by giving technical and practical assistance.  

International cooperation has many duties while ensuring food security. Initiatives for 

global food security are continuing since 2000s. In 2009 the G8 group of the world’s leading 

industrial powers responded to the global food crisis of the previous year with unprecedented 

financial commitments to global food security. Since 2009, the United States and other G-8 

members have made significant commitments to improving global food security, committing 
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more than $20 billion over a three-year period to expanded investments in agricultural 

development.22 According to report; 

“ food security, nutrition and sustainable agriculture must remain a priority issue on the 

political agenda, to be addressed through a cross-cutting and inclusive approach, involving 

all relevant stakeholders, at global, regional and national level. Effective food security 

actions must be coupled with adaptation and mitigation measures in relation to climate 

change, sustainable management of water, land, soil and other natural resources, including 

the protection of biodiversity.”23 

US Department of State “Office of Global Food Security” has identified the following 

principles for advancing global food: 

“Comprehensively address the underlying causes of hunger and under-nutrition  

Invest in country-led plans  

Strengthen strategic coordination  

Leverage the benefits of multilateral institutions  

Make sustained and accountable commitments”24 

In conclusion; recent and ongoing developments in the Middle East have once again brought 

the question of food security to the forefront of the global security agenda. It is the right time for 

security scholars taking up the challenge of dealing with the idea of food security. Such an effort 

will inevitably need to be multidisciplinary in nature, and extend beyond the current, 

underdeveloped inferences made to links between food security and conflict, and generate a fuller, 

more comprehensive picture of how food dynamics intersect with security at the community, 

regional and global levels. 
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TÜRKİYE’NİN MÜNHASIR EKONOMİK BÖLGE ALGISI VE  

YAKIN TEHDİT ALANI: KIBRIS 
 
 

Soyalp Tamçelik*, Emre Kurt** 
 

 
Özet 

Doğu Akdeniz’de keşfedilen petrol ve doğalgaz rezervleri bölgenin stratejik önemini artırmıştır. Bu 

durum gerek bölge aktörlerinin, gerekse bölge dışı aktörlerin Doğu Akdeniz’in taşıdığı 

potansiyelden faydalanmak için bölgeye yoğun ilgi göstermesine neden olmuştur. Nitekim Güney 

Kıbrıs Rum Yönetimi de Doğu Akdeniz’den daha fazla yararlanmak amacıyla burada münhasır 

ekonomik bölge belirlemek üzere harekete geçmiş ve münhasır ekonomik bölge olarak ilan ettiği 

alanda hidrokarbon kaynaklarını arama çalışmalarına başlamıştır. Başta Fransa ve AB olmak üzere 

bölge dışı aktörlerce desteklenen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin bu faaliyetleri Türkiye’nin 

tepkisini çektiği gibi bölgedeki stratejik dengenin Türkiye’nin aleyhinde gelişmesine ve Türkiye’nin 

güvenliğinin tehlikeye düşmesine neden olmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Doğu Akdeniz, Türkiye, Kıbrıs, Münhasır Ekonomik Bölge, Doğalgaz, Petrol, 

Güvenlik 

  

Giriş 

 Bu çalışmanın konusunu, gerçekleşen petrol ve doğalgaz keşifleri ile stratejik önemi oldukça 

artan Doğu Akdeniz’de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) münhasır ekonomik bölge 

politikası ve başta Yunanistan olmak üzere bölge devletleri ve bölge dışı aktörlerin Doğu Akdeniz 

politikalarının Türkiye için oluşturduğu tehditler teşkil etmektedir. 

GKRY ve Yunanistan’ın son dönemdeki münhasır ekonomik bölge politikaları, bölge dışı 

aktörlerin Doğu Akdeniz politikaları ve Doğu Akdeniz’de değişen ittifakların Türkiye’nin 

bölgedeki güvenliğini ve çıkarlarını tehdit eden boyuta ulaştığını göstermek, çalışmanın amacını 

oluşturmaktadır.  

  Gelişen teknoloji ve artan ihtiyaçlar, devletlerin zaman içerisinde denizlerden ve deniz 

kaynaklarından daha fazla yararlanma arzusunu ortaya çıkarmışlardır. Bu bağlamda XX. yüzyıla 

kadar denizlerde kara suları ve açık deniz uygulaması söz konusu iken, XX. yüzyılla birlikte iç 

                                                        
* Gazi Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi  
** Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümü ve Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Yakınçağ Tarihi Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi 
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sular, kara suları, bitişik bölge, kıta sahanlığı, münhasır ekonomik bölge ve açık deniz kavramları,1 

uluslararası deniz hukukunda yerini almış ve devletler tarafından uygulanmaya başlanmıştır. 

  1945’ten sonra bazı Latin Amerika ülkelerinin denizlerden daha fazla yararlanma isteği 

ile gündeme gelmeye başlayan münhasır ekonomik bölge, 1982 yılında imzalanan Birleşmiş 

Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi ile kurallara bağlanarak resmiyet kazanmıştır. Belirlenen 

kurallara göre münhasır ekonomik bölge 200 mile kadar varan bir alan olup, bu alanda devletlere 

hak ve yükümlülükler verilmiştir. 

  Son dönemde Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeler bölgenin stratejik önemini 

artırmaktadır. Bölgenin Ortadoğu ve Kuzey Afrika ile olan komşuluğu, Arap Baharı’nın Doğu 

Akdeniz’e kıyısı olan Arap devletlerini de etkilemesi ve stratejik dengeleri değiştiren dönüşümler, 

bölgenin önemini artırmıştır. Bunların yanı sıra Doğu Akdeniz’in sahip olduğu zengin enerji 

kaynakları gerek bölge devletlerinin, gerekse bölge dışı aktörlerin buraya yoğun ilgi göstermesine 

neden olmuştur. 

Doğu Akdeniz’in zenginliklerinden yararlanmak için harekete geçen taraflardan birisi de 

GKRY’dir. Bu çerçevede GKRY, bölge devletleri ile münhasır ekonomik bölge antlaşmaları 

imzalamış ve oluşturduğu münhasır ekonomik bölgelerde hidrokarbon arama çalışmalarını 

başlatmıştır. Buna mukabil Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), GKRY’nin 

faaliyetlerine tepki göstermiş ve Rum tarafının imzaladığı antlaşmaları ve uygulamalarını, gerek 

ulusal çıkarlarına gerekse uluslararası hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle tanımamıştır. 

Keşfedilen doğalgaz ve petrol kaynakları, Doğu Akdeniz’deki stratejik dengeleri de 

Türkiye’nin aleyhine değiştirmektedir. Bu bağlamda Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ın, 

GKRY’ninkine benzer bir biçimde münhasır ekonomik bölge politikası izlemesi; GKRY – İsrail – 

Yunanistan arasındaki yakınlaşma; bölge dışı diğer güçlerin Doğu Akdeniz politikaları ve AB ve 

bilhassa Fransa’nın GKRY’nin petrol ve doğalgaz arayışlarına verdiği destek, Türkiye’nin Doğu 

Akdeniz’deki güvenliğini ve çıkarlarını tehlikeye düşürmüştür. 

Bu kısa izahattan sonra çalışma, üç ana bölümden oluşması planlanmıştır. Birinci bölümde 

münhasır ekonomik bölge kavramı ve uluslararası hukuktaki yeri aktarılmaya çalışılacaktır. İkinci 

bölümde gerek Doğu Akdeniz’e kıyısı olan devletlerin, gerekse bölge dışı aktörlerin Doğu 

Akdeniz’e ilişkin politikaları ve hedefleri irdelenecektir. Çalışmanın son bölümünde ise başta 

GKRY ve Yunanistan’ın münhasır ekonomik bölge politikaları olmak üzere bölge devletlerinin ve 

bölge dışı aktörlerin politikalarının Türkiye için yarattığı tehlikeler ortaya konulacaktır. 

                                                        
1 Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk, 6. Baskı, Ankara, Turhan Kitabevi, 2008, s. 251-252. 
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  Çalışmanın sonuç bölümünde ise tespit edilen tehditlerin önlenmesi için Türkiye’nin hangi 

yöntemleri izlemesi gerektiğine ve tehditleri nasıl fırsata çevirebileceğine ilişkin önermeler ortaya 

konulacaktır. Çalışmada ele alınacak tezler, ilgili devletlerin uluslararası kamuoyuna deklare 

ettikleri görüşlerden, Birleşmiş Milletler’e sundukları resmi belgelerden, konuya ilişkin hazırlanmış 

akademik çalışmalardan ve yazılı basında yer alan gelişmelerden yararlanılarak belirtilecektir. 

 

1. Münhasır Ekonomik Bölge Kavramı 

  Karasularının ölçülmeye başlandığı esas hattan itibaren 200 deniz milinin ötesine 

uzanmayan ve kıyı devlete, deniz yatağı üzerindeki sularda, deniz yataklarında ve bunların toprak 

altındaki alanlarında birtakım hak ve yetkiler tanıyan deniz alanına, münhasır ekonomik bölge 

denilmektedir.2 1945 yılından sonra bazı Latin Amerika ülkelerinin uygulamaya başladıkları 200 

millik “miras deniz” uygulaması, 1960’lı yılların başında ‘balıkçılık bölgesi’ kavramının etkisiyle 

ortaya çıkan ve 1982 yılında imzalanan Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’yle 

(BMDHS) hukukî bir nitelik kazanmıştır.3 

  1982 BMDHS’nin 55. ve 75. maddeleri arasında düzenlenen münhasır ekonomik bölge, kıyı 

devletine birtakım yetki ve haklar tanımaktadır. Bu bağlamda sözleşmenin 56. maddesine göre 

münhasır ekonomik bölge sahibi bir kıyı devlet, deniz yatağı üzerindeki sularda, deniz yataklarında 

ve bunların toprak altında canlı ve cansız doğal kaynaklarını araştırılması, işletilmesi, muhafazası 

ve yönetimi konularıyla; aynı şekilde sudan, akıntılardan ve rüzgârlardan enerji üretimi gibi 

bölgenin ekonomik amaçlarla araştırılmasına ve işletilmesine yönelik diğer faaliyetlere ilişkin 

egemen haklara sahiptir. Bu hakların yanı sıra kıyı devleti suni adalar, tesisler ve yapılar kurma ve 

bunları kullanma; denize ilişkin bilimsel araştırma yapma ve deniz çevresinin korunması ve 

muhafazası konularına ilişkin yetki de vardır. Kıyı devleti belirtilen hak ve yetkilerinin yanı sıra söz 

konusu bölge üzerinde 56. ve 73. maddeye göre birtakım egemenlik haklarına da sahiptir. Özellikle 

56. maddeye göre kıyı devleti, suni adalar, tesisler ve yapılar kurma ve bunları kullanma; denize 

ilişkin bilimsel araştırma yapma ve deniz çevresinin korunması ve muhafazası; 73. maddeye göre 

ise BMDHS’ye uygun olarak gemiye çıkılması, geminin denetimi, gemiye el konulması ve 

hakkında dava açılması da dahil olmak üzere, gerekli bütün tedbirleri alma yetkilerine sahiptir. 

  BMDHS, münhasır ekonomik bölge hususunda kıyı devlete, bazı sınırlandırmalar da 

getirmiştir. Bu bağlamda 58. maddeye göre münhasır ekonomik bölgede sahili bulunsun veya 

bulunmasın, bütün devletler seyrüsefer, uçuş, denizaltına kablo ve petrol boruları döşeme 

                                                        
2 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi için bkz… http://www.unicankara.org.tr/doc_pdf/denizhukuku.pdf., 

m. 55-75, (Erişim: 1 Eylül 2013). 
3 Pazarcı, a.g.e., s. 282. 
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serbestliğine ve bunların işletilmesi haklarına sahiptir. Bir diğer sınırlandırma da münhasır 

ekonomik bölgedeki canlı doğal kaynakların kullanıma ilişkindir. 69. maddeye göre sahili 

bulunmayan devletler ve 70. maddeye göre coğrafî bakımdan elverişsiz devletler, hakkaniyet esası 

çerçevesinde ve münhasır ekonomik bölgedeki canlı doğal kaynaklarının hacminin yeterli olması 

halinde bu kaynaklardan yararlanma hakkına sahiptir. BMDHS’nin münhasır ekonomik bölge 

konusunda getirdiği bir diğer sınırlandırma da sahilleri bitişik veya karşı karşıya olan devletler 

arasındaki münhasır ekonomik bölgenin sınırlandırılmasına ilişkindir. 74. maddeye göre sahilleri 

bitişik veya karşı karşıya olan devletler münhasır ekonomik bölgenin sınırlandırılmasını hakkaniyet 

çerçevesinde anlaşma ile yapmaları gerekmektedir. 

  1982 Birleşmiş Millet Deniz Hukuku Sözleşmesi, teorik olarak önemli düzenlemeler 

getirmekle birlikte devletlerin pratikteki kimi uygulamalarına çözüm getirememekte ve bu durum 

devletler arasında sorunların yaşanmasına neden olmaktadır. Nitekim bu sorunların taraflarından 

biri de GKRY’nin uygulamaları nedeniyle Türkiye’dir. GKRY’nin Doğu Akdeniz’in sahip olduğu 

düşünülen potansiyel hidrokarbon kaynaklarını araştırmak ve kullanmak için harekete geçmesi, 

Türkiye’nin tepki göstermesine neden olmuştur. 

 

2. Doğu Akdeniz Algısı ve İzlenen Politikalar 

  Tarih boyunca önemli medeniyetlerin yaşadığı ve kontrolü için mücadele verdiği Akdeniz, 

günümüzde gerek bölgesel, gerekse küresel güçler için oldukça önemli bir coğrafyadır. Zira 

Akdeniz; Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları arasında yer alan, tarih boyunca önemli medeniyetlere ev 

sahipliği yapmış ve yapmaya devam eden, çok farklı etnik ve dinî grubu sınırları içerisinde 

barındıran bölgelerle komşu bir ‘kültür denizidir’. Bu özelliğinin yanı sıra Akdeniz, dünya petrol 

ispatlanmış rezervlerinin %57’sini4, doğalgaz rezervlerinin de %41’ini barındıran Ortadoğu ile 

komşu durumdadır.5 Bunun yanı sıra devletlerin ihtiyaç duyduğu enerjinin önemli bir kısmı ve 

dünya ticaretinin önemli bir bölümü, Hint Okyanusu’ndan Atlas Okyanusu’na çıkışı sağlayan 

Süveyş Kanalı ve Cebelitarık Boğazı’nın bulunduğu Akdeniz’den gerçekleşmektedir. 

  Asya ve Afrika kıtaları arasında yer alan, Türkiye, Suriye, Lübnan, İsrail, Filistin, Mısır, 

KKTC, GKRY, Yunanistan ve İngiltere6 ile çevrili olan Doğu Akdeniz de gerek bölgesel, gerekse 

küresel güçlerin göz ardı edemeyeceği jeopolitik öneme sahiptir. Bu bağlamda Doğu Akdeniz, 
                                                        
4 “Petrol”, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,  

http://www.enerji.gov.tr/index.php?dil=tr&sf=webpages&b=petrol&bn=222&hn=&nm=384&id=40693,  
(Erişim: 1 Eylül 2013). 
5 “Doğalgaz”, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Erişim:  

http://www.enerji.gov.tr/index.php?dil=tr&sf=webpages&b=dogalgaz&bn=221&hn=&nm=384&id=40694, 
(Erişim: 1 Eylül 2013). 
6 Kıbrıs’taki üsleri nedeniyle İngiltere de bölge ülkesi olarak dahil edilebilir. Bunun için bkz… Soyalp Tamçelik, 

“Kıbrıs’taki İngiliz Üslerinin Stratejik Önemi”, , Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, VIII (2011) 1, s. 1510-1539. 



886 
 

enerji zengini Ortadoğu ile komşu durumdadır. Bunun yanı sıra yapılan araştırmalar, Doğu 

Akdeniz’de de oldukça ciddi miktarlarda doğalgaz olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca devletlerin 

ihtiyaç duyduğu petrol ve doğalgazın bir kısmı, boru hatları ile Doğu Akdeniz’e taşınmakta ve 

buradan uluslararası piyasaya arz edilmektedir. Bölge aynı zamanda Doğu ile Batı’yı birbirine 

bağlayan kadim ticaret yollarını da birbirine bağlamaktadır.7 Uluslararası ticaret için oldukça 

önemli olan Süveyş Kanalı, Hint Okyanusu’nu Atlas Okyanusu’na Doğu Akdeniz üzerinden 

bağlamaktadır. Bunun yanı sıra bölge, uluslararası barışı tehdit edecek potansiyelde sorunları 

bünyesinde de barındırmaktadır. 

 

Şekil 1: Akdeniz Havzası ve Kıbrıs 

 

 

 

  Akdeniz’in en büyük üçüncü, Doğu Akdeniz’in ise en büyük adası olan, Anadolu, Maşrık ve 

Kuzey Afrika’nın bir kısmını kontrol imkânı tanıyan ve bu özelliği ile tarih boyunca daima 

devletlerin kontrol etmek için mücadele verdiği bir coğrafya olan Kıbrıs, gerek bulunduğu 

coğrafyada gerekse küresel olarak önem arz etmektedir.8 Sabit bir uçak gemisi olarak adlandırılan 

                                                        
7 Cihat Yaycı, “Doğu Akdeniz’de Deniz Yetki Alanlarının Paylaşılması Sorunu ve Türkiye”, Bilge Strateji, c. 4, sy. 6, 

Bahar 2012, s. 4 
8 Daha geniş bilgi için bkz… Soyalp Tamçelik, “Kıbrıs’ın Batı Dünyası Açısından Jeopolitik Önemi ve Siyasî 

Algılamaları”, II. Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu – (21–25 Ekim 2010 İzmir), c. 3, Kıbrıs Türk Kültür Derneği 
Adına Yayına Hazırlayan: Doç. Dr. Ulvi Keser, Motif Matbaacılık, Ankara, 2011, s. 229-231; Soyalp Tamçelik and 
Hayati Aktaş, “The Importance of Cyprus Island in Geopolitical Theories”, 24-25 November 2010 International 
Conference: The East Mediterranean and Cyprus: Economic and Politic Relations: Cooperation and Integration 
from Past to Future by the American University Girne - Cyprus, Faculty of Business and Economics Department of 
Political Science and Public Administration Department of International Relations, GAU Press, TRNC, 2011, s. 63-
76; Soyalp Tamçelik, “Jeopolitik Teoriler Açısından Kıbrıs’ın Önemi”, Center for Turkish Studies Portland State 



887 
 

Kıbrıs9 üzerinden, Doğu Akdeniz’i çevreleyen ülkelerin tamamına, Ortadoğu’nun iç kısmı ve 

Kafkasya’nın bir kısmına askerî açıdan operasyon düzenlenebilir hale getirmektedir. Bunun yanı 

sıra ada, enerji zengini Ortadoğu ve dünya ticareti için hayatî öneme sahip Süveyş Kanalı ile komşu 

durumundadır. Ayrıca Doğu Akdeniz’de yapılan çalışmalar, Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz enerji 

havzasının ortasında olduğunu ortaya koymaktadır. Nitekim İsrail’in 2010 yılında Tamar 

yataklarında 238 milyar m3 ve Leviathan sahasında ise 450 milyar m3 doğalgazın bulunduğunun 

tespiti10 Doğu Akdeniz’e ve Kıbrıs’a ilişkin olan görüşleri güçlendirmektedir. 

 

Şekil 2: İsrail’in Doğalgaz ve Petrol Çalışmalarını Yürüttüğü Bölgeler 

 

 

 Özellikle Doğu Akdeniz’in sahip olduğu enerji potansiyeli, gerek bölge aktörlerinin, gerekse 

bölge dışı aktörlerin Doğu Akdeniz’e ilişkin politikalar üretmesini neden olmuştur. Bu bağlamda 

öncelikle bölge aktörlerinin politikalarının incelenmesi elzemdir. Buna göre: 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                        
University, Occasional Paper Series Vol. 3—No. 1, Published by the Center for Turkish Studies & The 
Contemporary Turkish Studies Program, http://www.pdx.edu/turkish_studies_center, August 2011, 1-32; Soyalp 
Tamçelik and Burcu Ayhan, Geopoltical Theories and Cyprus - The Importance of Cyprus Island in Geopolitical 
Theories, LAP Lampert Academic Publishing, Germany, 2013, s. 18-22; 38-41. 

9 “1571 Yılındaki Fetihten Günümüze Kıbrıs Gerçeği”, İlk Kurşun, 20 Şubat 2011. 
10 “Doğalgaz Doğu Akdeniz’de Dengeleri Değiştirdi”, http://enerjienstitusu.com/2013/04/17/dogalgaz-dogu-

akdenizde-dengeleri-degistirdi/, (Erişim: 1 Eylül 2013). 
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2.1. Bölge Devletlerinin Doğu Akdeniz Politikası 

2.1.1. Mısır 

 

522 mil ile Doğu Akdeniz’de en fazla ikinci kıyı şeridine sahip olan Mısır,11 1958 yılında 

Doğu Akdeniz’de 12 millik karasuları rejimi uygulamaya başlamış,12 200 metre veya işletilebilir 

derinliğe kadar olan bölgeyi kıta sahanlığı olarak tespit etmiş13 ve 1990 yılında düz esas hatlarını 

belirlemiştir.14 Bunun yanı sıra Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne taraf olan Mısır, 

diğer devletlerin hak ve yükümlülüklerine gereken saygıyı göstermek koşuluyla Akdeniz ve 

Kızıldeniz’de münhasır ekonomik bölge haklarını kullanacağını ilan etmiştir.15 İlk kez 1975 yılında 

Abu Madi sahasında doğalgazın keşfedilmesi ile üretime geçen Mısır,16 günümüzde gerek Nil 

Deltası’nda, gerekse Akdeniz’de üretime devam etmektedir. 2003 yılında yapılan sondaj sonucu 

Kuzey Doğu Akdeniz’deki Nil Delta Bölgesi’nin açıklarında 42 milyar m3 doğalgaz rezervi bulan 

Mısır, 2011 yılında kıyı bölgelerinde 15 ve 2012 yılında ise Nil Deltası ve Akdeniz açıklarında 15 

olmak üzere toplam 30 tane petrol ve doğalgaz arama ruhsatı tahsis etmiştir.17 

Akdeniz’de önemli petrol ve doğalgaz üretim sahası olan Mısır, bu denizin 

zenginliklerinden daha fazla yararlanmak için münhasır ekonomik bölge oluşturmak için 

faaliyetlere başlamıştır. Bu bağlamda 2003 yılında GKRY ile ortay hattı esas alan münhasır 

ekonomik bölge antlaşması imzalamıştır.18 Bununla birlikte Türkiye’nin, yapılan antlaşmaya yoğun 

tepki göstermesi nedeniyle Mısır yönetimi, 2013 yılında aldığı bir kararla antlaşmayı iptal 

etmiştir.19 

 

                                                        
11 Dursun Yıldız, Doğan Yaşar, Doğu Akdeniz’de Küresel Satranç, İstanbul, Truva, 2012, s. 47. 
12 “Decree concerning the Territorial Waters of the Arab Republic of Egypt of 15 January 1951, as amended by 

Presidential Decree of 17 February 1958”,  
http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/EGY_1958_Decree.pdf, (Erişim: 1 Eylül 
2013). 

13 “Presidential Decision No. 1051 of 1958 concerning the Continental Shelf”,  
http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/EGY_1958_Decision.pdf, (Erişim: 1 
Eylül 2013). 

14 “Decree of the President of the Arab Republic of Egypt No. 27 (1990) Concerning the baselines of the maritime 
areas of the Arab Republic of Egypt, 9 January 1990”,  
http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/EGY_1990_Decree.pdf, (Erişim: 1 Eylül 
2013). 

15 Sertaç Hami Başeren, Doğu Akdeniz Yetki Alanları Uyuşmazlığı, İstanbul, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı, 2011, s. 
18. 

16 Egyptian Natural Gas Holding Company, http://www.egas.com.eg/Egyptian_Natural_Gas/Introduction.aspx, 
(Erişim: 1 Eylül 2013). 

17 Ayla Gürel et. al., The Cyprus Hydrocarbons Issue: Context, Positions and Future Scenarios, Oslo, PRIO PCC 
Report, 2013, s. 1. 

18 “Agreement between the Republic of Cyprus and the Arab Republic of Egypt on the Delimitation of the Exclusive 
Economic Zone”, http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/TREATIES/EGY-
CYP2003EZ.pdf, (Erişim: 1 Eylül 2013). 

19 “Mısır Rum Yönetimi’ni ve İsrail’i Şoke Etti”, İnternethaber, 08 Mart 2013.  
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2.1.2. Suriye-Lübnan-İsrail 

Doğu Akdeniz’e 95 mil kıyısı olan Suriye,20 aldığı karar neticesinde bu denizde 12 mil 

genişliğinde karasuları ve 200 deniz mili genişliğinde münhasır ekonomik bölge belirlemiştir.21 

Bölgenin zenginliğinden yararlanmak için harekete geçen Suriye yönetimi, 2007 ve 2010 yıllarında 

Doğu Akdeniz’de petrol ve doğalgaz arama ruhsatları çıkartmış, bununla birlikte petrol şirketleri bu 

ruhsatlara yeterli ilgiyi göstermemiştir. Petrol şirketlerinin, çıkartılan ruhsatlara ilgi 

göstermemesinin en önemli nedeni başta ABD olmak üzere Batı ülkelerinin Suriye’ye karşı 

takındıkları tavırdır. Günümüzde ise Beşar Esad rejimi karşıtları ve Esad rejimi yanlıları arasında 

yaşanan çatışma nedeniyle ülkenin istikrardan uzak olması, Doğu Akdeniz’de Suriye’nin petrol ve 

doğalgaz arayışlarını engellemektedir. 

Doğu Akdeniz’e kıyısı olan bir diğer devlet de Lübnan’dır. Doğu Akdeniz’de 107 mil kıyısı 

olan Lübnan,22 bölgedeki karasularını 12 deniz mili olarak belirlemiştir.23 Doğu Akdeniz’in 

zenginliklerinden yararlanmak isteyen Lübnan yönetimi, 1970’li yıllarda bölgede araştırmalar 

başlatmış, ancak tespit edilen kaynakların çıkarılmasının oldukça yüksek maliyetinin olması, iç 

savaşın yaşanması ve İsrail işgalinin devam etmesi nedeniyle petrol ve doğalgaz çıkartamamıştır.24 

Son dönemde Lübnan’ın Doğu Akdeniz’e olan ilgisi tekrar artmıştır. Bu bağlamda Lübnan, GKRY 

ile 2007 münhasır ekonomik bölge antlaşması imzalamıştır. Mamafih Türkiye’nin gösterdiği tepki, 

bu antlaşmanın günümüze kadar yürürlüğe girmesini engellemiştir. Bunun yanı sıra Lübnan 

münhasır ekonomik bölge meselesi sebebiyle İsrail yönetimiyle de sorunlar yaşamıştır. Zira Lübnan 

yönetimi, İsrail’in belirlediği münhasır ekonomik bölgede kalan ve zengin doğalgaz kaynağına 

sahip olan Leviathan üzerinde haklarının olduğunu belirtmektedir. 

Doğu Akdeniz’in en önemli devletlerinden biri olan İsrail, bölgede 12 deniz mili 

karasularına sahiptir.25 Bunun yanı sıra bölgeye ilişkin deniz derinliğinin izin verdiği genişliğe 

kadar doğal kaynakların işletilmesine ilişkin kararı söz konusudur.26 

                                                        
20 Yıldız ve Yaşar, a.g.e., s. 47. 
21 “Law No. 28”, http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/syr_2003e.pdf, (Erişim: 1 

Eylül 2013). 
22 Yıldız ve Yaşar, a.g.e., s. 47. 
23 “Legislative Decree No. 138 concerning territorial waters and sea areas, of 7 September 1983,”  

http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/LBN_1983_Decree.pdf, (Erişim: 1 Eylül 
2013). 

24 Başeren, a.g.e., s. 23. 
25 “Territorial Waters Law, 5717/1956, as amended by the Territorial Waters (Amendment) Law, 5750-1990, of 5 

February 1990”,   
http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/ISR_1990_AmendedLaw.pdf, (Erişim: 1 
Eylül 2013). 

26 “Submarine Areas Law of 10 February l953”,  
http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/ISR_1953_Law.pdf, (Erişim: 1 Eylül 
2013). 
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İsrail’in Doğu Akdeniz’deki 1960’lı yılların sonu 1970’li yılların başında başlayan petrol ve 

doğalgaz arama çalışmaları,27 günümüzde de devam etmektedir. Bölgenin potansiyelinden daha 

fazla yararlanmak için harekete geçen İsrail yönetimi, 2010 yılında GKRY ile münhasır ekonomik 

bölge antlaşması imzalamış ve belirlediği sahada çalışmalarını sürdürmüştür.28 Çalışmaları 

neticesinde Tamar ve Leviathan sahalarında önemli miktarlarda doğalgaz keşfetmiş ve bu 

kaynakları çıkarmaya başlamıştır. Bu gelişme Doğu Akdeniz’in önemli miktarlarda hidrokarbon 

kaynaklarına sahip olduğu tezinin geçerliliğini artırdığı gibi bölgedeki siyasî ve askerî dengeleri de 

değiştirmeye başlamıştır.29 

 

2.1.3. Yunanistan 

Doğu Akdeniz’in bir diğer kıyıdaş devleti olan Avrupa Birliği (AB) üyesi Yunanistan’ın, 

bölgede 6 mil karasularına binaen30, 200 metre derinliğe ve işletilebilir derinliğe kadar olan 

bölgelere ilişkin münhasır haklarının olduğu yönünde kararı da mevcuttur.31  

Girit Adası’nın çevresinde önemli miktarlarda doğalgazın bulunduğuna yönelik tahminler, 

Yunan yönetimini, Doğu Akdeniz’in potansiyel hidrokarbon kaynaklarından daha fazla yararlanma 

gayesine itmiştir. Bu bağlamda Yunan yönetimi, Meis, Girit ve Kerpa adalarını birleştiren hattı 

temel alarak başta Mısır olmak üzere bölge devletleri ile münhasır ekonomik bölge antlaşmaları 

yapmaya gayret göstermiştir.32 Bu durum, Türkiye’nin tepkisine neden olmuş ve antlaşmanın 

günümüze kadar imzalanamamasını beraberinde getirmiştir. Bunun yanı sıra Yunanistan, Doğu 

Akdeniz’in değişen stratejik dengelerinde çıkarlarını koruma ve maksimize etme gayesiyle, GKRY 

ve İsrail yönetimiyle de ilişkilerini hızla geliştirmiştir.  

 

                                                        
27 Michael Gardosh et al., The Levant Basin Offshore Israel: Stratigraphy, Structure, Tectonic Evolution and 

Implications for Hydrocarbon Exploration, Jerusalem, GSI, 2008, s. 5. 
28 “List of Geographical Coordinates for the Delimitation of the Northern Limit of the Territorial Sea and Exclusive 

Economic Zone of the State of Israel”,  
http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/isr_eez_northernlimit2011.pdf, (Erişim: 
4 Eylül 2013). 

29 İsrail’in Doğu Akdeniz ve Kıbrıs ile ilgili politikalarına bkz… Soyalp Tamçelik, “İsrail’in Doğu Akdeniz’deki 
Kıbrıs Valsi”, http://www.ozgunsosyaldusunce.com/index.php?option=com_content&view=article&id=177:sraln-
dou-akdenzdek-kibris-vals&catid=75:docdrsoyalp-tamcelik&Itemid=66, (Erişim: 9 Eylül 2013); Tamçelik ve 
Ayhan, a.g.e., s. 57-60. 

30 “Law No. 230 of 17 September 1936”,  
http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/GRC_1936_Law.pdf, (Erişim: 1 Eylül 
2013). 

31 “Decree of 6/18 September 1931 to define the extent of the territorial waters for the purposes of aviation and the 
control thereof”, http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/GRC_1931_Decree.pdf, 
(Erişim: 9 Eylül 2013). 

32 “Akdeniz Türkiye’ye kapanıyor mu?”,   
http://www.tudav.org/index.php?option=com_content&view=article&id=96%3Aakdeniz-tuerkiyeye-kapanyor-
mu&catid=40%3Amuenhasr-ekonomik-boelge&Itemid=54&lang=tr, (Erişim: 4 Eylül 2013). 
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2.1.4. GKRY 

2004 yılında AB’ye üye olan GKRY, bölgede 12 mil karasuları rejimi uygulayan33 ve 200 

metreye kadar veya işletilebilir derinliğe kadar bölgede kıta sahanlığına sahip olabileceğini belirten 

bir diğer devlettir.34 Rum yönetimini Doğu Akdeniz’e kıyısı olan devletlerden ayıran veya ön plana 

çıkaran en önemli özelliğiyse, yoğun şekilde gerçekleştirdiği münhasır ekonomik bölge belirleme 

çabasıdır. Bu gaye doğrultusunda ilk çalışmalarını 1979 yılında başlatmış, ancak Türkiye’nin yoğun 

tepkisi nedeniyle geri adım atmak zorunda kalmıştır.35 2000’li yıllarda ise Rum yönetimi, 

çalışmalarını tekrar hızlandırmış ve bölge devletleri ile görüşmelere başlamıştır. Yaptığı görüşmeler 

neticesinde Rum yönetimi; Mısır, Lübnan ve İsrail ile münhasır ekonomik bölge antlaşmaları 

imzalamıştır. Mamafih daha önce bahsedildiği üzere, Türkiye’nin baskısı hasebiyle Mısır yönetimi 

antlaşmayı iptal etmiş ve Lübnan yönetimi de parlamentonun onayına sunmamıştır. 

GKRY’nin bir diğer girişimi de tespit ettiği münhasır ekonomik bölgelerde petrol ve 

doğalgaz arayışına başlaması olmuştur. Bu bağlamda 2007 yılında belirlenen münhasır ekonomik 

bölgelere ilişkin petrol ve doğalgaz arama ruhsatları çıkarmış ve belirlenen sahalarda petrol 

şirketleri çalışmalarına başlamıştır. Ayrıca gerek münhasır ekonomik bölge belirleme çabaları, 

gerekse petrol ve doğalgaz arama çabaları sırasında Türkiye’nin gösterdiği reaksiyon, Rum 

yönetiminin İsrail ile yakınlaşmasına neden olmuştur. 

 

2.1.5. KKTC 

12 mil karasularına ve 200 metre derinliğe veya işletilebilir derinliğe kadar olan bölgede kıta 

sahanlığına sahip olabileceğine ilişkin düzenlemeleri bulunan KKTC, Doğu Akdeniz politikasını 

hakkaniyet ilkesi üzerine konumlandırmıştır. Bu ilke çerçevesinde KKTC, Doğu Akdeniz’de 

münhasır ekonomik bölgelerin belirlenmesi için bölge devletlerinin bir araya gelerek hakkaniyet 

ilkesi çerçevesinde paylaşım antlaşması imzalaması gerektiğini savunmaktadır. Bunun yanı sıra 

KKTC yönetimi, GKRY’nin adanın tek temsilcisiymiş gibi hareket etmesini ve bölge devletleri ile 

münhasır ekonomik bölge antlaşmaları imzalamasını kabul etmemekte ve yapılan antlaşmaları 

tanımamaktadır. Ayrıca KKTC, gerek Kıbrıs adası üzerindeki, gerekse deniz alanlarındaki 

hidrokarbon kaynakları üzerinde GKRY ile eşit haklara sahip olduğunu belirtmekte ve bu görüş 

doğrultusunda GKRY ve petrol şirketlerinden %50 pay talep etmektedir.  

                                                        
33 “The Territorial Sea Law, No. 45 of 1964”,   

http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/CYP_1964_Law.pdf, (Erişim: 4 Eylül 
2013). 

34 “Continental Shelf Law, Law No. 8 of 5 April 1974”,  
http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/CYP_1974_Law.pdf, (Erişim: 4 Eylül 
2013). 

35 Yıldız ve Yaşar, a.g.e., s. 167. 



892 
 

KKTC’nin Doğu Akdeniz’e ilişkin attığı bir diğer adım da Türkiye ile münhasır ekonomik bölge 

antlaşması ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile petrol ve doğalgaz arama antlaşması 

imzalaması olmuştur. Bu antlaşma ile TPAO, ada üzerinde sondaj çalışmalarına başlamıştır. 

 

2.1.6. İngiltere 

1878 yılında yerleştiği Kıbrıs’tan, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulması ile çıkan İngiltere, 

1960 yılında imzalanan Kurucu Antlaşması’nın A ekinde Akrotiri ve Dhekelia üslerini kendi 

egemen toprağı olduğunu ve iki üssün bulunduğu bölgelerde belirlenen deniz alanının Kıbrıs 

Cumhuriyeti’nin karasuları olarak ileri sürmemesini kabul ettirmiştir.36 Pek tabiî ki bu durum, 

İngiltere’yi Doğu Akdeniz’deki bölgesel aktörlerden biri haline getirmiştir. 

İmparatorluk Yolu’nun Doğu Akdeniz üzerinden geçmesi sebebiyle bölgeye her zaman ilgili 

olan İngiltere, Ortadoğu’daki hayatî çıkarları ve GKRY’nin Doğu Akdeniz’deki petrol ve doğalgaz 

arama çalışmaları sebebiyle tekrar harekete geçmiştir. Bu bağlamda HMS Enterprise adlı gemi 

İngiliz üsleri arasındaki Limasol açıklarında petrol araştırması yapmış37 ve Lordlar Kamarası da 

aldığı bir kararla Kıbrıs’ta bulunan üslerinin karasularında petrol ve doğalgaz arama yetkisinin 

GKRY’de değil, İngilizlerin yetkisinde olduğunu belirtmiştir.38 Bu durum, İngiltere’nin bölgedeki 

gelişmelere kayıtsız kalmadığını ve Kıbrıs’ta petrol veya doğalgaz bulunması halinde daha aktif 

tutum alacağı ve pay isteyeceğini göstermektedir. 

 

2.2. Bölge Dışı Aktörler ve Doğu Akdeniz 

2.2.1. AB 

1950’li yıllarda temeli atılan ve 1990’lı yıllarla birlikte devletleşme yolunda ilerleyen AB, 

Akdeniz ile artan ticareti, ihtiyaç duyduğu enerjinin önemli bir kısmını Ortadoğu’dan temin etmesi, 

ticarî faaliyetlerinin önemli bir bölümünün Süveyş Kanalı üzerinden gerçekleşmesi, Ortadoğu ve 

Kuzey Afrika’daki gelişmelerin kendisini doğrudan etkileyeceği düşüncesi ve ABD’nin 

Ortadoğu’da artan etkisini dengeleme isteği ile Akdeniz’deki etkinliğini artırmak istemiştir. Bu 

doğrultuda AB, 1995 yılında Barcelona Süreci’ni başlatmış ve bu proje 2008 yılında Fransa’nın 

yoğun girişimleri ile Avrupa İçin Birlik Projesi’ne dönüşmüştür. Bu projelerle AB, Akdeniz’de 

serbest ticaret bölgeleri oluşturmayı istemişse de henüz sonuç elde edememiştir. AB’nin etkinliğini 

artıran bir diğer unsur da GKRY’nin AB’ye üye olmasıdır. AB’nin bu kararı uluslararası hukuka 

                                                        
36 “Treaty concerning the Establishment of the Republic of Cyprus (Annex A) 19 August 1960”, 

http://www.un.org/depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/TREATIES/GBR-CYP1960A.PDF, 
(Erişim: 4 Eylül 2013); Soyalp Tamçelik, “Kıbrıs’taki İngiliz Üslerinin Stratejik Önemi”, Uluslararası İnsan 
Bilimleri Dergisi, VIII (2011) 1, s. 1518-1521. 

37 Başeren, a.g.e., s. 27. 
38 “İngiltere’den Doğu Akdeniz’de Hak İddiası”, Akşam, 12 Nisan 2013.  
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aykırı olmasına rağmen39 GKRY, bütün ‘Kıbrıs’ adına birliğe dahil etmiş ve böylece AB Doğu 

Akdeniz’de söz sahibi konuma gelmiştir. Attığı stratejik adımla Doğu Akdeniz’in en önemli 

unsurlarından birisi haline gelen AB, bölgeye ilişkin sorunlarda da taraf haline gelmiştir. Nitekim 

AB, GKRY’nin münhasır ekonomik bölge politikasını ve hidrokarbon rezervleri arayışına karşı 

çıkan Türkiye’yi soruna karışmaması için uyararak ve GKRY’yi faaliyetlerine devam etmesi 

hususunda destekleyerek bölgede taraf olduğunu göstermiştir. 

 

2.2.2. Fransa 

Doğu Akdeniz’e olan ilgisi Haçlı Seferleri’nin gerçekleştiği döneme kadar dayanan Fransa, 

Birinci Dünya Savaşı’nın sonucunda günümüz Suriye ve Lübnan topraklarında manda rejimi 

kurmuştur. Ancak İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesi ile birlikte bölgeden çekilmek zorunda 

kalmıştır.40 Bununla birlikte Nicolas Sarkozy’nin Fransa Cumhurbaşkanı olması ile birlikte 

Fransa’nın Doğu Akdeniz’e olan ilgisi yeniden artmıştır. Bu dönemde Fransa’nın enerjisinin önemli 

bir kısmını Ortadoğu’dan temin ediyor olması, Ortadoğu’da tekrar etkin konuma gelme isteği ve 

bölgede ABD ve İngiltere ile rekabette geri kalmama arzusu Ortadoğu’ya komşu durumundaki 

Doğu Akdeniz’e olan ilgiyi artırmıştır. Sarkozy dönemi ile beraber Fransa, Akdeniz İçin Birlik 

projesi ile bölgedeki etkinliğini artırmaya çalışmaktadır. Bunun yanı sıra GKRY ile kurduğu iyi 

ilişkiler, bu devletin petrol ve doğalgaz arama çabalarına verdiği destek ve imzaladığı antlaşmalar 

ile GKRY üzerinden bölgede etkin olabilmek için çaba göstermektedir. 

 

2.2.3. ABD 

Soğuk Savaş’ın ilk yıllarında Doğu Akdeniz’de varlık göstermeye başlayan ABD, Soğuk 

Savaş’ın bitmesinin ardından da bölgeye olan ilgisini devam ettirmiştir. Nitekim 6. filonun 

Akdeniz’de bulunması, ABD’nin ilgisini gösterir mahiyettedir. 

Doğu Akdeniz’in gün geçtikçe artan önemi ABD’nin de bu bölgeye ağırlık vermesine neden 

olmuştur. Bölgenin Ortadoğu’ya, Süveyş’e, enerji kaynaklarına ve ABD’nin tehdit olarak gördüğü 

unsurlara yakınlığı, özellikle de El-kaide, radikal İslamî gruplar, İran, Suriye vd. bölgeyi ABD 

açısından oldukça önemli hale getirmektedir. Bunların yanı sıra Doğu Akdeniz, ABD’ye, enerjisinin 

önemli kısmını Ortadoğu’dan tedarik eden AB, Çin ve Japonya üzerinde baskı oluşturma olanağı 

sunmaktadır. Ayrıca Suriye’de, Mısır’da ve Libya’da gelişen halk hareketlerine verilen destek, 

                                                        
39 Detaylar için bkz… Enver Bozkurt ve Havva Demirel, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği Kapsamında Kıbrıs 

Sorunu, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım, 2004, s. 204-213. 
40 Detaylı bilgi için bkz… David Nicolle, Birinci Haçlı Seferi, Çev. L. Ece Sakar, 2. Baskı, İstanbul, Türkiye İş 

Bankası Kültür Yayınları, 2013; Margaret Macmillan, Paris 1919, Çev. Belkıs Dişbudak, Ankara, ODTÜ 
Yayıncılık, 2004; Robert Fisk, Büyük Medeniyet Savaşı Ortadoğu’nun Fethi, Çev. Murat Uyurkulak, 2. Baskı, 
İstanbul, İthaki, 2011; Tamçelik ve Ayhan, a.g.e., s. 42-53. 
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ABD’nin bölgede vuku bulacak hareketlere kayıtsız kalamayacağını göstermektedir. Nitekim ABD 

yönetimi, bölgede cereyan eden bir diğer hadise olan hidrokarbon arayışlarına da kayıtsız kalmamış 

ve GKRY’deki büyükelçisinin GKRY’nin belirlediği münhasır ekonomik bölgede ABD petrol 

şirketinin arama yapacağına ilişkin beyanatı41 ile GKRY’ye dolaylı olarak destek vermiş ve 

hidrokarbon arama çalışmalarına da şirketleri ile katılmıştır. Bunun yanı sıra ABD’nin Büyük 

Ortadoğu Projesi çerçevesinde Doğu Akdeniz’i de şekillendirmeyi tasarladığı ve bu ülkeler 

içerisinde Türkiye, Mısır, Suriye, Lübnan ve Libya’nın da yer aldığı42 göz önünde 

bulundurulduğunda, bölgeye olan ilgisinin devam edeceği anlaşılmaktadır. 

 

2.2.4. Rusya 

Rusya Çarlığı döneminden beri Akdeniz’e inmeyi gaye edinen Ruslar, gayelerine özellikle 

1971 yılında Suriye ile varılan antlaşma neticesinde Tartus’u donanma üssü olarak kullanmaya 

başlaması ile mümkün olabilmiştir. Sovyetler Birliği’nin dağılmasına rağmen Rusya Federasyonu, 

Suriye ile olan ilişkilerini korumuş ve 2005 yılında imzaladığı antlaşma ile Tartus Limanı’nın 

kullanım süresini uzatmıştır.43 

Aslında Doğu Akdeniz’in stratejik önemi, bu bölgeyi Rusya için vazgeçilmez konuma 

getirmiştir. Zira bölgenin daha önce zikredilen stratejik konumunun yanı sıra ABD ve AB’nin artan 

etkinliği, Avrupa’nın Rusya’ya enerjide olan bağımlılığını azaltmak için tasarladığı enerji projeleri, 

Doğu Akdeniz’in taşıdığı enerji potansiyeli, Doğu Akdeniz’in ABD önderliğindeki NATO’nun 

denetimine girmesi, Arap Baharı ile bölgedeki Rusya sempatizanı rejimlerin devrilmesi ve 

Rusya’nın Akdeniz’deki tek üssü olan Tartus’un Esad rejiminin geleceğinin belirsizliği nedeniyle 

akıbetinin belli olmaması, bölgeyi Rusya için önemli bir hale getirmiştir. Doğu Akdeniz’in bu 

önemden dolayı Rus yönetimi, Suriye’de Esad rejimine destek vermekte,44 Tartus üssünü 

modernize etmekte, Akdeniz’de daha etkin olabilmek için uçak gemisi de dahil olmak üzere 

donanmasını bölgeye kaydırmakta ve Akdeniz’de tatbikatlar düzenlemekte, GKRY ile ilişkilerini 

sıcak tutmaya ve bu devletten üs edinmeye çalışmaktadır.45 Bunun yanı sıra hidrokarbon arama 

çalışmalarında da yerini almak isteyen Rusya, GAZPROM şirketi aracılığıyla İsrail ile anlaşma 

                                                        
41 “Kıbrıs petrol içinde mi yüzüyor?”,  Sabah, 21.09.2011,  http://www.sabah.com.tr/Gundem/2011/09/21/kibris-petrol-
icinde-mi-yuzuyor (Erişim: 6 Eylül 2013). 
42 Mahdi Darius Nazemroaya, Plans for Redrawing the Middle East: The Project for a “New Middle East” Montreal, 

Global Resarch, 2013; Tamçelik ve Ayhan, a.g.e., s. 48-52. 
43 Christopher Harmer, “Russian Naval Base Tartus, Washington”, Instute For The Study of War, 2012, s. 2-3; 

Tamçelik ve Ayhan, a.g.e., s. 57-61. 
44 Vladimir Putin, “Russia And The Changing World”, Rianovosti, 27.02.2012. 
45 Ömer Bilge, “Rusya Rumlardan Kıbrıs’ta Üs İstedi”, Hürriyet, 19.08.2013. 
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zemini aramakta46 ve GKRY’nin belirlediği münhasır ekonomik bölgede doğalgaz aramayı 

tasarlamaktadır.47 

 

2.2.5. Çin 

Uluslararası sistemin yükselen gücü Çin, başta enerji olmak üzere artan enerji ihtiyaçlarını 

karşılayabilmek için Afrika ve Ortadoğu’ya ilgi göstermektedir. Bununla birlikte ABD’nin 

Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da artan etkisi ve enerji kaynaklarını kontrol edebilecek kapasiteye 

ulaşması, Çin’in ulusal güvenliğini tehdit etmektedir. Bu durum jeopolitik önemi artan Doğu 

Akdeniz’i Çin için daha önemli bir hale getirmiştir.48 Nitekim Çin yönetimi, tarihinde ilk defa Doğu 

Akdeniz’e donanma göndererek49 bölgenin kendisi için arz ettiği önemi göstermiştir. Bunun yanı 

sıra Çin, Suriye’de Esad rejimini destekleyerek bölgeye olan ilgisini devam ettirmiştir. Ayrıca Çin, 

Doğu Akdeniz’in enerji potansiyelini de kullanmak istemekte ve Çinli şirketler bölgede planlanan 

projelerde yer almak istemektedir.50 Gerek güvenlik gerekçeleri, gerekse ekonomik gerekçeler ve 

Çin’in bölgede artan etkinliği, Pekin yönetiminin Doğu Akdeniz’de olan ilgisinin devam edeceğini 

göstermektedir. 

 

3. Doğu Akdeniz’de Münhasır Ekonomik Bölge Politikası ve Türkiye 

3.1. Türkiye’nin Münhasır Ekonomik Bölge Politikası 

  Üç tarafı denizlerle çevrili ve Doğu Akdeniz’in en uzun kıyı şeridine sahip olan ülkesi 

olmasına karşın Türkiye, yalnızca Karadeniz’de münhasır ekonomik bölge ilan edebilmiştir. 5 

Aralık 1986 tarihli ve 86-11264 sayılı kararnamenin “Türk Münhasır Ekonomik Bölgesi Hakkında 

Karar” adlı ekine göre Türkiye, Karadeniz’de karasularının ölçülmeye başlandığı esas hatlardan 

itibaren 200 deniz mili genişliğinde uzanan alanı hakkaniyet ilkesi ve diğer devletlerin seyrüsefer, 

uçuklarının geçişi, denizaltına kablo ve boru hattı döşeme haklarını tanıyarak münhasır ekonomik 

ilan etme kararı almıştır.51 Bu gaye doğrultusunda harekete geçen Türkiye, Sovyetler Birliği ile 

1978 yılında imzaladığı kıta sahanlığının sınırlandırılması antlaşması ile yapmıştır. Sovyetler 

                                                        
46 “Gazprom İle İsrail’den LNG İşbirliği”, 27.02.2013, http://enerjienstitusu.com/2013/02/27/gazprom-israil-ile-lng-

isbirligi-yapti/, (Erişim: 6 Eylül 2013). 
47 “Gazprom, Kıbrıs’ta Doğalgaz Aramaktan Vazgeçmiyor”, Gündem Rusya, 3 Mart 2012. 
48 Daha geniş bilgi için bkz… Soyalp Tamçelik, “Çin’in Son Gelişmeler Işığından Doğu Akdeniz ve Kıbrıs Algısı”, 

http://www.ozgunsosyaldusunce.com/index.php?option=com_content&view=article&id=178:cinin-son-gelimeler-
inda-dou-akdeniz-ve-kbrs-algs&catid=75:docdrsoyalp-tamcelik&Itemid=66, (Erişim: 9 Eylül 2013); Tamçelik ve 
Ayhan, a.g.e., s. 61-64. 

49 Bülent Erandaç, “Çin De Doğu Akdeniz’de Bilek Güreşine Katildi”, Takvim, 31 Temmuz 2012; Tamçelik ve 
Ayhan, a.g.e., s. 61-62. 

50 “Çin’in Kıbrıs Planı Deşifre Oldu”, Bugün, 04 Mart 2012; Tamçelik ve Ayhan, a.g.e., s. 63. 
51 5.12.1986 Tarihli ve 86-11264 Sayılı Kararnamenin Eki Türk Münhasır Ekonomik Bölgesi Hakkında Karar, 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/19314.pdf&main=http://www.
resmigazete.gov.tr/arsiv/19314.pdf, (Erişim: 6 Eylül 2013). 
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Birliği’nin dağılmasının rağmen Türkiye’nin Karadeniz’deki münhasır ekonomik bölgesi 

değişmemiş, Sovyetler Birliği ile yapılan antlaşma sonucu belirlenen münhasır ekonomik bölgeler, 

Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Gürcistan ile yapılan antlaşmalarla teyit edilmiştir. Türkiye, 1997 

yılında Bulgaristan’la da bir antlaşma yaparak Karadeniz’deki münhasır ekonomik bölgelerini 

hakkaniyet ilkesi çerçevesinde belirlemiştir. 

 

Şekil 3: Türkiye’nin Karadeniz’deki Münhasır Ekonomik Bölgesi 

 

 

 

  Karadeniz’de münhasır ekonomik bölge ilan eden Türkiye, Adalar Denizi’nin52 ve Doğu 

Akdeniz’in gerek coğrafî özellikleri, gerekse bölgenin siyasî durumu gereği münhasır ekonomik 

bölge ilan etmemiştir. Buna karşın GKRY’nin, Doğu Akdeniz’de KKTC ve Türkiye’nin çıkarlarına 

aykırı şekilde gerçekleştirdiği faaliyetler, bölgede gerilime neden olmakta ve Türkiye’nin 

güvenliğini tehdit etmektedir. 

 

3.2. GKRY’nin Münhasır Ekonomik Bölge Politikası ve Türkiye’nin Tepkisi 

  Doğu Akdeniz’in zenginliklerini kullanmak için harekete geçen GKRY, “Kıbrıs adasını 

temsilen” 2003 yılında Mısır’la, 2007 yılında Lübnan’la ve 2010 yılında da İsrail ile ortay hat esas 

alınarak münhasır ekonomik bölge antlaşmaları imzalamıştır. Lübnan’la yapılan antlaşma, Lübnan 

Meclisi’nin onayını beklemektedir. Ayrıca GKRY, Suriye ile 2001 yılından itibaren antlaşma 

                                                        
52 Yunanistan ile Anadolu yarımadası arasında kalan ve tarih boyunca Adalar Denizi olarak adlandırılan alan, 

Yunanistan’ın yoğun girişimlerinin neticesinde kökenini mitolojik bir olaydan alan isme, yani “Ege Denizi”ne 
dönüştürülmüştür. Yunanistan’ın bölgeye Ege Denizi adını vermesindeki amacı, tarihine atıf yaparak bölge 
üzerindeki hak iddialarını güçlendirmektir. Günümüzde maalesef Türk literatürü de dahil olmak üzere Adalar 
Denizi’ne Ege Denizi adı verilmekte ve bölge üzerindeki Yunan hakimiyeti tanınmaktadır. Bunun yanı sıra Türkiye, 
Batı Anadolu Bölgesi’ne de Ege Bölgesi adını vermiştir. Bu durum bölge üzerinde tarihsel talepleri olan Yunan 
tezlerini kuvvetlendirmektedir. Bunun için bkz… Ramazan Özey, Adalar Denizi ve Batı Anadolu Hakkında, 
Marmara Coğrafya Dergisi, c. 1, sy. 3, 2001, İstanbul, s. 27-36; Tamçelik ve Ayhan, a.g.e., s. 38-41.  
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yapmak için görüşme halindedir. Libya yönetimi ile de münhasır ekonomik bölgenin belirlenmesi 

niyeti söz konusudur.53  

Şekil 4: GKRY’nin Tasarladığı Münhasır Ekonomik Bölgesi 

 

 

 

  İmzalanan antlaşmalara paralel olarak GKRY, Türkiye’nin kıta sahanlığı ile örtüşen bölgeler 

de dahil olmak üzere münhasır ekonomik bölgesini belirleyerek parsellere ayırmıştır.54 Belirlenen 

parsellerde yapılan araştırmalara göre toplam doğalgaz rezervlerinin maddî değerinin 7 trilyon 

Amerikan Doları’nı aşacağı tahmini55 GKRY’nin harekete geçirmiştir. Bu bağlamda 2007 yılından 

itibaren petrol ve doğalgaz arama ruhsatları vermeye başlamış ve 12. parselde ABD’nin Noble 

Enerji, 2., 3. ve 9. parsellerde İtalyan Eni, 10. ve 11. parsellerde ise Fransız Total’e petrol ve 

doğalgaz arama izni vermiştir.56  

 

Şekil 5: GKRY’nin Petrol ve Doğalgaz Arama Çalışmalarının Yapıldığı Parseller 

 
                                                        
53 Sertaç Hami Başeren, “Doğu Akdeniz’de Gerilim”, TÜDAV. 
54 M. Ergün Olgun, “Doğu Akdeniz’de Hidrokarbon Politikaları ve Kıbrıs”, Ed. Soyalp Tamçelik, 2012 Kuzey Kıbrıs 

Gelecek Vizyonu, Ankara, EkoAvrasya Yayınları, 2013, s. 77. 
55 Mutlu Çölgeçen, “Akdeniz’de Büyük Oyun”, Sabah, 20.09.2011. 
56 Göknur Akçadağ, “Doğu Akdeniz’de Enerji Jeopolitiği ve Bölge Ülkelerine Yansıyan Rekabeti”, TURKİSHNY, 

12.08.2013. 



898 
 

3.3. Doğu Akdeniz ve Türkiye 

569 mil ile Doğu Akdeniz’de en uzun kıyıya sahip olan Türkiye,57 bölgede 12 mil 

genişliğinde karasularına sahiptir. Bölgede 1974 yılından itibaren petrol ve doğalgaz arama 

ruhsatları veren Türkiye, özellikle GKRY’nin faaliyetleri nedeniyle 2000’li yıllardan itibaren Doğu 

Akdeniz’e olan ilgisini artırmıştır.  

Doğu Akdeniz’in yarı kapalı bir deniz olduğunu ve kıyıdaş devletlerin münhasır ekonomik 

bölgelerinin iç içe geçtiğini savunan Türkiye, bölgede münhasır ekonomik bölgelerin 

belirlenmesinin kıyıdaş ülkelerin bir araya gelip hakkaniyet ilkesi çerçevesinde anlaşması ile 

mümkün olacağı görüşündedir. Bunun yanı sıra GKRY’nin bölgede Kıbrıs’ın temsilcisi gibi hareket 

etmesini ve bu bağlamda diğer kıyıdaş devletlerle antlaşmalar imzalamasını kabul etmemekte ve 

GKRY’nin yaptığı antlaşmaları tanımamaktadır. Nitekim Türkiye, GKRY ile münhasır ekonomik 

bölge antlaşması imzalayan Lübnan ve Mısır’a baskı yaparak, Lübnan hükümetinin antlaşmayı 

onaylamamasını ve Mısır’ın da antlaşmayı iptal etmesinde muvaffak olmuştur. Bunun yanı sıra 

Türkiye, GKRY’nin tespit ettiği münhasır ekonomik bölgeleri ve belirlediği petrol ve doğalgaz 

arama ruhsatlarını da tanımamakta ve GKRY’nin belirlediği bölgelerde arama yapmaya karar veren 

petrol şirketlerine yaptırım uygulamaktadır. Ayrıca 2007 ve 2012 yılında TPAO’ya Doğu 

Akdeniz’de petrol ve doğalgaz arama izni vermiş, 2011 yılında KKTC ile imzaladığı kıta 

sahanlığının sınırlandırılması antlaşmasını Ekim 2012’de onaylayarak yürürlüğe koymuş58 ve 

bölgedeki varlığını artırmak için savaş gemileri göndermiştir. 

 

Şekil 6: KKTC ve TPAO Arasındaki Lisans Antlaşması ve Arama Yapılması Planlanan Parseller 

 

 

 
                                                        
57 Yıldız ve Yaşar, a.g.e., s. 47. 
58 10 Ekim 2012 Tarihli ve 28437 Sayılı Resmî Gazete. 
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  GKRY’nin münhasır ekonomik bölge politikası, Doğu Akdeniz’deki dengenin Türkiye’nin 

aleyhine değiştirebilecek potansiyele sahiptir. Bölgedeki enerji potansiyelinin trilyonlarca dolar 

değerinde olması, sorunun bölge devletleri ile sınırlı kalmasını engellemekte ve AB ile birliğin 

üyesi Fransa gibi bölge dışı aktörlerin de dahil olmasına neden olmuştur. Bunun yanı sıra 

Yunanistan – GKRY – İsrail arasındaki yakınlaşma, GKRY’yi örnek alarak harekete geçen 

Yunanistan’ın münhasır ekonomik bölge projeleri vd. gelişmeler, Türkiye’nin güvenliğini tehlikeye 

düşürmekte ve bölge üzerindeki hareket kabiliyetini kısıtlamaktadır.59 

 

3.4. Türkiye’yi Bekleyen Tehlikeler 

  GKRY’nin münhasır ekonomik bölge politikası, Doğu Akdeniz’deki dengeleri Türkiye 

aleyhinde değiştirecek tehlikeleri de beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda ilk tehlike, GKRY’nin 

münhasır ekonomik bölge politikasını takip eden Yunanistan’ın Meis, Girit, Kaşot ve Kerpe’yi 

birleştiren hattı esas alarak Mısır ile münhasır ekonomik bölge belirlemek için çaba içerisindedir.60 

Bu durumun gerçekleşmesi halinde Türkiye ile Mısır arasında yapılacak münhasır ekonomik bölge 

antlaşmasından Türkiye’nin hissesine düşen 145.000 km2’lik alanın 71.000 km2’si Yunanistan’ın 

münhasır ekonomik bölgesi haline gelecektir. İptal edilmesine rağmen Mısır ile antlaşma yapan 

GKRY de Türkiye’den 41.000 km2’lik bir alanı kontrol edecektir. Bu durumda Türkiye, Adalar 

Denizi’nde olduğu gibi Akdeniz’de oldukça dar bir sahil şeridine hapsedilme riski ile karşı karşıya 

kalacaktır. 

 

Şekil 7: Türkiye’nin Sahip Olması Gereken Münhasır Ekonomik Bölge 

 

 

 

                                                        
59 Tamçelik, a.g.m., 2011, s. 255-258. 
60 Başeren, a.g.m. 
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Şekil 8: GKRY ve Yunanistan’ın Planladıkları Münhasır Ekonomik Bölge ve Türkiye 

 

 

 

  Türkiye’yi bekleyen ikinci bir tehdit de İsrail’in tespit ettiği doğalgaz rezervlerinin, GKRY 

ve diğer devletlerin bulması muhtemel petrol veya doğalgazın uluslararası piyasaya verilmesine 

ilişkindir. Enerji koridoru olmak için yoğun uğraş veren Türkiye, bu gayesi doğrultusunda Bakü-

Tiflis-Ceyhan Boru Hattı ve Şahdeniz Hattı’nı faaliyete geçirmiş, Nabucco, Samsun-Ceyhan, 

Şahdeniz-2 ve TANAP projelerini hayata geçirmek ve Ceyhan’ı ve İskenderun Körfezi’ni enerji 

nakil üssü haline getirmek için uğraş vermektedir. Bununla birlikte maliyeti oldukça yüksek 

olmakla birlikte GKRY, adada doğalgaz terminalinin kurulması için harekete geçmiş durumdadır. 

GKRY’nin yanı sıra Doğu Akdeniz’den çıkacak doğalgazı uluslararası piyasaya vermek isteyen bir 

diğer devlet de Yunanistan’dır. Bu hedefi doğrultusunda Yunanistan da yüksek maliyete rağmen 

‘Doğu Akdeniz Boru Hattı Projesi’ ile doğalgazın Girit üzerinden Avrupa’ya ulaştırılmasını 

tasarlamaktadır.61 Gerek GKRY’nin gerekse, Yunanistan’ın projelerini hayata geçirmesi 

durumunda, makro düzeyde Türkiye’nin enerji koridoru, mikro düzeyde ise Ceyhan’ın ve 

İskenderun Körfezi’nin enerji dağıtım üssü haline getirilmesi projeleri önemli darbe yiyecektir. 

  Türkiye açısından bir diğer olumsuzluk ise canlı doğal kaynakların işletilmesine ilişkindir. 

Geçimini balıkçılık ile sağlayan Türk balıkçıları, Doğu Akdeniz’in derin sularında kırmızı karides, 

sürüler halinde dolaşan palamut, orkinos, lüfer gibi balık türlerini avlamaktadırlar. Bununla birlikte 

GKRY’nin ve GKRY’i örnek alarak Yunanistan’ın belirlemeye çalıştığı münhasır ekonomik 

bölgeler, Doğu Akdeniz’in balıkçılık açısından da en verimli sahalarını kapsamaktadır.62 İlerleyen 

dönemde balıkçılık da Türkiye için ciddi gıda sorunları doğuracak potansiyeldedir.  

                                                        
61 “Girit’in Güneyindeki Doğalgaz Yatakları”, Kıbrıs Postası, 20.08.2013. 
62 “Akdeniz Türkiye’ye Kapanıyor Mu?”, TÜDAV. 
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  Türkiye’yi bekleyen başka bir tehlikeyse Yunanistan – GKRY – İsrail arasında yaşanan 

askerî yakınlaşmadır. “One minute krizi”, Alçak Koltuk krizi ve Mavi Marmara baskını ile Türkiye 

– İsrail ilişkileri çok ciddi darbe almıştır. İsrail, Mavi Marmara baskını nedeniyle Türkiye’den özür 

dilemiş olmasına rağmen iki devlet arasındaki ilişkilerde halen gelişme görünmemektedir. İki devlet 

arasındaki gerginlik, askerî ilişkilere de sirayet etmiş ve Türkiye Anadolu Kartalları adlı tatbikata, 

ilişkilerin normal seyrinde seyrettiği dönemlerde davet ettiği İsrail’i davet etmemeye başlamış, hava 

sahasını İsrail’in askerî uçaklarına ve askerî antlaşmalar gözden geçirilmiştir. Bu durum İsrail’in 

GKRY’e ve Yunanistan’a yakınlaşmasına neden olmuştur. Nitekim bu yakınlaşmanın bir sonucu 

olarak taraflar Akdeniz’de ortak tatbikatlar gerçekleştirmeye başlamış ve her iki devlet de hava 

sahalarını İsrail’e açmıştır. Bunun yanı sıra İsrail, GKRY’nin Andreas Papandreu Hava Üssünü 

kullanmayı ve İsrail donanmasının eğitimi için Adalar Denizi’nden bir ada satın almayı veya 

kiralamayı tasarlamaktadır. Bu sırada Yunanistan ve GKRY, ekonomik krizde olmalarına rağmen 

silahlanmaya devam etmektedir. Özellikle GKRY, Türkiye’nin oluşturduğu tehdidi bertaraf etmek 

için İsrail’den iki adet savaş gemisi almak için harekete geçmiştir. Üç devlet arasında yaşanan bu 

yakınlaşma, Türkiye’yi doğrudan tehdit etmekte ve Türkiye’nin güney sahilleri çevrelenmektedir. 

Bu durumda Türkiye, güney sınırlarını güvenlik altına alabilmek için daha fazla askerî harcamalar 

yapmak durumunda kalmıştır. Dolayısıyla ülkenin gelişmesi ve refahın artırılması için kullanılacak 

kaynakların askerî harcamalara aktarılması, Türkiye’nin uzun vadeli hedeflerini de tehlikeye 

düşürecektir. 

  GKRY ve Yunanistan’ın AB’ye üye olması sebebiyle Doğu Akdeniz’de de sınırları bulunan 

AB’nin bölgede önemli çıkarları söz konusudur. Nitekim bu çıkarlar ve adanın jeopolitik önemi 

hasebiyle, 2004 yılında GKRY, uluslararası hukuka aykırı olmasına ve AB içerisinde çözümü 

oldukça zor bir sorun haline geleceği bilinmesine rağmen ‘Kıbrıs’, bütün ada adına AB’ye dahil 

olmuştur.  

  Bölgedeki münhasır ekonomik bölge sorununa dahil olan AB, bu konu hakkında Sevilla 

Üniversitesi’ne yaptırdığı çalışmada, GKRY ve Yunanistan’ın mevcut çalışmasını destekler 

nitelikte münhasır ekonomik bölge haritası yayımlamıştır. Bu durum AB’nin, münhasır ekonomik 

bölge mevzusunda GKRY’nin ve Yunanistan’ın arkasında yer alacağını göstermektedir. 
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Şekil 9: Sevilla Üniversitesi’nin Hazırladığı Münhasır Ekonomik Bölge Haritası 

 

 

  Aslında 1970’li yıllarda vuku bulan petrol krizi ile Ortadoğu’ya ilgisi artan ve 2000’li 

yıllarda Rusya’nın enerji kartını bir silah olarak kullanmaya başlaması ile enerji tedarikçilerini 

çeşitlendirerek enerji güvenliğini sağlamaya çalışan AB, GKRY’nin doğalgaz arama faaliyetlerini 

desteklemektedir.  

Şekil 10: Rusya – Avrupa Enerji Nakil Hatları 

 

 

  Nitekim AB, desteğini 2009 ilerleme raporunda, Türk donanmasının faaliyetlerinden 

rahatsız olduğunu “Türk donanmasının GKRY’nin petrol arayan sivil gemilerini engellemiştir”63 

ibaresiyle ve 11 Aralık 2012 tarihinde gerçekleştirilen AB Genel İşler Konseyi toplantısının 

sonunda yayınlanan bildiride Türkiye’yi, GKRY’yi hedef almaması konusunda uyararak 

göstermiştir.64 Ne var ki AB, doğalgazda Rusya’ya bağımlı olduğundan alternatif güzergâh olarak 

                                                        
63 “2009 Yılı Türkiye İlerleme Raporu”,   

http://www.abgs.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/turkiye_ilerleme_rap_2009.pdf, s. 32, 
(Erişim: 6 Eylül 2013). 

64 “AB Genel İşler Konseyi Toplantısının Genişleme ve Türkiye İle İlgili Sonuçları”,   
http://www.abgs.gov.tr/files/haberler/2011/9_aralik_gik_sonuclari.pdf, (Erişim: 6 Eylül 2013). 
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Türkiye’yi görmektedir. Bununla birlikte Türkiye üzerinden Avrupa’ya geçecek olan NABUCCO, 

TANAP, Şahdeniz-2 projelerinin hayata geçirilmesi halinde AB, Türkiye’ye de bağımlı hale 

gelecektir. Bunun engellenmesi için AB yüksek maliyetine rağmen İsrail’in mevcut doğalgaz 

kaynaklarını ve başta GKRY olmak üzere bölge devletlerinin keşfedeceği doğalgaz kaynaklarını 

yüksek maliyetine rağmen Türkiye’yi bypass edecek projelerle AB’ye taşınmasına destek de 

vermektedir.  

 

Şekil 11: Akdeniz Üzerinden Avrupa’ya Yapılması Tasarlanan Boru Hattı Projesi 

 

 

  Bu durumda AB, Rusya’ya olan bağımlılığını ve Türkiye’ye potansiyel bağımlılığını ortadan 

kaldırma imkânına kavuşacaktır. AB’nin bir diğer tasarısı da GKRY’nin bulacağı doğalgazı, 

uluslararası piyasaya sunarak kriz halindeki ekonomisini düzeltmesi65 ve doğalgaz gelirleri ile 

artacak refahı ile GKRY’nin KKTC için cazibe merkezi haline gelmesi ve böylece Kıbrıs 

sorununun çözülmesine ilişkindir. Aslında AB’nin GKRY’nin münhasır ekonomik bölge ve 

doğalgaz araması çalışmalarında belirlediği pozisyon, Türkiye için ciddi bir tehdit kaynağıdır. Zira 

AB’nin enerji güvenliği çerçevesinde GKRY’nin ve Yunanistan’ın enerji nakli projelerine destek 

vermesi durumunda, Türkiye’nin enerji geçiş güzergâhı olma politikası önemli ölçüde darbe 

yiyecektir.  

  Diğer bir tehdit de KKTC’ye ilişkindir. GKRY’i ‘bütün Kıbrıs’ın temsilcisi olarak gören 

AB, GKRY’nin doğalgaz politikasına destek vererek bu devletin refahını artırmayı ve KKTC için 

cazibe merkezi haline gelerek, adadaki sorunu çözmeyi amaçlayabilecektir. Kısa ve orta vadede 

AB’ye üyelik ihtimali oldukça düşük görünen Türkiye, KKTC’nin de birliğe girmesi halinde gerek 

batısından gerekse doğusundan tam olarak çevrelenecektir. Bunun yanı sıra devletleşmek için çaba 

gösteren AB, birleşik devlet olması halinde Adalar Denizi’de ve Akdeniz’de karasuları, kıta 

                                                        
65 Akçadağ, a.g.m. 



904 
 

sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge konusunda Türkiye’ye ciddi sorunlar açabilecek ve 

Türkiye’yi gerek Adalar Denizi’nde, gerekse Akdeniz’de çok dar bir suyoluna hapsedebilecektir.66  

Ayrıca AB, Türkiye için askerî tehdit oluşturabilecek konumda da olabilecektir. Batı Akdeniz’i 

önemli ölçüde kontrol eden AB, KKTC’nin AB’ye üye olmaması hasebiyle Doğu Akdeniz’i tam 

manası ile kontrol edememektedir. Bununla birlikte AB, Kıbrıs meselesinin çözümünün şartlarından 

biri olarak gerek Türkiye’nin, gerekse KKTC’nin güvenliği için hayatî önemdeki Türk askerinin 

adadaki varlığının sona erdirilmesini talep etmektedir.67 Bu durumda Türkiye, Doğu Akdeniz’deki 

önemli bir üssü kaybedecek ve güney sınırları tehdit altına girecektir.68 

  GKRY ile yakınlaşan bir diğer aktör ise Fransa’dır. Haçlı Seferleri’nden itibaren Doğu 

Akdeniz’e ve Levant’a ilgi gösteren, Napolyon Bonaparte yönetimi altında iken Mısır’ı işgal eden, 

Süveyş Kanalı’nın açılmasında önemli katkısı olan ve Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda Suriye’de 

manda rejimi kuran Fransa, Akdeniz’de etkin olabilmek için yoğun bir çaba harcamaktadır. Bu 

bağlamda Fransa, özellikle Nicolas Sarkozy döneminde gerek Kuzey Afrika ülkelerine, gerekse 

Levant ülkelerine yoğun ilgi göstermektedir. Sarkozy, Avrupa’nın yaptırım uyguladığı bir dönemde 

Suriye’yi Akdeniz Birliği projesine davet etmiş ve İsrail’le olan sorunların çözümü için Paris’te iki 

devleti bir araya getirmeye çalışmıştır.69 Bunun yanı sıra Sarkozy, Akdeniz’de birliğin sağlanması 

için yoğun çaba ile AB bünyesinde Akdeniz İçin Birlik projesini hayata geçirerek, tarihî ilgi 

alanındaki etkinliğini artırmak istemiştir. Sarkozy’nin iktidara gelmesi ile birlikte Fransa’nın 

GKRY ile olan ilişkileri de önemli bir ivme kazanmıştır. Fransa’nın Doğu Akdeniz ile olan tarihî ve 

kültürel bağları, ihtiyaç duyduğu enerjinin önemli bir bölümünü ithal etmesine binaen enerji 

güvenliğini sağlamak için Ortadoğu’da etkinlik kazanma arayışları, Doğu Akdeniz’de askerî olarak 

varlığını hissettirme ihtiyacı ve Ortadoğu’da yaşanan çatışmalarda gerek kendi güvenliğini, gerekse 

bölge güvenliğini sağlayabilme imkânını tanıması nedeniyle Fransa, GKRY ile yakınlaşmıştır.70 Bu 

yakınlaşmanın ilk adımı ise 2006 yılında Fransa savunma bakanının GKRY’ye düzenlediği ziyaret 

neticesinde ortaya çıkan Fransa’ya önemli askerî imkânlar tanıyan Savunma İşbirliği 

Antlaşması’dır.71 Bu antlaşmanın akabinde cumhurbaşkanı seviyesinde de olmak üzere Fransız üst 

                                                        
66 Tamçelik, a.g.m., s. 268-271; Tamçelik ve Ayhan, a.g.e., s. 35-38. 
67 Daha geniş bilgi için bkz… Soyalp Tamçelik, “Kıbrıslı Rumların Bölge Barışını Tehdit Eden Silahlanma Çabaları” 

(The Greek Cypriots’ Efforts To Arm Threatening Regional Peace), Turkish Studies International Periodical For 
the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, VI (2011) 3, s. 391-424; Tamçelik ve Ayhan, a.g.e., s. 
32-38. 

68 Tamçelik, a.g.m., s. 271-276. 
69 “Olmert, Esad ile Buluşmaya Hazır”, Radikal, 19.06.2008. 
70 “Kıbrıs’ın Güncel Jeopolitiği Bağlamında Fransa-GKRY Askeri İşbirliği Anlaşmasının Boyutları”, 23.01.2012, 

http://www.uiportal.net/kibrisin-guncel-jeopolitigi-baglaminda-fransa-gkry-askeri-isbirligi-anlasmasinin-
boyutlari.html, (Erişim: 6 Eylül 2013), 14.08.2013. 

71 “Fransa ile GKRY Arasında İmzalanan Savunma İşbirliği Anlaşması Hakkında”, http://www.mfa.gov.tr/no_39---
fransa-ile-gkry-arasinda-imzalanan-savunma-isbirligi-anlasmasi-hk_.tr.mfa, (Erişim: 6 Eylül 2013). 
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düzey yetkilileri adaya ziyaretler gerçekleştirmiş, taraflar ortak askerî tatbikatlar düzenlemiş ve 

Rum yönetimi askerî ihtiyaçlarına cevap verecek bir ortak kazanmıştır. Askerî ilişkilerin yanı sıra 

taraflar arasındaki siyasî ekonomik ve kültürel ilişkiler de ivme yakalamıştır. Bu bağlamda GKRY, 

Fransız “Commonwealth”i olarak adlandırılabilecek Fransızca Konuşan Ülkeler Örgütü’ne 

katılmış, Fransa GKRY’de ekonomik yatırımlar gerçekleştirmiş ve GKRY’nin Doğu Akdeniz’deki 

doğalgaz arama çalışmalarına destek vermiştir.72 Nitekim Fransız petrol şirketi TOTAL, GKRY’nin 

belirlediği parsellerde arama çalışmalarına başlamıştır. 

  Fransa’nın GKRY ile olan yakınlaşması Kıbrıs sorunun çözümünü güçleştiren ve Türkiye’yi 

doğrudan tehdit eder niteliktedir. Zira Fransa’nın GKRY ile yaptığı antlaşmalar, 1959 Zürih 

Antlaşması ve 1960 Kıbrıs Anayasası’na göre aykırıdır. Uluslararası hukuka aykırı olarak yapılan 

antlaşmalar, Kıbrıs sorununu olumsuz yönde daha da etkilemektedir. Fransa’nın GKRY’den askerî 

üs elde etmesi, Doğu Akdeniz’de askerî varlığını artırması ve bölge devletleri ile yaptığı tatbikatlar, 

Türkiye’nin güney sınırlarında yeni bir tehdit olarak ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bunun 

yanı sıra Fransızların eğiteceği Rum askerî ve yine Fransa’nın silahlandıracağı GKRY, KKTC’de 

yaşayan Türk vatandaşları için tehdit oluşturmaktadır. Fransa’nın GKRY’nin petrol ve doğalgaz 

arama çalışmalarına verdiği destek, GKRY’nin belirlediği münhasır ekonomik bölgelerin dolaylı 

yoldan tanınması anlamına gelmektedir. Bu durum hem Türkiye’nin, hem de KKTC’nin siyasî, 

ekonomik ve askerî güvenliğine zarar vermektedir. Fransa’nın 1915 Ermeni Olayları’nı “soykırım” 

olarak kabul etmesinden dolayı iyi yönde seyretmeyen Türk–Fransız ilişkileri, GKRY’nin 

faaliyetleri nedeniyle daha da kötüye gidebilecektir. Zira Fransa, çıkarlarını korumak adına 

GKRY’nin etkisinde kalarak Türkiye’nin AB üyeliğine engel olabilecektir. 

  Türkiye’ye yönelik diğer tehdit unsuru da Rusya kaynaklıdır. Arap Baharı ile Doğu 

Akdeniz’deki varlığı tehlike altına giren Rusya, bölgedeki varlığını devam ettirmek için Suriye’ye 

destek vermeye devam edecektir. Bunun yanı sıra Suriye’den çıkma ihtimalini de göz önünde 

bulunduran Rusya, GKRY ile yakınlaşarak bu devletle askerî antlaşma imzalayabilir, adada üs 

oluşturabilir ve GKRY’ye silah vererek adadan üs isteyebilir.  

  GKRY’nin münhasır ekonomik bölge ilan etmesi ve petrol-doğalgaz aramaya başlamasının 

neden olabileceği bir diğer sorun da bölgesel krizlerin savaşa tırmanma ihtimalidir. Zira Doğu 

Akdeniz’in, taraf devletler tarafından henüz tam olarak paylaşılmaması; buna karşın İsrail ve 

GKRY’nin petrol ve doğalgaz arayışlarına girmesi, bölgesel krizlere neden olabilecektir. Nitekim 

İsrail’in mevcut bu politikası, Lübnan’la kriz yaşamasına neden olmaktadır. Keza GKRY’nin 

politikası, Türkiye’nin daha sert tepki göstermesine ve tansiyonun yükselmesine neden 

                                                        
72 “Fransa Dışişleri Bakanı: Doğal Gazdan Faydalanma Güney Kıbrıs’ın Hakkı”, Kıbrıs365, 04.06.2013. 
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olabilecektir. Dolayısıyla düşük yoğunluklu kriz, yüksek yoğunluklu bir çatışmaya dönme 

olasılığını artırmaktadır.  

  Bir diğer sorun da keşfedilecek petrol ve doğalgazın satışından elde edilecek gelirin 

paylaşılmasına ilişkindir. Bu bağlamda özellikle etnik, dinî ve kültürel ayrışmanın yoğun olduğu 

Lübnan ve Suriye, potansiyel çatışma alanı olarak dikkat çekmektedir. Zira söz konusu devletlerde 

yaşanacak çatışma, bölgenin tamamını etkileyebilecek kapasiteye sahiptir. Bu durumda Türkiye de 

krizin içine girmek zorunda kalabilecek veya krizin içine çekilebilecektir. 

 

Sonuç 

  1900’lü yılların ikinci yarısı ile birlikte ortaya çıkan ve 1982 Birleşmiş Milletler Deniz 

Hukuku Sözleşmesi ile kurallara bağlanan münhasır ekonomik bölge kavramı, devletlere 200 mile 

varan genişlikte bir alanda hak ve yetkiler vermekte, buna karşın münhasır ekonomik bölgeye sahip 

olan devletin, üçüncü devlete zarar vermemesi, sahili bulunmayan ve coğrafî bakımdan elverişsiz 

devletlere hakkaniyet ilkesi çerçevesinde bazı haklar tanımasını öngörmektedir. Sözleşme, paylaşım 

konusuna da düzenleme getirmekte ve sahilleri bitişik veya karşı karşıya olan denizlerde tarafların 

anlaşarak çözüm bulması kuralını getirmektedir. Bununla birlikte devletler uygulamada bu kuralı 

göz ardı ederek hareket etmektedirler. Nitekim GKRY, uluslararası hukuka aykırı olmasına rağmen 

Doğu Akdeniz’de belirlediği münhasır ekonomik bölgesinde petrol ve doğalgaz arama çalışmaları 

başlatmıştır. Bunun yanı sıra GKRY’nin münhasır ekonomik bölge politikası çerçevesinde gerek 

bölge devletleri, gerekse Fransa ve AB gibi diğer aktörlerle siyasî, askerî ve ekonomik ilişkilerini 

güçlendirmesi, Türkiye’nin güney sınırlarını ve ekonomik çıkarlarını ciddi ölçüde tehdit etmektedir. 

Yunanistan’ın da GKRY örneğinden hareket ederek münhasır ekonomik bölge ilan etmek için fırsat 

kollaması ve bunu gerçekleştirmesi halinde, Türkiye’nin toplam 145.000 km2 olması gereken 

münhasır ekonomik alanı 33.000 km2’ye düşecek ve Türkiye Akdeniz’de de çok dar su yoluna sahip 

olmasına neden olacaktır. 

  Türkiye’nin güney sınırlarında ciddi bir şekilde belirmeye başlayan bu tehlikeyi bertaraf 

etmesi için birtakım adımlar atması gerekmektedir. Bu adımlardan ilki ve en acil olanı, Türkiye’nin 

münhasır ekonomik bölge politikasını belirlemek olmalıdır. Zira bölgesinin en önemli güçlerinden 

biri olan Türkiye’nin münhasır ekonomik bölge politikası, GKRY’nin politikası karşısında oldukça 

etkisiz kalmaktadır. Ayrıca Ankara’nın politikalarını GKRY’nin yaptığı hamlelere karşılık üretmesi 

nedeniyle Türkiye aleyhinde olan gelişmeleri engellemekte zorlanmaktadır. Binaenaleyh Türkiye 

acilen münhasır ekonomik bölge politikası belirlemelidir. 

  Türkiye’nin atması gereken ikinci adım Doğu Akdeniz’de kendi münhasır ekonomik 

bölgesini belirlemesidir. Bu bağlamda Türkiye, GKRY’nin izlediği politikanın benzerini izleyerek 
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Doğu Akdeniz’e kıyısı olan Suriye, Mısır, Lübnan, İsrail ve Libya ile münhasır ekonomik bölge 

antlaşmaları yapacak konuma gelmelidir. Bu antlaşmalar sonucunda Türkiye’nin münhasır 

ekonomik bölgesi, GKRY ve Yunanistan’ın aleyhine gelişecek şekilde büyüyecek ve 189.000 

km2’ye çıkacaktır. Türkiye’nin yapacağı antlaşmalar, elini kuvvetlendirecek ve olası bir pazarlık 

durumunda kendi egemenliği altında olması gereken 145.000 km2’lik alan, yerine 33.400 km2’lik 

alanı pazarlık konusu haline getirebilecektir. 

 

Şekil: 12: Türkiye’nin GKRY’nin Tezleri Doğrultusunda Hareket Etmesi Halinde Münhasır 

Ekonomik Bölgesi 

 

 

Kaynak: Yaycı, a.g.m., s. 50. 

 

  Türkiye’nin atması gereken üçüncü adım, Doğu Akdeniz’e kıyısı olan devletlerle ilişkilerini 

geliştirmek olmalıdır. Bu bağlamda Türkiye, Suriye’ye ilişkin politikalarında Esad rejiminin devam 

etme ihtimalini de düşünmelidir. Bunun yanı sıra Mısır politikası da gözden geçirmelidir. Özellikle 

askerî darbelere maruz kalan Türkiye’nin, Mısır’da gerçekleşen darbeye tepki göstermesi ve darbe 

karşıtlarına karşı gerçekleştirilen katliamları tasvip etmemesi kabul edilebilecek bir husustur. 

Mamafih, Türkiye, duygusal, ahlâkî veya değerli yalnızlık gibi politikalar yerine realist politikalar 

izlemeli ve Mısır’daki mevcut rejimin varlığını koruma ihtimalini göz önünde bulundurarak 

politikalar belirlemek zorundadır. Aksi takdirde Türkiye’yle ilişkilerin kötü olduğu Suriye ve Mısır, 

GKRY ile başta münhasır ekonomik bölge antlaşması olmak üzere Türkiye’yi zor durumda 

bırakabilecek antlaşmaları imzalayabilecek ve bu durum, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki 

güvenliğini ciddi ölçüde sarsabilecektir.  

  Dolayısıyla Türkiye, makro düzeyde enerji güzergâhı, mikro düzeyde ise Ceyhan’ın ve 

İskenderun Körfezi’nin enerji üssü olma politikasını tehlikeye düşürecek politikaları engellemek 

zorundadır. Her ne kadar GKRY’ye kurulması planlanan doğalgaz terminalinin ve Türkiye’yi 
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bypass ederek yapılacak boru hatları projelerinin yüksek maliyetlere sahip olsa da yapılabilecek 

nitelikte olması dikkat çekicidir. Türkiye’nin bu projeleri engellemesi için son keşiflerle önemli 

doğalgaz rezervlerine sahip olan İsrail ile ilişkilerini düzenlemesi gerekmektedir. İsrail ile ilişkilerin 

düzenlenmesi, doğalgazın Türkiye üzerinden uluslararası piyasaya sunulmasını kolaylaştıracaktır. 

Bu durum, Türkiye’nin mevcut makro ve mikro enerji politikalarında başarıya ulaşma ihtimalini 

artıracaktır. 

  Türkiye’nin atması gereken bir diğer adım da Doğu Akdeniz’deki caydırıcılığını 

koruyabilmek ve artırabilmek için bölgedeki askerî varlığını artırmak olmalıdır. Bölgede GKRY, 

İsrail ve Yunanistan arasındaki askerî yakınlaşmanın oluşturduğu tehdit düzeyinin asgarî seviyeye 

çekilmesi için Türkiye’nin Akdeniz’de güçlü bir donanmaya ihtiyacı vardır. Güçlü bir donanmaya 

sahip Türkiye’nin siyasî olarak da güçlü durması, başta GKRY olmak üzere Yunanistan ve diğer 

devletlerin Doğu Akdeniz’deki manevra kabiliyetini sınırlandırabilecektir. Bu bağlamda Türkiye, 

maliyetli olmasına rağmen donanmasını kuvvetlendirmelidir. Bunun yanı sıra KKTC’deki 

askerlerini çözüm için pazarlık konusu haline getirmemelidir. Zira KKTC, Türkiye’nin güney 

bölgelerinin korunması için olmazsa olmaz önemde bir mevkidedir. Buna karşın AB, Kıbrıs’ta 

çözüme ulaşmak için Türk askerinin KKTC’den çekilmesini istemektedir. Türkiye’nin KKTC’deki 

askerî varlığına son vermesi, AB’nin Doğu Akdeniz’deki hakimiyetini tam olarak sağlamasına 

olanak sağlayacak, buna karşın Türkiye’nin ülke güvenliğini zaafa düşürecektir. Bu sebepten ötürü 

Türkiye, KKTC’deki varlığını devam ettirmelidir. 

  Son olarak atılması gereken bir diğer adım da Doğu Akdeniz’de petrol ve doğalgaz arama 

çalışmalarına ilişkin olmalıdır. Türkiye, petrol ve doğalgaz arama konusunda da GKRY’nin 

gerisinde kalmış ve GKRY’nin petrol şirketlerine sondaj izni vermesi üzerine TPAO’ya, bölgede 

çalışma izni vermiştir. Bunun yerine Türkiye ve KKTC gerek TPAO, gerekse diğer petrol 

şirketlerine arama ve sondaj izni vererek bölgedeki etkinliğini artırmalıdır. 

  Doğu Akdeniz’in en büyük sahil şeridine sahip olan ve bölgesinin en güçlü devletlerinden 

biri konumunda bulunan Türkiye’nin, GKRY’nin politikaları karşısında müşkül durumda 

kalmaması için acilen önlemler alması ve uzun vadeli planlar belirlemesi gerekmektedir. Başta 

2023 yılı hedefleri olmak üzere Türkiye’nin uzun vadeli planlarını gerçekleştirmesi için Doğu 

Akdeniz’de belirlenen oyunları oynayan oyuncudan ziyade, bölgede ulusal menfaatlerini azamî 

düzeyde gözetecek şekilde biçimlendiren oyun kurucu olması elzemdir. 
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ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE “GÜVENLİK İKİLEMİ” VE SURİYE’NİN TÜRKİYE 

İÇİN OLUŞTURDUĞU TEHDİT 

 

Zafer Yıldırım* 
 
 

Giriş 

İnsanlığın tarihi kadar eski olan güvenlik olgusu, yerleşik düzene geçilmesi neticesinde, 

korunmadan barınmaya kadar insanoğlunun tüm eylemlerini kapsar hale gelmiştir. Güvenlik 

ülkelerin dış politikalarını belirlerken temel unsur olmuş ve uygulanan tüm dış politikaları da 

etkilemiştir. Soğuk Savaş sonrasında çevreden iletişime, ulaşıma kadar birçok alanda güvenliğin 

sağlanması önemli hale gelmiştir. 

Devlet merkezli güvenlik politikaları, 1990 sonrasında çevre güvenliği, haberleşme 

güvenliği, sağlık ulaştırma gibi daha birçok alana da yayılmıştır. Ülkelerin güvenliklerini sağlama 

yönünde attığı pasif ve aktif adımlarının iki sonucunun olduğu görülmektedir. İlki ülkelerin 

güvenliği sağlama yönünde güç merkezli politikalar yerine uluslararası barışı sağlama, sorunları 

barışla çözme gayretlerinin hasım ülke veya ülkeler tarafından zafiyet olarak görülebileceğinden 

duyulan kaygıdır. İkinci sonucu ise güç merkezli güvenlik önlemlerinin hasım ülke veya ülkelerin 

kendilerini zafiyet içinde görmelerine neden olması güvenliklerini sağlamak için savunmalarını 

sizin gücünüzün iki katına çıkarma gayretine girmeleridir. Bu durum hasmınız veya hasımlarınızı 

bu kez sizin benzer şekilde yorumlamanızla bu sarmalın artan ölçüde gerginlik yaratarak devam 

etmesine neden olmaktadır. Sonuçta ise taraflardan birisi “önleyici saldırı” ile bu sarmalı sona 

erdirmek için harekete geçmektedir. Çalışmada uluslararası ilişkiler literatüründe “güvenlik ikilemi” 

olarak tanımlanan bu sonucun analizi yapılacak ve sonuçta ise Türkiye’nin Suriye siyaseti bu analiz 

etrafında yorumlanacaktır. Çalışmanın ilk bölümünde tarihten günümüze güvenlik olgusu 

irdelenecektir. ikinci bölümde güvenlik konusunda geliştirilen ve bugün tartışılan görüşler 

incelenecektir. Çalışmanın son bölümünde ise “güvenlik ikilemi” bu konudaki çalışmaları ile öne 

çıkan Robert Jervis’in analizleri etrafında değerlendirilecek ve Türkiye’nin Suriye siyaseti bu 

perspektiften incelenmeye gayret edilecektir. 

 

 

 

 

                                                        
* Yrd. Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü. Makalenin tam metni daha sonra yayınlanacaktır. 
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1.Güvenlik: Güven Arayışından Üretilen Güvensizlik 

 

1.1.Tarihten Günümüze Güvenlik Olgusu 

 

Thucydides’in Peleponezya Savaşları isimli eserinde Atina’nın artan gücünün Sparta 

üzerinde yarattığı güvenlik endişesine vurgu yapmaktadır. Realist teoride bu savaş Pers savaşları 

sonrasında Atina ve Sparta arasında sağlanan güç dengesinin Atina lehine değişmesi neticesinde, 

Atina’nın revizyonist bir politika takibi sonucunda savaş kaçınılmaz hale gelmiştir. Thukydides’in 

anlatısı “Klasik Realizm”e ilham veren örnekler içerir. Atina’nın lideri Perikles’e göre onlar 

kendilerine bir imparatorluk bahşedildiğinde, onu kabul etmede ve ondan vazgeçmeyi reddetmede, 

olağanüstü veya “insan doğasına” aykırı bir şey yapmamışlardır. Aksine Atinalılar, başat insani 

güdüler olan: prestij, korku ve çıkar temelinde hareket etmişlerdi. Atinalıların Melos’a saldırmadan 

önce aralarında geçen diyalog da önemlidir. Melosluların adaleti ve tanrıları gündeme getirerek 

Atina’yı caydırmaya çalışması karşısında, Atinalılar realizmin temel ilkesini ortaya koyan şu ünlü 

cümleyi kurar: “Güçlü olan gücünün yettiğini yapar, zayıf olan kabul etmek zorunda olduğunu 

kabul eder.” Görüldüğü gibi güç merkezli politika Antik Yunan’da ülkelerin politika üretmesinde 

doğal bir araç olarak görülürken, güçsüz içinse bu katlanılması gereken bir sonuç olarak 

algılanmıştır. Haliyle bu bakış açısı iki yönlü güvenlik kaygısını tetiklemektedir. İşgalci ülke için 

elde edilenin güvenliği, işgal edilen içinse mevcut durumun zaten güvensiz oluşu. 

 Güvenlik başlığı altında akademik ilk çalışma Ford Vakfı’nın akademik çalışmalara verdiği 

destek neticesinde 1970 ortalarında başlamıştır. Ulus-devletlerin uluslar arası ilişkilerin temel 

aktörü olarak görülmesi, realist teorinin eseri olacaktır. Onlara göre uluslararası ilişkiler, güç elde 

edinimi üzerine kurulmuştur. Yani uluslararası sistem güç etrafında yapılan mücadele döngüsüyle 

sınırlıdır. Buna bağlı olarak realistler devletlerin varlığına ilişkin güvenlik politikalarını “yüksek 

politika” olarak adlandırmışlardır. Realistlere göre uluslararası ortamda yaptırım gücü olan bir 

mekanizmanın yokluğu sistemin anarşik olmasına neden olmaktadır. Bu durumda her devlet kendi 

güvenliğini sağlama yönünde adım atmaktadır. Lakin bir diğerine güvenin olmadığı uluslararası 

ortamda ittifaklarda yeterli güvenlik sağlayamamakta ve ülkeler daha fazla güvenliğe ulaşmanın 

yolunu daha fazla güç elde ediniminde görmektedirler. Bu durum haliyle uluslararası ortamı 

germekte ve savaşların nedenini teşkil etmektedir. Soğuk Savaş dönemi yazarları için güvenlik 

olgusunun temelini ülkelerin güçleri ve çıkarları ile izah etme gayretleri, bir önceki yüzyılda 

yaşanan savaşlara engel olmamıştır. Aksine güvenlik için edinilen bu askeri güçler sorunların 

hallinde sıcak savaşları daha kolay hale getirmiştir. Neorealist Kenneth Waltz, John Mearsheimar 

gibi yazarlara göre sorunun kaynağı uluslararası sistemin anarşik yapısıdır. Mearsheimar mevcut 
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yapının çatışmaları artıracağı, oysa Soğuk Savaş dengesinin ise dünyaya istikrar getirdiğini 

savunmaktadır.  

Ülkelerin anarşik uluslararası ortamda güvenliklerini sağlamada işbirliği içine girme 

eğiliminde olacaklarını savunan görüşlerde mevcuttur. Bu görüşü savunan en önemli ekollerden 

Kopenhag Okulu; bir devletin aynı anda birden fazla güvenlik yapısının üyesi olabileceğini 

savunmuştur. Çünkü ülkelerin paylaştıkları güvenlik ihtiyaçları çeşitlilik göstermektedir. Özellikle 

küreselleşme ile birlikte artan farklı tehdit kaynakları devletleri bu işbirliklerine yöneltmiştir. 

Güvenlik ilişkileri içerisinde sınır çatışması sorunu için en makul çözüm; tekrardan güvenlik 

örgütlenmesinin oluşturulmasıdır. Devletler; ulusal güvenliklerini tehdit eden bir düşmana karşı; 

daha üst düzlemde bir koruma sağlıyorlar. Güvenlik sağlayacak bir örgütlenmeye dâhil olunması, 

büyük bir savunma şemsiyesinin parçası olmak anlamına gelmektedir. Sadece devletin kendi ulusal 

güvenliğinin en üst seviyeye çıkartılması değil; örgütünün bütününün çıkarları da önemli hale 

gelmektedir. 

Ülkelerin tek başına, ikili veya çok taraflı güvenlik şemsiyelerini kurmaları veya dâhil olmaları, 

karşısında ki devlet veya devletleri de benzer bir arayışa itmektedir. Bu durumda ise “güvenlik 

İklimi” diye adlandırılan sorun ortaya çıkmaktadır. Yani sizin güvenliğinizi sağlamak için attığınız 

her adım düşman veya düşmanlarınızın nazariyesinde güvensizlik olarak kabul edilmesidir. 

Güvenlik ikileminde uluslararası bir sorun karşısında taraflar bu sorundaki tutumlarını  “0 toplamlı 

bir oyun” olarak görüp buna uygun politikalar takip etmektedirler. Bu teori de ülke veya ülkelerin 

her iki tarafında kazançlı çıkacağı bir politika yerine kimin daha kazançlı çıkacağı temelinde 

politikalarını geliştirdikleri kurgusundan hareket ettikler kabul etmektedirler. Yani bir tarafın 

kazancına olan bir durumun diğer tarafın kesin kaybı olarak görülmesidir. Görüldüğü gibi realist ve 

neorealistler sorunun nedenini uluslararası ortamda görmekte ve çözümünü de uluslararası savunma 

örgütlerde görmektedirler.  

 

2.Güvenlik İkilemi  

 

Güvenlik İkilemini eserlerinde detaylı şekilde inceleyen Robert Jervis’e göre“güvenlik 

ikilemi” anarşik uluslararası sistemde birbirlerine rakip hedeflere ulaşma gayretinin hala neden 

savaşla sonuçlandığının anlaşılmasında anahtar rolü bulunmaktadır. Güvenlik ikilemi, bir ülkenin 

birçok manada güvenliğini artırma gayretinin diğer ülkelerin güvenliğini artırdığı ve diğer ülkelerin 

ise güvenliğini azalttığı zaman ortaya çıkar. Jarvis geliştirmiş olduğu spiral model de, yalnızca 

güvenlik arayan ülkeler arasındaki etkileşimin nasıl bir yarışmayı ateşlediği ve politik ilişkileri 

gerdiğini araştırmaktadır. İkinci olarak Jarvis ülkeler arasında güvenliğin doğası ve büyüklüğünün 
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iki farklı değişkene, savunma ve saldırı arasındaki dengeye ve saldırı ve savunma arasındaki 

farklığa bağlı olduğunu açıklamaktadır. Jarvis’e göre, uluslararası anarşi ortamı değişmemiştir. Bu 

ortamda yüksek düzeyde bir güvenliğin sağlanması önemlidir. Bu nedenle mevcut imkânlar 

içerisinde ülkelerin birbirleriyle yarışan mana da kuracakları işbirliğini cazip kılan koşullarda 

değişim görülmesi muhtemeldir. Uluslararası ortamda herkesin bir çözüm seçeneğinin olması 

durumunda dahi sorun ortaya çıkabilmektedir. Ülkeler her ne kadar statükoyu savunuyor gözükseler 

de sürekli kendilerini statükoya bağlamayacaklardır. Liderler, savunulan değerler ve akıl 

değişebilmekte, yeni fırsatlar ve tehlikeler ortaya çıkabilmektedir Sorunların olası çözümleri yeni 

sorunların nedenini de teşkil edebilir. Uluslararası ilişkilerde bir ülkenin güvenliğini artırmak için 

askeri kapasitesini artırması veya ittifak yapması halinde diğer ülkelerinde benzer ölçüler içerisinde 

buna yanıt vermeye çalışacaktır. Bu durum taraflardan hiç biri gerçekten istemese dahi taraflar 

arasında tansiyonu yükseltecek ve bir sorunun nedenini teşkil edebilecektir. I.Dünya Savaşı’na 

Avrupa’nın büyük güçleri, savaşı gerçekte istemeden ve planlamadan komşularının ittifak 

yapmaları üzerine güvensizlik hissiyle savaşa girmeye zorlanmışlardır.  

 1871’de Almanya Sedan’da Fransa’yı yenerek kendi güvenliği için büyük tehdit gördüğü 

ülkeyi madenler açısından zengin Alses loren bölgesini de alarak ülke güvenliğini sağlamlaştırmayı 

düşünmüştür. Bu durum Fransa için iki katı güvensizlik olarak algılandığı gibi, İngiltere açısından 

da bu durum Klasik güç dengesini ve uluslararası güvenliği ortadan kaldıran bir gelişme olarak 

görülmüştür. Bunu güvenlik sağlamak için silahlanma yarışı takip etmiştir. I. Dünya Savaşı 

neticesinde Almanya nın yeniden güçlenmesine mani olmak militarizmin genişlemesine engel 

olmak için Alses Loren bölgesi alınmış ağır tazminatlar getirilerek büyümesine ket vurulmaya 

çalışılmıştır. Bu şekilde Fransa daha fazla güvende olabileceğini düşünmüş, bu politikanın 

sonucunda ise Alman militarizmi kamçılanmış, Adolf Hitler için uygun bir zemin hazırlanmıştır. 

Bunu gören Fransa 1925 ve 1928’de Almanya karşısında uluslararası güvenlik aramış, ancak bunu 

bulamadığı gibi, bu dönemde ülkelerin güvenlik adına silahlanmaları da II. Dünya Savaşı’nı 

kaçınılmaz hale getirmiştir.  

Güvenlik ikilemi esas itibarıyla ulusal güvenlikteki güçlülük ve güçsüzlüğün diğer ülkeleri 

saldırı yönünde kışkırtması anlayışına dayanır. Eğer bir ülke güçlüyse savunmanın birçok alanında 

bu durum diğer ülkeleri de benzer şekilde güçlü olma yönünde kışkırtabilir. Eğer bir ülke de çok 

zayıfsa da tehlikeli durum ortaya çıkabilir. Çünkü saldırgan inanırsa ki statükocu ülkeler kapasite ve 

sorunu çözme konusunda çok zayıflarsa bu durum o ülke veya ülkeleri saldırı yapmaya teşvik 

edebilir.  

İç ve dış politika arasında bir bağlantının olduğuna veya iki ülkenin iç politikaları arasında 

bağlantı olduğunu inanıldığı zaman güvenlik arayışı ülkeleri bir tampon bölge oluşturmak için diğer 
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ülkelerin içişlerine müdahale etmeye yönlendirebilir. Robert Jarvis her ülkenin kendi içişlerinde 

egemen olmasının diğer ülkelerin içişlerine müdahale etmemesi anlamına geldiğini, bununla 

beraber herhangi bir ülke tarafından kendi içişlerinde atılan yanlış veya tehlikeli bir adımın diğer 

ülkenin sükûnetini bozabileceğini ileri sürmektedir. Bunun sonucunda ise istikrarı bozulan ülkenin, 

istikrarını bozan ülkeye müdahale etmesine neden olabilmektedir. Jarvis ülkelerin güvenlik 

ikilemine sokan hususları şöyle sıralamaktadır. 

-Bir ülkenin yıkılmasının kolay olması, ülke için daha güvenlikli bir birliğe katılma veya şüpheci 

olma veya en küçük bir provakosyonla saldırmak için daha büyük bir neden teşkil edebilir. Yıkılma 

veya kullanılma endişesinin azalması durumunda daha kolay güvenlik elde edilebilecektir. Daha az 

zarar görebilir olan bir ülke daha fazla işbirliği yapacaktır.  

-Diğer bir unsur ise ülkelerin subjektif güvenlik istekleridir. Güvenlik daha fazla ülkenin paylaştığı 

bir endişe haline gelmektedir. Ülkelerin tehdit konusundaki duyarlılıkları ve savunma ve karşı 

saldırı konusundaki hassasiyetleri artmıştır. Ülkelerin savunmalarını en üst düzeye çıkarmaları 

işbirliği imkânlarını sınırlarken, yumuşama olması yönünde atılan adımlarda bu kez savunma 

zafiyetine neden olabilmektedir. Ülkeler kendilerini güvende hissedebilecekleri bir savunma örgütü 

olması halinde diğer veya diğerlerinin silahlardaki azaltmadan memnun olacaklardır.  

-Ülkeler ani bir saldırı ile kesin sonuç alacaklarına inanmaları halinde işbirliğinden kaçınarak 

harekete geçmeyi tercih edebilirler. Saldırarak elde edilenden gelen kazancın az olacağının hesap 

edilmesi işbirliği imkânını artırmaktadır 

 

2.1. Saldırı ve Savunmadan Doğan Güvenlik İkilemi  

 

Ülkelerin dış politikaları itibarıyla revizyonist veya statükocu bir tutum belirlemiş 

olmalarının onların saldırı-savunma pozisyonlarını etkilediği düşünülmektedir. Ülkeler arasında 

gerginliklerde diğer ülke veya ülkelerin topraklarını elde etmek ve ordusunu etkisiz hale getirme 

konusundaki tutumlarını belirleyen, hasım ülkenin pozisyonu olacaktır. Yani saldırmayı düşünen 

ülke veya ülkeler savunmanın avantajının yüksek olduğuna inanmaları durumunda saldırmayacaklar 

ve statükocu ülkeler ise güvenlik ikileminin üstesinden geleceklerdir. Ancak saldırının avantajının 

olması halinde güvenlik ikilemi ihtimali yüksek olacaktır. Bu durumda statükocu ülkeler dahi 

saldırgan ülke gibi hareket etmek zorunda kalabilirler. Çünkü saldırının avantajlı olması halinde bir 

ülkenin statükocu bir dış politika belirlemesinin onu bu saldırıdan vazgeçirme konusunda yeterli 

olmayacaktır. İkinci bir durum eldeki silahların bir saldırı imkânı tanıyacak durumdaysa ve bu 

durum diğer ülke veya ülkeler tarafından fark edilmişse güvenlik ikilemi ortaya çıkacaktır. Aksi 

halde bir ülkenin kamuoyuna açık olarak silahlanması diğer ülkeleri tehdit etmeyecektir. 
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 Ülkelerin güvenliği konusunda alınan kararlarda etkili olan diğer bir unsurda “algılama ve 

yanlış algılama”dır. Bunun ilk nedeni ülkelerin hasım tarafın gücü konusundaki yanlış 

algılamalarıdır. Ülkeler genelde kendi güçlerini hasım ülkenin gücünün yarısı, hasım ülkenin 

gücünü ise kendi gücünün iki katı görme eğilimindedirler. 

 

2.2. “Algılama ve Yanlış Algılama” 

 

Robet Jarvis’e göre “algılama ve yanlış algılama”dan doğan ilk hata hasım ülkenin güçlü ve 

güçsüz olduğuna dair yapılan analizlerdir. İkinci hata ise hasım ülkeyi olası bir saldırıdan 

vazgeçirme yönünde alınan önlemlerin hasım ülke tarafından inandırıcı görülmesi halidir. Diğer bir 

hata ise hasım ülkenin askeri kapasitesinin doğru bir şekilde analiz edilmemesidir ki, bu durum 

saldırı ihtimalini kuvvetlendirecektir. Bir ülkenin askeri imkânlarını artırması saldırganca bir 

niyetin işareti olarak görülmekte ve askeri mevcudiyetinde ki artış iki katına çıkarılarak 

değerlendirilmekte ve ona göre önlem alınmaktadır. Jarvis ülke liderlerinin yanlış algılamalarının 

çok ciddi sonuçları olabileceğini savunmaktadır. Bu algılamalarında ki hataların ise büyük oranda 

kendilerinden kaynaklandığını ileri sürmektedir. Esas hatanın ise liderlerin, hasım ülke liderlerinin 

de mevcut durumu kendisinin gördüğü gibi gördüğü ve niyetlerinin kendi bildiği şekilde olduğunu 

düşünmelerdir. Liderler, gelen veriler ve alınan kararların isabetleri konusunda bir araştırma yapma 

hususunda isteksiz oldukları gibi aksi verilere de güven duymamaktadırlar. Algılamalarda ki bu 

hatalar, özellikle durumun acil, tehdidin büyük olması ve teknolojinin sağladığı silahların sağladığı 

yıkım gücünün büyük olması durumunda artmaktadır. 

 

3. Türkiye’nin Suriye Siyaseti ve Güvenlik İkilemi 

 

Türkiye’nin Suriye politikası yukarda uzun bir şekilde izah edilmeye çalışılan “güvenlik 

ikilemi” perspektifinden analiz edildiğinde şu hususların öne çıktığı görülmektedir: 

Suriye’de ki gelişmelerin kendi iç istikrarı üzerinde olumsuz sonuçları olacağından duyduğu 

kaygıdır. Bu endişenin rasyonel olduğuna duyulan güvenin artması halinde saldırı ihtimali de o 

oranda artabilmektedir. 

 Suriye’deki mevcut rejimin devamını tamamen kendi aleyhine görmesi, yani sorunu “0 

toplamlı oyun” çerçevesinde analiz etmesidir. Buda Türkiye’nin tutumunda etkin olabilecek diğer 

bir unsur olabilir. Türkiye kendi güvenliğini sağlama hususunda saldırı veya savunmanın mı mevcut 

durumda daha avantajlı olduğuna karar vermesi sorun konusunda ki tutumunda önemli olacaktır. 



920 
 

Suriye’de ki gelişmelerin Türkiye tarafından ulusal bütünlüğüne ve varlığına yönelik bir 

tehdit olarak görülmesi ve uluslararası ortamın ve ittifak bağlarının bunu engellemeyeceğini 

düşünmesi durumunda daha fazla provakosyonlara açık hale gelme ihtimali ortaya çıkacaktır. Lakin 

bu şekilde analiz hiçbir karar alıcı tarafından yorumlanmadığı için uzak bir ihtimal olarak görmek 

gerekir. 

Türkiye’nin savunmaya ve ülke güvenliğine yönelik olarak aldığı tedbirlerin aynı zamanda 

bir saldırı kapasitesi sağlaması, ciddi bir güvenlik ikilemi ortaya çıkabilecektir. Yani Türkiye’nin 

edindiği silahların Suriye tarafından kendisinin ikinci vuruş kapasitesini etkisiz hale getirmeye 

yönelik bir adım olarak algılanması durumudur. Bu nedenle Türkiye’ye NATO tarafından 

yerleştirilen füzesavar füze sistemi “patriot”lar konusunda Rusya Federasyonu ve İran tepki 

vermiştir. Ancak bu hususta Türkiye ve NATO bu sistemlerin tamamen olası bir saldırı için 

yerleştirildiği konusunda güvence vermişlerdir. Lakin bu durum her iki ülkenin de bu konuda ki 

endişesini giderememiştir. Ancak Türkiye’nin bu savunma sistemlerini yerleştirmemesi durumunu, 

ülke güvenliği açısından zafiyet olarak görmesi bir başka güvenlik ikilemine neden olacaktır. 

Türkiye’nin “subjektif” güvenlik ihtiyaçlarında artış olması ihtimali mevcuttur. Bu durum 

tamamen Suriye’de ki gelişmelerle sınırlı olmayan şekilde mevcut uluslararası ortama olan 

güvensizlikten kaynaklanabilir. Bu durum Türkiye’nin işbirliğinden kaçınma, kendi güvenliğini, 

savunmasını daha fazla güçlendirerek sağlama şeklinde gerçekleşecektir ki, buda mevcut ilişkiler 

zemininde yakın bir olasılık olarak görülmemektedir. 

Diğer bir unsur Türkiye’nin Suriye’de ki mevcut durumun kendisi için yarattığı tehdit 

karşısında saldırının savunmaya göre daha avantajlı olduğu ve kesin sonuç alacağına inanması ve 

bu yönde adım atması halidir. Bu yönde alınacak bir karar mevcut koşullarda siyasi bir karar 

olacaktır. 

Türkiye’nin statükocu bir dış politika takip ediyor olmasına karşın Suriye ile ilgili 

gelişmelerde saldırgan bir tutumda sergileyebilir. Mevcut savunmasının Suriye için caydırıcı 

olduğunun Suriye tarafından da kabul edildiğine duyulan güven, Türkiye’yi böyle bir adım 

atmaktan alıkoyacak ve diğer statükocu ülkelerle işbirliğini kuvvetlendirecektir. Ancak burada 

belirtilen ihtimal ancak Suriye’nin Türkiye’ye yönelik bir saldırı emelinin olması durumunda 

geçerlidir. 

Türkiye saldırının kesin avantajlı olduğu ve Suriye’deki sorunu çözeceğine inanması halinde 

statükocu dış politikasını terk etmeden saldırıya geçmesi halidir. Ancak böyle ihtimalin 

uygulanması ciddi bir güvenlik ikilemi” yaratacaktır. Çünkü bu sizin silahlanmanızın saldırı 

yönünde olduğunu gösterecek ve bir ülkeyle sınırlı olmayan şekilde diğer ülkeleri de silahlanma 

yönünde teşvik edecektir. 
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Son olarak belirtilmesi gereken unsur ise Türkiye’nin Suriye’nin kendisine yönelik 

tutumunu “algılama ve yanlış algılaması halidir” Bu durum siyasi karar alıcıların Suriye’nin 

Türkiye politikası konusunda algılamalarında yanlışlığın olması durumunda ortaya çıkacaktır. 

Bunun için Türkiye’nin kendisini Suriye karşısında zayıf görmesi ve Suriye’nin gücünü ise mevcut 

olandan iki kat fazla olarak görmesi gerekecektir. Bu durumda Türkiye’nin saldırı ihtimalinin 

kuvvetli hale geleceği söylenilebilir. Türkiye böyle bir algılama durumunda askeri kapasitesini 

artırmaya çalışacaktır. Ancak buda Suriye’nin benzer şekilde hareket etmesine neden olacaktır. 

Elbette ki bu ihtimalin vücut bulması yukarda açıklandığı gibi tamamen Suriye’nin gücü ve 

niyetleri hususunda “algılama ve yanlış algılamaya” bağlı olacaktır. Böyle bir ihtimalin 

gerçekleşmesinde oluşacak stresin büyüklüğü, karşı tarafın elindeki modern silahların kapasitesi de 

önemlidir. 

 

Sonuç  

 

Ülkelerin herhangi bir düzenleyici otoritenin olmadığı ve bu nedenle “anarşik” olarak tanımlanan 

uluslararası ortamda güvenliklerini sağlama yönünde aktif ve pasif tedbirler almaktadırlar. Alınan 

bu önlemlerin savunma veya saldırıya dönük oluşu birçok değişkene bağımlıdır. Ülkeler arasında 

güven yapıcı örgütlenmelerin tesis edilmesi ve uluslararası hukukun tüm ülkeleri bağlayıcı ve 

kapsayıcı şekilde yaygınlaştırılması mevcut uluslararası ortamı “anarşik” yapısından 

uzaklaştırabilir. Bu yönde kaydedilen gelişme daha güvenli bir ülke ve dünyanın sağlanması 

konusunda ülkelerin siyasi karar alıcılarını ikna edebilir.Aksi hal ise çalışmada uzun bir şekilde izah 

edildiği gibi sıcak çatışmaların farklı nedenler dahilinde yaşanmasına vesile olacaktır. 

Türkiye’nin Suriye’ye yönelik politikası da resmi olarak güvenliğin sağlanması ve mevcut devam 

eden insan kıyımına son verilmesi ve meşru bir yönetimin kurulması etrafında şekillenmektedir. 

Ancak şu hususa dikkat etmek gerekir. Güvenlik uluslararası literatürde kendi ülke sınırlarınızdan 

başlamakla birlikte bitişi kendi gücünüz oranında diğer ülke sınırları içine kadar yayılmaktadır. Bu 

nedenle Türkiye’nin siyasi karar alıcılarının ülke güvenliğinin sınırlarını nerede gördükleri 

önemlidir.
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PYD’NİN SURİYE’NİN KUZEYİNDEKİ FAALİYETLERİ VE TÜRKİYE 
 

PYD’s Activities in Northern Syria and Turkey 
 
 

Bekir Ünal*, Erdem Kaya** 
 
 

Özet: 

Suriye’deki iç savaş, PKK/KCK’nın bu ülkedeki uzantısı olan Demokratik Birlik Partisi’nin (PYD) 

güçlenmesine ve ülkenin kuzeyinde fiilen özerk bir yönetim kurma teşebbüsüne yol açmıştır. Esed 

rejiminin Özgür Suriye Ordusu’na karşı ve Suriye Kürtlerinin muhalefet saflarına katılmasını 

engellemek amacıyla PYD’ye sağladığı destek, bu örgütün bölgedeki Kürtleri baskı altına aldığı ve 

Kürt siyasi aktörleri sindirmeye çalıştığı bir sürece hizmet etmiştir. PKK/KCK terör örgütü, 

Türkiye’de devam eden çözüm sürecini istismar ederek PYD yapılanmasına ağırlık vermekte, Orta 

Doğu’da dört parçalı bağımsız bir Kürdistan kurma hedefinin Suriye ayağını gerçekleştirmeye 

çalışmaktadır. Bu makalede, PKK/KCK’nın devletleşme hedefi, Suriye’nin kuzeyindeki 

yapılanması ve faaliyetleri incelenmekte, PYD’nin Türkiye ve Suriye’nin güvenliğine ve toprak 

bütünlüğüne arz ettiği tehdit değerlendirilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Türkiye’nin güvenliği, Suriye krizi, KCK, PKK, PYD 

 

Abstract: 

The Syrian civil war has generated the circumstances under which the PYD (Democratic Union 

Party), the PKK/KCK’s offshoot in this country has gained strength and attempted to establish an 

autonomous administration in the north. As the conflict unfolded, the Assad regime supported PYD 

against the Free Syrian Army and to prevent the Syrian Kurds from joining the opposition. The 

regime’s support has enabled the PYD to stunt the Syrian Kurds’ inclination towards opposition 

movement and to terrorize the Syrian Kurdish political actors.  The PKK/KCK terrorist organization 

is exploiting the settlement process in Turkey to concentrate PYD’s institution-building in northern 

Syria to initiate the establishment of an independent Kurdistan in the Middle East. This article 

analyzes the PKK/KCK’s state-building project and organizational structure in northern Syria, and 

asserts that PYD is a looming threat against Turkey and Syria’s territorial integrity and security.   

Keywords: Turkey’s security, Syria crisis, KCK, PKK, PYD 
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GİRİŞ 

Suriye’de Esed rejiminin Mart 2011’de başlayan kitlesel gösterileri silahlı kuvvetle bastırma 

girişimi muhalefetin silahlanmasına yol açmış, çatışmalar kısa süre içinde iç savaşa dönüşmüş ve 

rejimin ülkenin kuzeyindeki egemenliği fiilen sona ermiştir. Esed rejimi, krizin ilk dönemlerinde 

Özgür Suriye Ordusu’nun elde ettiği üstünlük karşısında ülkenin kuzeyinden çekilirken bu bölgede 

PKK/KCK1 terör örgütüyle işbirliğine yönelmiştir. Baas rejimi, gerek ülkenin kuzeydoğusundaki 

Kürtlerin muhalefet saflarına katılmasını engellemek gerekse Özgür Suriye Ordusu’nun bu 

bölgedeki etkinliğini sınırlandırmak maksadıyla PKK/KCK’ya destek sağlamıştır. Rejimin aynı 

zamanda örgütü, muhalefetin siyasi ve askeri açıdan teşkilatlanmasına destek veren Türkiye’ye 

misilleme yapmak amacıyla desteklediği değerlendirilmektedir.   

PKK/KCK ise Suriye krizi ile birlikte bu ülkedeki uzantısı olan PYD’yi (Demokratik Birlik 

Partisi) güçlendirmeye, böylece Orta Doğu’da tesis etmeyi planladığı bağımsız devletin Suriye 

ayağını inşa etmeye odaklanmıştır. Terör örgütü 2012’de Türkiye’ye karşı dağdaki silahlı güce 

dayalı “devrimci halk savaşı” kurgusuyla başlattığı saldırılardan netice alamayınca Suriye’nin 

kuzeyindeki etkinliğini artırabileceği şartların ortaya çıkmasını amaçlamış, örgütün dağ kadrosu ve 

Öcalan çözüm sürecini bu çerçevede kullanmayı tasarlamıştır. PKK/KCK böylece dağa çıkardığı 

çocuk ve gençlerin bir bölümünü Suriye’ye göndermeye ve PYD’nin bu ülkedeki özerk yönetim 

kurma girişimine ağırlık vermeye başlamıştır. Terör örgütü bu süreçte gerek Türkiye’de gerekse 

dünya kamuoyunda PYD’nin Suriye’nin kuzeyinde güçlenen varlığını ve özerk yönetim kurma 

çalışmalarını “Rojava Devrimi” ifadesiyle takdim etme çabası içine girmiştir. Terör örgütünün 

böylece ülkenin kuzeyindeki örgütlenmesine ve özerklik teşebbüsüne, Suriye Kürtlerinin iradesiyle 

gerçekleşen bir halk devrimi görüntüsü kazandırmaya çalıştığı müşahede edilmektedir.    

PKK/KCK’nın yöneticileri ve örgütün siyasi kanadı niteliğinde faaliyet gösteren BDP, 

Suriye’nin kuzeyinden bahsederken “rojava” (batı) ifadesini tercih etmektedir. Örgütün yayın 

organlarının, Suriye Kürtlerinin yaşadığı bölgelerde daha önce kullanılmayan ve bölgedeki mevcut 

                                                        
1 Terör örgütü 2007’den itibaren KCK (Kürdistan Topluluklar Birliği) unvanını kullanmaktadır. Ancak örgüt 
kastedilirken hala PKK ifadesi tercih edilebilmekte, KCK ifadesi ise hatalı biçimde örgütün şehirlerdeki siyasi 
yapılanması anlamında kullanılmaktadır. Terör örgütünün hâlihazırdaki adı KCK’dır. KCK, örgütün silah bırakarak 
siyasi bir harekete dönüşme hedefi doğrultusunda geliştirdiği bir yapı değil, silahlı kuvvetine yasal çerçeve kazandırmak 
ve devletleşmek gayesiyle tesis ettiği kümülatif örgütlenmenin adıdır. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, 2011/30790 sayılı 
kararla KCK adlı yapılanmanın PKK ile iltisaklı terörist bir yapılanma olduğuna hükmetmiştir. Nitekim Öcalan da bu 
ilişkiyi “PKK, KCK’dır” şeklinde özetlemektedir. PKK ise mevcut KCK yapılanmasında sözde yasama erkinden 
sorumlu Kongra-Gel’in altında örgütün “ideolojik ve ahlaki aygıtı” şeklinde konumlandırılmıştır. Bu nedenle bu 
çalışmada medyada ve ilgili literatürdeki kullanım da göz önünde bulundurularak 2007 sonrası örgüt kastedilirken 
PKK/KCK ifadesi tercih edilmektedir.    
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yer adlarıyla bir ilişkisi bulunmayan bu ifadeyi tedavüle sokma çabası dikkat çekmektedir. 

Medyada bu kelimenin doğal bir yer adı gibi kullanılması ise Suriye’nin kuzeyinin “rojava” 

ifadesiyle özdeşleşmesine neden olmakta, PYD lehine yürütülen propagandaya dolaylı biçimde 

hizmet etmektedir. Terör örgütünün “rojava” ifadesini kullanılmasını sağlayarak bu bölgenin 

Suriye’nin bir parçası değil, KCK örgütlenmesi çerçevesinde tasarlanan bağımsız devletin batı 

bölgesi olduğu yönünde bir algı inşa etmeye çalıştığı değerlendirilmektedir. Nitekim KCK projesi 

batıda (rojava) Suriye’nin kuzeydoğusunu, kuzeyde (bakur) Türkiye’nin doğu ve güneydoğu 

bölgelerini, güneyde (başur) Irak’ın kuzeyini ve doğuda (rojhilat) İran’ın kuzeybatısını ihtiva 

etmektedir.      

 

1. KCK’NIN TESİSİ  

PKK terör örgütü, 1978 yılında Orta Doğu’da Marksist-Leninist ideolojiye dayalı birleşik 

bağımsız bir Kürdistan kurmak ve bölgedeki Kürt toplumlarını bu hedef doğrultusunda 

dönüştürmek maksadı ile kurulmuştur. Yerel, bölgesel ve küresel şartlara bağlı olarak eylem 

yöntemlerinde, yapılanmasında, stratejisinde değişikliklere giden terör örgütü, farklı söylemler 

geliştirse de Orta Doğu’da bağımsız bir Kürdistan hedefinden vazgeçmemiş, 2000’li yıllardaki 

siyasallaşma sürecini müteakiben devletleşme aşamasına geçmeye teşebbüs etmiştir. Örgüt, 

1999’da Öcalan’ın Türkiye’ye getirilmesinden Haziran 2004’e kadar tek taraflı ateşkes uygulamış, 

bazı dış aktörlerin yönlendirmesiyle ve Öcalan’ın cezaevinden avukatları aracılığıyla gönderdiği 

talimatlar doğrultusunda devletleşme faaliyetlerine başlamıştır. Bu süreçte Öcalan’ın serbest 

bırakılmasını temel hedeflerinden birisi haline getiren örgüt, PKK’nın terör listelerine girmesiyle 

farklı isimler kullanarak siyasallaşma sürecine girdiği yönünde bir izlenim oluşturmaya çalışmıştır. 

Nisan 2002’den itibaren KADEK, Kasım 2003’ten itibaren KONGRA-GEL, Mart 2005’ten itibaren 

KKK (Koma Komalen Kürdistan) isimlerini tercih eden terör örgütü, Mayıs 2007’de KCK (Koma 

Civaken Kürdistan) unvanını kullanmaya başlamıştır.  

Terör örgütü, Orta Doğu’da dört parçalı bağımsız bir Kürdistan hedefine yönelik, 2002’de 

Irak’taki kolu PÇDK’yı (Partiya Çaresera Demokrati Kürdistan-Kürdistan Demokratik Çözüm 

Partisi), 2003’te Suriye’deki uzantısı PYD’yi (Partiya Yekitiya Kürdistan-Kürdistan Demokratik 

Partisi) ve İran’daki uzantısı PJAK’ı (Partiya Jiyane Azade Kürdistan-Kürdistan Özgür Yaşam 

Partisi) kurmuştur. Örgüt devletleşme faaliyetlerinin Türkiye ayağını Aralık 2004’ten itibaren 

TÜDEK (Türkiye Demokratik Ekolojik Toplum Koordinasyonu), Mart 2005’ten itibaren TK 

(Türkiye Koordinasyonu) adı altında yürütmüş, Kongra-Gel’in Nisan 2006’daki 4. Genel 
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Kurulu’nda TK isminin TM (Türkiye Meclisi) olarak değiştirilmesi yönünde karar almıştır. Terör 

örgütü, Kasım 2006’da KKK/TM’nin yeniden yapılandırılması ve gelecek dönem faaliyetlerinin 

planlanması amacıyla İstanbul’da Bağcılar DTP ilçe binasında bir konferans düzenlemiş, bu 

konferansta Türkiye’deki TM yapılanmasının aynısının İran, Irak ve Suriye’de de hayata 

geçirilmesini kararlaştırmıştır. Mayıs 2007’den itibaren KCK ismini alan örgüt, devlet inşa 

faaliyetlerinin Türkiye ayağını KCK/TM adı altında icra etmeye, PJAK, PÇDK ve PYD üzerinden 

de diğer üç ülkedeki devletleşme sürecini yürütmeye başlamıştır.  

Terör örgütü, ilk etapta “demokratikleşme” söylemiyle Türkiye, İran, Irak ve Suriye’de 

özerklik elde etmeyi ve bu özerk yönetimlerin merkezi devletlerle birlikteliğini konfederal düzeye 

çekmeyi amaçlamaktadır. Örgüt sonrasında ise etnik milliyetçilik temelinde bağımsızlığa giden 

nihai aşamaya geçmeyi ve Orta Doğu’da bu özerk bölgelerin parçalarını oluşturduğu müstakil bir 

konfederal sistem ihdas etmeyi tasarlamaktadır. Nitekim örgütün Türkiye, İran, Irak ve Suriye’deki 

uzantılarını 2005’ten itibaren KKK kapsamında, 2007’den itibaren ise KCK yapılanması 

kapsamında bu hedefe sevk ettiği, dört ülkedeki eylem stratejilerini bir bütünlük içinde belirlediği 

müşahede edilmiştir. ABD’nin Irak’ı işgali döneminde bu ülkedeki varlığını güçlendirerek 

Türkiye’deki terör eylemlerine ağırlık veren örgüt, Arap ayaklanmaları başlayınca Türkiye’ye karşı 

dağdaki silahlı güce dayalı “devrimci halk savaşı” stratejisini uygulamaya çalışmıştır. Suriye krizi 

sürecinde ise terör örgütünün, Esed rejimi ve Tahran’ın desteğiyle PYD’nin güçlenmesine 

odaklandığı, Türkiye’de ateşkes ilan ederek Suriye’nin kuzeydoğusundaki devletleşme faaliyetlerini 

hızlandırdığı gözlemlenmektedir.  

 

2. ÖRGÜTÜN STRATEJİSİNDE BEŞİNCİ SAFHA: DEVLETLEŞME 

Dünyada etnik ayrılıkçılığa dayalı ortaya çıkan diğer terör örgütleri gibi PKK da uzun 

vadede bağımsız bir devlet kurma hedefiyle hareket etmiş, eylem stratejilerini bu nihai hedefe 

yönelik tayin ve tatbik etmeye çalışmıştır. PKK terör örgütünün Türkiye’de yoğun terör eylemlerine 

başladığı 1984’den bugüne takip ettiği strateji incelendiğinde, bu stratejinin örgütün hedefleri ve 

güvenlik güçleri karşısındaki hezimetlerine bağlı olarak beş safhaya ayrıldığı görülmektedir. PKK, 

Türkiye’de terör eylemlerine başladığı ilk safhada (1984-1989) Güneydoğu Anadolu’daki Kürt 

kökenli vatandaşları sindirmeyi ve Kürtleri temsil iddiasıyla ortaya çıkan diğer örgütleri etkisiz hale 

getirmeyi hedeflemiştir. Örgütün bu hedefinde nispeten başarılı olduğu, yoğun terör saldırıları 

gerçekleştirerek bölge halkını belirli ölçüde sindirdiği ve diğer oluşumları etkisizleştirdiği 

gözlenmiştir. PKK terör örgütü ikinci safhada (1989-1995) gerilla aşamasına geçmeyi, bölgede 
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sınırlı bir toprak hâkimiyeti ve halk desteği kazanmayı hedeflemiştir. Örgüt ikinci safhadaki bu 

hedeflerinde ise başarısız olmuş, Türkiye sınırları içinde herhangi bir bölgede hâkimiyet kuramadığı 

gibi Kürt kökenli vatandaşlar da örgütün yanında yer almamış ve Irak’ın kuzeyine göç etmeyi 

reddetmiştir. Ancak diğer taraftan ilk iki safhada Türkiye’nin teröristle mücadele ile sınırlı terörle 

mücadele anlayışının ve güvenlik güçlerinin yanlış uygulamalarının örgütün militan kazanmasına 

yol açtığı ifade edilebilir.2  

Terör örgütü, ikinci safhadaki tecrübeden hareketle üçüncü safhada (1995-1999) batıdaki 

büyük kentleri kapsayacak şekilde Türk-Kürt ayrışmasını tetikleyecek yoğun terör eylemlerine 

yönelmiştir. PKK, üçüncü safhada Türk milliyetçiliğinin radikalleşmesine hizmet edecek ve 

Türklerin Kürtlere karşı tepki vermesine yol açabilecek eylemlere odaklanmış, ancak bu hedefinde 

de büyük ölçüde başarısız olmuştur. Türklerle Kürtler arasındaki ortak kültürel değerler ve ortak 

tarihi tecrübe örgütün bu maksadını boşa çıkarmış, iki topluluk arasında kutuplaşma 

gerçekleşmemiştir. Türk-Kürt birlikteliğini ifsat projesi akim kalan terör örgütü, bu safhada 

güvenlik güçleri karşısında ağır kayıplar vermiş, salt silahlı bir örgütlenme ile netice alamayacağını 

idrak etmiştir. PKK terör örgütü, Öcalan’ın yakalanarak Türkiye’ye getirilmesi üzerine de 

siyasallaşma ağırlıklı bir strateji takip etmiştir. Dördüncü safha olarak tanımlanabilecek bu süreçte 

(1999-2005), Öcalan muhtemel bir idam kararının önüne geçmek ve PKK’nın çözülmesini 

engellemek için örgüte Kuzey Irak’a çekilme talimatı vermiştir. Terör örgütü, bu safhada TAK gibi 

farklı isimler altında terör eylemlerine devam ederken KONGRA-GEL ve KADEK unvanlarıyla 

meşru bir siyasi hareket hüviyeti kazanmayı hedeflemiştir. 2004’te tek taraflı ateşkesini bozarak 

terör eylemlerine ağırlık veren terör örgütü, siyasallaşma sürecini de canlı tutmaya çalışmış, 

Türkiye’deki Kürtlerin yegâne temsilcisi olarak muhatap alınmayı amaçlamıştır.3  

Terör örgütü siyasallaşma safhasının ardından ilk etapta KKK, daha sonra ise KCK 

örgütlenmesiyle devletleşmeye aşamasına geçmeye başlamıştır. Bu nedenle 2005 sonrası dönem 

terör örgütünün doğrudan devletleşme hedefiyle hareket ettiği beşinci safha olarak adlandırılabilir. 

Beşinci safhada örgütün kırsalda, şehirlerde ve yurtdışındaki faaliyetleri bütüncül bir nazarla 

incelendiğinde, bu faaliyetlerin bir devlet inşa projesine tekabül ettiği anlaşılmaktadır. Beşinci 

safhadaki devletleşme faaliyetlerinin ağırlık merkezi Türkiye olmakla birlikte, bu projenin İran, Irak 

ve Suriye’de Kürtlerin yoğun olduğu bölgeleri de kapsadığı gözlemlenmektedir. Nitekim şartlar 

olgunlaştığında Suriye örneğinde görüldüğü gibi diğer bölgelerdeki devletleşme faaliyetlerinin de 

hızlandırılabileceği görülmektedir. 

                                                        
2 İhsan Bal, “Türkiye’de Terörle Mücadele: PKK Örneği,” Dünyadan Örneklerle Terörle Mücadele, Der. İhsan Bal ve 
Süleyman Özeren, (17-77), (Ankara: USAK Yayınları, 2010), 42-46.  
3 İhsan Bal, “Türkiye’de Terörle Mücadele: PKK Örneği,” 46-51. 
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3. PYD’NİN BÖLGEYE YERLEŞMESİ 

Suriye krizinin yol açtığı anarşide Esed rejiminin desteği, PYD’nin ülkenin kuzeyinde hızla 

örgütlenmesine, silahlı militan sayısını artırmasına ve idari yapılar teşkil etmeye başlamasına zemin 

hazırlamıştır. Esed rejimi ilk etapta geçmişte tutuklayıp serbest bıraktığı ve ülkeye girişini 

yasakladığı PYD lideri Salih Müslim’i Suriye’ye davet etmiştir. Müslim’le gerçekleştirilen 

görüşmelerin ardından PYD’nin ülkenin kuzeyindeki diğer Kürt siyasi oluşumların aksine Esed 

rejimi lehinde bir tutum geliştirdiği, Muhaberat ve Şebbiha güçleri ile birlikte hareket etmeye 

başladığı gözlemlenmiştir.4 Nitekim 2012 yılında (İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından) 

KCK soruşturması kapsamında hazırlanan ikinci iddianamede Öcalan’ın Nisan 2011’de avukatları 

aracılığıyla Beşşar Esed’e bir işbirliği mektubu gönderdiği, mektupta PYD’ye ülkenin kuzeyinde 

sağlanacak idari yetkiler karşılığında örgütün rejimi destekleyeceğinin ifade edildiği ortaya 

çıkmıştır.5   

Esed rejimi, 2012 yılında PKK/KCK’nın ülkenin kuzeyinde yer alan İdlip, Kobani ve 

Kamışlı bölgelerinde kamp açmasına izin vermiş ve örgüt mensuplarının Irak’tan Suriye’ye girişini 

kolaylaştırmaya başlamıştır. 2012 yılının ilk yarısında PKK/KCK mensubu yaklaşık 800 terörist, 

Irak üzerinden Suriye’ye geçmiş ve PYD’nin 1000 kişilik bir silahlı kadroya sahip olmasını 

sağlamıştır. Bölgede ikamet eden Kürtlere kamplardaki silahlı eğitimlere katılma çağrısında 

bulunan PYD, Türkiye sınırında ve belirleyeceği diğer kontrol noktalarında görevlendirilecek 

militanlara ödeme gerçekleştirileceğini ilan etmiştir. Bu dönemde bölgedeki örgüt mensuplarının 

gıda ihtiyacının Esed rejimi tarafından karşılandığı, Beşşar Esed’in terör örgütü yöneticilerinden 

Fehman Hüseyin ve Mustafa Karasu ile görüşmeler gerçekleştirdiği ve bu görüşmelerde örgüte mali 

destek sözü verildiği basına yansımıştır.6         

PYD, Esed rejimi ile sağlanan eşgüdüm sayesinde 2011 yılının ikinci yarısından itibaren 

muhalefete destek sağlayan Suriyeli Kürt liderleri infaz etmeye ve Kürtler tarafından 

gerçekleştirilen rejim karşıtı protesto gösterilerini bastırmaya başlamıştır. 2011-2012 döneminde 

PYD militanları başta Geleceğin Hareketi Partisi lideri Meşal Fazıl Temo ve Bedro aşiretinin lideri 

Abdullah Bedro olmak üzere Esed rejimine muhalefet eden pek çok Kürt aktivisti öldürmüş veya 

hapsetmiştir. PYD’nin, bölgede gerek kendi aleyhinde gerekse Esed rejimi aleyhinde düzenlenen 

                                                        
4 “Suriyeli Kürt Lider: PYD’nin yüzde 80’i El Muhaberat Üyesi,” Cihan Haber Ajansı, 23 Mayıs 2013, Erişim tarihi: 12 
Nisan 2014,  http://cihan.com.tr/news/1038154-Suriyeli-Kurt-lider-PYD-nin-yuzde-80-i-El-Muhaberat-uyesi-
CHMTAzODE1NC8x. 
5 İkinci KCK İddianamesinin tam metni için bkz: “İşte Savcı’nın KCK Şeması,” Habertürk, 4 Nisan 2012, Erişim tarihi: 
13 Nisan 2014,  http://www.haberturk.com/gundem/haber/730683-iste-savcinin-kck-semasi. 
6 Arda Akın, “Esad’dan 3 Yeni PKK Kampı,” Hürriyet, 28 Temmuz 2012, Erişim tarihi: 24 Şubat 2014, 
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/21086011.asp.   
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protesto gösterilerini bastırmak için de şiddete başvurduğu gözlenmektedir. PYD militanlarının 27 

Haziran 2013 tarihinde Haseke kentine bağlı Amude kasabasında düzenlenen protestoları halka ateş 

açarak bastırmaya çalışması bu açıdan endişe vericidir. YPG, Amude’de halkın PYD’nin 

alıkoyduğu kişileri serbest bırakması için düzenlediği gösterileri ağır silahlar kullanarak bastırmaya 

çalışmış ve Kamışlı yolunu keserek yaralıların tedavi almalarını engellemiştir. Amude katliamında 

en az 6 kişinin öldüğü, 50’den fazla göstericinin yaralandığı ve PYD tarafından gözaltına alınan 

kişilerin işkenceye maruz kaldığı basına yansımıştır.     

 

4. PYD’NİN ÖZERKLİK HEDEFİ 

PYD yapılanması, PKK/KCK terör örgütünün Orta Doğu’da gerçekleştirmeyi planladığı 

“Bağımsız Birleşik Kürdistan” projesinin Suriye ayağına tekabül etmektedir. Terör örgütü, KCK-

TM ile Türkiye’nin doğu ve güneydoğusunda, PJAK ile İran’ın kuzeybatısında ve PÇDK ile Irak’ın 

kuzeyinde amaçladığı özerklik taktik ara hedefine Suriye’nin kuzeyinde PYD ile ulaşmaya 

çalışmaktadır.  

PYD’nin parti tüzüğü incelendiğinde Suriye’nin kuzeyindeki bu örgütün, KCK yapılanması 

ile bütünlük arz ettiği görülmektedir. PYD’nin parti tüzüğünde “Örgütlenme Nedir?” başlıklı 2. 

bölümde “PYD’nin Abdullah Öcalan’ı KCK’nın, Kürdistan halkının, Kongra-Gel’in ve Rojava 

Kürdistan’daki Kürt toplumunun önderi olarak kabul ettiği” ifade edilmektedir. “Örgüt Üyeleri” 

başlıklı 3. bölümün C bendinde ise “Parti üyelerinin Abdullah Öcalan’a bağlı kalarak onun 

özgürlüğü için mücadele etmesi, Kürdistan’da demokratik konfederalizm sisteminin oluşması için 

büyük çaba göstermesi gerektiği…” belirtilmektedir. Parti tüzüğünde, PYD’nin Öcalan’ı önder 

olarak gördüğü, demokratik konfederalizm stratejisinin Suriye’deki yapılanmasını oluşturmayı 

hedeflediği, Rojava adı altında KCK örgütlenmesinin bir parçası olduğu, örgüt üyesi olmak için 

“Önder Apo’ya inanmak” şartını esas aldığı ve Öcalan’ın özgürlüğünün sağlanmasının parti 

hedeflerinin arasında yer aldığı görülmektedir.7    

PYD, 2013 yılından itibaren Suriye’nin kuzeyinde Afrin, Kobani ve Cezire’de üç kantondan 

oluşan özerk bir yönetim inşa etmeye odaklanmıştır. PYD bu üç kantonda Kamışlı merkezli bir 

idari yapı tasarlamakta ve bölgedeki diğer unsurlardan da temsilcilerin yer aldığı bir kurucu meclis 

oluşturmaya çalışmaktadır. Ancak, Suriye muhalefeti ve 11 Kürt siyasi partinin üyesi olduğu Suriye 

Kürt Ulusal Konseyi PYD’nin özerklik teşebbüsüne muhalefet etmekte, PKK/KCK güdümünde 

                                                        
7 Rêziknama Partiya Yekîtiya Demoqrat (PYD) [PYD Parti Tüzüğü], 2010,  
http://www.pydrojava.net/ku/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=24&Itemid=73. 
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ülkenin toprak bütünlüğüne karşı gelişen bu tehdide tepki göstermektedir. Suriye Kürt Ulusal 

Konseyi ile birlikte hareket etmek istemeyen ve diğer Kürt partileriyle imzaladığı Erbil anlaşmasına 

riayet etmeyen PYD’nin bölgedeki varlığı genel bir rahatsızlığa dönüşmüş durumdadır. Nitekim 

Mayıs 2014’te 115 Kürt aydının yayımladığı ortak bildiri bu rahatsızlığın göstergesi niteliğindedir. 

Kürt aydınlar bildiride, PYD’nin Suriye’de ifade özgürlüğünü engellediğini, muhaliflere baskı 

yaptığını, şiddet uygulayarak otoriter bir yapı kurduğunu, Kürt siyasetini bozan kara bir leke 

olduğunu ifade etmektedir.8  

 

4. PYD VE TÜRKİYE 

Türkiye, protesto gösterileri düzenleyen halk kitlelerine ateş açan ve bugüne kadar yaklaşık 

150,000 Suriyelinin ölümüne sebep olan Esed rejiminin değişmesi doğrultusundaki tutumunu 

sürdürmektedir. Esed rejimi bölgede İran, Irak ve Hizbullah’ın, küresel ölçekte ise Rusya, Çin ve 

Kuzey Kore’nin desteğiyle varlığını sürdürmeye devam etmektedir. İran’ın desteğiyle ortaya çıktığı 

anlaşılan Suriye’deki radikal unsurlar ise dünya kamuoyunda muhalefete kuşkuyla bakılmasına yol 

açmıştır. ABD’nin ve diğer Batılı devletlerin geri çekilmesi neticesinde sürüncemede kalan iç 

savaşta Esed rejiminin Özgür Suriye Ordusu’na karşı üstünlük sağlamaya başladığı görülmektedir. 

Bu konjonktürde 2013 yılından itibaren İran bağlantılı Irak Şam İslam Devleti’yle (IŞİD) çatışan 

PYD ise Batılı ülkeler nezdinde radikal unsurlarla mücadele eden aktör izlenimi oluşturmaya 

çalışmaktadır.   

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki gelişmeler çerçevesinde Kuzey Irak Bölgesel Kürt 

Yönetimi üzerinden bir strateji geliştirdiği ve PYD’ye karşı Barzani ile birlikte hareket etmeyi 

tercih ettiği gözlemlenmektedir. Türkiye’nin, PKK/KCK terör örgütünün silahsızlandırılması 

amacıyla başlatıldığı ilan edilen çözüm sürecini ise Suriye’nin kuzeyindeki gelişmeler göz önünde 

bulundurulduğunda yanlış bir zamanlama ile başlattığı görülmektedir. Türkiye’de 2012 yılındaki 

başarısız girişimlerinin ardından çatışmasızlık dönemine giren terör örgütü, sıklet merkezini 

Suriye’nin kuzeyine kaydırma imkânı elde etmiş ve dağ kadrosunun bir bölümünü bu ülkeye sevk 

etmiştir.         

Türk yetkililerin PYD ile de temasa geçtiği gözlemlenmektedir. Salih Müslim Türkiye’ye 

davet edilmiş, Müslim’e Ankara’nın Suriye’nin kuzeyindeki gelişmelerle ilgili kaygıları aktarılmış, 

                                                        
8 “Kürt Aydınların PYD İsyanı,” Al Jazeera, 5 Mayıs 2014, Erişim tarihi: 7 Mayıs 2014, 
http://www.aljazeera.com.tr/haber/kurt-aydinlarin-pyd-isyani. 
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tek taraflı hareket etmekten kaçınması ve muhalefetle birlikte hareket etmesi tavsiye edilmiştir.9 

Ancak henüz bu telkin ve tavsiyelerin etkili olduğunu gösteren emareler görülmemiştir. PYD, 

PKK/KCK terör örgütünün hedefleri kapsamında hareket etmeye devam etmiş, Suriye’nin 

kuzeyinde kendi tekelinde işleyecek özerk bir yapıya geçiş için faaliyetlerini sürdürmüştür.    

SONUÇ 

 PYD, Orta Doğu’da Türkiye, İran, Irak ve Suriye’nin mevcut toprakları üzerinde bağımsız 

bir devlet kurmaya çalışan PKK/KCK terör örgütünün hedefleri doğrultusunda faaliyet 

göstermektedir. Suriye’nin kuzeyindeki PYD yapılanması bu nedenle bölgedeki diğer üç ülke gibi 

Türkiye’nin de milli güvenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit etmektedir. PYD’nin bölgede elde 

etmeye çalıştığı özerklik taktik ara hedef niteliğindedir ve nihai aşamada “Bağımsız Birleşik 

Kürdistan”ın batı bölgesini oluşturmak gayesiyle inşa edilmektedir. Türkiye’deki karar 

mercilerinin, Suriye’nin kuzeyindeki gelişmeleri PYD’nin nihai aşamadaki bu amacını göz önünde 

bulundurarak değerlendirmesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda Türkiye’nin Kuzey Irak’taki Kürt 

yönetimiyle ilişkilerinden edindiği tecrübe doğru okunmalıdır. Kuzey Irak’taki KDP ve KYB ile 

etkileşime girmekle Türkiye’nin toprak bütünlüğünü tehdit eden KCK’nın Suriye uzantısı ile 

etkileşime girmek farklı sonuçlar doğurabilir. KDP ve KYB ile Türkiye’deki Kürt nüfusu ayrılıkçı 

bir topluluğa dönüştürmeye çalışan PKK/KCK terör örgütünün aynı şekilde değerlendirilmesi 

mümkün değildir. Bu nedenle Kuzey Irak’la ilişkilerdeki hataların tekrarlanmaması uyarısı ile 

desteklenen PYD’nin meşru bir aktör olarak tanınması gerektiği yönündeki bakış açısının oldukça 

yanlış olduğu değerlendirilmektedir.    

Türkiye, gerek çözüm sürecini yanlış bir zamanlama ile başlatarak gerekse PYD’ye karşı 

diğer Kürt siyasi oluşumları desteklememekle Suriye’nin kuzeyindeki gelişmelere tesir 

edememiştir. Bu nedenle, ivedilikle çözüm sürecinin gözden geçirilerek PKK/KCK’nın 

Türkiye’deki çatışmasızlığı Suriye’deki hedefleri için istismar etmesine müsaade edilmemelidir. 

Türkiye’de çözüm süreci kapsamında sınır dışına çekilme vaadini yerine getirmeyen, aksine Doğu 

ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde özerk bir yönetim inşa etmeye çalışan terör örgütünün 

devletleşme faaliyetlerine göz yumulmamalıdır. Suriye’nin kuzeyinde PKK/KCK güdümünde özerk 

bir yapının işlerlik kazanması ve PYD’nin Suriye Kürtleri üzerinde tahakküm kurması 

engellenmelidir. Türkiye’deki PKK/KCK’nın uzantısı niteliğinde faaliyet gösteren BDP ve örgüte 

müzahir yayın organlarının PYD propagandasına karşı, Türkiye ve dünya kamuoyunu Suriye’nin 

kuzeyindeki gelişmelerle ilgili doğru bilgilendirilmelidir. PYD’nin, terör örgütünün Suriye’nin 

                                                        
9 “PYD Eşbaşkanı Salih Müslim ikinci kez Türkiye’de,” T24, 13 Ağustos 2013,  Erişim tarihi: 13 Nisan 2014, 
http://t24.com.tr/haber/pyd-esbaskani-salih-muslim-ikinci-kez-turkiyede/236760. 
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kuzeyinde kendi çizgisi dışındaki ve Esed rejimine muhalefet eden bütün aktörleri devre dışı 

bırakarak özerk bir yönetim kurmasının önüne geçilmelidir.  
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AFGANİSTAN 2014 SONRASI RUSYA’NIN GÜVENLİK ENDİŞESİ 

Alaeddin Yalçınkaya* 

 

Özet 

Obama’nın 2014’de Afganistan’dan son askerini çekeceğini açıklamasıyla bölge jeopolitiği 

açısından önemli gelişmeler beklenmektedir. Bu yüzden Putin, tarihi gerçekleri bir kenara bırakarak 

ABD askerinin bu ülkede kalma taraftarı olduğunu açıklamıştır. Afganistan ile Rusya’nın ortak 

sınırı olmadığı halde “Yakın Çevre” ülkelerindeki istikrarsızlığın Rusya’nın güvenliğini tehlikeye 

atacağı endişesi açığa vurulmuştur. Tebliğde Rusya’nın 2014 sonrası bölge güvenliği ile ilgili 

muhtemel endişeleri ele alınmaktaır. 

Anahtar Kelimeler: Afganistan, Orta Asya, Yakın Çevre Politikası, Rusya, ABD 

 

Giriş 

Jeostratejik bakımdan Orta Asya’nın en önemli ülkesi durumundaki Afganistan, tarih boyunca da 

bu özelliğinden dolayı birçok savaşın merkezinde yer almıştır. 19. yüzyıl, Rusya ile İngiltere’nin 

Afganistan savaşları ile doludur. 1860’lardan itibaren Rusya Türkistan hanlıklarını işgal etmeye 

başlayınca muhalefetin eleştirilerine karşın İngiltere başbakanı Çarlık ordularının Türkistan 

hanlıklarını işgal etmesine karışmayacaklarını, ancak Rus güçlerinin Afganistan’da durmaları 

gerektiğini söylemiştir.1 

Sovyetler Birliği’ni çöküşe götüren en önemli gelişme ise Afganistan’ı işgal teşebbüsü olduğu 

kabul edilir. Bu üçüncü dünya ülkesi durumundaki komşusu ile gerekli siyasi hazırlıkları yaptıktan 

sonra askeri işbirliğine gidilmiş ve ittifak yardımı görüntüsünde işgal başlamıştır. Ancak başta ABD 

olmak üzere batının desteklediği Afgan savunması yıllarca Sovyet ordularını uğraştırmıştır. Soğuk 

Savaş döneminin süper gücü SSCB, 1980’ler boyunca adeta Afganistan bataklığına saplanmıştır. 

                                                        
* Prof. Dr., Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, alaeddinyalcinkaya@gmail.com 
1 Parliamentary Debates, Üçüncü Seri, C.223, ss.107-144; Alaeddin Yalçınkaya, Sömürgecilik Panislamizm Işığında 
Türkistan, 1856'dan Günümüze, Ankara, Lalezar Kitabevi, 2006, ss.355-392. 



935 
 

Gorbaçev’in kayıtsız şartsız çekilmesiyle bu sorun sona ermiş ancak Sovyetler Birliği, bu başarısız 

operasyon sonucu büyük yara almış, 1991 sonu itibariyle dağılmıştır.  

Burada hatırlanması gereken husus günümüzdeki Rusya Federasyonu’nun halefi durumundaki 

Sovyetler Birliği’nin çöküşünde Afgan mücahitlerinin direniş gücünün etkisiyle beraber bunlara 

ileri teknoloji ürünü silahlarla destek veren ABD’nin rolüdür. Dolayısıyla SSCB’nin dağılmasında 

ABD’nin büyük rolü önemli ölçüde Afganistan’da karşımıza çıkmaktadır. Sovyet sonrası Rusya, 

1990’lar boyunca federasyonu dağılmaktan kurtarma politikalarıyla uğraşmıştır. Putin’in 2000 

başında iktidarından sonra yeniden Sovyet coğrafyası gündeme gelmiş ve “Yakın Çevre Politikası” 

ile eski Sovyet cumhuriyetleri üzerinde nüfuz kanalları oluşturulmuştur. 

11 Eylül 2001 saldırıları ertesinde ABD’nin Afganistan müdahalesi gerçekleşmiş ve bu defa ABD 

askerine karşı mücadele başlamıştır. Kabil dışındaki bölgeye hakim olan Taliban ABD’ye önemli 

kayıplar vermiş nihayet Obama yönetimi, 2014 sonu itibariyle Afganistan’daki bütün askerlerinin 

çekileceği kararını vermiştir. Buna karşın Putin, ABD askerinin Afganistan’da kalma taraftarı 

olduğunu açıklamasıyla herkesi şaşırtmıştır. Tebliğde 2014 sonrası Afganistan’daki beklentiler 

Rusya’nın güvenliği temelinde tahlil edilmektedir. 

Rusya’nın Güvenliği ve Afganistan 

Afganistan’ın komşu ve bölgesel güçlerin güvenliği açısından önemi tartışılmazdır. Örneğin 

istikrarsız bir Afganistan, Pakistan’ın güvenliğini tehlikeye düşürmektedir ve gerçekleşmiştir. Aynı 

durum diğer komşuları Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Çin ve İran için de söz konusudur. 

Afganistan’a sınırı olmadığı halde Rusya’nın güvenliği açısından konuyu ele almadan önce 

sempozyumun ana konusu olan “güvenlik” kavramına, bu tebliğdeki yönüyle kısaca temas edelim. 

Güvenlik, öncelikle var olmakla yani ülkenin birliğini ve sınırlarını korumakla ilgili bir kavramdır. 

Genellikle güçsüz devletler için güvenliğin bu türü ülkenin sınırlarıyla ilgilidir, yani dar 

anlamıyladır. Güçlü bir devlet ise ülkesinin güvenliğini uzun vadeli olarak bütün muhtemel 

tehlikelere, sınır ötesindeki gelişmelere, hatta dünyanın herhangi bir yerindeki tehlikelere karşı 

korumak ister. Bu yüzden güçlü bir devlet yahut süper güç açısından tam güvenlik ancak dünya 

hâkimiyeti ile mümkün olduğu kabul edilir. Zayıf bir devletin güvenlik sorunlarından genellikle 

sınır problemleri yahut ülkenin bölünme tehlikesi kastedilir. Bu açıdan zayıf bir ülke için güvenlik, 

statükonun, mevcut sınırların savunması, korunması anlamına gelmekte iken güçlü bir ülke için bu 

kavram, kendisi kabul etmese de saldırgan veya emperyalist bir anlam yüklenmektedir. 
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1991 sonunda Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Rusya’nın yaşadığı güvenlik sorunlarının 

temelinde federasyonun parçalanması bulunmaktaydı. Başta Çeçenistan olmak üzere diğer özerk 

birimlerin daha fazla özerklik veya bağımsızlık yolundaki talepleri Rusya’nın temel güvenlik 

sorununu oluşturmaktaydı. Putin bu sorunu çözdükten sonra öncelikle sınır komşusu veya sonraki 

komşuları eski Sovyet cumhuriyetlerine ve daha sonra örneğin Doğu Akdeniz’de olduğu gibi 

dünyanın diğer bölgelerindeki gelişmelere genellikle güvenlik endişesi temeliyle müdahale etmeye 

başladı. Putin’in “Yakın Çevre Politikası” bağlamında öncelikle beş eski Sovyet cumhuriyeti ile 

ilişkilerinin öncelikle güvenlik boyutu bulunmaktadır. Rusya Federasyonu’nun Afganistan ile 

sınırları bulunmadığı halde, sınırdaşı Kazakistan’ın komşusu Türkmenistan ile sınırı olan bu ülke 

açısından güvenlik geniş anlamıyla gündeme gelmektedir. Buna karşın uzun vadede “Çin tehlikesi” 

hem dar hem de geniş anlamda Rusya için güvenlik sorununu hissettirmektedir. 

Putin’in başkanlığıyla somutlaşan Rusya’nın “Yakın Çevre Politikası” diğer eski Sovyet 

cumhuriyetleri ile birlikte özellikle Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve 

Türkmenistan’ı da kapsamaktadır. Bunlardan son üçünün Afganistan ile sınırları bulunmaktadır. 

Aynı bölge Çin açısından ise doğal nüfuz bölgesi ve genişleme alanıdır. 2014 sonrası Afganistan ise 

bu alanın en zayıf noktasını oluşturmaktadır. Buna karşın Çin, bütün ilişkilerini ekonomik temelli 

olarak kurmakta olup, bunun politik çıktılarından emin olarak bu yönde bir strateji belirlemeye dahi 

ihtiyaç duymamaktadır. Esasen enerji konusu dahi birçok bakanlığın yetki alanın girmekte olup 

enerji üretimi, tüketimi, rezervleri, nakliyesi gibi konularda Çin’in plan ve programının olmayışına 

yol açmaktadır.2 Rusya Federasyonu, coğrafi bakımdan dünyanın en büyük ülkesi olduğu halde 

nüfusu 142 milyon civarındadır. Buna karşın Çin’in nüfusu Rusya’nınkinin yaklaşık on katıdır. Bu 

durum Rusya için orta ve uzun vadede büyük endişe kaynağıdır ki bu dar anlamda da güvenlik 

temelli hale gelmektedir. Öte yandan Rusya’nın azalan ve yaşlanan nüfusuna karşın Çin’in nispeten 

genç ve dinamik özelliği söz konusudur. Buna karşın Çin’in sosyo-ekonomik temelli mevcut ve 

muhtemel sorunlarının bu ülkenin geleceğini tehdit ettiği ileri sürülebilir. Ancak benzer sorunlar 

Rusya için de geçerlidir.  

Çin yönetimi, artan ve kabına sığmayan nüfusu ile büyüyen ekonomik gerçeklerini dikkate alarak 

öncelikle çevre ülkelerinde yatırımları artırmaktadır. Orta Asya, çevre ülke özelliği yanında aynı 

zamanda enerji satıcısı ve enerji yolu niteliği taşımaktadır. Sovyet sonrası bu bölgenin Çin ihraç 

ürünleri için pazar vasfı da hızla gelişmektedir. Aynı bölgenin Rusya’nın “Yakın Çevre 

                                                        
2 Jean A. Garrison, "The Domestic Political Context for China's Quest for Energy Security", China's Energy Relations 
with the Developing World, ed.: Carrie Liu Currier and Manochehr Dorraj, Londra, Continuum, 2011, ss.38-62 
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Politikası”na konu olması, Orta Asya’da Rus-Çin rekabetini gündeme getirmektedir.3 Bu bağlamda 

Afganistan’da ABD’nin boşluğunun Çin tarafından doldurulacak olması, şimdiden yakın geleceği 

tahmin eden Putin liderliğindeki Rusya açısından farklı bir güvenlik sorununu ortaya çıkarmaktadır. 

2014 Sonrası Afganistan ve Rusya 

Obama’nın 2014’de son askerini çekmesiyle birlikte ülkeye Taliban’ın hâkim olması, böylece 

Afganistan’da yaşanacak istikrarsızlığın bölgeyi dolayısıyla Rusya’yı tehdit etmesi genellikle 

dillendirilen bir husustur. Bu yüzden Putin, tarihi gerçekleri bir kenara bırakarak, Rus ordusundan 

Afganistan gazisi subayların hissiyatını dikkate almayarak ABD askerinin ve ABD üslerinin bu 

ülkede kalmasını arzu ettiğini açıklamıştır.4 

Belirtildiği gibi SSCB’nin dağılmasını hızlandıran nedenlerin başında Sovyetlerin Afganistan’a 

müdahalesi gelmektedir. Afgan halkının yıllarca süren direnişi esnasında ABD, mücahitlere her 

türlü desteği sağlamış ve nihayet Sovyet yönetimi geri çekilmek zorunda kalmıştır. 11 Eylül sonrası 

Afganistan ABD kontrolü altına girmiş ve buna Rusya o günkü şartlarda karşı çıkamamıştır. 

Afganistan’a müdahaleyi meşru kılan BM Güvenlik Konseyi kararı Rusya’nın da oyuyla çıkmıştır. 

Putin başkanlığının ikinci yılında gerçekleşen bu gelişme, daha sonra yükselecek olan Soğuk Savaş 

dönemi benzeri ABD-Rus rekabetine engel teşkil etmemiştir. Ki bundan sonra mesela NATO’nun 

Ukrayna ve Kafkasya’ya genişleme eğilimlerinde olduğu gibi birçok uluslararası sorun teşkil eden 

alanlarda iki ülke, en azından diplomatik alanda karşı karşıya gelmiştir.  

ABD’nin 2014 sonrasında Afganistan’daki askeri varlığına son verme programını açıklamasından 

sonra Putin’in buna karşı çıkmasının dar anlamıyla da güvenlik boyutu söz konusu olabilir. Esasen 

2014 sonrası Afganistan'daki muhtemel istikrarsızlık diğer cumhuriyetler için de endişe kaynağı 

haline gelmiştir. Fakat mesela bu konuda Kazakistan Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) inisiyatif 

kullanması gerektiğini dile getirmiştir.5 Bu öneri, Afganistan’daki muhtemel istikrarsızlığa ŞİÖ 

üzerinden Çin’in de müdahil olması demektir. Bu gerçekler ışığında Putin’in Şubat 2012’de 

Afganistan’daki ABD öncülüğünde askeri varlığın devamından yana olduğu açıklamasının Rus 

                                                        
3 İki ülkeden her birinin diğerine güvenmemesinin nedeni olan diğer hususlar için bkz.: Weitz Richard, “Superpower 
Symbiosis: The Russia-China Axis”, World Affairs, November/December 2012, ss.71-78. 
4 Fatıma T. Kukeeva, “Vyvod amerikanskikh voisk iz Afganistana i voprosy regional’ voi bezopasnosti v Tsentral’ noi 
Azii”, çev.: Stephen D. Shenfield, “The U.S. Troops Withdrawal from Afghanistan and Regional Security in Central 
Asia”, Russian Politics and Law, vol. 51, no. 1, Janurary-February 2013, s.50. 
5 Kuralai I. Baizakova, "The Shangai Cooperation Organization's Role in Countering Threats and Challenges to Central 
Asian Regional Security", Russian Politics and Law, vol. 51, no. 1, January-February 2013, s.70. 
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güvenlik stratejileri açısından birçok açıklaması olabilir.6 Afganistan’daki güç boşluğunu 

doldurmaya aday Çin ile Rusya’nın derin rekabeti açısından Putin’in bu çıkışı oldukça anlamlıdır. 

Çin’in her ne kadar askeri-güvenlik unsurları açısından diğer ülkeler üzerinde yatırım programı 

olmasa da en azından ekonomik yatırımlarının güvenliği kendisini bu yönde zorlamakta, dolayısıyla 

ABD sonrası Afganistan’da doğal liderlik pozisyonu etkin hale gelmektedir. Böylece istikrarlı bir 

Afganistan, Çin’in milli menfaatleri açısından gerekli olduğu gibi böyle bir bölgede Çin’in lider güç 

pozisyonuna gelmesi Pekin’in küresel prestijini de takviye edecektir.7 Bu gelişme ise doğal olarak 

Rus jeopolitiği, geniş anlamıyla güvenliği açısından hiçbir zaman arzu edlmeyen bir durum olarak 

görülmektedir. 

Sovyet sonrasında Afganistan’ın Rusya ile sınırı bulunmayıp, arada Türkmenistan ve Özbekistan 

yer almaktadır. Buna karşın Çin ile dar bir koridor üzerinden de olsa sınırı vardır. Rus jeopolitiğini 

sarsan gelişme bu dar komşuluğun ötesindedir. Çin’in realpolitik çıkışı ile doğrudan Taliban ile 

temasları ve her geçen gün artan yatırımları, “fizikte boşluk kabul edilmez” gerçeğinin siyasete de 

yansıması ile Rusya açısından yeni bir çevreleme gündeme gelmektedir. Soğuk Savaş döneminde 

“yeşil kuşak” benzeri kuşatma bugün “Çin kuşatması” şeklinde haline gelmektedir. Taliban 

liderlerinin Çin ile iyi ilişkiler kurma yönündeki niyetleri de bu gelişmeyi hızlandıracaktır. Çünkü 

Taliban yeni bir düşman istememektedir. Öte yandan Çin de Doğu Türkistan’ı barış yoluyla 

savunmayı daha çok arzu edecektir.8 Taliban ve Çin’in anlaşması durumunda Çin, Pakistan yanında 

Afganistan’ı da stratejik ortak olarak yanına almış olacaktır. Afganistan’ın Pakistan’dan farkı ise 

Orta Asya politikalarında çok daha etkili olmasıdır. 

ABD askerinin bölgeden çekilmesi genel olarak Rusya ile beraber Kazakistan, Kırgızistan, 

Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan’da da endişe ile karşılamaktadır. Bu beş Türkistan 

cumhuriyetinin endişesi ABD sonrası ortaya çıkması kuvvetle muhtemel istikrarsızlık sonucu terör, 

uyuşturucu üretimi ve ticareti, radikalizm ve kaçakçılık gibi sınır ötesi faaliyetlerden 

kaynaklanmaktadır. Bununla beraber Rusya, ABD bekçiliğinde kontrollü bölgesel çatışmayı daha 

uygun görmektedir. Çin ise Rus beklentisinin aksine istikrarlı bir Afganistan’daki gelişmeleri kendi 

çıkarlarıyla bağdaştırmaktadır. Çin kaynaklı yatırım ve ticaret ile iki ülke arasında gelişecek olan 

“alçak siyaset” Afganistan’ın Çinlileşmesini hızlandıracaktır. Bu gelişmenin kaçınılmaz olarak 

                                                        
6 Michael Bohm, "Why Putin Wants US Bases in Afghanistan?", The Moscow Time, 17 Mayıs 2013, 
http://www.themoscowtimes.com/opinion/article/why-putin-wants-us-bases-in-afghanistan/480087.html, 20.06.2013 
7 Pantucci, Raffaello, “China’s Leadership Opportunity in Afghanistan”, Carnegie Endowmnet for International Peace, 
April 2013, http://carnegieendowment.org/2013/04/02/china-s-leadership-opportunity-in-afghanistan/fvvs, 08.07.2013 
8 Andrew Small, “Why is China Talking to the Taliban?”, ‘World News, 21 June, 2013, 
http://www.sbs.com.au/news/article/1780882/Comment:-Why-is-China-talking-to-the-Taliban, 22.06.2013. 
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bütün bölgedeki “Çinlileşme”yi süratlendirecek olması Rusya açısından geniş anlamda güvenlik 

tehdidi olarak algılanmaktadır. 

Rusya ve Çin birçok bakımdan tamamlayıcı ülkeler olarak başarılı bir şekilde aynı ittifakta yer 

almaları beklenebilir. Rusya, geniş coğrafyası ve azalan nüfusu ile birlikte dünyanın önde gelen 

enerji ihracatçısı ve tüketim malları ithalatçısıdır. Çin ise dünyanın en büyük enerji ithalatçısı aynı 

zamanda tüketim malları ihracatçısıdır. Yakın zamanda ABD’den sonra dünyanın ikinci büyük 

ekonomisi unvanını almıştır. Orta Asya ülkelerinde bu iki gücün temel özellikleri dikkate 

alındığında pazar kavgasına da gerek yoktur, çünkü bunların ihraç ürünleri oldukça farklıdır Buna 

karşın askeri ve siyasi nüfuz konusu gündeme geldiğinde hassas bir denge sözkonusudur. Orta 

Asya’ya başta ABD olmak üzere Atlantik güçlerinin yerleşmesine hem Rusya hem de Çin’in karşı 

çıkması doğaldır. Buna karşın iki bölge gücünden birinin, özellikle Çin’in diğeri aleyhine daha 

etkin hale gelmesi durumunda bölge dışı gücün varlığı tercih edilebilmektedir. 

Mevcut statükonun aynen kalması durumunda Rusya ve Çin arasında bu bakımdan sorun söz 

konusu olmayacak, belki mücadele derinde sürecektir. Ancak Çin’in ekonomik ve demografik 

üstünlüğü yanında hızla büyümesi ile Orta Asya istikametinde genişlemesi Rusya açısından tehlike 

sinyalleri demektir. Böyle bir gelişme, çatışma veya rekabet şartlarını ortaya çıkarmaktadır. Söz 

konusu rekabet günümüzde sessiz veya derinden gitmekle birlikte gelecekte çok daha geniş boyutta 

olabilecektir. Beş eski Sovyet cumhuriyeti, Çarlık Rusya’sı ve SSCB döneminde Rus başkentlerine 

bağımlı olup 1991 sonu itibariyle bağımsızlığını kazanmışlardır. Sovyet döneminde yaklaşık yetmiş 

yıl boyunca Moskova’ya bağlı bu ülkeler için Soğuk Savaş sonrasında bağımsızlıkla beraber birçok 

sorunlar gündeme gelmiştir. Orta Asya’ya sahip olmayan Rusya da birçok sorunla karşılaşmıştır. 

Ekonomik ve demografik bakımdan büyüyen ve yayılan Çin’e karşılık demografik bakımdan 

küçülen Rusya gerçeği Rus politikacılar kadar düşünürlerinin de gündemindedir. Bu gerçekten 

dolayı Rus stratejist Dugin, Rusya’nın Çin ile ŞİÖ’deki işbirliğini taktik olarak nitelendirmektedir. 

Çin’in gerçekte hiçbir zaman Rusya’nın gerçek dostu olamayacağını söyler.9 Belirtilen gerekçelerle 

Çin’in aslında Rusya için jeopolitik düşman olduğunu söyler. Esasen Çin’in dağılıp çökmeye 

mahkûm olduğunu, Rusya’nın da bu süreci desteklemesi gerektiğini yazar. 

Yakın Çevre Ülkeleri: Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan 

                                                        
9 Aleksandr Dugin, Rus Jeopolitiği, Avrasyacı Yaklaşım, 5. Baskı, çev.: Vügar İmanov, İstanbul, Küre Yayınları, 2005, 
ss.65-71 
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Beş Orta Asya cumhuriyetinden Türkmenistan, Özbekistan ve Tacikistan aynı zamanda 

Afganistan’a komşu olup, bugüne kadar yaşanan istikrarsızlıklardan az veya çok etkilenmiştir. 

Afganistan’a komşu olmadığı halde Rusya ile uzun sınırlara sahip olan Kazakistan dahi 2014 

sonrası Afganistan’daki gelişmelerden endişe duyarak, belirtildiği gibi duruma ŞİÖ’nün el inisiyatif 

kullanmasını istemiştir. 

Aynı zamanda Hazar kıyıdaşı olan Türkmenistan ile Rusya arasında Kazakistan bulunmaktadır. 

Türkmenistan SSCB sonrasında sürekli tarafsızlık stratejisi izleyerek Rusya merkezli Bağımsız 

Devletler Topluluğu’ndan (BDT) ayrılmıştır. Rusya’nın öncülüğündeki Kolektif Güvenlik 

Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ile Avrasya Ekonomik Topluluğu’na ve ŞİÖ’ne katılmamıştır. Buna 

karşın zengin doğalgaz kaynaklarını Rusya üzerinden pazarladığından Rusya açısından önemli bir 

partnerdir. Türkmenistan’ın aynı zamanda Çin ile boru hatları ve diğer alanlarda ekonomik ilişkileri 

bulunmaktadır. 2014 sonrası istikrarsızlaşan Afganistan ile sınırdaş olmasından dolayı 

Türkmenistan’ın etkilenmesi Rusya açısından da güvenlik sorunudur. Öte yandan bu ülkedeki Çin 

etkisinin Afganistan’daki gelişmelerle daha da güçlenmesi de Rusya’yı rahatsız edecektir. 

Özbekistan’ın Rusya ile doğrudan sınırı bulunmayıp arada Kazakistan yer almaktadır. Özbekistan 

kuruluştan itibaren BDT üyesi olup ŞİÖ’ye daha sonra katılmıştır. Avrasya Ekonomik Topluluğu 

üyesi olduğu halde KGAÖ ile ilişkilerinde kararsızlık sürmektedir. Bununla beraber Orta Asya 

cumhuriyetleri içerisinde nüfus ve ekonomik büyüklük bakımından birinci durumundaki bu ülkenin 

Moskova ile ilişkileri de genellikle pürüzsüzdür. 2014 sonrası Afganistan’daki gelişmeler 

Türkmensitan’dakine benzer sebeplerle Özbekistan’ı da etkilemesi ve bundan Rusya’nın rahatsız 

olması söz konusudur. 

Tacikistan ile Rusya arasında Kazakistan ve Özbekistan bulunmakta olup bu en uzak eski Sovyet 

cumhuriyeti birçok uygulamada görüldüğü üzere Moskova politikalarına birçok bakımdan en 

yakınlardan sayılmaktadır. Bağımsızlık sonrasında önemli ölçüde BDT üzerinden Rus askeri 

yardımı ile istikrarsızlığı önlemeye çalışan Tacikistan’ın iç ve dış politikası büyük oranda Rus 

yöneticilere bağlıdır. Bu ülke, BDT ile birlikte KGAÖ, ŞİÖ ve Avrasya Ekonomik Topluluğu 

üyesidir. Pakistan’dan sonra coğrafi bakımdan Afganistan’daki gelişmelere en fazla angaje 

durumunda olan Tacikistan, daha fazla istikrarsızlaşan Afganistan’dan en fazla etkilenecek 

ülkelerdendir. Tacikistan’ın aynı zamanda komşusu olan Çin ile ilerleyen ilişkileri de Moskova 

açısından tedirginlik nedenidir. 2014 sonrası Afganistan’a daha fazla yerleşmesi muhtemel Çin’in 

bu ülkedeki varlığı da hesaba katılmalıdır. 
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Sonuç 

Afganistan, hiçbir zaman Sovyetler Birliği’nin parçası olmadığı halde, SSCB’nin bu ülkeye 

müdahalesi ile yıllarca süren savaş, birliğin dağılmasının önemli nedenlerindendir. Bununla beraber 

Afganistan’ın kuzeyinin Orta Asya’yı oluşturan tarihi Türkistan’ın parçası olması yanında bu ülke 

Orta Asya ile ilgili politikaların merkezini oluşturmaktadır. Bu gerçekten dolayı 19. yüzyılda 

Afganistan, Rus-İngiliz savaşlarına sahne olmuştur. 20. yüzyılda da birçok çatışmanın merkezinde 

yer almıştır. 

Asya’nın stratejik bakımından önemli bir mevkiini işgal ettiği gibi petrol ve maden bakımından da 

zengin bir ülkedir. Buna karşın 30 yılı aşkın süre yaşanan savaş ve iç savaş sonucu halk ekonomik 

ve sosyal bakımdan dünyanın en geri toplumlarından biri haline gelmiştir. Bu şartlar altında ABD 

öncülüğündeki kuvvetlerin 2001’deki müdahalesinden sonra başkent ve belirli merkezler dışında 

ülkede Taliban hâkimiyeti devam etmiş, zaman zaman yaşanan çatışmalarda taraflar büyük kayıplar 

vermiştir. Afganistan’a müdahalenin ABD maliyesine getirdiği yükü de dikkate alarak Obama bu 

ülkeden 2014 sonu itibariyle bütün askerini çekmeye karar vermiştir. Daha önce birçok küresel 

sorunlarda olduğu gibi özellikle bu bölgede de hasmı durumundaki ABD’nin Afganistan’ı terk 

etmesini, Putin beklentinin aksine hoş karşılamamıştır. Açık ifade ile Rusya olarak ABD askerinin 

ve üslerinin Afganistan’da kalmasını tercih ettiklerini beyan etmiştir. 

ABD askerinin çekilmesinden sonra istikrarsızlaşması muhtemel Afganistan, Rusya’nın Yakın 

Çevre kapsamındaki Türkmenistan, Özbekistan ve Tacikistan ile diğer bölge ülkelerini etkilemesi 

söz konusu olacaktır. Böyle bir gelişmeden Rusya olumsuz etkilenecektir. Öte yandan 

Afganistan’daki ABD boşluğunu Çin’in doldurması yönündeki gelişmeler, Rusya’nın jeopolitik 

rakibi durumundaki bu ülkenin Orta Asya’ya daha fazla yerleşmesi, bir bakıma Rusya’yı kuşatması 

anlamına gelmektedir. Her iki ihtimal göz önüne alındığında 2014 sonrası Afganistan’daki 

gelişmeler Rusya açısından dar ve geniş anlamıyla güvenlik sorununu gündeme getirmektedir. 
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SECURITY IN CENTRAL ASIA IN THE LIGHT OF GREAT POWERS’ POLITICS  
 

Ainur Nogayeva* 
  

 
Abstract  

After Central Asia emerged as an independent region following the collapse of the USSR, it drew, 

due to the discovery of rich oil and natural gas reserves and its strategic importance,  the attention 

of regional and other powers that wanted to exert an influence on the region. This strategic 

importance arises from security concerns of neighboring countries such as Russia and China and 

the USA, which has been trying to maintain its status as a world leader. In this study, the security 

issue in Central Asia will be dealt with within the scope of the policies of these states. While Russia 

perceives the security issue as a matter of military concern like border security, China adds energy 

security to border security. Russia makes great efforts not to leave this region to the other great 

powers. In the medium and long term, Russia will not abandon these efforts because Russia does 

not want to leave the region to “foreigners” and to this end even cooperates with China, its main 

rival, when necessary to achieve a balance. For the USA, which does not have a border with the 

region, Central Asia is, like other regions of the world, part of the struggle waged for national 

interests. The USA has added the issue of energy to the security issue besides the military concerns. 

The struggle among these powers constitutes a portion of the state policies. 

Keywords: Central Asia, military security, energy security, USA, Russia, China, SCO 

 

Introduction  

The present study, which argues that the struggle among the great powers in Central Asia arises 

from the strategic importance of the region, investigates the one of components of this importance: 

safety issue. In other words, it is assumed that besides the energy resources of Central Asia and the 

transportation routes to them, great powers take an interest in this region as a “strategic space”. It 

will be pointed out that in the struggle among USA, Russia and China, Central Asia constitutes a 

central part of the policies of these states. 

 

Russia’s Understanding of Military Security in Its Central Asian Policy 

The approach of “southern border”, which has been used to refer to Central Asia since time 

immemorial, defined through various geopolitical concepts and supported by theories, continues to 

form the basis of Russia’s foreign policy towards the region. Although this subject was ignored for 
                                                        
* Dr., L.N.Gumilyov Eurasian National University, Astana-Kazakhstan Mirzoyan street, 2., T: +7 7172 709 500 
nogayeva_am@enu.kz 
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some time after the collapse of the USSR, it was revisited by the Russian administration when the 

country regained its power and began to develop again. The military bases and facilities deployed in 

the region within the scope of military security have been reformed so that they will serve the 

interests of Russia, which endeavors to maintain its status as a regional power. Intending to improve 

its relations with the countries of the region, Russia also attaches importance to joint security. In an 

effort to establish an organisation similar to NATO, which is led by the USA, Russia transformed 

the Collective Security Agreement into an organisation called the Collective Security Agreement 

Organisation (CSTO). Rapid deployment forces were formed in addition to military exercises held 

within the framework of this organisation. In summary, Russia is trying to establish a safe link in 

the collective security system through bases and CSTO. 

The common Soviet past, the Russian population in the region and the still-influential 

Russian language all prevent Russia from being perceived as a threat like the other powers. This 

situation can be seen clearly in examples such as the lands that Russia hired for military facilities in 

the region (over 11 million hecatres in Kazakhstan) or got into its possession (as in Tajikistan). The 

military bases that the USA hired during its operation in Afghanistan have always brought to the 

agenda and from time to time have drawn reaction from the peoples of the region depending on the 

developments. Likewise, the news that China may hire 1 million hectares of land from the 

neighboring Kazakhstan led to large-scale reactions and demonstrations in front of the Chinese 

embassy. 

 

Security policy of the USA in region 

The USA, which included Central Asia, like other regions of the world, in the list of its 

national interests, attached importance to the element of security in its policies in the region in the 

post-Cold War era. The USA’s interest in the region surfaced with the collapse of the USSR. China 

and Russia’s rise in the region was a factor that led Central Asia to become one of the foreign 

policy priorities of the USA after the break up of the Soviet Union. Acting on the principle of 

preventing the power/powers that may be rivals to it in the future, the USA inevitably turned its 

attention to the region when this traditional threat was coupled with an asymmetrical threat on 

September 11.  

The military bases opened in Central Asia in the aftermath of September 11 and NATO’s 

PfP (Partnership for Peace) program have formed the backbone of the USA’s security policies in 

Central Asia. The other important issue is energy security. 
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 The importance that the USA attaches to energy is manifested in various decisions and 

doctrines that have been adopted. energy resources and free access to them have become a security 

question and the word energy is used together with the phrase “energy security”. 

Energy security is concerned with the transportation of energy resources and diversification of 

transport routes for Central Asia1, for the USA, which depends on foreign suppliers to a large 

extent, it is directly related to free access to energy resources. Therefore, secure transportation of oil 

from abroad is among the USA’s top priorities. President George W. Bush said in March 2001 that, 

“energy security must be our foreign policy priority and must be a determining factor in terms of 

the fundamental principles of our national policy”.2 

Central Asia draws the attention of the USA due to the energy resources on its soils. 

Although these reserves in Eurasia, which seem to be important in terms of commercial interests, 

are low in terms of the USA’s global energy needs and energy security, they remain important to 

American economic and long-term interests. Given the limited volume of Caspian oil and its 

proximity to essential European and Asian markets, only a limited amount of this oil reaches the 

USA. However, as a major energy producer, Central Asia will make a contribution to global energy 

security in diversifying supply.3 

 

Security issue in Central Asia and China  

After the collapse of the USSR, China has a 3700 km border with three of the five 

independent Central Asian states; Kazakhstan, Tajikistan, and Kyrgyzstan. China established 

official diplomatic relations with the five new independent states in January 1992. At this stage, 

China conducted a very careful and cautious policy without prioritising any country in the region. 

However, the increasing threat of extremist fundamentalism, coordination of joint policies, and 

operations of China with the countries of the region on issues such as Uighur, Tibet and “divided 

nations”, and establishment of mutual economic relations forced China to intensify its relations in 

the relevant fields.4 

                                                        
1According to the data from U.S. Department of Energy, the USA important 52 % of the oil it needs from abroad. See: 
Oil Diplomacy: Facts and Myths Behind Foreign Oil Dependency, Washington, DC: House of Representatives, 
Committee on International Relations, (20 June 2002), p. 20,  
http://commdocs.house.gov/committees/intlrel/hfa80291.000/hfa80291_0.htm#0  (Accessed 03.02.2009). 
2 Michael T. Klare, “Energy Security”, Paul D. Williams (ed.), Security Studies: An İntroducion, London: New York, 
Routledge, 2008, p. 483. 
3 Eugene B. Rumer, “China, Russia and the Balance of Power in Central Asia”, Strategic Forum, No. 223, November 
2006, p. 3. 
4 Aleksej Voskresenskiy and Sergey Luzjanin, “Politika Kitaya v Central’noy Azii”, Narinskiy M.and Mal’gin A.V. 
(eds.), Yuzhnıy Flang SNG. Central’naja Aziya-Kaspiy-Kavkaz: Vozmozhnosti i Vızovı dlya Rossii, Moscow, Logos 
Press, 2003, p. 318. 
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Having become a battle ground for the great powers, Central Asia is perceived especially by China 

as an area to strengthen its political and economic presence because Central Asia may become a 

direct front for China after the deployment of American military bases in the region. Therefore, 

prevention of anti-Chinese blocs in the region is of the utmost importance for China. Other 

significant problems for China in Central Asia, which is important in terms of security in the 

context of the question of country’s integrity, involve accessing resources in the region (energy 

security) and the security of the Chinese investments.5  

China’s vital national interests determine China’s policies towards Central Asia. The most 

important of these are China’s territorial integrity and stability in the western part of the country. 

This question has gained further significance especially within the goals of developing the western 

and central regions and attracting foreign investment, which were announced in 1990 because 

internal and external stability is important for China in conducting reforms within the framework of 

“four modernisations”. Therefore, China does not want actors that may upset the balance in the 

region to gain strength and the status quo to change until it grows strong enough.6 

Peking continues its policies in Central Asia through bilateral relations and the Shanghai 

Cooperation Organisation (SCO) because China has resorted to this method due to the fears that 

countries of the region have about China arising from the perception of “Chinese Threat”7. This 

perception of threat led countries of the region to fall under Russian influence in the past because 

according to a common view in the region, “Russian yoke is made of leather and therefore wears 

out in time whereas Chinese yoke is made of iron.”  

The other reason is the military operation that the USA conducted in Afghanistan after 1990. 

This is because overthrowing of the regime which lent support to religious extremist groups that 

threatened stability in the region, without the participation of China and Russia, provided an 

alternative security. This led to the immediate approval of the deployment of American military 

bases in Uzbekistan, Kyrgyzstan, and Tajikistan.8 Not being quite functional initially and likened to 

other regional formations, SCO had its voice heard with the decision taken in the summit held in 

July 2005 to exclude the USA in Central Asia. In addition, in 1997, Russia and China declared that 

                                                        
5 Zhao Huashen, “Problemı Politiki Kitaya v Centalnoy Azii”, Kazakhstan v Globalnıh Protsessah, No. 2, 2004,  p. 64-
65. 
6 Evgeniy Savkovich, Kitay Vo Vneshney Politike Respubliki Kazahstan v 1992- 2001. Cand. diss., Tomsk State 
University, 2005, p. 4. 
7 At the root of this idea, which is common in Russia, lies the fear that the country may be invaded by the Chinese both 
militarily and demografically due to the fact that a long border is shared with China. On the other hand, the idea of 
“economic Chinese threat”, which was developed in parallel to China’s economic growth, is the fear on the part of the 
countries of the region that they can become China’s raw material extension. 
8 Bulat Sultanov, “Respublika Kazakhstan i ShOS”, Kazakhstan v Globalnıh Protsessah, No. 2, 2004,  p. 78.  
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the New World Order should be multi-polar.9 With this declaration, China announced that it had 

gained a powerful ally against the American-Japanese alliance.10 The Bishkek Declaration of SCO 

also echoed this rhetoric.11 

Giving security guarantees to the countries of the region through bilateral relations and 

SCO, China emerges as an important factor in the foreign relations of these countries because as a 

counter-force against the other great powers, it helps countries of the region achieve a balance and 

pursue multi-directional policies.  Therefore, China has a positive standing in Central Asia.12    

Besides this, supporting China as a balancing power against the USA’s efforts aimed at 

gaining superiority in the region, Russia does not want a growing China. Some claim that Russia’s 

attitude towards the USA is not a long-term strategy but a short-term tactic.13 It is likely that Russia 

will seek ways in the medium and longterm to counterbalance China’s rise.   

 

Conclusion 

The September 11th attacks and ensuing incidents have shifted the balance in Central Asia because 

the USA actively entering the region did not initially draw a reaction from Russia and China. The 

USA’s slogan of “fighting terrorism” received Russia’s support and China’s tacit approval against a 

common threat and was perceived as an opportunity for both great powers to solve their internal 

(secessionist) problems without being exposed to much criticism from abroad. Then, Russia and 

China attempted to create a balance against the possibility of the USA’s gaining excessive power 

because a mechanism required by the system/structure, or balance that expresses the natural state of 

the system will eventually emerge in the form of bipolarity or multipolarity as it did previously. 
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Giriş 
 
Kafkasya dünyadaki diğer bölgelere göre coğrafi açıdan çok küçük bir bölge olsa da, küresel siyaset 

açısından çok önemlidir. Özellikle Kafkasya’nın bir geçiş bölgesi olması bu bölgeye küresel bir 

önem kazandırmaktadır. Kafkasya Doğu-Batı ekseninde Asya’yı Avrupa’ya bağladığı gibi, Kuzey-

Güney ekseninde de Avrupa’yı Ortadoğu bölgesine bağlamaktadır. Bu çerçevede, Kafkasya, komşu 

olduğu tüm bölgelerdeki ve bu bölgeler arasındaki tarihsel ve kültürel zenginliklerle birlikte, 

çelişkilerin de birçoğunu kendi içinde barındırmaktadır.1 

Ayrıca, Kafkasya yerel, bölgesel ve küresel aktörlerin rekabet ve işbirliği stratejilerinin de önemli 

bir sahnesi olma özelliğini korumaktadır. Sovyet döneminin sonuna kadar yerel güçleri yaklaşık iki 

yüzyıl kadar yönetimi altına tutan Moskova, Sovyetler Birliği’nin (SSCB) dağılmasından sonraki 

çöküşü önemli ölçüde atlatarak, tekrar başat bir bölgesel güç haline gelmiştir. Türkiye de önemli bir 

NATO üyesi ülke ve AB ile müzakereler başlamış bir bölgesel aktör olarak Kafkasya’da büyük bir 

ağırlığa sahiptir. Her ne kadar Kafkasya bölgesi Rusya Federasyonu (RF) ile Türkiye arasında 

kalmış bir tampon bölge olarak değerlendirilse de, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri 

(ABD) ve Avrupa Birliği (AB) gibi küresel aktörler açısından da çok büyük bir öneme sahiptir. Bu 

nedenle, Kafkasya’daki bölgesel güvenlik alanındaki gelişmeler aynı anda küresel güvenliği de 

ilgilendiren önemli gelişmeler olmaktadır. 

11 Eylül sonrası dönemde Kafkasya’nın değişen bölgesel güvenlik koşullarını incelemeyi 

amaçlayan bu makalede; öne sürülen ana düşünce şöyledir: Kafkasya’da geçmişten bugüne devam 

eden ve aşırı milliyetçilik söylemleri ile de körüklenen yerel etnik çatışmaların henüz kalıcı bir 

çözüme kavuşturulamamış olması tarihsel olarak başat bir bölgesel güç olan RF’nin bölgedeki 

konumunu güçlendirirken, küresel bir güç olan ABD’nin son yıllardaki yeni bölgesel güvenlik 

açılımlarını gerçekleştirmelerini de zorlaştırmaktadır. 

Bu bağlamda, yerel aktörlerin -aşırı milliyetçi söylemlerin de etkisiyle- tek taraflı olarak bölgedeki 

hassas dengeleri değiştirme yönünde ortaya koydukları politikalar bölgesel güvenlik açısından 

etkileri kolayca kontrol edilemeyecek sonuçlara ve daha derin küresel siyasi krizlere yol açabilme 

potansiyelini de içlerinde barındırmaktadır. 

                                                        
1 Alberto Priego, ‘’The Emergence of Southern Caucasus as the Cornerstone in the Greater Middle East’’, Revista 
Electrónica De Estudios Internacionales, Sayı: 13, 2007, p. 1-23. 
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Makalede öncelikle 11 Eylül öncesi dönemde Kafkasya’da bölgesel güven(siz)liğin kaynakları ele 

alınacaktır. Daha sonra, 11 Eylül sonrası dönemde ABD ve RF güvenlik politikaları bağlamında 

bölgesel güvenlik açısından hangi dinamiklerin nasıl değiştiği ortaya konmaya çalışılacaktır. Ayrıca 

bu süreçte ABD’nin Kafkasya’da demokratikleşmeyi destekleme açılımının bölgesel ve yerel 

dengelere ne şekilde yansımalarının olduğu da açıklanacaktır. İlgili bölüm içerisinde 2008 Rusya-

Gürcistan savaşının RF’nin Kafkasya’daki etkinliğini ne ölçüde etkilediği de ele alınacaktır. 

Makalenin sonuç bölümü ise, güvenlik paradigmalarının değişimine ilişkin 11 Eylül’den günümüze 

değin genel bir değerlendirmeyi kapsayacaktır. 

 

 11 Eylül Öncesi Dönemde Kafkasya’da Bölgesel Güven(siz)lik 

 

Sovyet sonrası dönemde Kafkasya’daki bölgesel güvenlik yapısını şekillendiren en önemli 

faktörler, bölgenin içinde bulunduğu sosyo-kültürel ve ekonomik yapılarla enerji ve jeopolitik 

ilişkileridir.2 Tarihsel olarak bakıldığında Kafkasya’daki etnik grupların zaman zaman işbirliği ve 

uyum içinde zaman zaman da çatışmacı ilişkiler geliştirdiği görülmektedir. Kafkasya’daki yerel 

aktörler birbirleri ile politik ve ekonomik ilişkiler kurarken, aynı zamanda bölgedeki diğer güçlerle 

de ittifak ilişkilerine girdiklerinden dolayı ortaya çıkan bu rekabetçi ittifak ilişkileri sonucunda en 

küçük bir kriz dahi çok büyük bir bölgesel güvenlik sorununa yol açabilmektedir. Bunun doğal bir 

sonucu olarak da, Sovyet sonrası dönemde Kafkasya’daki bölgesel güvenlik çok hassas dengeler 

üzerinde şekillenmektedir. 

11 Eylül öncesi dönemde Kafkasya’daki bölgesel güven(siz)lik koşulları esasen SSCB’nin 1991 

yılında dağılması sürecinde ortaya çıkmıştır. SSCB’nin dağılması sürecinde; Güney Kafkasya’daki 

Birlik Cumhuriyeti statüsündeki devletlerden Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan 

bağımsızlıklarını kazanırken, Kuzey Kafkasya’daki Özerk Cumhuriyetler RF’nin birer parçaları 

olarak SSCB’den ayrılmıştır. Güney Kafkasya’da bağımsızlıklarını kazanan Gürcistan ve 

Azerbaycan’a bağlı olan Abhazya ve Güney Osetya ile Dağlık Karabağ Özerk Cumhuriyetleri de bu 

devletlerden fiili bir bağımsızlık kazanmıştır. Rusya Federasyonu içindeki Kuzey Kafkasya’daki 

Özerk Cumhuriyetlerden Çeçenistan da Moskova’dan fiili olarak ayrılmıştır. RF’nin Güney 

Kafkasya’daki özerk cumhuriyetlerin ayrılıkçı hareketlerine destek vermesi de, Moskova ile Güney 

Kafkasya’daki Gürcistan ve Azerbaycan’ı karşı karşıya getirmiştir. Bu şekilde Kafkasya’daki 

bölgesel güven(siz)liğin temelleri de atılmıştır.3 

                                                        
2 Michael P. Croissant & Bülent Aras, Oil and Geopolitics in the Caspian Sea Region, (Westport: Praeger, 1999). 
3 Edmund Herzig, The New Caucasus: Armenia, Azerbaijan and Georgia, (London: Royal Institute of International 
Affairs, 1999). 
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Kafkasya’daki en başat güç olan RF’nin bölgesel güvenlik politikaları açısından bakıldığında 

RF’nin Kafkasya’daki bölgesel güvenliğe yaklaşımında eski Sovyet Cumhuriyetlerini Sovyet 

sonrası dönemde de kendi etki sahası içinde tutma isteğinin etkili olduğu ifade edilebilir. RF 

özellikle en güçlü küresel aktör olan ABD ile NATO ve AB gibi aktörlerin Kafkasya’daki etkilerini 

artırmalarını kendi politikaları açısından engel olarak görmektedir. RF açısından Moskova’nın 

Kafkasya’nın dinamiklerini kontrol etmesi bir taraftan Türkiye’nin Orta Asya Cumhuriyetleri 

üzerindeki etkisini zayıflatacak olması, diğer taraftan da Moskova’ya Ortadoğu bölgesindeki 

etkinliğini artırma olanağı sunacak olmasından dolayı büyük bir önem taşımaktaydı. Son olarak, 

Moskova’nın bölgesel güvenlik politikasında Hazar bölgesindeki enerji kaynaklarını ve bu enerji 

kaynaklarının uluslararası pazarlara ulaşım yollarını kontrol etme isteği de önemli bir yer 

tutmaktadır.4 

Bu ortamda, Kafkasya’daki bölgesel güvenlik sorunları içinden çıkılması çok güç ve karmaşık 

boyutları olan bir çelişkiler yumağı olarak ortaya çıkmıştır. Bu şekilde çok önemli bir bölge olan 

Kafkasya’daki yaşanabilecek her bir çatışma bir anda bölgedeki aktörlerin hepsini kapsayan büyük 

bir bölgesel krize dönüşme potansiyeli kazanmaktadır. Bu kısır döngü içinde, Kafkasya’daki etnik 

sorunlar ve aşırı milliyetçilik hareketleri bölgesel güven(siz)liğin ana unsurları haline gelmiştir. 

Bu yerel çatışmaların dondurulmuş olması da çok cazip geçici bir ‘çözüm’ seçeneği olarak ortaya 

çıkmıştır. Bu seçeneğin var olan statükoyu şekillendirdiği 1994 sonrasındaki dönemde, Dağlık 

Karabağ ve Abhazya ve Güney Osetya’daki devlet yapıları de facto olarak Bakü ve Tiflis’teki 

merkezi otoritelerden fiilen ayrılabilmişlerse de, uluslararası hukuk açısından de jure 

bağımsızlıklarını elde edememişlerdir.5 Aynı şekilde, merkezi otoriteler de, ülkelerinin toprak 

bütünlüklerini de jure olarak hukuken koruyabilmiş gibi görünseler de, de facto olarak fiilen tam 

kontrolü de ele geçirememiştir. Böyle bir ortamda, çatışmaların dondurulması seçeneği ilgili 

tarafların en çok arzuladıkları çözüm olmasa da, pratik olarak en gerçekçi çözüm olarak ortaya 

çıkmıştır.6 

11 Eylül 2001 öncesi dönemde Kafkasya’daki etnik çatışmaların dondurulması bölgedeki ülkelere 

iç politikalarında istikrarı sağlayarak ekonomik gelişmelerine odaklanma açısından önemli bir fırsat 

vermiştir. Ancak, Vladimir Putin’in Ağustos 1999’da RF Başbakanı olmasından hemen sonra, daha 

önce bir barış anlaşmasıyla dondurulmuş olan Çeçenistan savaşını yeniden başlatması, bölgesel 

istikrarı olumsuz şekilde etkilemiştir. 31 Aralık 1999 gecesi Boris Yeltsin’in istifa ederek Vladimir 

                                                        
4 Svante E. Cornell, Small Nations and Great Powers: A Study of Ethnopolitical Conflict in the Caucasus, (Surrey: 
Curzon Press, 2001). 
5 Ivlian Khaindrava, ‘’Karabakh and Abkhazia: The Dynamics of Non-settlement’’, Central Asia and the Caucasus, 
Cilt: 13, Sayı: 1, 2002, p. 80–91. 
6 Dov Lynch, Engaging Eurasia’s Separatist States: Unresolved Conflicts and De Facto States, (Washington: DC: 
United States Institute of Peace Press, 2004). 
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Putin’i vekâleten Cumhurbaşkanlığına ataması sonucunda, Moskova bölgesel sorunları güç 

kullanarak çözme yoluyla mevcut statükoyu kendi lehine çevirme stratejisini hayata geçirmeye 

başlamıştır.7 Bu yeni ortam, küresel güç olan ABD’nin ve bölgesel bir aktör olan Türkiye’nin de 

RF’nin ve bölgedeki yerel aktörlerin değişen yaklaşımlarını gözden geçirerek, kendi yeni 

açılımlarını uygulamaya geçirmelerini gerekli kılmıştır. 

 

 11 Eylül Sonrasında ABD’nin Kafkasya’da Demokrasiye Geçişi Destekleme Açılımları 

 

Küresel bir güç olan ABD’nin Kafkasya’daki etkinliğini özellikle 2001 sonrasında belirgin şekilde 

artırmasını etkileyen en önemli faktör, 11 Eylül 2001’deki terör saldırılarından sonra başlayan 

uluslararası terörizmle mücadele kapsamında Kafkasya’nın öneminin artmasıdır. Bu bağlamda 

Kafkasya’da var olan otoriter siyasi rejimler ve ‘dondurulmuş çatışmalar’ terörizme karşı mücadele 

için sağlanan işbirliğinin önünde önemli bir engel olarak ortaya çıkarken, bu durumun aynı 

zamanda RF’nin de işine yaradığı anlaşılmıştır. Aynı şekilde, var olan statükonun devamı halinde 

Kafkasya’nın RF’nin etki alanından çıkabilmesi de pek mümkün olamayacaktı. Bu bağlamda 

ABD’nin Kafkasya’ya dönük yeni açılımlar geliştirerek var olan statükoyu bir şekilde değiştirmeyi 

ve dolaylı olarak da bölge ülkelerini RF’nin hegemonyasından kurtarması amaçlanmıştır.8 

ABD 11 Eylül 2001 sonrasında Kafkasya ülkelerine dönük geliştirdiği uluslararası terörizmle daha 

etkin bir mücadele için işbirliği yapma çağrısına bölge ülkelerinden Azerbaycan ve Gürcistan hızlı 

bir şekilde olumlu yanıt verirken, Ermenistan göreceli olarak biraz daha yavaş kalmıştır. 

Ermenistan’ın yavaş kalmasında kararını vermeden önce Moskova’ya danışmaya ihtiyaç duyması 

da önemli bir rol oynamıştır. ABD Başkanı George W. Bush Azerbaycan’ın bu konuda verdiği 

destek karşılığında Washington’un Bakü’ye ekonomik ve askeri yardım yapmasını engelleyen 1992 

tarihli Özgürlüğe Destek Yasasının (Freedom Support Act) 907 numaralı bölümünü 2002’de bu 

ülkeye bazı ekonomik yardımların yapılabileceği şekilde değiştirmiştir.9 

Bu ortamda, küresel bir güç olan ABD RF’nin Kafkasya’daki hegemonik eğilimlerini ve otoriter 

siyasi yapılara verdiği desteğini bir ölçüde sınırlandırırken, Güney Kafkasya’daki ülkelerin 

                                                        
7 Edward Walker, ‘’No War, No Peace in the Caucasus: Contested Sovereignty in Chechnya, Abkhazia, and 
Karabakh’’, Gary K. Bertsch, Cassady Craft, Scott A. Jones ve Michael Beck (Der.), Crossroads and Conflict: Security 
and Foreign Policy in the Caucasus and Central Asia, (New York: Routledge, 2000), p. 152–187. 
8 Vladimir Socor, ‘’Frozen Conflicts: A Challenge to Euro-Atlantic Interests’’, Ronald D. Asmus, Konstantin Dimitrov 
ve Joerg Forbrig (Der.), A New Euro-Atlantic Strategy for the Black Sea Region, (Washington, DC: The German 
Marshall Fund of the United States, 2004), p. 127-137; Daniel Benjamin, America and the World in the Age of Terror: 
A New Landscape in International Relations, (Washington D.C.: CSIS, 2005). 
9 Elkhan Nuriyev, The South Caucasus at the Crossroads: Conflicts, Caspian Oil and Great Power Politics, (Berlin: 
Lit, 2007). Ariel Cohen, ‘’Securing the Democratic Transition in Azerbaijan’’, Research, Russia and Eurasia Executive 
Memorandum, Sayı: 886, 18 Haziran 2003. 
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demokratikleşmelerini ve Avrupa-Atlantik bölgesine entegrasyonunu kendisi için çok önemli bir 

stratejik hedef olarak belirlemiştir.10 Bu bağamda Washington öncelikle 2002’de Gürcistan’a 

güvenlik alanındaki modernizasyon programını gerçekleştirebilmesi için bir ‘’Eğit ve Donat’’ 

programını uygulamaya sokmuştur. 1600 Gürcistan askerinin eğitimini amaçlayan ve 64 milyon 

dolar bütçeli olan bu ‘’Eğit ve Donat’ programı esasen Gürcistan’ın güvenlik kapasitesini bir ölçüde 

modernize etmeyi hedeflemektedir.11 

ABD’nin Kafkasya’daki demokratikleşme sürecini destekleme politikası esasen Gürcistan’da 2003 

yılında gerçekleşen ‘Gül Devrimi’ ile yeni bir aşamaya gelmiştir. Bu devrim sonucunda iktidara 

gelen Mikheil Saakaşvili var olan statükonun değiştirilmesi yönünde ciddi adımlar atabilecek bir 

lider olduğunun işaretlerini de hemen vermiştir.12 Bu bağlamda Gürcistan’daki halkın günlük 

yaşamının ekonomik ve kültürel boyutlarında önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Siyasi 

önceliğini Gürcistan’da demokratik devlet yapısını güçlendirmeye veren Mikheil Saakaşvili’nin 

izlediği politikalar Güney Kafkasya’daki diğer iki ülke olan Azerbaycan ve Ermenistan’da da 

benzer demokratikleşme taleplerini de gündeme getirmiştir. Ancak, bu ülkelerdeki benzeri ‘renkli 

devrim’ denemeleri Haydar Aliyev ve Robert Koçaryan yönetimleri karşısında başarısız 

olmuşlardır. Bu sonucun ortaya çıkmasında Azerbaycan ve Ermenistan’daki iktidarların kendi 

içlerinde kenetlenmiş monolitik bir yapıya sahip olmasının yanı sıra, muhalefete karşı sistematik 

olarak çok baskıcı politikalar izlemelerinin de büyük etkisi olmuştur. Aynı şekilde, bu ülkelerdeki 

demokratik muhalefetin çok zayıf ve kendi içerisinde bölünmüş olması da, demokratik değişimin 

gerçekleşememesinde etkili olmuştur.13 

ABD açısından Gürcistan’ın ‘Gül Devrimi’ sonucunda RF’ye ve onun desteklediği otoriter 

rejimlere alternatif bir siyasi projeyi hayata geçirmesi çok önemlidir. Ancak Mikheil Saakaşvili 

yönetimi açısından ise, ‘Gül Devrimi’nin kesin başarısı için Abhazya ve Güney Osetya’nın 

Gürcistan’a tekrar entegre edilmesi önem taşımaktadır. Gürcistan’da özellikle aşırı milliyetçi 

çevrelerin körüklediği bu yaklaşımın başarılı olması için RF engelinin aşılması gerektiğinden, 

bunun ekonomik ve kültürel alanlardaki başarılar gibi kolay olmayacağı da çok açıktı. Yine de, 

Mikheil Saakaşvili’nin Acara bölgesini düşünülenden çok daha kolay bir şekilde Tiflis’in denetimi 

altına alması, Gürcistan’daki aşırı milliyetçilerin ayrılıkçı bölgelere karşı kesin bir zaferin 

                                                        
10 Leyla Alieva, ‘’South Caucasus: Going West’’, Ronald D. Asmus, Konstantin Dimitrov ve Joerg Forbrig (Der.), A 
New Euro-Atlantic Strategy for the Black Sea Region, (Washington, DC: GMFUS, 2004), p. 65–76. 
11 Eric A. Miller, ‘’Morale of US-Trained Troops in Georgia is High, but US Advisors Concerned about 
Sustainability’’, Eurasia Insight, 5 Mayıs 2003, (http://www.eurasianet.org/departments/insight /articles /eav050503 
.shtml). 
12 Lincoln A. Mitchell, ‘’Democracy in Georgia since the Rose Revolution’’, Orbis: A Journal of World Affairs, Cilt: 
50, Sayı: 4: 2006, p. 669-676. 
13 Henry E. Hale, ‘’Democracy or Autocracy on the March? The Colored Revolutions as Normal Dynamics of Patronal 
Presidentialism’’, Communist and Post-Communist Studies, Cilt: 39, Sayı: 3, 2006, p. 318-321. 
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kazanılabileceği yönündeki beklentilerini iyice güçlendirmiştir. Böylelikle, Tiflis Acara’nın kontrol 

altına alınması sırasında izlediği yöntemi diğer bölgelerde de uygulama arayışına girmiştir.14 

Ancak, Mikheil Saakaşvili yönetimi Acara sorununun diğer sorunlara göre daha kolay ve farklı bir 

nitelikte olduğunu göz ardı etmiştir. 

RF bu gelişmelere tepki olarak Batum’daki askeri üssünü kapatırken, askeri açıdan diğer bölgelere 

daha çok önem vermeye başlamıştır. Zaten, Moskova Gürcistan’a karşı askeri güç 

kullanabileceğinin işaretlerini 2002 yılında da vermiştir. RF Çeçenistan’daki direnişçilerin Tiflis’ten 

destek aldığı iddiasıyla Gürcistan’a resmi bir ültimatom vererek, Gürcistan’ı bu konuda Rusya ile 

işbirliğine zorlamıştır.15 Coğrafi açıdan Abhazya ve Güney Osetya’nın RF ile sınırdaş olmalarının 

yanı sıra, Moskova’nın bu bölgelerde yerleşik olan kişilere Rus vatandaşlığı da vermeye başlaması 

sorunları daha karmaşıklaştırmıştır. Bu kapsamda, RF Abhazya ve Güney Osetya’da yaşayan 

vatandaşlarını koruyacağını da ilan etmiştir. Moskova’nın Gürcistan’a karşı izlediği bu politika 

genel olarak Kafkasya’ya dönük izlediği politikayla çelişen bazı unsurlar içerdiği gibi, RF’nin 

Kafkasya’daki diğer aktörlerle de arasındaki gerginliği artıran bir politika olmuştur.16 

Bu ortamda, Tiflis’in Abhazya ve Güney Osetya ile arasındaki ilişkilerdeki artan gerilime paralel 

olarak Gürcistan ile RF arasındaki ilişkilerin de bozulması, bu ülkeler arasında bir savaş ihtimalini 

de ortaya çıkarmıştır. Bu gelişme ABD’nin Kafkasya’da geliştirmeye çalıştığı yeni bölgesel 

güvenlik yaklaşımı ile çelişebilecek unsurlar da içermektedir. Çünkü böyle bir durumda ABD, 11 

Eylül 2001 sonrası dönemde Kafkasya’da en özel ilişkiyi kurduğu Gürcistan ile Birleşmiş Milletler 

Güvenlik Konseyi’nde de veto gücüne sahip daimi üye olan RF arasında kalacaktır. Hem RF hem 

de ABD’nin, Gürcistan’ın ayrılıkçı bölgeleriyle sorunlarını askeri olarak çözme politikasına karşı 

olması, Tiflis’in bölgesel gerilimi rasyonel olmayan ve tehlikeli bir şekilde artırdığına işaret 

etmektedir.17 Ortaya çıkan yeni durum ABD’nin Kafkasya’nın bölgesel güvenlik yapısını diyalog 

ve demokratikleşme sürecinin tüm bölgede destekleyerek dönüştürme stratejisine de büyük zarar 

vereceği 8 Ağustos 2008 günü Gürcistan ile RF arasında başlayan savaşın sonucunda iyice 

anlaşılmıştır. 

 

 

                                                        
14 ‘’Can Saakashvili Repeat Adjar Success?”, Radio Free Europe / Radio Liberty, 25 Mayıs 2004,  (http://www.rferl. 
org/content/pressrelease/1105704.html). 
15 Jim Heintz, ‘’Russia Ready to Attack Georgia’’, Associated Press, 12 Eylül 2002. 
16 Sergei Markedonov, ‘’The Paradoxes of Russia’s Georgia Policy’’, Russia in Global Affairs, Sayı: 2, Nisan-Haziran 
2007. 
17 Oksana Antonenko, ‘’Frozen Uncertainty: Russia and the Conflict over Abkhazia’’, Bruno Coppieters ve Robert 
Legvold (Der.), Statehood and Security: Georgia after the Rose Revolution, (Cambridge: The MIT Press, 2005), p. 
205–269. 
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 Bush ve Obama Dönemleri ABD Ulusal Güvenlik Politikaları Üzerine Genel Bir 

Değerlendirme 

 

11 Eylül 2001 terör saldırısı neticesinde yaşanan gelişmeler ve Irak’tan algılanan tehdidin 

sonucunda Amerika 17 Eylül 2002’de imzalanan ve 20 Eylül 2002’de kamuoyuna sunulan The 

National Security Strategy of the United Strates of America (Amerika Birleşik Devletlerinin Ulusal 

Güvenlik Stratejisi; NSS)18 başlığında ‘’Stratejik Önleyici Saldırı (Pre-emptive Strike) Doktrini’’ ya 

da yaygın kullanımıyla Bush Doktrinini yayınlamıştır. Bush yönetiminin 20. ayında ve 11 Eylül 

saldırılarından bir yıl sonra kaleme alınan stratejinin amacı; dünyayı sadece daha güvenli değil, aynı 

zamanda daha iyi yapmayı amaçlamaktadır. 

Amerika milli menfaatlerinin ve değerlerinin birliğini yansıtan bu doktrin, Amerikan 

enternasyonalizmi temeline dayandırılan bir yapı sergileyerek küresel sistemde ABD’nin güven 

içinde yaşama yolarını aramaktadır. Dokuz bölümden oluşan bu strateji belgesi, Amerika Birleşik 

Devletinin siyasi ve ekonomik özgürlüğü ilk planda tutan, insan değerlere saygı gösteren bir 

yaklaşımla küresel barışı hedefleri arasında göstermiştir. ABD 11 Eylül terör saldırısından sonra 

dünya barışını sağlama konusunda kendisini, yegâne aktör olarak tayin etmiştir. Bu dış politika 

yaklaşımı da ‘’Bush doktrini’’ zeminine oturtulmaya çalışılmıştır. 

Ayrıca; Bush doktrini bazı yorumcular tarafından “demokratik emperyalizm19 olarak da ifade 

edilmiştir. Demokratik emperyalizmle kast edilen, ABD’nin küresel güvenliğinin sağlanması ve 

baki kılınması için, tüm dünyada demokratik rejimlerin yaratılmasıdır. Zira ABD yönetiminin 

düşüncesine göre, demokrasinin küreselleşmesi halinde, küresel bir barışa ulaşmak söz konusu 

olacaktır. Bir başka ifadeyle, ‘’demokrasiler birbiriyle savaşmaz’’; dolayısıyla demokratik 

ülkelerden oluşan bir dünyada ABD’nin küresel güvenliği tehdit edilmez. Hali hazırda Amerikan 

dışişleri bakanı olan ve ‘’önleyici saldırı’’ doktrininin arkasındaki fikir babalarından biri olan ve bu 

doktrin hazırlandığında ulusal güvenlik danışmanlığı görevini yürüten Condaleeza Rice’a göre, 

Bush stratejisi ya da doktrini üç temele dayanmaktadır. Bu üç temel aynı zamanda, ABD’nin, 

özellikle 11 Eylül sonrası süreçte küresel güvenliğini garanti altına almak için ortaya koyduğu 

hedefleri ifade etmektedir: ‘’...terörist güçlere veya gayrı meşru ya da anti-demokratik rejimlere 

karşı koruma ve savunma;...barış vesilesiyle dünyadaki güçler arasında bir yakınlaşmanın 

sağlanması....özgürlük ve refahla birlikte barışın tüm dünyaya hakim kılınması....’’20. Bu hedeflere 

ulaşılması için öne sürülen ‘’önleyici saldırı’’ doktrini, Bush yönetimi öncesi uygulanmakta olan 

                                                        
18 The National Security Strategy of the United States of America, September Washington, D.C. 2002, 
http://whitehouse.gov/nsc/nss.pdf., 5 Ocak 2013.  
19 Selçuk Arı ve Okan Arslan, Uluslararası İlişkiler ve Din: Tanrı tarafsız mı?, Platin Yayınları, Ankara 2005, s. 232. 
20 A.g.e., p. 233.  
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politikaların pasif bulunarak eleştirilmesine ve bunun yerine, bir tehdidi daha o tehdit ortaya 

çıkmadan ortadan kaldırma prensibine dayalı bir doktrindir. 

ABD’nin 11 Eylül sonrası Afganistan ve Irak’a saldırması ve İran’ı tehdit etmesi ve bu ülkelerde 

rejim değişikliğine girişmesi (İran’da bu tür bir girişim henüz olmamıştır) ‘’diyaloğa’’ dayalı bir dış 

politika yerine saldırgan bir anlayışın hüküm sürmesine sebep olmuş ve 11 Eylül sonrası ABD, 

kendi karşısında olan güçleri ‘’şer ekseni’’ olarak hedef seçmek suretiyle, bir ‘’güvensizlik 

sendromu’’ çerçevesinde Bush doktrinini uygulamaya başlamıştır21. Öte yandan ‘’önleyici saldırı 

doktrini’’  ‘’engelleyici saldırı’’ ile yakın bir anlayış olarak değerlendirilmekte ve hatta ‘’önleyici 

saldırı’’ doktrininin, tarihte daha önce emsalleri görüldüğü ifade edilerek, 11 Eylül sonrası ABD’nin 

aslında ‘’önleyici’’ değil ‘’engelleyici’’ bir yaklaşım sergilediği öne sürülmektedir. Bu düşünceyi 

netleştirmek için, öncelikle söz konusu ‘’önleyici’’ ve ‘’engelleyici’’ ayrımının iyi yapılması 

gereklidir. Önleyici saldırı, karşı tarafın planlarının önceden anlaşılması ve doğrudan savaşa 

kalkışılmasıdır. Öte yandan, engelleyici saldırı ise; mevcut sorunun krize yol açmadan 

halledilmesidir. 

Bu çerçevede; 11 Eylül sonrası ABD’nin başlattığı doktrin, tehditler hali hazırda mevcut 

olduğundan, 11 Eylül ile oluşan sorunun kriz niteliği taşımamasının sağlanması bakımından, aslında 

önleyici değil, engelleyici bir nitelik arz etmektedir22. Nitekim Bush doktrini olarak isimlendirilen 

yeni Amerikan Ulusal Güvenlik Stratejisi uluslararası ilişkileri hem teorik hem de pratik olarak 

değiştirecek radikal unsurlar içermektedir. 

Bu doktrinin en temel özelliği; Soğuk Savaş döneminde ABD tarafından benimsenen ‘’caydırıcılık 

ve çevreleme politikasının’’ 21. yüzyılın küresel tehdit algılamalarında önemini kaybettiğini 

belirtmiş olmasıdır.  

Amerika bu yeni yüzyılda küresel düzeni tehdit eden faktörleri şu şekilde belirtmiştir; uluslararası 

terörizm, kitle imha silahlarının kontrolsüzce artırımı ve bunun küresel barışı tehdit edici şekilde 

kullanımı, bölgesel çatışmalar, ABD’nin sosyal ve ekonomik güvenliğine yapılan saldırılar, 

uluslararası organize ve suç faaliyetleri, uyuşturucu trafiği ve demokratikleşme sürecini 

tamamlayamamış ülkeler olarak belirtilmiştir. 

Amerika bu tehdit algılamalarını önlemeye yönelik oluşturduğu, ulusal güvenlik stratejisi kısa ve 

uzun vadede Amerika’nın dış politikasında yaratmış olduğu değişimleri de içermektedir. 

Strateji belgesinin bölümleri incelendiğinde başkan George W. Bush döneminin ilk büyük 

stratejisinin üç önemli özelliği öne çıkmaktadır. Birincisi yeni strateji ile ABD, kendisini eşi 

görülmemiş bir güç olarak tanımlamış ve küresel dengeleri yeniden düzenlemenin kendi 

                                                        
21 A.g.e., p. 235-236. 
22 Lawrence Freedman, ‘’Prevention, Not Preemption’’, The Washington Quarterly, Spring 2003, p. 105-114. 
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sorumluluğu olduğunu açıklamıştı. İkincisi, ABD stratejisinin, küresel terörle ve özellikle de kitle 

imha silahlarının yayılması ile mücadele, potansiyel tehditlerin henüz tehdit oluşturmadan önleyici 

darbelere yok etmeyi öngörmesiydi. Üçüncüsü ise ABD yönetiminin bölgesel krizlere davet olmasa 

bile müdahale iradesini açıklamasıydı. 

Bu özellikleriyle 2002 Ulusal Güvenlik Stratejisi sadece ABD değil uluslararası sistemi de derinden 

etkileyen bir özelliğe sahiptir. Özellikle de belgede belirtilen prevention (önleyici) ve preemption 

(önleyici vuruşçuluk) ilkeleri göze çarpan önemli kıstaslardır. ABD bu değerleri oluşturmasındaki 

temel amaç: ABD’ye karşı oluşabilecek tehditleri önlemek veya böyle bir tehdide karşı gereken 

önlemleri almak şeklinde ifade etmiştir. 

ABD bu stratejiyle kendini tehdit unsuru oluşturan tüm nedenleri ortadan kaldırmak için meşru 

müdafaa hakkını kullanacağını açıkça dile getirmiştir. Hiçbir hukuksal kanuna dayandırmadan 

yapılan bu önlemlerin uluslararası ilişkilerde yaratacağı sorunda göz ardı edilemez bir gerçeklik 

oluşturmaktadır. Nitekim günümüzde oluşturulan Irak, İran tehdit algılamaları da ABD’nin dış 

politika çıkmazları oluşturmaktadır. 

George W. Bush döneminin ikinci iktidar dönemine ait 54 sayfa ve 9 bölümden oluşan ABD’nin 

Ulusal Güvenlik Stratejisi 16 Mart 2006 tarihinde yayınlanmıştır. Bu strateji belgesini, 20 Eylül 

2002 Ulusal Güvenlik Strateji belgesiyle karşılaştırdığımızda büyük bir farklılığın olmadığı gözler 

önüne serilmektedir. 

Her iki stratejide de, ABD’nin dış politikadaki temel amacının açıklanmasıyla birlikte küresel 

barışın istikrarlı bir piyasa ekonomisi ile gerçekleşeceği dile getirilmiştir. Ayrıca ABD 2006 Ulusal 

Güvenlik Stratejisinde de kendisini demokratikleşme hamisi olarak görerek, geçmişte faşizm ile 

komünizme karşı savaşını daha çok dostları ve müttefikleri için gerçekleştirdiğini dile getirerek 

bugün de demokratikleşme bayrağını dostları adına taşıdığını ifade etmiştir. Diğer açıdan 2002 

ABD Ulusal Güvenlik Stratejisinde belirtilen demokrasi kavramını daha dar ve kapalı bir ifade 

kullanırken, 2006 stratejisi daha geniş bir demokrasi tanımlaması yer almaktadır. Ayrıca, bu 

stratejide terörizm fenomeni önemini korurken demokrasi ve insan haklarına verilen önem 

atfedilmiştir. 

Bush doktrinin can damarı olan, ‘’önleyici saldırı’’ yaklaşımını ABD bu stratejisinde de terk 

etmemiştir. Nitekim ‘’kitle imha silahlarıyla düzenlenecek bir saldırının sonuçlarının çok yıkıcı 

olma olasılığı içinde, büyük tehlikelere karşı boş durulamayacağı’’ ifade edilen belgede, ‘’önleyici 

saldırı’’ politikasının, ulusal güvenlik stratejisindeki yerini koruduğu belirtildi23. Bu da 

göstermektedir ki; ABD’nin askeri müdahalelerinin Afganistan ve Irak operasyonları ile sınırlı 

                                                        
23 ‘’ABD yeni güvenlik stratejisinde ‘önleyici saldırıda ısrarlı’’’, Hürriyet Gazatesi 12.10.2006, www. 
hurriyetusa.com/haber_detay.asp?id=8060, 17 Ocak 2013.  
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kalmayacağıdır. Bu da uluslararası sistemin yeni özgürlük operasyonları ile karşı karşıya kalacağını 

göstermektedir. 

ABD bu stratejide de bölgesel istikrarsız alanlarının bir tehdit unsuru yaratacağını öne sürmektedir. 

Özellikle de hızlı bir nükleer silahlanma içerisinde olan İran’ın büyük bir tehdit unsuru olduğu 

belirtilmiştir. İran’ın nükleer güç elde etme gayretinin de, uluslararası diplomasi ve işbirliği 

alanlarının genişletilmesiyle durdurulabileceğini dile getirmektedir. 

Nükleer ve diğer benzer silahların yayılmasının durdurulmasında diplomasinin ABD’nin önceliği 

olduğu ifade edilen belgede, ‘’Ancak gerekirse, uzun süredir varlığını koruyan meşru müdafaa 

ilkeleri uyarınca, karşı saldırıdan önce, düşman saldırısının zaman ve yerinin belirsizliği söz konusu 

olsa da, güç kullanmayı bertaraf etmiyoruz’’24. 

Bu arada belgede, İran’a ilişkin diğer kaygılarda da, Tahran’ın ‘’terörizmi desteklediği, İsrail’in 

tehdit ettiği Ortadoğu barışını engellemeye çalıştığı, Irak’ta demokrasiyi bozduğu ve İranlıların 

özgürlüklerini tanımadığı’’ yorumları yer aldı25. Yeni stratejide İran’ın yanı sıra Suriye, Kuzey 

Kore, Küba, Belarus, Burma ve Zimbabwe de diktatörlükle yönetilen ülkeler olarak sayılıyor. Yeni 

tehdit alanları olarak sayılan bu bölgelerde de ABD’nin yeni operasyonları gerçekleştireceği 

şüphesiz kabul edilen bir gerçeklik oluşturmaktadır. ‘’Militan İslam’’ ile müdahalenin ‘’21. yüzyılın 

ilk yıllarının büyük ideolojik çatışması’’ olarak tanımlandığı belgede Rusya ‘’özgürlük davası’’ nı 

önlememeye çağrılırken Çin’in barışıl kalkınmaya doğru ilerlemesi isteniyor26. 

Bu çerçevede Başkan George W. Bush’a göre, ABD’nin Ulusal Güvenlik Stratejisi iki esasa 

dayanmaktadır. Birincisi, özgürlüklerin, adaletin, insan haysiyetinin yaygınlaştırılması, baskıların 

sona erdirilmesi, demokrasinin geliştirilmesi ve serbest ticaret ile refahın arttırılmasıdır. İkincisi ise 

salgın hastalıkların, kitle imha silahlarının yayılmasının, terörün, insan güçlerinin ve afetlerin 

oluşturduğu tehditlerle mücadeledir. 

ABD yönetimi bölgesel sorunlar için çatışmanın önlenmesi ve çözümlenmesi; çatışmayı müdahale, 

çatışma sonrası istikrar ve yeniden yapılandırma olmak üzere üç seviyeli strateji uygulanacaktır. 

2006 ABD Ulusal Güvenlik Strateji belgesinde Çin’de tehdit unsuru olarak algılanmaktadır. 

Özellikle de Çin’in eski usul ve yöntemlerle yönetildiğini ve bu uygulamanın da küresel barışı 

tehdit ettiği dile getirilmiştir. Bu eski usuller, Çin’in şeffaf olmayan bir tarzda askeri gücünü 

arttırması, ticaretini geliştirmesi, ancak küresel enerji kanallarını kilitlemesi, merkantilizmi 

                                                        
24 ‘’ABD yeni güvenlik stratejisinde ‘önleyici saldırıda ısrarlı’’’, Hürriyet Gazetesi 12.10.2006, www. 
hurriyetusa.com/haber_detay.asp?id=8060, 17 Ocak 2013. 
25 ‘’ABD yeni güvenlik stratejisinde ‘önleyici saldırıda ısrarlı’’’, Hürriyet Gazetesi 12.10.2006, www. 
hurriyetusa.com/haber_detay.asp?id=8060, 17 Ocak 2013.  
26 ‘’Yeni Stratejik Hedefi İran’’, Evrensel Gazetesi 29.12.2006, www.evrensel.net /06 /03 /17/ politika.html, 17 Ocak 
2013. 
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uygulamak yerine doğrudan pazarlar araştırması; rejimlerinin uygun olmayan davranışlarını dikkate 

almadan kaynak zengini ülkelerle ilişkilere girmesi olarak ifade edilmektedir. 

Hedeflerin idealist, araçlarının ise realist olduğu ifade edilen Ulusal Güvenlik Stratejisi, diplomatik 

tedbirleri ve işbirliğini daha da ön plana çıkarsa bile, yeni stratejinin, ABD’nin küresel ve bölgesel 

sorunlara bakış açısında önemli değişiklikler getirdiğini söylemek zordur. Bu belgede diplomatik 

tedbirlerin ön planda yer aldığını savunulsa da, önleyici müdahale doktrininden vazgeçmediği 

görülmektedir. 

Ayrıca; 2002 belgesine göre düşman konusundaki değişiklik de göze çarpmaktadır, çünkü daha 

önceki belgede düşman olarak tanımlanan ‘rejim’lerin terimi Eski Yunan siyasal düşünce sistemine 

ya da John Locke ile William Pitt’e gönderme yapılarak kullanılmış, barbarlıkla 

ilişkilendirilebilecek tiranlar almıştır. Bu bağlamda ABD’nin daha önce tanımladığı ‘’serseri 

devlet’’ ve ‘’otoriter rejim’’ kavramlarının yerini tiranlık kavramıyla değiştirmiştir. Tiranlıklar, 

despotların yönetimindeki acımasızlık, fakirlik, istikrarsızlık, yolsuzluk ve ıstırap kombinasyonları 

olarak tanımlanmaktadır. Tanımlamadan anlaşıldığı üzere tüm otoriter rejimler tehlike unsuru 

olarak alınmayarak sadece tehlike unsuru yaratabilecek olanlar tiranlıkla adlandırılmıştır. Tiranlar, 

terörizm ideolojisini savunan, demokratikleşmeye karşı çıkan ve kitle imha silahlarını bulundurup 

saklayanlar ve tehlikeli bilişim ağları kullananlar olarak tanımlanmaktadır. ABD yapmış olduğu bu 

tanımlamayla küresel barışı hazırlama gücünü, ideolojik bir zemine oturtmaya çalışmıştır. 

Bu bağlamda ABD’nin 2002 Ulusal Güvenlik Stratejisinde yapmış olduğu hatalardan ders 

çıkardığını söylememiz pek doğru bir varsayım olmamaktadır. ABD’nin 11 Eylül’den sonra 

benimsediği politikalar biraz yumuşatılmaya çalışılsa da ABD bu belgede de küresel düzeni yeniden 

şekillendirme çabalarında bulunacağı şüphesizdir. Bu da küresel düzende yeni askeri operasyonları 

da beraberinde getireceği şüphesizdir. 

Ayrıca belgede belirtilen istikrarsız alanları ABD’nin bir tehdit unsuru olarak algıladığı alanları 

ifade etmektedir. Eğer bu belge 2002 Ulusal Güvenlik Stratejisi gibi tehdit alanlarını 

yapılandırmaya yönelik bir çizgide seyir ederse gelecekte ABD’nin yeni alanlarda özgürlük kanı 

akıtacağının bir delili olarak nitelendirmek yanlış bir ifade olmayacaktır. 

Bu da ABD’nin küresel düzeni yapılandırma çabasından vazgeçmediğini göstermekle birlikte; 

ilerleyen yıllarda ABD’nin demokratikleştirme çatısı altında yeni askeri operasyonlarda bulunma 

amacını taşıdığını söyleyebiliriz. 

Amerikan hegemonyasının temel kuramı olan Realizm; İkinci Dünya Savaşı’ndan bugüne 

Modernizm düşüncesi temelinde; 1980’lerden itibaren siyasi olarak demokrasi, ekonomik olarak 

kalkınma (development) ve 1990’lardan itibaren ise kültürel kod olarak ise iletişim (diyalog) projesi 

adı verilen üç alt konsept ile pratikte uygulama alanı buldu. Bu üç proje ülkeleri içten ve dışarıdan 
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saran ‘ağ stratejisi’ ile pratiğe geçmistir. Amerika, hükmetmeyi değil, kontrol etmeyi amaçlar. 

Soğuk Savaş sonrası ABD’nin yeni vizyon arayışları içinde sırası ile George H.W. Bush’un ‘’Yeni 

Dünya Düzeni (The New World Order)’’, Clinton’ın ‘’Küreselleşme (Globalization)’’ ve oğul 

Bush’un ‘’Terörizme Savaş Esnasında Hegemonya (War on Terror)’’ veya ‘’Demokratik Realizm’’ 

anlayışının yerini 2008 seçimleri ile birlikte Obama’nın ‘’Yeni İdealizm (The New Idealism)’’ 

vizyonu aldı. Obama dönemi yeni güvenlik stratejisi ve Dört Yıllık Savunma Gözden Geçirme 

Raporu (QDR 2010)’un yayınlanması ile artık Obama’nın niyetlerini daha iyi sorgulayabiliriz. 

ABD Başkanı Obama’nın kalem aldığı ve imzaladığı yeni ABD güvenlik stratejisi daha ilk 

cümlesinden ‘’ABD’nin dünya üzerindeki tarihi rolünden, evrenselleştirme iddiasından, Amerikan 

çıkarlarına bağlılığından ve demokrasinin öneminden’’ dem vurarak işe başlıyor27. Sunuş 

bölümünde Amerikan politikalarının özünde bir değişiklik olmadığını anlıyor, sadece yeni dönemde 

‘nasıl’ olacağı konusunda yeni bir şeyler bulma arayışına giriyorsunuz. Genel bir özet yapacak 

olursak, Obama önceliği içeriye; ekonominin düzeltilmesine, iç güvenliğin daha sıkı 

koordinasyonuna ve ABD’nin dışarıda bir şeyler yapabilmesi için iç mekanizmaların daha iyi 

kurgulanmasına vermiş durumdadır. Dışarıya yönelik iddialarında bir değişiklik olmamakla birlikte 

işi ucuza getirmek için ortaklara dayanma, müttefiklerle paylaşma gibi unsurlar yanında daha çok 

yumuşak güce dayanmak için diplomatlar, NGO’lar, sivil toplum ve özel sektör arasında yeni bir 

kurgu arayışı öne çıkmaktadır. AB Komisyonu Başkanı Barosso’nun yakın zamandaki şikâyetlerini 

haklı çıkaracak şekilde Avrupa ile ilişkilere hemen hemen hiç değinmemektedir. 

Ulusal güvenlik stratejisinin odak noktasını 21. yüzyıldaki çıkarlarını daha etkili bir şekilde 

sağlamak için Amerikan liderlik (hegemonya) kurgusunu yenilemek oluşturmaktadır. Bir yandan 

içeride bu kurgu yenilenirken dışarıda Amerikan çıkarlarına uygun şekillendirmeler devam 

edecektir. İçeride yapılması gerekenler sırası ile: ekonominin uzun vadeli bir gelişme sağlayacak 

düzlüğe çıkarılması; anavatan güvenliği ve ulusal güvenlik yapılarının her seviyede entegrasyonu; 

dünya üzerinde demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü gibi (bildik) argümanlar üzerinden 

(Amerikan etki ve kontrol sistemini yaymak için) daha kuvvetli bir yapılanmaya gitmek ve bu 

yapının diğer uluslararası kurumlar ve ortaklar (ülkeler) ile bağlarını güçlendirmek. Söz konusu 

uluslararası kurumlar içinde NATO, BM, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası (WB) 

adları öne çıkarken ülkeler arasında üç grup ayrımı belirgindir. Birinci grupta önem verdiği; Çin, 

Hindistan ve Rusya, ikinci grup ise artan önemleri ile Brezilya, Güney Afrika ve Endonezya’dır. 

ABD’nin bölgesel politikaları için önemli olan üçüncü grup içinde Pakistan ve Türkiye öne 

çıkmaktadır. 

                                                        
27 The White House (2010), p. 2. 
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Amerika önceliğini anavatan (iç) güvenliğine vermekte ve en önemli tehdit olarak nükleer silaha 

sahip İran ve Kuzey Kore’nin adını söylemektedir. Daha sonra sırayı El Kaide almaktadır. Bunların 

devamı olarak Irak, İsrail-Filistin çatışması ve Müslüman ülkeler ile ilgili beklentileri gelmektedir. 

Güvenlik stratejisinin ilginç olan bölümü ulusal kapasitenin geliştirilmesi için öngörülen eylem 

planıdır. Bu bölümde: dünya üzerinde askeri üstünlüğün korunması; diplomatik ve ekonomik 

vasıtalara daha çok yatırım yapılması; istihbaratın asimetrik tehditler için zamanında bilgi 

sağlaması; ulusal güvenlik, yardım programları ve (yumuşak güç) mekanizmalarının eğitimi, 

yenilenmesi ve güçlendirilmesi üzerinde durulmaktadır. 

Amerikan Ulusal Güvenlik Strateji Departmanı’nın (QDR) 201028 yılı belgesine bakıldığında ilk 

dikkati çeken şey ABD kafa karışıklığının devam ettiği oldu. Bunda QDR 2010’un Şubat ayında 

Ulusal Güvenlik Stratejisi’nin ise Mayıs ayında yayınlanmış olması etkili olabilir. Kafa 

karışıklığının iki önemli belirtisi daha önceki QDR’dan farklı olarak Amerikan ordusu için 

öngörülen dönüşüm yerine ‘kuvvetin evrimi’ terimi kullanılması, bütçeye temel teşkil edecek 

‘kuvvet ölçeği’ için muğlak ifadelerin arkasına saklanılmasıdır. QDR 2010’un ana hatlarını; devam 

eden kuvvet yapısı dönüşüm çalışmaları, ordu personelinin durumunu iyileştirme, Silahlı 

Kuvvetlerin ABD içi ve dışı organik ilişkilerinin geliştirilmesi ve özellikle iş dünyası ile ilişkilerde 

reform çalışmaları oluşturmaktadır. 

Amerika’nın savunma öncelikleri: bugünün savaşlarında üstün olmak (Irak ve Afganistan’ı tarif 

diyor ama kazanmak demiyor); (nükleer) çatışmayı önlemek ve caydırmak; rakipleri (büyük 

güçleri) yenmeye hazırlanmak ve pek çok ihtimalat (doğal afetler, kırılgan ülkeler vb.) bölgesinde 

başarılı olmak; (asker sıkıntısı yaşanan) gönüllü gücünü muhafaza etmek ve geliştirmek. Amerikan 

çıkarlarının tarif ettiği öncelikli coğrafyalar olarak Orta Doğu ve Güney Asya seçilmiştir. Ancak, 

önceki QDR’larda olduğu gibi bu coğrafya ile ilgili düşünceler ve kuvvet projeksiyonu üzerine 

bağlantılar verilmemektedir. Sadece, Afganistan için El Kaide ile baş edilmesinde Pakistan’ın 

önemine vurgu yapılmaktadır. Irak’ta ise Irak güvenlik güçlerinin eğitilmesinin önemine 

değinilirken, nasıl bir Irak ve Orta Doğu konusunda açıklama için zaman erken bulunmuştur. 

Obama da bu konuya değinemediğine göre anlaşılan Orta Doğu ve Irak ile ilgili gelişmeler oldukça 

derindir. 

Kuvvet yapısı ile ilgili olarak Kara Kuvvetlerine istikrar operasyonları öncelikli görev gösterilirken, 

Deniz Kuvvetlerine açık denizlerde kaybol veya müttefik gemilerle gez denilmekte, en büyük 

gelişme ve öncelik Hava Kuvvetleri’ne kaydırılmaktadır. Hava Kuvvetleri için büyük miktarda 

beşinci nesil savaş uçağı temin ederek uzak menzilli ve girilmesi zor bölgeleri vurma kabiliyeti 

                                                        
28 U.S. Department of Defense: Quadrennial Defense Review Report, February 2010. 
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geliştirilmeye çalışılmaktadır. Bunun dışında özel kuvvetler, ISR (istihbarat, gözetleme, keşif) 

kabiliyetleri ile siber, elektronik ve haberleşme gayretlerinin geliştirilmesine vurgu yapılmaktadır. 

Amerikan ordusunun dönüşümü ile ilgili önemli kararlar (DDG-1000 destroyerleri, Geleceğin 

Muharebe Sistemleri vb.) 2011 bütçe çalışmalarına bırakılmaktadır. Amerikan savunma yatırımları 

için; döner kanatlı uçaklar, insansız hava araçları, patlayıcılara karşı sistemler, özel kuvvetler, sivil 

işler, dil ve kültür uzmanlığı ve güvenlik yardımları alanına dikkat çekilmektedir. 

Obama ile de değişen bir şey olmadığı, ABD derin devletinin Obama ile ya da onsuz her zaman 

kendi yolunda gideceği açıktır. ABD, ne dünya üzerindeki hegemonya rolünden ne de 

evrenselleştirme (Amerikanlaştırma) merakından vazgeçmiştir. Obama ile sadece ABD’nin 

ekonomi ve güvenlik yapılanmasını gözden geçirme gibi öncelikleri ortaya çıkmıştır. Kısacası 

ABD’de para ve insan kaynağı sıkıntısı yer almakta ve kaynaklarını daha dikkatli kullanmak hatta 

işleri ortak dediği ülkelere yükleyerek ucuza getirmek istemektedir.  

5 Ocak 2012’de Başkan Obama, ABD Savunma Bakanı Leon Panetta, ABD Genelkurmay Başkanı 

Orgeneral Martin Dempsey ve diğer üst düzey askerî komutanlarla Pentagon’da düzenlediği basın 

toplantısında ABD’nin yeni askerî stratejisini açıkladı. Başkan Obama’nın bizzat Pentagon’a 

giderek bu açıklamayı yapması söz konusu askerî stratejinin önemini ve kendisinin de bu strateji 

belgesinin arkasında olduğunu göstermiştir. Başkan Obama’nın ABD’nin yeni savunma stratejisi 

hakkındaki konuşmasından önce, Pentagon, ABD’nin Küresel Liderliğini Sürdürmek: 21. Yüzyıl 

Savunma Öncelikleri (Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense) adlı 

raporunu yayımlamıştı. Başkan Obama konuşmasında söz konusu rapor üzerinde durdu.  

Başkan Obama konuşmasının başında, ABD askerî kuvvetleri, mevcut küresel ortamda ABD’nin 

özgürlük ve güvenliğini koruyan en kuvvetli güç olduğunu ve bu gücün askerî eğitim, liderlik 

kabiliyeti ve silah ile teçhizat alanında dünyanın en iyisi olmasına dayandığını belirtmiştir. 

ABD’nin ülke içi ekonomisinin canlandırması gerektiğini ve bunun da ABD’nin dünyada lider 

olmasının temelini oluşturduğundan bahseden Obama, bu bağlamda ilk olarak harcamaların 

rasyonalize edilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Küresel bağlamda hızlı gelişmelere karşı ABD’nin 

kendi stratejik çıkarlarını belirleyerek ulusal savunmanın önemli görevlerini ve gelecek 10 yılda 

savunma harcamasını tespit edecek şekilde oluşturması gerektiğini vurgulamıştır. Bunun nedeni de 

ABD silahlı kuvvetlerinin büyüklüğü, yapısı ve savunma bütçesi bu strateji ile ancak 

sürdürebilmektedir. Başkan Obama, Pentagon’un hazırladığı ABD’nin Küresel Liderliğini 

Sürdürmek: 21. Yüzyıl Savunma Öncelikleri raporunu oluşturmasına bizzat iştirak etmiş ve 

cevaplanmasını istediği temel konu ise savaş yıllarının sona ermesinden sonra nasıl bir orduya 

ihtiyaç duyulacağıydı.    
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ABD, Asya Pasifik’teki varlığını güçlendirecektir, bütçenin azaltılması kilit alanlardaki gücü 

zayıflatma anlamına gelmez; NATO dâhil kritik ortaklıklar ve müttefiklerle işbirliği devam 

edecektir; bununla birlikte özellikle Ortadoğu’da ihtiyatlı olmayı sürdürecektir. ABD, sadece Irak 

ve Afganistan savaşları ötesine bakmakla ve askerî güç kullanımına son verilmesi ile birlikte uzun 

vadeli ulus-inşa politikası ile kalmayacaktır. ABD, daha küçük konvansiyonel kara kuvvetleri ile 

ulusal güvenliğini koruyacak ve Soğuk Savaş döneminin modası geçmiş sistemlerinden 

kurtulacaktır. Bu bağlamda istihbarat, izleme, devriye, terörle mücadele ve kitle imha silahları gibi 

gelecek için ihtiyaç duydukları kapasitelere ve çevreye girmesini engelleyen düşmana karşı savaş 

yeteneğine yatırım yapacaktır. ABD askerî üstünlüğünü korumaya devam edecek ve dünyanın 

öngörülmeyen tehditlerle başa çıkmak için bir dizi esneklik stratejileri uygulayacaktır. 

Geçmişteki 10 yıl içerisinde 11 Eylül olayı sonrası savunma bütçesinde büyük ölçüde bir artış 

olmuştur. Önümüzdeki on yıl içinde her ne kadar savunma bütçesinin artışı yavaş olacaksa da, 

aslında hala büyümeye devam edecektir. Çünkü, ABD küresel sorumluluğu üstlenmekte ve ayrıca 

dünya liderlik konusunda ABD’ye ihtiyaç duymaktadır. Aslında Obama Hükümeti’nin savunma 

bütçesi Bush Hükümeti’nin son dönemindekinden daha fazladır. Büyük miktarlı savunma bütçesi, 

güçlü bir askerî gücün sağlanması ve ulusal güvenliğinin sağlanması için önemlidir. Mevcut 

savunma bütçesi ABD’den sonra gelen ilk 10 ülkenin toplamından daha fazladır. Başkan Obama, 

konuşmasının sonunda söz konusu savunma raporunun hedefini açıklayarak, 21. yüzyılda ABD’nin 

güçlü ve güvenli olması, askerî kuvvetinin küresel liderliğini devam ettirmesi gerektiğini 

belirtmiştir. 

 Başkan Obama’nın konuşmasının bir kısmı Pentagon’un ABD’nin Küresel Liderliğini Sürdürmek: 

21. Yüzyıl Savunma Öncelikleri raporunun ön sözünde de yer verilmiştir. Raporda en iyi ordu 

konumunu sağlayacağını belirten Başkan Obama, geleceğe yönelik ABD ordusunun yeniden 

yapılandırılması sürecinde ordunun çevik, esnek ve her türlü acil olaylara karşı hazır olacağını 

belirtmiştir. Dünya liderliğini sağlayan 21. yüzyıl askerî strateji rehberini oluşturduğunu ifade eden 

ABD Savunma Bakanı Leon Panetta ise, savaştan sonra ABD’nin stratejik bir dönüm noktasında 

olduğunu ve bu nedenle çevik, esnek, hazırlıklı ve ileri teknoloji ile donatılmış birleşik orduyu 

yaratması gerektiğini açıklamıştır.  

Pentagon’un söz konusu savunma raporu, Irak ve Afganistan savaşından sonra ABD ordusunun geri 

çekilmesi ve hızlı değişen koşullar ortamında ABD’nin ekonomik refah ve güvenlik çıkarlarını 

koruması konusunda önemli bir dönüm noktası olarak değişen jeopolitik ortam ve finansal arka plan 

çerçevesinde değerlendirilmiştir. Bu rapor, öngörülen güvenlik ortamı ve Savunma Bakanlığı’nın 

hazırlayacak önemli askerî misyonlarının rehberi olacaktır. Yani rapor 2020 yılına doğru birleşik 

kuvvetlerin planı olacaktır. 
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ABD askerî, küresel güvenlik için katkıda bulunmaya devam edecek, aynı zamanda Asya-Pasifik 

bölgesine doğru yeniden stratejik ayarlamalar yapacaktır. ABD, Asya’daki müttefikleri ve ortakları 

ile arasındaki ilişkilerini arttıracaktır, bu da bölgedeki güvenliği ve diğer ortak çıkarları açısından 

önemlidir. Ayrıca ABD, Hindistan ile uzun vadeli stratejik işbirliği ilişkilerini geliştirmiştir, 

Hindistan’ın bölgesel ekonomik güç ve Hint Okyanusu bölgesinde güvenlik sağlayıcısı rolünü 

desteklemektedir.  

Raporda, Çin’in yükselişinin yarattığı sonuçlar, Kuzey Kore’nin meydan okumaları, Arap Uyanışı, 

İsrail’in güvenliği, İran nükler sorunu, Avrupa müttefikler ve işbiliği ortaklarının önemi ve 

NATO’nun Avrupa ve diğer bölgelerdeki önemli rolü, NATO müttefikleriyle “akıllı savunma 

(Smart Defense) yaklaşımı geliştirmesi, Rusya ile ortak çıkarlar üzerinde işbirliğinin önemi ve 

küresel güvenlik ve işbirliği alanında Afrika ve Latin Amerika ülkelerinin dahil olması gibi 

konulara da yer verilmiştir. 

Ekonomik büyüme ve serbest ticareti teşvik etme de raporun önemli bir konusuydu. Amerika, 

dünyanın çeşitli bölgelerindeki müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte çalışırken (hareket ederken), 

evrensel ortak varlıklara (global common) erişim özgürlüğünün korunmasının yollarını arayacaktır-

ki bu bölgeler doğrudan ABD’nin ulusal yargılama ve yetki alanının dışındadır ve uluslararası 

sistemin önemli bir bağ dokusunu oluşturmaktadır. Küresel güvenlik ve refahın, (hava veya deniz 

yoluyla taşınan) mal ve hizmetlerin serbest dolaşımına olan bağımlılığı giderek artmaktadır. Devlet 

ya da devlet niteliği kazanmamış aktörler, mevcut normlara, kurallara ya da diğer serbest erişim 

yaklaşımlarına muhalefet ederek ve karşı çıkarak evrensel ortak varlıklarda sözü edilen mal ve 

hizmetlerin ulaşımına potansiyel bir tehdit oluşturmaktadır. 

Ayrıca siber casusluk, potansiyel siber saldırılar, uzay çalışmaları ile ilgilenen ülkelerin giderek 

çoğalması uzay ortamını tartışmalı hale getirdiği gibi emniyet ve güvenliğini de tehdit etmeleri 

raporda değinilen diğer konulardır. ABD, müttefikleri ve ortakları ile birlikte dünyaya liderlik 

yapacaklar ve kendi politikalarını uluslararası standartlara kavuşturmak ve ilgili karşılıklı işbirliği 

askerî kapasitesini devam ettirme aracılığıyla ortak kaynakları paylaşacaklardır. Nükleer, biyolojik 

ve kimyasal silah teknolojisinin yayılması yapay tehditleri yaratabilmekte, ABD’nin çıkarlarına da 

zarar vermektedir. Bu silahların teröristlerin eline geçmesi, ABD için felaket sonuçlar doğurabilir. 

Bu nedenle ABD, bütün işbirliği ortakları ile birlikte kitle imha silahlarının yayılmasına karşı tedbir 

alacaktır. 

Bu bağlamda raporda 10 maddeli ABD kuvvetlerinin temel görevleri belirtilmiştir. 2020 yılına 

doğru ABD’nin birleşik ordusunun yeni yapılandırılması da 8 maddelik öngörüde yer almıştır. Daha 

önceki savunma strateji konsepti ile farklı olarak Obama Hükümeti’nin yeni stratejisinde aynı anda 
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iki cephede savaşma anlayışından vaz geçilmiştir. Çünkü yaşanan tecrübeler ve mevcut ABD askerî 

bütçesiyle aynı anda iki cephede savaşması güç olmuştur. 

 

 Rusya Federasyonu Ulusal Güvenlik Politikaları Üzerine Genel Bir Değerlendirme 

 

SSCB içerisinde en büyük güç unsuru olan RF, bu yapının 1991’den itibaren dağılmasıyla birlikte, 

yarım yüzyıllık bir dönem boyunca ABD ile paylaşmakta olduğu ‘süper güç’ sıfatını da kaybetti. 

Fakat RF, hiçbir zaman geçmişteki imparatorluk günleri ve Sovyet döneminde sahip olduğu 

ayrıcalıklardan, kontrol ettiği geniş sınırlar ve etki alanından vazgeçmedi. 

Bu temel anlayış; RF’nin dış güvenlik politika ve stratejilerinin de temel kaynak noktasını 

oluşturmaktadır. Öyle ki bugün RF, eski SSCB’nin hinterlandını hala kendi hâkimiyet alanı olarak 

görmektedir. Eski SSCB’nin egemenlik alanında bulunan özellikle Doğu Avrupa ülkeleri RF için 

özel bir anlam taşımaktadır. Bu nedenle Rusya, başta ABD ve AB olmak üzere ilgili diğer 

devletlerin bu ülkelere ilişkin yürütmeyi düşündükleri politikalarda mutlaka kendisine 

danışılmasını, bilgisi ve kontrolü dâhilinde hareket edilmesini istemektedir. Dolayısıyla bu bölgede 

yerleştirilmek istenen silahlar ve ABD’nin bölgede etki alanı kazanma politikalarına kendi 

güvenliğine yönelik bir tehdit algılamasıyla karşı çıkmaktadır. 

SSCB dönemindeki kadar olmasa da Rusya, bugün askeri ve siyasi anlamda hala dünyanın en 

önemli bölgesel ve küresel güç ve aktörlerinden birisi olmaya devam ediyor. RF’nin son on yıllık 

bir süreç içerisinde, SSCB’yi çöküşe götüren ve çöküş sonrası dağılmanın yarattığı ekonomik, 

siyasi ve sosyal problemleri çözmede önemli başarılar sağladığını söylemek mümkündür. Bu 

başarının arkasında RF’nin SSCB döneminden devraldığı kurumsal miras, tarihsel derinlik ve 

jeostratejik gerçeklikler yatmaktadır. 

Bu unsurlar, aynı zamanda RF’nin dış güvenlik strateji ve konseptlerini de belirleyen en önemli 

faktörlerdir. RF, SSCB’nin dağılmasından sonra askeri gücünü, yer altı zenginliklerini, yetişmiş 

insan gücünü ve çok geniş bir alana yayılmış istihbarat örgütünü büyük ölçüde elinde tutmayı 

başardı. 

SSCB’den devraldığı mirasla Rusya, genel güvenlik konseptini ‘tekrar büyük olmak’ ideali üzerine 

kurdu. Putin’in 1999 yılında iktidara gelmesi RF için yeni bir dönemin de başlangıcı oldu. 

ABD’nin, özellikle 11 Eylül saldırılarından sonra geliştirdiği yeni güvenlik modeli ve buna bağlı 

olarak Avrasya üzerindeki stratejik etkinliğini artırma çabaları, bazı bağımsız devletler topluluğu 

ülkeleri (Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Ukrayna ve Gürcistan gibi) ile çok yakın askeri, 

siyasi ve ekonomik ilişkiler kurması ve bu ülkelerde tabandan gelen halk hareketlerinin tetiklediği 

‘turuncu devrimleri’ teşvik etmesi ve desteklemesi, Rusya tarafından ciddi bir tehdit olarak 
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algılandı. Zira RF, Sovyetler Birliği sonrası ortaya çıkan yeni bağımsız devletlerin oluşturduğu, 

dolayısıyla eski Sovyetler Birliği hâkimiyeti altında bulunan bölgelere ‘yakın çevre’ veya ‘arka 

bahçe’ gözüyle bakmaktadır ve buraları kontrol altında tutmak istemektedir. 

Bu gelişmeler üzerine Rusya, dış güvenlik politikasını yeniden gözden geçirme ihtiyacı hissetti. 

Yeni güvenlik politikasının temel hedef ve parametrelerini; eski Sovyetler Birliği, yeni bağımsız 

devletler topluluğu ülkeleri üzerindeki etkinlik ve hâkimiyetini artırmak, kendisine yakın çevrede 

bulunan ülkelerde çok sayıda askeri üs kurmak, Rus vatandaşlarının ve enerji kaynaklarının 

güvenliğini sağlamak, enerjiyi etkin bir yumuşak güç olarak kullanmak, yenidünya düzeninde tekrar 

söz sahibi olmak, bölgesel ve küresel konularda etkin ve belirleyici olmak şeklinde belirlemiştir. 

Soğuk Savaş döneminden bu yana nükleer silah konusu RF’nin, özellikle caydırıcılık esasına dayalı 

dış güvenliğine ilişkin politikalarının çok önemli bir parçasıdır. ABD ve Rusya, aralarındaki 

sorunları çözüme kavuşturabilmek amacıyla 8 Nisan 2010’da Prag’da ‘’nükleer silahların 

azaltılmasına’’ yönelik bir anlaşma imzaladılar. Bu anlaşma aslında iki ülke arasında 1991 yılında 

imzalanan ve 2009 yılının Aralık ayında süresi dolan ve kısaca START olarak bilinen, ‘Stratejik 

Silahların Azaltılması Anlaşması’nın devamıdır. 1991’de imzalandığında START Anlaşması, soğuk 

savaş dönemini sonlandırma yolunda atılmış çok önemli bir adım olarak algılanmıştı. 

Bu anlaşma Rusya açısından özel bir öneme sahipti. Aslında Soğuk Savaş Dönemi’nde olduğu gibi, 

ABD ile ciddi düzeyde bir nükleer ya da konvansiyonel anlamda silahlanma yarışı olmasa da, RF 

açısından geleceğe dönük olarak konu ciddiyetini korumaktadır. Zira RF’nin bugün ekonomik 

anlamda artık ciddi bir silahlanma yarışına girecek durumda olmadığı gibi, mevcut nükleer silah 

stoklarının bakımını dahi sürdürmede sıkıntılar çektiği biliniyor. Oysa ABD, bu imkânlara hala 

sahip durumda ve askeri gücünü sürdürmektedir. 

Aslında bu anlaşmanın daha çabuk imzalanması bekleniyordu. Çünkü START Anlaşması ilk 

imzalandığı dönemde, Soğuk Savaş döneminin etkileri hala devam etmekte ve dolayısıyla taraflar 

arasında ciddi gerginliklerin etkisi söz konusuydu. Bu nedenle bu Anlaşma ilk imzalandığında 

oldukça ciddiye alınmıştı. 

Bugün ise, sanki bu anlaşma çok da önemli değilmiş gibi bir hava hâkim oldu. Bu anlaşmanın RF 

açısından stratejik ve askeri önemi açık olmakla birlikte; ABD açısından bu Anlaşma Moskova ile 

olan ilişkilerinin iyileşmesi ve ABD’nin global politikalarında RF’nin mümkün olduğunca karşı 

denge olmaması açısından önem taşımaktadır. Obama’nın iktidara gelişiyle birlikte başlattığı 

‘Rusya ile ilişkileri yeniden başlatma’ politikasının bir sonucu olarak ABD Dışişleri Bakanı Hillary 

Clinton, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’a sembolik bir ‘yeniden başlama düğmesi’ götürmesiyle 

başlayan süreçle, aralarındaki kronik sorunların çözümüne yönelik olarak yeniden adımların 

atılması girişimini başlattılar. 
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Rusya ve ABD dünyadaki tüm nükleer silah stoklarının yaklaşık yüzde 90-95’ine sahip 

bulunmaktadır. Her iki ülke, gerek bu anlaşma gerekse 2002 yılında imzalanan ‘Moskova 

Anlaşması’ hükümlerine uygun davranarak, konuşlandırdıkları ve kullanıma hazır halde bulunan 

yaklaşık 2 bin 200 civarındaki nükleer silah başlık sayısını yedi yıllık bir süre içinde 1/3 oranında 

azaltmayı taahhüt ettiler. Bu kapsamda, nükleer başlık sayısının bin beş yüz elli, fırlatma sistemleri 

sayısının da 800’e indirilmesi öngörüldü.  

RF’nin kendi dış güvenliği açısından önemli bir taviz olarak gördüğü bu Anlaşma hükümlerini 

imzalaması karşılığında ABD de, RF’nin güvenlik endişelerini dikkate alarak, Çek Cumhuriyeti ve 

Polonya’ya yerleştirmeyi planladığı ‘füze kalkanı’ projesini, yüksek maliyeti ve etkinliği 

ispatlanmamış olmasını gerekçe göstererek rafa kaldırdı. 

Aslında bu füze kalkanı, RF için çok da büyük bir tehdit oluşturmuyordu. Buna rağmen RF, bunu 

önemli bir pazarlık aracı olarak sunmayı başardı. Bu konu, aynı zamanda RF’nin kendi iç 

politikasında da önemli bir tartışma alanıydı. Zira askeri harcamaların artırılmasını isteyen çevreler 

için de ABD’nin bu bölgedeki füze kalkanı projesi önemli bir gerekçe olarak kullanılmaya başlandı. 

Ayrıca, NATO’nun Ukrayna ve Gürcistan’ı da içine alacak şekilde genişleme politikası da, bu 

bağlamda ertelendi. Bu gelişmeler ışığında Kremlin ve Beyaz Saray, Afganistan’da terörle 

mücadele başta olmak üzere ortak çıkarların olduğu konularda birlikte hareket etme kararını aldılar. 

Bu yöndeki olumlu gelişmelere rağmen RF ile ABD, Kuzey Kore’nin nükleer denemeleri ve İran’a 

karşı izlenecek politikalar konusunda tam bir uzlaşmaya henüz varamadılar. Örneğin RF, İran’ı bir 

tehdit unsuru olarak görmemektedir. Rusya, İran’ın başta ABD olmak üzere, Batı ile sorunlar 

yaşamasını kendisi açısından değerlendirilmesi gereken bir fırsat olarak görmektedir. 

 

 Rusya Federasyonu’nun Kafkasya ve Yakın Çevre Politikası 

 

Kafkasya RF için çok önemli, bir o kadar da zor ve sorunlu bir bölgedir. RF, özellikle 19. 

Yüzyıldan itibaren Kafkasya’ya hâkim olmaya çalışmaktadır. Ancak, bölgenin coğrafi koşullarının 

uygun olmaması, iklimin çok sert olması ve bölge insanının çok farklı din, dil ve etnik yapıdan 

teşekkül etmesi gibi temel nedenlerden dolayı RF, hiçbir zaman bölgede istediği ölçüde bir 

egemenlik alanı oluşturamadı. 

RF’nin güvenlik ve bölgesel çıkarları söz konusu olduğunda, çok sert uygulamalara başvurmaktan 

çekinmediği görülmektedir. Nitekim Rus - Çeçen Savaşı ve RF’nin Gürcistan’a müdahalesi, bu 

konuda dikkat çeken iki önemli örnektir. Rus - Çeçen Savaşı oldukça kanlı geçmiş ve bu savaş 

sonrası bölge hiçbir zaman düzenli bir istikrara kavuşamamıştır. Özellikle Putin’in 1999 yılında 

Başbakan olarak atanmasından sonra RF, Çeçenistan’da çok sert politikalar yürütmüştür. Bunun 
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sonucunda kısmen istikrar sağlanmış gibi gözükse de bu bölge RF için hep ciddi bir güvenlik endişe 

kaynağı olmuştur. RF, Çeçenistan’a yönelik sert politikalarının karşılığını çok defa çok kanlı bir 

tepkisel şiddetle kendi topraklarında bulmuştur. Rusya hiçbir zaman Kuzey Kafkasya’yı tam 

anlamıyla entegre edememiş, bu bölgeyle ilgili karşılaştığı sorunları çözememiştir. 

RF’nin Ağustos 2008’de Gürcistan’a yapmış olduğu silahlı müdahale de bu anlamda ayrı bir öneme 

sahiptir. RF, bu yolla, Rus vatandaşlarının can ve mal güvenliği ile onurlarını bulundukları her 

yerde koruyacağını ilan etmektedir. RF bu temel tezine dayanarak Gürcistan’ın Güney Osetya’daki 

Rus halkına saldırmalarına çok sert ve ani askeri karşılık vermiştir. Güney Osetya’nın tek taraflı 

bağımsızlık ilanı üzerine Gürcistan Ordusu Güney Osetya topraklarına girdi. Gürcistan Devlet 

Başkanı Michail Sarkaşvili, Güney Osetya’yı topraklarına katmak için savaşa girerken; aslında bir 

anlamda Acarya örneğinden cesaretlenmiştir. Mayıs 2004’de Rusya tarafından ciddi hiçbir direnişle 

karşılaşmadan Batum’u Gürcistan egemenliği altına sokmayı başaran Sarkaşvili, RF’nin Güney 

Osetya konusunda da aynı şekilde bir tavır takınacağını planlamıştı. Ne var ki Gürcistan’ın oldukça 

stratejik öneme sahip olması nedeniyle Putin’in sert tepkisiyle karşılaştı. 

Ukrayna’nın bağımsızlığını kazanmasıyla birlikte RF’nin Karadeniz kıyılarındaki hâkimiyetini 

büyük ölçüde kaybetmiş olması, 1990lı yıllardan itibaren geçmişte yaşanan gerginlik, 2003 

yılındaki ‘Gül Devrimi’ sonrasında ülke yönetiminin Batı yanlısı hükümetin eline geçmesi ve daha 

sonra da Gürcistan’ın NATO’ya katılmak istemesi gibi nedenler RF ile Gürcistan arasındaki 

gerginliği zirveye taşıdı. Gücünün çok azaldığı dönemlerde bile Kafkasya’ya olan ilgisini hiç 

kaybetmeyen RF, bölgeye başka güçlerin hâkim olmasının önüne geçmek istemiş ve istediğini de 

almıştır. Sonuçta Gürcistan çok ağır yenilgi almış ve savaş sonrası üçe bölünmüştür. 

Bu savaşta Türkiye, Gürcistan’ın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiği yönünde tutum 

sergilemiştir. Bu politikası dolayısıyla Türkiye ile RF arasında bir takım gerginlikler yaşanmasına 

rağmen; Türkiye’nin bölgedeki konumu ve RF ile olan iyi ilişkilerini sürdürme çabası nedeniyle, bu 

savaş sırasında ABD’nin ısrarlı talebine rağmen, Montrö sözleşmesi hükümlerine sadık kalmış, 

ABD’nin savaş gemilerinin boğazlardan Karadeniz’e geçişine izin vermemiştir. 

RF, aynı şekilde, bölgesel güvenliğine ilişkin olarak Ermenistan’ın yanında tam destekçi 

konumundadır. Bu yönüyle RF, Azerbaycan’ı çok kolay bir şekilde göz ardı edebilmekte, 

Karabağ’da kalıcı bir çözüm bulma girişimlerini ise çok da acil ve öncelikli görmemektedir. 

Nitekim RF’nin Gürcistan’a müdahalesi sonrasında Azerbaycan ciddi şekilde tedirgin olmuş, adeta 

RF’ye karşı daha yakın durma ihtiyaç ve zorunluluğunu hissetmiştir. RF, Azerbaycan politikası 

bakımından Azeri doğal gazını kontrol altında tutmaya çalışmakta ve aynı zamanda Azerbaycan’ın 

ABD ve Türkiye ile yakınlaşmasına soğuk baktığını göstermeye gayret etmektedir. 1992 yılından 

bu yana Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanı olan Korgeneral Rail Rızayev’in çok profesyonelce 
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düzenlenmiş bir suikast sonucu öldürülmesi, bu anlamda dikkate değer bir gelişme olmuştur. 

Rızayev, Rus yapımı MİG askeri uçaklarının alımına şiddetle karşı çıkmış, bu konuda Aliyev’i de 

ikna ederek alımı iptal ettirmişti. 

SSCB’nin dağılmasından sonra Azerbaycan ile Ermenistan arasında krize neden olan Dağlık 

Karabağ, Kafkasların en önemli sorunlarından biridir. Ermenistan’ın ayrılıkçı iddiaları ve RF’nin 

Ermenistan’a doğrudan sağlamış olduğu askeri destek, sorunun temelini oluşturmuş, silahlı 

çatışmalar başlamıştır. İlk başlarda RF, daha sonra da bölge devletleri sorunun çözümüne yönelik 

olarak arabuluculuk faaliyetlerini sürdürmüştür. Ancak zaman içerisinde sorun, bölgesel olmaktan 

çok uluslararası bir nitelik kazanmıştır. Azerbaycan ve Ermenistan’ın 1992 yılında Avrupa 

Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’na (AGİT) üye olmasıyla birlikte sorunun çözümüne yönelik 

uluslararası girişimler de başlamıştır. AGİT, kronik bir hale gelmiş bunan bu sorunla yakından 

ilgilenmek üzere Minsk Grubu’nu kurmuştur. 

RF de Karabağ sorununun çözümünde Minsk sürecini desteklemektedir. Minsk Grubu; ABD, 

Rusya, Fransa, Almanya, İtalya, Finlandiya, Belarus, Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan ve 

dönemsel olarak değişen AGİT Troykası’ndan oluşmaktadır. ABD, Fransa ve Rusya, 1997 yılından 

itibaren grubun eş başkanlarıdır. Bu grup, sorunun müzakereler yoluyla çözümü için gerekli 

koşulların sağlanması ve diyalogun kurulması alanlarında faaliyet göstermektedir. Eş başkanlar, bu 

amaç doğrultusunda, sorunun tarafları ile görüşerek soruna çözüm bulmaya çalışırlar, gelişmeler 

hakkında üye ülke temsilcilerine bilgi vermektedirler. 

Ermenistan ile Azerbaycan arasında 1992 yılından beri süren barış görüşmeleri, arabulucu ülkelerin 

ve Minsk Grubu’nun faaliyetlerine rağmen, şu ana kadar herhangi bir sonuç ortaya koyamamıştır. 

Türkiye, Ermenistan’dan, işgal ettiği Dağlık Karabağ’ın birkaç reyonundan çekilmesini ve bu yolla 

çözüm adına iyi niyetli barışçıl adımlar atmasını talep etmektedir. Ancak bu talebe şu ana kadar 

olumlu bir cevap gelmemiştir.  

RF, bu konuda Ermenistan’ı kendi iradesine hapsetmiştir. Putin yönetime geldikten kısa bir süre 

sonra Bakü’yü ziyaret etmiş ve Karabağ sorununun çözümüne ilişkin garantör olabileceklerini 

belirtmişti. Bu çerçevede RF’nin garantörlüğünde oluşturulan ve Ermenistan’ın işgal ettiği 

Azerbaycan bölgelerinden çekilmesini öngören Bakü Deklarasyonu RF ile Azerbaycan’ın Karabağ 

sorununun çözümüne ilişkin olarak birlikte atmış oldukları ilk ve en önemli adımdır. Ancak, bu 

girişim de sonuçsuz kalmıştır. 

Gerek ABD ve Fransa’daki Ermeni troykası ve gerekse RF’nin yakın askeri desteği, sorunun 

çözümünde Ermenistan adına olumlu ve pozitif bir katkı sağlamamakta, aksine sorunu daha da 

kronik hale getirmektedir. Bu sorun esasında RF ve ABD’nin güç gösterisi haline dönüşmektedir. 

Dağlık Karabağ sorunu, RF’nin Ermeni işgaline silahlı ve askeri destek vermesiyle başlamıştır. Bu 



970 
 

sorun bugün de ancak yine RF’nin içinde yer alacağı veya doğrudan belirleyeceği çerçeve içerisinde 

çözüme kavuşabilir. RF bu konuda Ermenistan üzerinde Batı’dan daha çok etkilidir. RF, özellikle 

2008 yılındaki Gürcistan müdahalesinden sonra, bölgede ancak kendisinin kurucu rol oynayacağı 

politikalarla çözümler üretilebileceği, kendisini dikkate almayan veya dışarıda bırakan hiçbir 

projenin sonuç getirmeyeceği mesajını vermektedir. 

 

 SONUÇ 

 

11 Eylül 2001 sonrasında ABD ve Türkiye’nin Kafkasya’da demokratikleşme, sorunların diyalog 

yoluyla çözümü ve bölgesel işbirliğinin desteklemesini içeren yeni açılımlarını RF uzun süredir 

devam eden Dağlık Karabağ, Abhazya ve Güney Osetya sorunlarını kullanarak engellemeye 

çalışmaktadır. Bu nedenle, yeni açılımların başarılı olması için bölgedeki bu etnik sorunların kalıcı 

bir çözüme kavuşturulması gerekmektedir. Diğer bir deyişle, ABD ve Türkiye’nin yeni 

açılımlarının öngörülen sonuçları verememesinde henüz Abhazya, Güney Osetya ve Dağlık 

Karabağ sorunlarının kalıcı şekilde bir çözüme kavuşturulamamış olmasının büyük rolü vardır. Bu 

nedenle Kafkasya’daki bu çözümlenmemiş sorunların öncelikle daha da tırmanmasının 

engellenmesi, daha sonra da bir çözüm sürecine sokulmaları gerekmektedir. 

Gerçekçi açıdan bakıldığında da görülmektedir ki, Kafkasya bölgesinin karşı karşıya olduğu 

güvenlik sorunlarının karmaşık niteliğinden dolayı orta vadede kalıcı bir istikrara kavuşması çok 

zordur. Çoğu anlaşmazlığın ekonomik, diplomatik veya kültürel araçların kullanılması yoluyla 

çözümlenebilmesi mümkünse de, aşırı milliyetçiliklerin körüklediği etnik çatışmaların kolaylıkla 

çözülebilmesi zor görünmektedir. Esasen, aşırı milliyetçi çevrelerin talepleriyle şekillenen 

çatışmalar, bir tarafın kazanması durumunda, diğer tarafın kaybedeceği şeklinde özetlenebilecek bir 

‘sıfır toplamlı oyun’ şeklinde kurgulanmaktadır. Bu ise tarafların orijinal pozisyonlarından tavizler 

vererek ortak bir paydada uzlaşmalarını zorlaştırmaktadır. Bu nedenle, kısa vadede Kafkasya’daki 

somut bölgesel istikrarsızlık kaynaklarını ve çatışmacı anlayışı körükleyen aşırı milliyetçilikleri 

bölgesel düzeyde kontrol altında tutmaya çalışmak tek ve gerçekçi bir bölgesel istikrar perspektifi 

olarak görünmektedir. 

Sonuç olarak ifade edilebilir ki, Kafkasya bölgesinde kalıcı barışın sağlanması kısa vadede çok zor 

olsa da, sürdürülebilir güvenliğin ve istikrarın gerekli koşullarını sağlamak için yeni diplomatik 

açılımlara her zaman büyük ihtiyaç vardır. Bu açıdan en önemli husus Kafkasya’da uzun süredir 

devam eden etnik çatışmalardan Abhazya, Güney Osetya ve Dağlık Karabağ sorunlarına kalıcı 

çözüm arayışlarının sürdürülmesidir. Mevcut durumda, bölgesel güvenlik çok hassas dengelere 

dayandığından, yerel ve bölgesel aktörlerin aşırı milliyetçiliklerin körüklediği radikal politikalardan 
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kaçınmaları da çok önemlidir. Böyle bir ortamda da, daha çok güven artırıcı yöntemlere ağırlık 

veren ve küçük küçük adımlarla ilerleme sağlanmasına dayanan kademeli bir bölgesel barış 

yaklaşımının daha etkili olabileceği söylenebilir. 
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ENERJİ POLİTİKALARI BAĞLAMINDA TÜRK-RUS İLİŞKİLERİ: KAFKASLARDA 

“ENERJİ GÜVENLİĞİ”  

 

Burcu Güçlü Akpınar* 

 

Özet 

 Enerji konusu geçtiğimiz yüzyılda olduğu gibi 21.yy’da da dış politikayı şekillendirici bir 

unsur olarak ülkelerin gündeminde yer almaya devam etmektedir. Enerjinin özellikle ikili ilişkileri 

belirleyici bir unsur haline gelmesi ile de devletler enerji güvenliği konusunda özel bir takım 

politikalar üretmek durmunda kalmıştır. Nitekim Sovyetler Birliği’nin dağılmasından kısa bir süre 

sonra Türk-Rus ilişkilerinde Kafkaslar önemli rol oynamaya başlamıştır. Özellikle; 11 Eylül terörist 

saldırıları sonrasında dünyada siyasi ve sosyo-ekonomik dengeler değişmiş ve bu durum Kafkasya 

bölgesini özelikle enerji ve güvenlik konusunda önemli bir pozisyona itmiştir. Bu çalışma son 

dönem dahil olmak üzere, değişen dengeler çerçevesinde Türk-Rus ilişkilerinin enerji konusunda 

nasıl bir etkileşim ve rekabet içerisinde olduklarını açıklamaya çalışacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Rusya, Kafkaslar, Enerji Güvenliği 

Abstract 

 As well as last century, energy issue has been continue on the agenda of states as a factor to 

shape foreign policies in 21. century. Especially after energy become a decisive factor in bilateral 

relations, states were obliged to develop a special sets of politics about energy security. Shortly 

after the collapse of Soviet Union; Caucasus reggion, started to take an important role between 

Turkish-Russian affairs. Particularly after the September 11 terrorist attacks, political and socio-

economic balances began to change in the world politics and also this event pushed the Caucasus 

region into the important position in the energy and security issues notedly. This study try to 

explain how Turkis-Russian relations are interacted and competitive each other over the energy 

politics with in the framework of these changing balances.   

Key Words: Turkey, Russia, Caucasus, Security of Energy 
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Giriş 

Sovyetleri Birliği’nin dağılmasını tarihi bir fırsat olarak gören Kafkasyalı halklar bağımsız 

yapılar içerisinde topluluk olma bilincini hafızalarına yüklemişlerdir. Öyle ki, kuzeyde kadim 

komşu topluluklar özerkliklerini kazanırken, güneyde ise üç bağımsız cumhuriyet, devlet statüsüne 

kavuşmuştur.  

 Fakat Kafkasya sahip olduğu jeopolitik ve jeostratejik konomu itibariyle bu halkların 

beklentilerinin dışında bir takım olaylara da sahne olmaktadır. Kafkaslar, petrol ve doğal gaz gibi 

enerji kaynakları bakımından büyük rezervlere sahip olmaları ve ayrıca dünyada enerji kaynakları 

azalım gösterirken burada yeni yeni keşfedilen enerji rezervlerinin olması sebebiyle tüm dünyanın 

ilgi odağı halindedir.  

Özellikle soğuk savaş sonrası oluşan yeni dünya düzeni çerçevesinde jeopolitik boşluk 

alanlarından biri olarak adlandırılan Kafkasya, Avrasya’nın güç dengesini değiştirebilecek bir 

sarkaç görünümündedir. Sarkaçın bir ucundan Rusya Federasyonu diğer ucundan ise Batı sürekli 

bölgeyi rahatsız edecek vuruşlar yapmakta ve sarkacı kendi taraflarına cekmeye çalışmaktadırlar. 

Bölgede bağımsızlığını ya da özerkliğini yeni kazanmış yönetimler ise bu kez postmodern araf’ta 

benliklerini koruma çabası içinde beklemede kalmışlardır. Küreselleşme çağında artan milliyetçilik 

dalgası ise bölgedeki mevcut yönetimler üzerinde etnik ayrılıkçı hareketlerin oluşmasına zemin 

hazırlamıştır. Özellikle Güney Kafkasya ülkelerinin bağımsızlığı ile birlikte artan ayrılıkçı 

hareketler bölgenin etnik çatışma bölgesi olarak anılmasına neden olmaktadır. Aslında Kafkasya’ya 

yüklenen tüm bu roller enerji kaynaklarına ve enerji yollarına sahip olmak üzere küresel güçlerin 

ortaya koyduğu politikalardır. Bölgenin önemi; Rusya ile Amerika’nın Orta Asya/Orta Doğu 

kaynaklı uyuşmazlığının uzantısı olarak karşımızda durmakta ve bu önem enerji kaynakları taksimi 

ile enerji güzergahı ekonomisinde sahip olduğu pozisyona dayanmaktadır.  

 Bu ikili rekabetin dışında Kafkasya’ya komşu olan Türkiye ve İran’ın bu jeopolitik 

karşısında çeşitli politikalar üretme ve bu politikaları uygulama fırsatı aradığı da gözlenmektedir. 

Çünkü bölge ülkeleri enerji geçiş güzargahını kendi çıkarları doğrultusunda belirleme ve bu 

ekonomiden büyük pay elde etme çabası içerisine girmişlerdir. Aslına bakılacak olunursa 

Kafkasya’da enerji ve güvenlik hep bir arada düşünülerek ‘Enerji Güvenliği’ şeklinde bir bütün 

algılama oluşturmuş ve güvenliksiz enerjinin bu bölge için büyük sorunlar ortaya çıkaracağı 

savunulmuştur. Hatta kimi kesimler enerjinin elde edilmesinden pazarlanmasına kadar tüm 

süreçlerin güvenlikli bir durumda sağlıklı işleyeceğini savunarak, salt enerji naklinin değil enerji 

kaynaklarına ulaşım ve işletimininin de güvenli bir ortamda yapılması gerektiği savunulmuştur. 

Örneğin; Ermenistan’ın Karabağ işgali ardından bölgede yaratmış olduğu güvensizlik ortamı, onun 
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sadece enerji projelerinden dışlanmasına neden olmamış ayrıca enerji nakli ile ilgili diğer ülkelerin 

de tepkisini üzerine çekmiştir. Diğer bir örnekte ise; Rusya’nın Gürcistan üzerinde baskıyı 

arttırmasının altında yatan nedenin ise Hazar enerji kaynaklarının Gürcistan ve Türkiye 

doğrultusunda Batı’ya aktarılması olarak kabul edebiliriz. Gürcistan’da mevcut etnik ayrılıklar bu 

şekilde enerji politikalarını etkileme yönünde kullanılmakta ve bölgede yeni çatışma alanları 

yaratılmak istenmektedir. Rusya’nın ihracatının % 80’ini ham petrol ve doğalgaz’ın oluşturduğu 

düşünülürse niçin bu bölge üzerinde belirleyici politikalar uygulama konusunda ısrarcı olduğu 

kolayca anlaşılır. 

Ayrıca; jeopolitik açıdan Türkiye ve İran’ın bölgede kazanacağı artı değerle yine bu iki 

ülkenin Hazar denizi vasıtası ile Orta Asya jeopolitiğini etkileme potansiyelinin çok yüksek bir 

durumda olması Rusya için oldukça rahatsız edici bir unsurdur. Bu bağlamda uzun vadeli stratejiler 

geliştirme söz konusu olduğunda Sovyetler Birliği’nin Stalin dönemi ile birlikte başlayan ve 1989 

yılında kendisinden ayrılan 15 Cumhuriyete, 25 milyona yakın Rus yerleştirerek bölgeyi kontrol 

etme arzusunda olduğu açıkça gözlemlenebilmektedir.1 Bugün bu Rus diasporası özellikle SSCB 

‘nin dağılmasının ardından yakın çevrede (Near Abroad) dengeleyici unsur olarak siyasi bir öneme 

haiz bulunmaktadır.  

Fakat Kafkasya’ya sadece bölgeye komşu olan ülkelerin değil bunun dışında İsrail, AB 

ülkeleri gibi enerji ve güvenlik konusunda hassas aktörlerin de ilgi gösterdiği gözlenmektedir. Bu 

ülkelerin özellikle Gürcistan ve Azerbaycan’da yaptığı yatırımlar, iş ortaklıkları ve hibe destek 

programları vasıtasıyla sivil toplum örgütlenmeleri üzerinde yarattıkları etkiler yadsınamayacak 

dereceye ulaşmıştır. Açıkça söylemek gerekirse Saakaşvili’nin Gül Devrimi sonrası, Gürcistan’da 

yaratılmak ve yaşatılmak istenen demokrasiden ziyade küresel ekonomiye entegrasyon ve bunun 

sürdürülebilirliği olmuştur. Küresel aktörler enerji konusunda ne kadar hassas olduklarını bu kez de 

Gürcistan üzerinde ispat etmeye çalışmışlardır. Devrim kısa bir süre içerisinde iç politikayı 

hakimiyeti altına almış ve Amerikan etkisi açıkça yaşanmaya başlamıştır. Fakat devrim ardından 

Gürcistan’a savaşı getirmiş ve Rusya bölgenin ne derece hassas bir durumda olduğunu göstermiştir.   

Nitekim Gürcistan’da halk 2012 genel seçimleri sonucu kararını Bidzina Ivanişvili’nin liderliğini 

yaptığı Gürcistan Rüyası koalisyonundan yana yapmıştır. %51.6’lik bir oy alan Ivanişvili rejimden 

sonra ülkede oluşturulmaya çalışılan sistemin çökmesi gerektiğini2 de söylemiştir. Gürcistan’da 

halk her ne konuda olursa olsun ardından savaşı getirecek bir atılımın karşısında birlik olmuş ve 

devrimin de bir sınırı olduğunu tüm dünyaya göstermiştir.    

                                                        
1 Detaylı bilgi için bkz. Sevinç A. Özcan, Bir Sovyet Mirası: Rus Azınlıklar, İstanbul, Küre Yayınları, 2005, s. 170. 
2 Bkz. http://www.bbc.co.uk/turkce/haberler/2012/10/121001_georgia_update.shtml, 17.12.2012  
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Kafkasya’da Ermenistan’ın durumu söz konusu olduğunda, Hazar Havzası’nın enerji 

kaynaklarının Batı’ya aktarılmasında olası geçiş yollarının tam ortasında bulunması nedeniyle 

sağladığı doğal stratejik konumu Rusya açısından önem taşımaktaydı denilebilir. Ayrıca 

Ermenistan’ın Doğu-Batı ekseni içinde oynadığı rolün yanında, Rusya ve İran arasındaki bağlantıyı 

da oluşturması açısından Kuzey-Güney ekseni bağlamında Moskova için büyük bir öneme sahiptir.3 

Ermenistan’ın bu konumu Rusya’nın yakın çevre politikasında önemli gördüğü bir noktadadır. 

Rusya bağımsızlığına kavuşan Ermenistan üzerinde aktif bir politika uygulayarak Ermenistan’ın 

Rusya’dan bağımsız politikalar üretmesinin önünü kesmiştir. Sonuç olarak Rusya Azeri petrolünün 

Batı’ya ulaştırılmasında rol oynayabilecek Ermenistan’ın böylelikle elde edeceği jeopolitik 

üstünlüğün Gürcistan’a geçmesine sebep olmuştur. Çünkü, aynı dönemde bölgede Karabağ’ın 

işgalini destekleyen hatta yöneten Rusya, bölge üzerinde sahip olduğu çıkarını korumak adına salt 

güvenlik perspektifi ile Ermenistan’ın bu projeden uzak kalmasına neden olmuştur. Oysa ki 

Ermenistan’ın dahil olacağı bir projede yakın çevrenin güvenliğinin tesis edilmesi daha kolay 

yürütülebilirdi. 

Soğuk Savaş dönemi sonrası Türkiye’nin Kafkasya politikasında ise Azerbaycan, sahip 

olduğu kültürel bağlardan dolayı -Türkiye için kardeş ülke konumuyla- ön plana çıkmıştır. Kültürel 

bağlara vurgu yapılarak Azerbaycan-Türkiye ilişkileri geliştirilmeye çalışılmış fakat Rusya’nın 

bölge üzerindeki artan baskısı iç politikaları etkileyecek boyuta ulaşmış ve ikili ilişkiler sekteye 

uğratılmıştır. Enerji konusunda ise Azeri petrolünün Türkiye üzerinden Bakü-Tiflis-Ceyhan boru 

hattı ile Avrupa’ya pazarlanması ikili ilişkilerde enerji konusunda elde edilmiş en büyük kazanım 

olmuştur. Bunun dışında günümüzde Tanap gibi projelerin uygulamaya başlanması ile bu 

kazanımın artacağı kesindir. Ayrıca TPAO’ya verilecek arama izinleri ile Türkiye’nin Hazar 

havzasında yapılacak petrol arama faaliyetlerine katılmasıda enerji konusunda gerçekleşen yeni 

atılımlardır.  

 Gürcistan ise Türkiye’nin desteklediği doğu-batı enerji güzergâhında (Hazar bölgesi 

kaynaklarının Türkiye’ye ulaşacağı noktada) transit bir ülke olması dolayısıyla önemli bir ülke 

olarak kabul edilmiştir.4 Ayrıca Batum ve Acaristan bölgesinde yaşayan Türk nüfus ve ülkenin 

diğer bölgelerinden (Borjomi ve Ahılkelek) sürülen Türklerin toprakları ve statüleri iki ülke 

arasındaki ilişkilerin diğer husuları olarak dikkat çekmektedir. Günümüzde Türkiye Gürcistan’da da 

sosyal hayata Batum merkezli ticari girişimler çerçevesinde entegre olmaktadır. Gürcisan’da turizm 

                                                        
3 Ömer Göksel İşyar, Bölgesel ve Global Güvenlik Çıkarları Bağlamında Sovyet-Rus Dış Politikaları ve Karabağ 
Sorunu, İstanbul, Alfa Basım Yayım Dağıtım, 2004. s. 72. 
4 Daha fazla bilgi için bkz. Kamer Kasım,  Soğuk Savaş Sonrası Kafkasya : Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, 
Türkiye, Rusya, İran ve ABD’nin Kafkasya Politikaları, Ankara, USAK Yayınları, 2011, s.95. 
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için geliştirilen bir çok projede yer aldığı gözlenmekte, ünlü otellerin işletmelerini yapmakta ve 

şehirlerarası yolların inşaat plan, proje ve uygulayıcısı konumunu elinde tutumaktadır. Ayrıca 

şehirlerarası toplu ulaşım konusunda da Türk populasyonun Gürcistanda büyük etkinliği 

bulunmaktadır. Özellikle Batum adeta bir Türk şehri gibi rahatlıkla Türkçe ile iletişim 

kurabileceğiniz doğal bir Doğu Karadeniz hinterlendı olma konumunu elinde tutmaktadır. 

Gürcistan’da özellikle BTC hattı boyunca Enerji güvenliğini etkileyeceğine inanılan bir husus 

Cevaheti Ermenileri ve onların Ahıskalı Türklerin topraklarına yerleştirilip burada özerk bir yapı 

oluşturmak istemeleridir. Bu durumda BTC güzergahı güvenlikten yoksun kalabilir. Bu üzerinde 

düşünülmesi gereken önemli bir meseledir. 

Ermenistan ile Türkiye’nin günümüze dek sağlıkla işleyen diplomatik bir ilişkisi olmamıştır. 

Aksine Osmanlı devletinin son dönemlerinden günümüze dek iki ülke arasıda hasmane ilişkilerin 

varolduğu gözlenmiştir. Son dönemde komşularla sıfır politikası çerçevesinde yürütülmek istenen 

barış politikarı nihayetinde Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde bir değişikliğe yol açmazken Türkiye-

Azerbaycan ilişkilerinde olumsuz bir hava yaratmıştır. Fakat Türkiye ile Ermenistan arasındaki bu 

yakınlaşma çabası sonuç olarak Azerbaycan’ın bölgede Türk desteğini ne pahasına olursa olsun 

kaybetmek istemeyeceğini göstererek Rusya’dan uzaklaşmasına ve Türkiye’ye daha fazla 

yakınlaşmasına sebep olmuştur. İkili ilişkiler özellikle enerji konularında Türkiye lehine atılan 

adımlar ile sağlamlaştırılırken, Ermenistan bölgeyi ilgilendiren enerji politikalarından daha da 

dışlanmış bir pozisyona itilmiştir.  

 

Türk-Rus İlişkilerinde Enerji Güvenliği ve Kafkasya’nın Önemi 

Rusya ile Türkiye arasındaki ilişki alanlarından en önemlisi, Kafkasya ve Orta Asya’nın 

enerji (petrol ve doğalgaz) kaynaklarının işletilmesi ve boru hatlarının geçiş yollarının belirlenmesi 

konusudur. Hazar havzasının bölgede eşsiz petrol ve doğal gaz zenginliğine sahip olması ve bu 

enerji kaynaklarının Batıya güvenli bir biçimde ulaştırılması meselesi Kafkaslar’da çok boyutlu bir 

rekabet ortamının oluşmasına sebep olmaktadır.  Rusya kendi topraklarındaki enerji kaynaklarının 

Batı’ya ve Güney’e sevki kadar, kendi nüfuz alanı içinde saydığı Kafkasya ve Orta Asya’dakilerin 

de kendi topraklarından geçecek boru hatlarıyla iletilmesini istemektedir. Bu bağlamda Rusya bir 

yandan bölgedeki güvenlik dengeleri ile oynayıp Kafkasya’yı enerji taşımacılığında riskli bir bölge 

haline getirmeye ve batının bölge algısını değiştirmeye çalışırken, diğer yandan da kendi alternatif 

boru hattı projelerini (Yamal II, Kuzey Akım, Güney Akım) hayata geçirmeye devam etmiştir.5 

Türkiye ise enerji bakımından fakir bir ülke olması konumunun dışında bu enerji kaynaklarına 
                                                        
5 Hayriye Kahveci, “Enerji Politikaları ve Uluslararası Rekabet”, (Der.) Mustafa Aydın, Kafkaslar Değişim Dönüşüm 
(Avrasya Üçlemesi III), Ankara, Nobel Yayınları, 2012, s. 274. 
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ulaşım ve bunların dağıtımı konusunda (Bakü-Ceyhan Projesi’nde görüldüğü gibi) aktif rol 

oynayarak bölgede Rusya karşısında elini güçlendirmek amacındadır. Fakat Rusya sadece enerji 

naklinde değil enerji üretim ve işletiminde de bölgede aktif rol oynamak istemekte ve polititkalarını 

bu şekilde düzenlemektedir. Özellikle Putin dönemlerinde yürütülen bu politikalar sonucu Rusya’da 

Gazprom’un kar marjının oldukça artması dikkat çekicidir. Gazprom Finans ve Ekonomi Dairesi 

başkanı Andrey Kruglov’un 2012 yılının üçüncü çeyreğinde yapmış olduğu açıklamalara göre 

Gazprom’un toplam net satışı bir önceki döneme göre % 18 artmış ve net kar ikiye katlanarak 305, 

1 milyar ruble’ye yani yaklaşık 9,5 milyar dolar’a ulaşmıştır.6 Rusya enerji konusunda bir dev 

haline gelirken bölgede var olan etkinliğini de arttırma çabası içerisinde olmuştur.  

“ Mavi Akım Projesi” ise halen Türk-Rus işbirliği ile yürütülmektedir. Bu bağlamda 

Rusya’yı en çok rahatsız eden öğe, Türkiye’nin, kendi nüfuz alanında ABD’nin çıkarlarına hizmet 

ediyor kuşkusu olmuştur. Bunlara, Rusya’nın İstanbul ve Çanakkale boğazlarını petrol tankerlerinin 

geçiş yolu olarak kullanmak istemesine karşılık, yaratacağı çevre sorunları nedeniyle, Türkiye’nin 

bu geçişleri denetimli olarak yürütmek istemesi eklenebilir.7 Başbakan Erdoğan’ın Kanal İstanbul 

projesi ile dikkatleri üzerine çektiği husus tam bu durumla alakalıdır. Geçtiğimiz günlerde adından 

söz edilmeye başlanan “Kanal İstanbul” projesi Boğaz’da meydana gelebilecek ve İstanbul’un 

doğasını tehdit eden çevre felaketlerine ve aynı zamanda Boğazlardan geçişte yoğun trafik 

nedeniyle meydana gelen duraksamalara karşı bir çözüm üreteceği düşünülmektedir. Bu bağlamda 

kanal İstanbul projesi ticari amaçlı gemilerin yeni geçiş güzergahı haline gelmesini amaçlamaktadır. 

Bu bağlamda Türkiye’nin 1994 yılında yayımladığı Boğazlar Tüzüğü de tanker sevkiyatı açısından 

eski önemini kaybederek bölgede daha kolay ve güvenli geçişlerin önü açılacaktır.   

Böylece, 1993’den beri petrol boru hatları için bir kaşık suda kopartılan fırtına dinmeye 

başlamıştır. Sorunun siyasi olmaktan çok ekonomik bir sorun olduğu artık taraflarca anlaşılmaya 

başlanmış, rekabetin sadece Rusya ile Türkiye arasında değil bölgenin diğer ülkelerinin de 

katılmasıyla çok taraflı bir oyuna dönüştüğü fark edilmiştir.8 Rusya ile Türkiye’nin bölgesel ilgi 

alanları, özellikle petrol ve doğalgaz geçiş yolları bağlamında çakışmakta, dış pazarlara açılış 

noktalarında birbirlerinin egemenlik ya da ilgi alanlarından geçmektedir. Bu bağlamda işbirliği 

yerine arada süren rekabet, ekonomik ilişkilere politik bir boyut eklemektedir. Aynı etnik kökenden 

gelen bazı halkların her iki ülkede de yaşıyor olmaları, bu politik boyutun bir diğer halkasıdır. 

                                                        
6 Bkz. www.gazprom.com/f/posts/01/207595/comments-by-kruglov-en.pdf, 01.08. 2013. 
7 Gülten Kazgan, “Batı ile İlişkilerin Gölgesinde Türkiye-Rusya İlişkileri”, Der. Gülten Kazgan ve Natalya Ulçenko, 
Dünden Bugüne Türkiye ve Rusya Politik, Ekonomik ve Kültürel İlişkiler, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 
45, 2003, s.177. 
8 Mensur Akgün, “Türkiye’den Bakarak Türk-Rus İlişkileri”, Der. Alaeddin Yalçınkaya, Türk Cumhuriyetleri ve Petrol 
Boru Hatları, İstanbul, Bağlam Yayıncılık, 1998, s. 216. 
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İlişkilerden rol oynayan politik boyut, özellikle petrol/doğalgaz geçiş yollarıyla bağlantılı olarak 

gündeme oturmuştur.9 

11 Eylül terörist saldırısı sonrası enerji koridorları ile ilgili bir takım yeni düzenlemeler 

oluşturulmuş, saldırılar enerji arzının daha güvenli bir şekilde sağlanması bakımdan önem arz eden 

yerlere; Avrasya ve Hazar Havzası’na kaymıştır. Terörist saldırılarından sonra Rus, Azeri ve Kazak 

petrollerinin tüm dünyanın petrol arzını karşılaması açısından değeri daha da artmış fakat bu 

ülkelerin arzın güvenliği konusunda bazı riskler taşıdığı da gözlenmiştir. Bu riskler Orta doğu’daki 

istikrarsızlık gibi bir durum arz etmese de enerji güvenliği açısından önemli bulunmaktadır.  

Ayrıca, 2003 yılında Rusya günde 8.2 milyon varil petrol üretimi ile günde 8.8 milyon varil 

petrol üretimi olan Suudi Arabistan’ı neredeyse geçmek üzere idi. Bunun nedeni olarak ise 1998 yılı 

itibari ile Rus girişimcilerin enerji sektörüne daha fazla eğilmeleri ve batı teknolojisini kullanmaya 

başlamaları10 gösterilmiştir. Rusya’nın giderek iyileşen ekonomik durumu çevre ülkeler için risk 

oluşturmaya başlamış ve Rus nüfuz alanını daha da genişletme amacı ile Ermenistan’ın yanında 

Azerbaycan ile de ilişkilerini sağlamlaştırma çabasına girdiği gözlemlenmiştir.  

Rusya’nın bu bağlamda en önemli iki amacı Hazar Havzasını ve genel olarak Kafkasları 

siyasi anlamda kontrol altında tutmak ve Hazar enerji kaynakları başta olmak üzere bölgedeki enerji 

kaynaklarının işletilmesinde söz sahibi olmak, dolayısıyla bu ülkelerin ekonomilerinin Rusya’ya 

bağımlı hale getirmektir. Her ne kadar enerji kaynakları açısından Azerbaycan ön plana çıkmış olsa 

da, siyasi bağlamda Rusya’nın dikkati Gürcistan jeopolitiği üzerinde yoğunlaşmaktadır.11 

Diğer taraftan İran’ın teklifi ile ortaya atılan GazOPEC oluşturulma çabaları ise dünyada 

enerji alanında çeşitli tartışmalara yol açmıştır. Aslına bakılacak olursa bu durum 2000’li yılların 

başında Rus Devlet başkanı olan Putin döneminde masaya yatırılmış bir projedir. Bu projeye göre 

Gaz ihracatı yapan ülkeler tek bir çatı altında OPEC tarzı bir kuruluşla tüm dünyanın doğal gaz 

talebini karşılamayı öngörmekte idi. Fakat bu projenin gerçekleşmesi 2008 yılına kadar mümkün 

olamadı. 2008 yılında forum halinde toplanan Gaz ihraç eden ülkeler OPEC tarzı bir oluşumun ilk 

adımını merkez Doha olacak şekilde attı.12 Bu girişim gaz talebi konusunda bir tekelle karşılaşacak 

olan ithalatçı ülkeler açısından oldukça endişe ile karşılanmıştı. Fakat bu durum karşısında avantajlı 

pozisyon kazanan Rusya karşısında ABD kısa vadede alternatif enerji kaynakları projelerine önem 

                                                        
9 Gülten Kazgan, “Batı ile İlişkilerin Gölgesinde Türkiye-Rusya İlişkileri”, Der. Gülten Kazgan ve Natalya Ulçenko, 
A.g.e., s.148. 
10Julia Nanay, “Russia and the Caspian Sea Region”, (Edt) Jan H. Kalicki and David L. Goldwyn, Energy and Security: 
Toward a New Foreign Policy Strategy, Washington D.C, Woodrow Wilson Center Press, 2005, s. 127-128.   
11 İlyas Kamalov, “Soğuk Savaş Sonrasında Rusya’nın Güney Kafkasya Politikası”, Stratejik Analiz, sayı :79, Kasım 
2006, s. 91. 
12 Daha fazla bilgi için bkz, http://www.haberler.com/rusya-gaz-opec-i-katar-a-kaptirdi-haberi/, 06.08.2009. 
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vererek Rusya’nın doğalgaz daki tekelini kırmayı hedeflemekteydi. Nitekim 2000'lerde başlattığı 

kaya gazı çalışmalarıyla bugün kaya gazı ihracatçısı durumuna gelmiş olan ABD'de, bin 

metreküplük gazın fiyatı 90 dolara kadar inmiştir.  ABD'nin üretip, dünyaya pazarlamaya başladığı 

kaya gazı, dünyanın en büyük gaz ihracatçısı Rusya'yı, ve doğalgazı adeta bir silah olarak 

kullanmakta olan Rusya devlet Başkanı Putin'i tehdit etmeye başladı. Bazı Rus uzmanlar, ABD'nin 

kaya gazı satışına başlaması nedeniyle önümüzdeki dört yıl içinde, 2016'dan sonra doğalgaz 

fiyatlarının kalıcı olarak yarı yarıya düşeceğini, bunun Rus ekonomisi için felaket anlamına 

geldiğini iddia etmektedir.13    

Ayrıca Ulaşım hatları üzerinde olan Türkiyenin enerji merkezi olma durumu söz konusu 

olduğunda Rusya’nın konuya temkinli yaklaşması manidar bir durum yaratmaktadır. Rekabetçi 

anlayış enerjinin iletimi ve pazara ulaştırılması konusunda da iki taraf için masada yerini almaya 

devam etmektedir. Bu rekabet alanı özellikle siyasi propaganda konusu olmakta hatta tarafların 

birbirlerini etik olmayan davranışlarla sınadığı gözleniyor. Örneğin Rusya, Bakü-Tiflis-Ceyhan 

boru hattının karşısında aynı Çeçenistan sorununda olduğu gibi Kürt kartını oynamış, Rusya 

PKK’nın bir terörist örgüt olmadığını savunarak Kürt meselesini Türkiye’ye karşı bir baskı unsuru 

olarak kullanmaya devam etmiştir.14  

Fakat Türkiye enerji konusunda dışa bağımlı konumunu sürdürmeye devam etmekte ve 

enerji ihtiyacının büyük bir bölümünü de Rusya’dan temin etmektedir. Ayrıca her geçen yıl doğal 

gaz tüketim miktarında artış olduğu gözlenmektedir. Türkiye’nin 2020 yılında 43.430 milyon m3 

doğal gaz talep edeceği15 göz önüne alındığında Türkiye enerji gündemini ağırlıklı olarak Rusya’nın 

belirlemesini engellemek için diğer kaynakları da göz önüne almak durumunda kalmıştır. Türkiye, 

konuya ilişkin dış politika tercihlerini Rusya’ya bağımlı olma durumuna bir tepki niteliğinde ve 

diğer kaynak sahibi ülkelerle işbirliği yaparak belirlemeye çalışmaktadır.16 Rusya dışındaki diğer 

petrol ve doğal gaz zengini Cezayir, Nijarya, İran, Katar, Azerbaycan v.b. ülkeler enerji tedarikinde 

Türkiye’ye alternatif kaynak oluşturmaktadır. Ayrıca yukarıda ifade edildiği üzere TPAO’nun 

Exxon Mobil ve Shell ile Kaya gazı projeleri konusunda anlaşmalar imzalaması da Rusya’nın 

pahalı doğalgazına karşı bir tepki olarak geliştirilmiş bir politika olarak karşımıza çıkmaktadır. 

ABD’nin kaya gazı çıkarma teknolojisini Ukrayna ve Türkiye gibi Rus doğal gazına bağımlı 

ülkelere taşımak istemesi buralardaki tekeli kırmaya yönelik geliştirilen önemli bir enerji politikası 

                                                        
13Bkz.  http://www.stratejikanaliz.com/kategoriler/ekonomi/kaya_gazi.htm, 04.02.2013. 
14Bkz. Emmanuel Karagiannis, Energy and Security in the Caucasus, New York, Routledge Curzon, 2002, s. 101-104. 
15 Bkz. Necip Fazıl Yılmaz, “Petrol ve Doğal Gaz Boru Hatları Üzerine Genel Bir Değerlendirme”, Tesisat 
Mühendisliği Dergisi, Sayı 87, 2005, s. 5.  
16 Ömer Göksel İşyar, Karşılaştırmalı Dış Politikalar: Yöntemler, Modeller, Örnekler ve Karşılaştırmalı Türk Dış 
Politikası, Bursa, Dora Yayınları, 2009, s. 304. 
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olarak algılanmalıdır. Bu şartlar göz önüne alındığında Rus gazının piyasalarda gelecek dönemde 

bir daralmaya girmesi beklenirken buna bağlı olarak ta doğalgaz fiyatlarında bir düşüş 

öngörülmektedir.     

Türkiye’nin mevcut doğal gaz ve petrol ulaşım hatları içinde en tercih edilen ülke 

konumunda olması dolayısıyla  günde 1.2 milyon varil kapasite ile çalışan Bakü-Tiflis-Ceyhan 

petrol boru hattı ile Bakü-Erzurum arasında projelendirilen Güney Kafkasya doğal gaz boru hattı bu 

bağlamda önem arz etmektedir.17 Dolayısıyla, kendi pazar payını daraltacağına inandığı projeleri 

sabote eden petrol ve doğal gaz zengini yakın saha ülkelerine karşı bu hattın geçtiği güzergahta 

güvenliğin sağlanması kaçınılmaz bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle, 2018 yılı bitiş 

tarihi olarak verilen Tanap projesinin18 de gündeme geldiği son dönemde Kars-Erzurum boyunca 

uzanan doğalgaz hattına PKK terör örgütü tarafından düzenlenen saldırılar da manidar bir durum 

yaratmaktadır.   

Ayrıca, güney Kafkaslardan geçen mevcut Bakü-Tiflis-Erzurum doğal gaz hattına ek olarak, 

Türkmen gazının Hazar denizi boyunca uzanan bir hatla ulaştırılması ile taşıma kapasitesinin 

artacağı tahmin edilmektedir. Fakat, Türkmenistan çok önemli doğal gaz kaynaklarına sahip olsa da 

bunun batıya Hazar boyunca bir hatla taşınması çok uzak bir ihtimal olarak kabul edilmektedir. 

Çünkü, Saparmurat Niyazov’un vefatından iki sene sonra, doğal gaz ilişkilerinde Türkmenistan 

Rusya’ya hiç olmadığı kadar yakın. Tek önemli gelişme Doğu Türkmenistan’daki karada doğal gaz 

imtiyazının, Özbekistan ve Kazakistan’dan doğal gaz nakli için büyük bir boru hattı inşa eden Çin’e 

verilmiş olması. Türkmen-Azeri ilişkileri sıcaklaşsa da, Hazar Denizi üzerinden bir doğal gaz boru 

hattının inşa edilmesi, hatta düşünülmesinden önce, Hazar Denizinde sınır belirleme sorunlarına 

daha iyi çözümler getirilmiş olmalı19 diyen Chow, Kafkasların şimdi olmasa bile uzun vadede 

önemini arttıracağının sinyallerini vermektedir.  

Son dönemde enerjide Rusya’ya bağımlılığını azaltmak isteyen Kazakistan, petrolünü BTC 

boru hattı aracılığıyla Ceyhan’a taşıyarak burada kuracağı rafineri ile elde ettiği ürünleri dünya 

piyasasına pazarlayarak daha yüksek kar elde etmeyi amaçlamaktadır. Hazırlanan projeye göre 

Kazakistan’ın güneybatı bölgesinde Hazar kıyısında bulunan Aktau kentinde toplanan petrol 

tankerlerle Bakü’ye taşınıp buradan BTC vasıtası ile Ceyhan’a akması planlanmakta idi. Ayrıca 

Kazakistan 'Kaşagan' sahasından üretilmeye başlanacak yıllık 50 milyon ton petrolün, dünya petrol 

                                                        
17 Bkz. http://www.tpao.gov.tr/tp2/sub_tr/sub_icerik.aspx?id=146, 13.02.2013 
18 Daha fazla bilgi için bkz. www.tanap.com, 05.02.2013. 
19 Bkz. http://www.enerji2023.org/index.php?option=com_content&view=article&id=263:enerj-koepruesue-olarak-
tuerkueye&catid=15:stratej&Itemid=150, 11.02.2013. 
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piyasasına Batum ve Ceyhan üzerinden pazarlanmasını da hedeflemekteydi.20 Fakat Rusların 

Kazaklarla enerji ilişkilerini tekrar gözden geçirmesi sonucu bu projenin gerçekleşmesinin önüne 

geçilmiş oldu. 

Fakat Çelikpala’nın dediği gibi “Türkiye’nin enerji ihtiyacı için Kuzey Irak, Azerbaycan, 

Türkmenistan ve Kazakistan çok önemli”21 bir durumda ve Azerbaycan’la gerçekleştirilen ittifaka 

Türkmenistan ve Kazakistan’ın da dahil edilmesi çeşitli alanlarda  stratejik politikaların yürütülmesi 

ile gerçekleşebilecek bir husus olarak karşımızda durmaktadır. Türkiye, Bakü-Ceyhan hattı ile 25 

milyon ton Azeri petrolünü, ayrıca sistemin Kazakistan’a bağlanması ile de 40-45 milyon ton 

petrolü Akdeniz’e akıtmayı hedeflemiştir.22 Türkiye’nin Azerbaycan ile olan etnik, kültürel ve 

tarihsel bağlarının yanında Orta Asya’daki Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan ile 

de aynı bağlara sahip olması Sovyetler Birliği sonrası bölgeye yönelik bir vizyon oluşturmasınında 

büyük avantaj yaratmaktadır. Türkiye’nin bölgedeki rolünün ABD tarafından desteklenmesi de 

ilişkilerin geliştirilmesi adına destekleyici olmuştur. Ancak bölgeyi tanımaması, eski Sovyet 

Cumhuriyetlerinin yönetim yapısını bilmemesi Türkiye’nin eksiklikleri23 içinde yer almaktadır. Bu 

bağlamda Türkiye Kafkaslar’da enerji politikalarını daha güvenli işletebilmek için Orta Asya’ya 

daha fazla önem göstermeli ve mevcut sosyo-kültürel birikimlerden yararlanarak siyasi-ekonomik 

alanlarda avantajlı pozisyonlar yaratmalıdır.   

Sonuç olarak Türk-Rus ilişkilerinde Güney Kafkasya bölgesinin her iki ülkenin enerji 

politikalarını belirleyip geliştirmeleri açısından önemli bir konumda yer aldığı açıktır. Mevcut 

jeopolitik ortamın iki ülke arasında tam bir rekabet sahası oluşturduğu da gözlenmektedir. Özellikle 

Putin’in 2000 yılında Rusya’da seçimi kazanarak başa gelmesi ile birlikte, Türkiye ve Rusya 

kendilerini hem ekonomik ilişkilerde hem de dış politika meselelerinde aynı alanda bulmuştur. 

Örnek vermek gerekirse; Türkiye gaz ithalatının % 70’ini Rusya’dan karşılamaktadır. Diğer taraftan 

Rus gazının Avrupa ve Orta Doğu’ya pazarlanması hususunda transit ülke olarak Türkiye’nin 

planlanan Mavi Akım projesinin içinde yer alması karşılıklı işbirliğinin oluşmasını sağlamıştır. 

Ayrıca iki ülke arasındaki ticaret hacminde de her geçen yıl gittikçe artan bir ivme olduğu da 

gözlenmektedir.24   

                                                        
20 http://www.zaman.com.tr/dunya_tarihi-imza-kazak-petrolleri-turkiyeye-akacak_695870.html, 03.02.2013. 
21 http://www.ticaretgazetesi.com.tr/haberler_quot2013de_65_milyar_dolar_enerji_ithalati_olacaktirquot-l-1-sayfa_id-
666-id-146497, 14.02.2013. 
22 Suat Parlar, Barbarlığın Kaynağı: Petrol, İstanbul, Anka Yayınları, 2003, s. 610. 
23 Kasım, A.g.e., ss. 89-90. 
24 Fiona Hill and Ömer Taşpınar, “Russia and Turkey in the Caucasus: Moving Together to Preserve the Status Quo?”, 
Ifri Research Programme, Russia/NIS. 2006, s.6. 
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Ayrıca Erdoğan-Putin dönemlerinde artan karşılıklı işbirliği iki ülkenin stratejik ortak olarak 

anılmasına neden olmuş, Türkiye ve Rusya geçmişten gelen tarihi anlaşmazlıkları işbirliğine 

çevirebileceklerinin sinyalini vermiştir. Hatta Putin’in Erdoğan’a “AB’de ne işiniz var” söyleminin 

akabinde Başbakan Erdoğan’ın her fırsatta Rusya’ya “Bizi Şhanghay’a alın AB’den vazgeçelim” 25 

şeklinde çağrıda bulunması iki ülkenin dış politikalarında karşılıklı olarak yumuşak rüzgarların 

estiğinin birer kanıtı haline gelmiştir. 

 

Enerji Politikalarında Azerbaycan’ın önemi 

Hazar Havzası’nın sahip olduğu enerji kaynakları son dönemlerde meydana gelen çalışmalar 

ile ortaya çıkmıştır. Örneğin; İkinci Dünya savaşından sonra Hazar Havzası Sovyet petrol içerisinde 

% 8’in üzerinde bir yere sahip olamamıştı. Ayrıca Hazar bölgesindeki en önemli petrol üreten ülke 

olarak Azerbaycan’ın ise % 3-4’lük bir payının olduğu görülmüştür.26 Çok uzun yıllardan beri 

özellikle karasal alanında petrol üretimi yapılan Azerbaycan’ın bu rezervleri hemen hemen tükenme 

noktasına varmıştır. Fakat Hazar deniz havzasının sahip olduğu rezervlerin ortaya çıkması ve 

denizde petrol arama çalışmalarının üst düzey teknolojiye ulaşması ile birlikte petrol hakimiyet 

sahasını karadan denize taşımıştır. Böylelikle Azerbaycan Hazar havzası içinde sahip olduğu 

rezervler ile önemini arttırmıştır. 

Mayıs 2003’te Rusya, Kazakistan ve Azerbaycan, Hazar’ın komşu ülkeler ile aralarında 

paylaşılması konusunda  bir anlaşma imzalamıştır. Bu anlaşmaya göre kıyı şeridi uzunlukları göz 

önünde bulundurularak Azerbaycan % 18, Rusya %19 ve Kazakistan %27 oranla Hazar’da hak 

sahibi olmasına kara verilmiştir. İran ve Türkmenistan ise anlaşmayı imzalamayı reddederek bunun 

yerine ülkeler arasında % 20’lik eşit bir bölünme gerçekleşmesi gerektiğini söylemişlerdir. Fakat 

Hazar’ın uluslararası hukuk kurallarına göre deniz mi yoksa göl mü sayılması gerektiği üzerinde 

hala net bir karar bulunmamaktadır.  

Özellikle Sovyetler Birliği’nin yıkılmasının ardından Azerbaycan’da enerji konusunun 

titizlikle ele alınması ülkede ard arda gelen gelişmelerin yaşanmasına sebep olmuştur. Bu 

gelişmeler çeşitli petrol işletmelerin kurulması ve gelişmesi ile hız kazanmıştır. Örneğin 1992 

yılında bir kamu kuruluşu olarak kurulan SOCAR, Azerbaycan’da petrolün çıkarılması ve 

işletilmesinde aktif bir rol oynamıştır. 1994 yılında yüzyılın kontratı olarak tarihe geçen atılıma 

1996’da bu projeye Şah deniz’i de ekleyen Azerbaycan (SOCAR liderliğinde) günümüze kadar 

                                                        
25 Bkz, http://haberrus.com/politics/2012/07/25/erdogandan-putine-bizi-sanghay-alin-abden-vazgecelim.html, 22.11. 
2012 
26 Gael Raballand and Regis Gente, “Oil in the Caspian Basin: Facts and Figures”, Edt. Boris Najman, Richard Pomfret 
and Gael Raballand, The Economics and Politics of Oil in The Caspian Basin, New York, Routledge Taylor & Francis 
Group, 2008, s. 10. 
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petrol ve gaz sektöründe 60 milyar $’lık yabancı yatırımı ülkeye çekmeyi başarmıştır. Ülkenin 

2024’e kadar petrol gelirlerinin 200 milyar $’a ulaşması beklenmektedir.27  

Hazar Denizi’ndeki üç petrol yatağının işletilmesi için yapılan ürün paylaşım anlaşmasına 

1993 Aralık’ında sessizce Rus petrol şirketi Lukoil’i de katmıştır. Türkiye’ye yani TPAO’ya, aynı 

anlaşmada % 1.75’lik bir pay verildiği düşünülürse Aliyev’in tercihini Rusya’dan yana yaptığı, 

Türkiye’nin “Yüzyılın Kontratı” diye adlandırılan ve sembolik önemi büyük olan bu anlaşmadan 

dışlandığı anlaşılmıştır. Fakat devreye Aliyev’in girmesiyle ilk raundu Rusya’ya kaptıran 

Türkiye’nin önünde petrol boru hatlarının güzergahının seçimi kalmıştır. Eğer Hazar petrolü kendi 

üstünden geçebilirse, bölge üstünde tekrar etkinlik kurma imkanına kavuşabilirdi.28  

Nitekim Bakü –Tiflis- Ceyhan boru hattının 2007 yılında fiilen işletilmeye başlanması ile 

birlikte Türkiye petrolün lojistik kısmında önemli bir yer almaya başlamıştır. Bu güzergah ayrıca 

Azerbaycan üzerinde var olan Rus tekelinin kırılması anlamına da gelmekteydi. Azerbaycan bir çok 

hat üzerinden petrol sevkiyatının gerçekleşmesi yolunda kararlı adımlar atıyordu. Petrolün yanında 

doğal gaz için geliştirdiği hat sayesinde ise Türkiye ile ilişkileri zirve noktaya ulaştı.  

SOCAR’ın son dönemde TPAO’na Şah Deniz gaz sahasından % 9’luk bir pay vermesi ise 

Türkiye’nin enerji konusunda daha fazla söz sahibi olmasına neden olmuştur. Petrolün üretiminden 

lojistiğine kadar Azerbaycan’ın tek bir doğrultuda hareket etmediği gözlenmektedir. Örneğin; 

BTC’yi ana ihraç hattı olarak gören Azerbaycan devleti, Rusya’dan geçen Bakü-Novorosiysk ile 

Gürcistan’dan geçen Bakü-Supsa hatlarını da alternatif olarak beslemektedir. 

1999’da Şah denizde doğal gaz reservlerinin bulunması ile birlikte Bakü-Tiflis-Erzurum 

doğal gaz boru hattının inşasına gerek duyulmuştur. Bu hat her ne kadar Rusya’nın Türkiye’den 

geçen Mavi Akım hattını tamamlayıcı bir hat olarak görülse de taraflar arasında birtakım 

çekincelerin oluşmasını engeleyememiştir. Özellikle Rusya’nın Türkiye üzerinden geçecek boru 

hattı projeleri ile ilgili birtakım önyargılara sahip olması ve bu projeler karşısında bir takım 

dayatmalarda bulunması sürecin tıkanmasına neden olmaktadır. Nabucco projesinin yıllardır 

gerçekleşmemesinin altında yatan sebepte budur. 

 Tüm bu gelişmelere rağmen, Doğu-Batı Enerji Koridoru’nun ikinci bileşeni olan Bakü-

Tiflis-Erzurum (BTE) Doğal Gaz Boru Hattı, 3 Temmuz 2007 itibariyle faaliyete geçmiştir. Hazar 

Denizi’nin Azerbaycan’a ait kesiminde yer alan Şahdeniz sahasının geliştirilen bölümünden (Faz I) 

                                                        
27 Aitor Ciarreta and Shahriyar Nasirov, “Analysis of Azerbaijan Oil and Gas Sector”, 
http://www.usaee.org/usaee2011/submissions/OnlineProceedings/Ciarreta_Nasirov-Article1.pdf,10.09.2013, s.2. 
28Akgün, A.g.m., s. 218. 
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çıkarılan doğal gazı Türkiye bu hat üzerinden tedarik etmektedir. Faz I’e yönelik olarak ülkemizin 

Azerbaycan ile yılda 6.6 milyar m3 doğalgaz alımını öngören bir anlaşması mevcuttur. Şahdeniz 

Faz II bağlamında ise, 7 Haziran 2010 tarihinde İstanbul’da imzalanan belgelerle, gerek Faz II’den 

ülkemiz piyasasına yönlendirilecek, gerek Türkiye üzerinden Avrupa’ya ihraç edilecek Azeri doğal 

gaz miktarlarına, gerekse fiyat ve transit tarifeye ilişkin olarak taraflar arasında ortak bir anlayış 

sağlanmıştır.29    

Bunlara ek olarak, 2014 yılında inşatına başlanması öngörülen TANAP (Trans-Anadolu 

doğalgaz boru hattı projesi) için Türkiye'de yaklaşık 1800 kilometre uzunluğunda 56 inçlik (1422 

mm) hat inşa edilecek. Stratejik boru hattının 2018 yılından itibaren başlangıçta yılda 16 milyar 

metreküp (bcm) doğalgaz taşımaya başlaması planlanıyor. Türkiye, hattan 6 bcm doğalgazı aldıktan 

sonra, kalan 10 milyar metreküp Avrupa'ya iletilecek.30  

Azerbaycan önderliğindeki Şahdeniz 2 Konsorsiyumu, Hazar’dan çıkan doğalgazın Nabucco 

boru hattıyla Avrupa pazarlarına taşınması projesinden vazgeçti. Konsorsiyum tercihini, “daha 

ekonomik olduğu gerekçesiyle” rakip Trans Adriyatik Boru Hattı Projesi’nden (TAP)31 yana 

kullandı. Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP)32 ile Türkiye’ye gelecek olan Azeri gazını 

Türkiye’nin batı sınırından Avrupa’ya TAP ulaştıracak. Giriş noktası Türkiye sınırı Türkgöz girişi 

olan 800 kilometrelik bu boru hattı, Yunanistan ve Arnavutluk üzerinden Adriyatik Denizi’ni aşıyor 

ve İtalya’ya uzanıyor. Hattın, Türkiye içi çıkış noktaları ise Eskişehir ve Trakya bölgesi olacak.33 

Rusya’nın en önde gelen ham petrol üreticisi Rosneft ile bu yıl içinde sessizce anlaşmaya 

varan Azerbaycan devlet enerji şirketi Socar konuyla ilgili basına açıklama vermektende kaçınarak 

gerekli düzenlemelerin ileriki tarihlerde yapılacağını söylemekle yetinmişti. Putin’in ziyaretinin 

altında yatan neden olarak BP’nin son verilerine göre Azerbaycanın sahip olduğu neredeyse 1 

trilyon m3 gaz rezervi gösterilebilir.34 Bu durumda da Azerbaycan ve Rusya arasında gerçekleşen 

anlaşmalar dolayısıyla TANAP’ın uzantısı TAP’a karar verildiğini söylemek hiç yanlış 

olmayacaktır. 

Ayrıca Azerbaycan’ın Ermenistan ile arasında olan uyuşmazlıktan dolayı ülkenin geri kalan 

kısmından ayrılmış olan Nahçıvan’ın Azeri gazı ve petrolüne ulaşması sorun teşkil etmektedir. 

                                                        
29 http://www.mfa.gov.tr/turkiye_nin-enerji-stratejisi.tr.mfa, 17.09.2013. 
30 Bkz. http://www.1news.com.tr/azerbaycan/ekonomi/20130823045424449.html, 10.09.2013.  
31 TAP için bkz. http://www.trans-adriatic-pipeline.com, 10.09.2013. 
32 TANAP için bkz. http://www.tanap.com, 10.09.2013. 
33 http://tr.euronews.com/2013/06/28/azeri-dogalgazini-tap-tasiyacak/, 10.09.2013. 
34 Bkz. http://in.reuters.com/article/2013/08/13/rosneft-azerbaijan-energy-idINL6N0GE1F220130813, 10.09.2013. 
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Azerbaycan hükümeti ise bu sorunu İran ile anlaşma yaparak gidermeye çalışmıştır. Azerbaycan 

Bakü-Astra gaz boru hattı ile İran’a gönderdiği gazı buradan küçük bir hat ile Nahçıvan’a 

ulaştırmaktadır. İran bu durumdan yaralanarak Azerbaycan’dan %15 transit komisyonu 

almaktadır.35 Bölgede İran’ın Azerbaycan üzerinde siyasi nüfuz kazanma çabalarıda enerji 

konusunda kendi aleyhine işlemeye devam etmektedir. İran Ermenistan’a olan yakınlığı ile 

Azerbaycan’ın sahip olduğu enerji kaynaklarından faydalanma olasılığı ters orantılı olarak gelişim 

gösteriyor. 

Sonuç olarak Azerbaycan hem Türk hem de Rus ilişkilerinde menfaat dengesinin 

korunmasına özenle dikkat ediyor ve mevcut durumun kendi çıkarları doğrultusunda  ilerlemesi için 

Türk-Rus ikili ilişkilerinin ana damarını elinde tutuyor.   

 

Enerji Politikalarında Ermenistan’ın Önemi 

 26 Şubat 1992’de Ermeni çetelerin dış güçlerin de desteğini alarak gerçekleştirdiği ve 

tarihe Hocalı Katliamı olarak geçen saldırı sonrası Ermenistan’ın bölgedeki siyasi pozisyonu 

olumsuz yönde etkilenmiştir. Karabağın işgali’nin ardından Azerbaycan’ın Laçin ve Kelbecer 

bölgelerinide işgal ederek Ermenistan’la topraksal bir bağ oluşturan bu milislerin böylelikle tüm 

Ermenistan’ın onyıllarca yoksulluk içinde yaşamasına sebep olmuştur. Çünkü Hazar bölgesinde 

çıkarılan petrolün taşınması konusunda var olan belgeler Ermenistan’ın da güzergah üzerinde yer 

alabileceği olasılığını göstermektedir.   

 Tarihler 9 Mart 1993’ü gösterirken Azerbaycan ve Türkiye Azerbaycan petrolünün 

dünyaya taşınması konusunda anlaşmaya varmışlar ve petrolün Türkiye’den geçeceğini 

belirlemişlerdir. Fakat güzergahın tam yönü tayin edilmemişti. Çünkü BP, Amaco, Penzoil gibi 

batılı firmalar boru hattının Türkiyeye ulaşmadan önce güvensiz buldukları İran yerine, 

Ermenistan’dan geçmesi konusunda ısrarlarını sürdürmüşler fakat Türkiye ile Azerbaycan bu 

seçeneğe karşı çıkmışlardır. Fakat zamanın BOTAŞ genel müdürü Göknel, Bakü’den başlayacak 

boru hattının ikiye bölünerek hem İran hem Ermenistan’dan geçtikten sonra Nahçıvan’da birleşerek 

Ceyhan’a ulaşmasının mümkün olabileceği beyanatında bulunmuştur.36 Karabağ’ın işgali 

sonrasında böyle bir demeç vermek Türk dış politikasında Azerbaycan-Türkiye ilişkileri açısından 

oldukça manidar bir yer tutmaktadır. Ayrıca aynı zamanlarda Financial Times “Türkiye’de 

kamuoyu Azeriler’i tutuyor, Ruslar, Kuzey Amerikalılar ve Batı Avrupalılar ise, olayların 

Ermeniler tarafından anlatıldığı şeklini kabul etmeye eğilimli.” diyerek “Ermenistan ve Türkiye 

liderlerinin, bu güne kadar devlet adamlığına yakışır bir ılımlılıkla geçmişteki nefreti, 
                                                        
35 Azerbaijan Energy Report, updated April 2012, www.enerdata.net, 17.09.2013 
36 Bkz. “Azeri Petrolü Ceyhan’a gelecek, ama nasıl?”, Milliyet, 17.03.1993. 
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canlandırmaktansa, bu nefretin üstesinden gelmeye çalıştıklarını yazmıştır.”37 Bu gibi batılı görüşler 

Türkiye ile Azerbaycan arasında halklar arasında olmasa da siyasi olarak ayrışmalar yaşanmasına 

neden olmuştur. Ermenistan faktörü bu olaylarda etkileyici rol oynamıştır. Türkiye’nin uzun dönem 

politik vizyonunun dışında yer alan Ermenistan yine batılı güçler vasıtası ile ilişkileri yumuşatma 

safhasına sokulmak istenmiş fakat, bu durum Azerbaycan tarafından şiddetle protesto edilmiştir. 

 Ermenistan bağımsızlığından günümüze dek enerji politikalarından Azerbaycan’ın yoğun 

ve güçlü baskısı sayesinde dışlanmaya devam etmektedir. Ermenistan işgalci Dağlık Karabağ 

yönetimine vermiş olduğu desteğin sancılı günlerini geçirmektedir. Ermenistan böylelikle bölgede 

yer alan, muassır medeniyet seviyesine yükselmesini sağlayacak milyar dolarlık projelerden kendini 

uzaklaştırmaya devam etmektedir. Hala tarihsel birtakım söylemlerlerle gündemi meşgul eden 

Ermeni politikacılar milliyetçi söylemlerle siyasi pozisyonlarını kuvvetlendirme çabası içinde 

bulunmaktadırlar. Bu gibi tutumlar ülkenin bölgesel politikalardan daha fazla dışlanmasına neden 

olmaktadır.  

 Bu bağlamda Ermenistan kendi enerjisini kullanım zamanı tükenmiş olan eski bir nükleer 

santralden temin etmeye çalışmaktadır. Bu Türkiye sınırına 16 km uzaklıkta bulunan Metzamor 

Nükleer Santrali’dir. Santral deprem fay hattı üzerine kurulmuş olup, kuruluşundan sonraki 10 yıl 

içerisinde 150’ye yakın ciddi kaza geçirdiği resmen rapor edilmiştir. Raporlarda bu kazaların büyük 

bölümünün atmosferi ve yerel su sistemini tehdit eder nitelikte olduğu belirtilmiştir. Avrupa Birliği 

ve Uluslararası Atom Enerji Ajansı, bu santralin kapatılmasını Ermenistan hükümetine çeşitli 

vesilelerle iletmesine rağmen Ermenistan bu santrali çalıştırmaya devam etmektedir. Ermenistan bu 

santralin kapatılmasına karşılık olarak AB’den bir milyar Euro talep etmektedir. Bu miktarın 

ödenmeyeceği ortadır. Ve Ermenistan bilinçli olarak miktarı yüksek tutmakta ve santralin 

kapatılmasını istememektedir. Çünkü, santralden elde edilen elektriğin önemli bir kısmı Gürcistan’a 

satılmakta ve Gürcistan bu vesile ile elde tutulmaya çalışılmaktadır.38 Fakat son yıllarda Gürcistan, 

Azerbaycan ve Türkiye arasında gerçekleşen bir dizi proje bazlı anlaşmalar neticesinde ileriki 

zamanlarda Gürcistan’ın da Ermenistan’dan enerji satın almayı durdurması beklenmektedir. Buna 

karşı Ermenistan’ın Ceveheti Ermenilerini kullanarak bölgede etkisini arttırması beklenebilir. Enerji 

güvenliği açısından durumun Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye arasında görüşülmesi ve bu 

durumun enerji güvenliği için bir sorun teşkil etmesinin önüne geçilmesi gerekmektedir.   

Enerji Güvenliği Açısından Gürcistan’ın Önemi 

                                                        
37 Bkz. Ermenilere Kimler Cesaret Veriyor?, Olay, 1.03.1992. 
38 Nazmi Gül, “Şeytanla Dans: Ermenistan ve Nükleer Enerji”, Stratejik Analiz, c:2, sayı: 17, Eylül 2001, s. 36-37’den 
aktaran Haluk Selvi, “Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İlişkilerinde Ermenistan Faktörü”,www.satemer. sakarya.edu.tr 
/pdf/azerbaycan.pdf,12.03.2011.  
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Gürcistan’ın son dönemlerde Rusya’dan aldığı doğal gaz miktarında çok büyük düşüşler 

yaşanmıştır. 2008 yılı yaşanan Rus-Gürcü savaşının yanı sıra BTC hattı vasıtası ile Azerbaycan’dan 

gelen doğal gaz ve hidroelektrik üretiminde yaşanan gelişmeler Gürcistan’ın Rus gazına olan 

bağımlılığını azaltmıştır. Diğer taraftan Gürcistan boru hattı sistemi ile Rusya Ermenistan’a gaz 

ihraç etmekte ve Gürcistan bundan % 10 transit ücreti almaktadır.39 

Yine Gürcistan’ın sahip olduğu jeolojik özellikler onun doğal ve yenilenebilir enerji 

üretimine kaymasına sebep olmaktadır. Son zamanlarda Gürcistan’ın yenilenebilir enerjiye büyük 

çapta yatırım yaptığı kaydedilmiştir. Bu enerjilerden en çok rüzgar ve su ön planda yer almaktadır. 

Yine Gürcistan’ın kullanmadığı yenilenebilir enerji ihraç kapasitesi yüksektir. Türkiye başta olmak 

üzere komşu ülkelere enerji iletimi yapabilmektedir. Gürcistan Enerji Bakanlığı’nın açıklamalarına 

göre bu alana olan yatırımlar dikkatle değerlendirilmiştir.40 Fakat yazın üretimin artması ve açığa 

çıkan fazla enerjinin iletimi için çalışmalar yetersiz bulunmaktadır. Gürcistan’ın bu alana daha fazla 

yatırım yapması ve enerji kaynaklarını daha da çeşitlendirmesi gerekmektedir artan nüfusa ve 

ihtiyaçlara bağlı olan enerji talebi göz önüne alındığında Gürcistan’ın dezavantajlı konumda olduğu 

gözükmektedir.  

Bunun dışında Gürcistan hali hazırda Bakü-Tiflis Ceyhan petrol boru hattını, Bakü-Supsa 

petrol boru hattını, Güney Kafkas doğal gaz boru hattını, Kuzey-Güney gaz hattını, Gürcistan-

Azerbaycan Güney Gaz hattını bünyesinde bulundurarak enerji iletiminde kilit ülke olma 

konumunu sürdürmektedir.41 

BM Avrupa Ekonomik Komisyonu’nun 60. Yıldönümü oturumunda Gürcistan’ın ilk dış 

işleri bakan yardımcısı Chechelashvili’nin konuşmasında değinmiş olduğu enerji güvenliği 

Gürcistan’ın bu konu hakkında nasıl bir tutum içinde olduğunu açıkça göstermesi bakımından 

önemlidir. Dört ana prensip üzerinde açıklama yapan Chechelashvili, burada ilk olarak menfaat 

dengesi kavramından söz ederek, tüm tarafların adil ve eşitlikçi bir zeminde kurallara uygun olarak 

hareket etmeleri gerektiğini savunmuştur. İkinci olarak ise enerji kaynaklarını tüketen ülkelerin 

üretici ülkeler tarafından herhengi bir siyasi baskı içine alınmaması gerektiğini vurgular. Üçüncü 

prensipte tüketici ve üreticiler arasındaki menfaat dengesinin kabuledilebilir bir seviyede olması 

beklenmektedir. Son olarak ise enerjinin ulaştırılmasında kullanılan rotaların ve ayrıca tedarikçi 

                                                        
39 Bkz.http://en.rian.ru/analysis/20080813/116003982.html, 17.09.2013. 
40 Bkz. http://www.energy-community.org/pls/portal/docs/324189.PDF, 17.09.2013. 
41 Bkz. http://www.ftconferences.com/userfiles/file/Minister-of-
Energy.pdf?PHPSESSID=21e28b995a43b5dd6ded3f0bce77ecb3, 17.09.2013.  
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kaynakların çeşitlendirilmesi hususunu dile getirmiştir.42 Gürcistan enerji güvenliği konusunda bu 

prensiplere dayalı genel politikalar yürütmektedir.  

Fakat bazen ülke içinde yaşanan uyuşmazlıklar üçüncü tarafların müdahalesini 

gerektirebiliyor. Böyle bir durum yakın zamanda Gürcistan-Güney Osetya arasında yaşanan 

uyuşmazlığa Rusya’nın müdahalesi ile gerçekleşmişti. Bu savaş bölgede var olan enerji nakil hatları 

için büyük riskler taşımaktaydı. Ne var ki savaş çok fazla büyümeden komşu ülkeler ile AB’nin 

müdahaleleriyle sonlandırıldı. Türkiye Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattının bir ayağına sahip olan 

Gürcistan’ın enerji güvenliği açısından desteklenmesi gerektiğini dile getirmişti. Bölgede 

çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlık karşısında Türkiye’nin Gürcistan ve Azerbaycan taraftarı 

olmasının en önemli sebebi bu ülkelerin güvenliği ile ulusal çıkarının örtüşmesidir. BTC’nin 

güvenliği için bu ülkelerin güvenlikli olmasını gerektiren politikalar uygulanmaktadır. Örneğin, 

Türkiye bu savaş sırasında Kafkasya İstikrar ve İşbirliği Platformu (KİİP)43 oluşturulması gibi 

girişimlerde bulunmuştur.  

Bununla birlikte, Türkiye ve Gürcistan, Kars ile Ahalkalaki arasında 150 km lik demir yolu 

yapımı konusunda anlaşma imzalamışlardır. Eğer, söz konusu demir yolu projesi gerçekleşirse, 

Azerbaycan ve Gürcistan ekonomik izolasyondan kurtulacak ve Rusya’nın baskılarından uzak bir 

şekilde dünya pazarlarına ulaşacaklardır. Türkiye-Gürcistan yakınlaşması Moskova’yı ciddi bir 

şekilde rahatsız etmektedir. Moskova, bu projeye engel olabilmek için Azerbaycan’da olduğu gibi 

Gürcistan’da da “Ermeni Kartı”nı oynamaya başlamıştır.44 Rusya’nın bölge üzerinde etkisini 

arttırma çabalarına karşı olarak Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun gecikmeli olarak 2014 yılı sonu 

itibariyle faaliyete geçecek olması45 ile bölgede kültürlerarası etkileşimin artması kaçınılmaz hale 

gelecektir. 

Gürcistan, ABD’nin de savunduğu “Doğu-Batı Koridoru” stratejisi içinde, Türkiye’nin 

Azerbaycan’a ve Orta Asya’ya açılan kapısı olarak stratejik öneme sahip bir ülke haline gelmiştir. 

Tercihini, “Batı’dan yana yapan bu ülke, yıllardır Rusya Federasyonu’nun çok yönlü baskısı 

altındadır. Bu ülke ile Türkiye arasındaki ilişkilerin çok yönlü ve daha yoğun olarak geliştirilmesi, 

                                                        
42 Bkz. http://www.unece.org/fileadmin/DAM/ie/se/pp/unece_60/chechelashvili_georgia_270407.pdf, 18.09.2013. 
43 Daha fazla bilgi için bkz. http://www.milliyet.com.tr/default.aspx?aType=SonDakika&ArticleID=980302, 
18.09.2013. 
44 Yasin Aslan, Hazar Petrolleri Kafkas Kördüğümü ve Türkiye, Ankara, Berikan Elektronik Basım Yayın, 2005, s. 137.  
45 Bkz. http://www.zaman.com.tr/ekonomi_baku-tiflis-kars-demiryolu-hatti-insasi-bir-yil-gecikiyor_2100373.html, 
18.09.2013. 



 990 

her iki ülke için yaşamsal önemdedir. Bu nedenle de, Türkiye kamuoyunun ilgisinin daha yoğun ve 

bilinçli olarak Gürcistan’a yönelmesi, büyük önem arz etmektedir.46  

 

Sonuç   

SSCB’nin dağılması ve ardından Güney kafkasya ülkelerinin bağımsızlıklarını ilan etmeleri 

ile beraber bölgede yeni siyasi ve sosyo-ekonomik bir düzen oluşmaya başlamıştır. Bu durum 

bölgede etkin olma çabasına giren Rusya ve Türkiye için özellikle enerji konusunda stratejik bir 

rekebet ortamının oluşmasına yol açmıştır. Ortaya konan projeler taraflar arasında ciddi krizlerin 

meydana gelmesine mahal vererek bölgede zaman zaman istikrarın bozulmasına sebep olmaktadır. 

Türkiye toprakları üzerinden geçen petrol boru hattı sayesinde boğazlar üzerinden geçen 

tanker trafiğini azaltmayı planlamıştır, fakat Son dönemlerde Rusya ile olan ikili ilişkilerde yaşanan 

olumlu gelişmeler ve Rusya’dan mavi akım ile Türkiye’ye ve oradan da Orta Doğu’ya sağlanacak 

enerji nakli projesi, Rusların daha önce inşa etmeyi planladıkları Burgaz-Aleksandrapolis hattından 

vazgeçmeleri ile güzergah belirlenerek Boğazlar, tanker taşımacılığında eski önemini elinde tutmayı 

başarmıştır. Kanal İstanbul projesi de bir bakıma Ruslar tankerlerinin geçişte yaşadığı sıkıntıların 

ortadan kalkmasını sağlayan bir proje olarak Ruslar’a sağlanan kolaylıklardan biri olarak 

görülmektedir. Ruslar’da bu gibi taahütler karşısında TANAP gibi projelerin gerçekleşmesi adına 

olumlu görüş sergileyebilmektedirler. Hatta Azerbaycan-Türkiye ve Rusya’nın ortaklaşa verdikleri 

bir kararla TANAP’ın uzantısı olacak hattın TAP olarak belirlenmesi de tüm tarafların menfaatlerini 

dengeleyici örnek bir politikadır. 

Aslına bakılacak olunursa daha başından beri Rusya’nın Avrupa’ya pazarladığı doğal gaz ve 

petrol’e alternatif bir güzergahın olması demek Avrupa’nın Rusya’ya olan enerji bağımlılığının da 

azalması anlamına gelmekteydi. Fakat varılan anlaşmalarda Rusya’nın Avrupa karşısında var olan 

üstünlüğünü hala koruduğu gözlenmektedir. Özellikle Avrupa Birliği’nin Türkiye hakkında 

yayınladığı son gelişme raporu ve üyelik statüsünün ortaklık statüsü şeklinde ele alınması 

gerektiğinin dillendirilmesi, Türk-Rus ilişkilerinde daha fazla yakınlaşmanın olmasına neden 

olmuştur. Bir bakıma Putin-Merkel görüşmeleri Türkiye’nin Rusya’nın etki çemberi içine girmesine 

neden olmuş ve nitekim TANAP’ta da Rusya’nın onayladığı Yunanistan-İtalya hattı masada yerini 

almıştır. 

Doğrudan veya dolaylı olarak enerji konusu diğer siyasi konularla ilintili bir şekilde 

karşılıklı olarak ilerleme kaydetmektedir. Menfaat alanlarında dengenin yaratılması ve bu dengenin 

                                                        
46  Pamir, “Kafkasya’daki Enerji Kaynaklarının Arz Güvenliği ve Kafkasya Siyasetine Etkileri”, Der. Yelda Demirağ ve 
Cem Karadeli, Geçmişten Günümüze Dönüşen Orta Asya ve Kafkasya, Ankara, Palme Yayıncılık, 2006, s.193. 
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korunması “enerji güvenliğini” oluşturan temel yapı taşları olarak karşımızda durmaktadır. 

Karşılıklı işbirliği ile uyumlu politikalar yürütmenin ana nedeni olan bu denge ise ilişki niteliği ve 

derecesine göre değişim sergileyebilmektedir. Sonuç olarak; Enerji bu ilişki çerçevesinde geçmişte 

olduğu gibi bugünde önemini arttırarak korumaya devam etmekte ve tüm devletler için öncelikli 

alanda yer almaktadır.  
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DÜNYADA FOSİL KÖKENLİ KAYNAKLARIN REZERVLERİ VE GELECEĞİ 
 

Merve Doğan, Gizem Nur Tekin, Murat Efgan Kibar, Ayşe Nilgün Akın* 

 

Özet 

İnsan yaşamının vazgeçilmez bir parçası olan enerji, yakın geçmişte olduğu gibi 
günümüzde de dünya gündeminin en vazgeçilmez konusu olmuştur. Enerji, ülkelerin sosyal ve 
ekonomik gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. 

Geleneksel olarak enerji kaynakları ikiye ayrılmaktadır. Birincil enerji kaynağı olarak 
bilinen kaynaklar; kömür, doğalgaz ve petroldür. Birincil enerji kaynağının kullanılması ile 
elde edilen elektrik, kok ve hava gazı gibi enerji kaynakları ise ikincil enerji kaynaklarını 
oluşturmaktadır. Dünyada enerji kaynakları içinde en büyük payı fosil yakıtlar 
oluşturmaktadır. Alternatif enerji kaynakları ile ilgili yapılan pek çok araştırmaya ve 
uygulamaya rağmen fosil yakıtların dünyadaki toplam enerji tüketimi içerisindeki payı % 85 – 
90 civarındadır.  

Ancak bu yakıtların rezervleri sınırlı ve tükenmek üzeredir. Dünyada bilinen 
rezervlerin, bugünkü  tüketim hızıyla petrolün 40 – 45 yıl, doğalgazın 60 – 65 yıl ve kömürün 
140 – 150 yıl sonra tükeneceği ifade edilmektedir.  

Ülkemiz rezerv ve üretim miktarları açısından linyitte dünya ölçeğinde orta düzeyde, 
taşkömüründe ise alt düzeyde değerlendirilebilir. Toplam dünya linyit rezervinin yaklaşık % 
1,6'sı ülkemizde bulunmaktadır. Bu çalışmada gerek dünyadaki gerekse de ülkemizdeki fosil 
yakıt rezervlerinin geleceği ile ilgili literatürden derlenmiş bilgiler verilmektedir. 
 

Anahtar Kelimeler :Fosil enerji rezervleri, kömür, petrol, doğalgaz 

 

1.GİRİŞ 

Enerji insanoğlu için büyük bir ihtiyaçtır. İnsan bireysel ve toplumsal anlamda gelişmek ve 

hatta hayatta kalabilmek için enerjiye ihtiyaç duyar. Günümüzde bu enerji ihtiyacı fosil 

yakıtlardan nükleer yakıtlara, rüzgardan suya pek çok kaynak kullanılarak sağlanmaktadır.  

Fosil yakıtlar hidrokarbon içeren kömür, petrol ve doğal gaz gibi enerji kaynaklarıdır. Bu 

yakıtların oluşumu için milyonlarca yıl süre geçmesi gerekmektedir. Bu kaynakların kullanımı 

insanoğlu için eskiye dayanmamaktadır ancak çok kısa bir zaman içerisinde, dünyanın 

oluşumu için milyonlarca yıl harcadığı fosil yakıtlar tükenmekle yüz yüze gelmişlerdir.18. 

yüzyılda Avrupa da kömürü yakıt olarak kullanan buharlı makinelerle başlayan endüstrileşme 

süreci 19. Yüzyılın başlarında petrolünde endüstriye dahil olmasıyla gelişmiştir.Elektriğin 

sanayiye ve günlük hayatımıza dahil olmasıyla daha da gelişen bu süreç, bugün itibaren artık 

yerini bilgisayar ve internet çağına bırakmıştır.İnsanlar arasında iletişimin kolay ve en yüksek 

düzeyde gerçekleştiği bu çağda,artan insan nüfusunun bitmeyen ihtiyaçları göz önüne 

alındığında önemli bir enerji sorunu ortaya çıkmaktadır [1]. Şekil 1’de Türkiye’de bulunan 

birincil enerji türleri ve yüzde payları gösterilmiştir. 
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Şekil 1. 2011 yılı Türkiye Birincil Enerji Kapsamında Kaynakların Payı [2] 

Dünya ölçeğinde kullanılmakta olan enerjinin birçoğu petrol,kömür ve doğalgazdan elde 

edilmekte olup bu kaynaklarında rezervlerinin de sınırlı olduğu yapılan araştırmalarla 

belirlenmiştir.Dünyanın bugünkü bilinen rezervlerinin bugünkü tüketim hızıyla;petrolün 40-

45 yıl, doğalgazın 60-65 yıl ve kömürün 140-150 yıl sonra tükeneceği ifade edilmektedir.Yeni 

aramalarla bulunan ve bugüne kadar ekonomik olmadığı gerekçesiyle değerlendirilmeyen 

alanların kullanıma açılması vb. gelişmeler de olsa; var olan rezervlerin sonuna doğru 

yaklaşılmaktadır. Buna karşılık geçmişte olduğu gibi gelecekte de, bir yandan yeni rezervlerin 

bulunması, diğer yandan da yükselen enerji fiyatları karşısında yeni çıkarma teknolojilerinin 

uygulamaya koyulması sayesinde bilinen rezervlerin zamanla artması beklenmektedir. Ayrıca 

teknolojik gelişmeler, enerji verimliliğini arttırmakta ve bu da mevcut rezervlerin ömrünün 

uzamasını sağlamaktadır [3]. 

Fosil yakıtlar açısından bu yüzyıl için rezerv sorunu yaşanmamaktadır.Fakat mevcut sorunlar 

açısından en önemli sorun, özellikle petrol ve doğalgaz kaynaklarının dünya yüzeyinde 

coğrafi olarak eşitsiz dağılımından kaynaklanmaktadır.Kömürde ise petrol ve doğal gaza göre 

daha dengeli bir dağılım vardır. 

2.FOSİL YAKIT REZERVLERİ 

Fosil yakıtlar içerisinde kömür, en çok rezerve sahip yakıt türüdür. Mevcut kömür çıkarma 

teknolojileri kullanılarak ve ekonomik olarak çıkarılabilen kömür miktarı 861 milyar tondur. 

Söz konusu rezervin;405 milyar tonu antrasit ve bitümlü kömür, 261 milyar tonu alt bitümlü 

kömür ve 195 milyar tonu ise linyit kategorisindedir..Dünya enerji konseyi tarafından 75 

civarında ülkede bulunduğu raporlanan dünya kömür rezervlerinden en büyük payı ABD 

almaktadır. Toplam rezervlerin büyük bir kısmı (237,3 milyar ton) bu ülkededir. ABD’yi 157 
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milyar ton ile Rusya Federasyonu ve 114 milyar ton ile Çin izlemektedir. Ayrıca diğer kömür 

zengini ülkeler arasında;Avustralya (76,4 milyar ton),Hindistan (60,6 milyar ton), Almanya 

(40,7 milyar ton), Ukrayna (33,9 milyar ton), Kazakistan (33,6 milyar ton) ve Güney Afrika 

Cumhuriyeti (30,2 milyar ton) bulunmaktadır. Dolayısıyla Dünya kömür rezervlerinin %90 

‘dan fazlası bu 9 ülkenin elindedir. 

Toplam 195 milyar ton büyüklüğündeki dünya linyit rezervlerinin büyük bir bölümü 40,6 

milyar ton ile Almanya ‘da bulunmaktadır. Almanya’yı 37,2 milyar ton ile Avustralya ve 30,2 

milyar ton ile ABD izlemektedir. Ayrıca Çin (18,6 milyar ton), Kazakistan (12,1 milyar ton) 

ve Rusya (10,5 milyar ton) geniş linyit rezervlerine sahip olan ülkeler arasındadır. Her ne 

kadar 2012 yılı sonu itibariyle ülkemizdeki linyit rezervi 13,9 milyar ton olarak hesaplansa da  

Dünya Enerji Konseyi istatistiklerinde linyit rezervi sadece 1,8 milyar tondur. Dünya 2011 

yılı toplam kömür üretimi dikkate alındığında, küresel kömür rezervlerinin yaklaşık 112 yıl 

ömrü bulunduğu hesaplanmaktadır. Ayrıca dünya linyit rezervlerinin kalan ömürleri ise, 2008 

yılı küresel linyit üretimi dikkate alındığında 213 yıldır [4]. 

Yaygın olarak kullanılan bir fosil yakıt olan petrol, dünya rezervleri ve arz güvenliği 

açısından sıkıntılı durumdadır. Mevcut petrol çıkarma teknolojileri kullanılarak ve ekonomik 

olarak çıkarılabilen petrol miktarı 1637 milyar varildir. Dünya petrol rezerv miktarında 2011 

yılına oranla %7,7’lik bir artış gerçekleşmiş, aynı oranda artmayan petrol üretiminin de 

etkisiyle 2011 yılında 44,8 olan dünya petrol rezerv ömrü 2012 yılında 48,8 yıla 

yükseltilmiştir. Şekil 2 de 2012 yılına ait dünya petrol rezervleri miktarları verilmiştir. 

 

Şekil 2. 2012 Yılı Bölgelere Göre Dünya  Petrol Rezervi [5] 

Her geçen gün tüketimi daha da artan doğal gaz rezervleri, 2012 yılı verilerine göre dünya 

genelinde 190,2 trilyon metreküp seviyesindedir. Şekil 3. de 2012 yılına ait dünya doğal gaz 
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rezerv miktarları verilmiştir. 2012 yılında 47,8 m3 rezerv miktarı ile ilk sırada Rusya 

Federasyonu yer almaktadır. Rusya Federasyonunu 33,6 trilyon m3 ile İran, 25,2 trilyon m3 ile 

Katar izlemektedir.2011 yılının başında 57,96 yıl olan doğal gaz rezerv 2012 yılı başında 

gerçekleşen %3 lük üretim artışı ve az miktardaki doğal gaz rezerv miktarı nedeniyle 57,07 

yıla düşmüştür [6]. 

 

Şekil 3. 2012 Yılı Bölgeler İtibariyle Dünya Doğal Gaz Rezervi [7] 

 

3.SONUÇ 

Dünya nüfusundaki devam eden artış ve gelişmekte olan ülkelerin hayat standartlarını 

iyileştirme taleplerindeki artış dolayısıyla enerji talebi gün geçtikçe artmaya devam 

etmektedir. Mevcut durumda bu enerji talebinin büyük bir kısmı (%65) kolay bulunmaları ve 

kullanıma uygun olmaları nedeniyle petrol ve doğal gaz ile karşılanmaktadır. Bununla 

birlikte, dünya fosil yakıt üretiminin hızla en üst seviyeye tırmanacağı ve daha sonra düşmeye 

başlayacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca kömür üretiminin de gelecek on yılda sabit kalması 

ve ardından düşmeye başlanması beklenmektedir. Dünya nüfusundaki artışın ve  insanların 

hayat standartlarını daha da iyileştirme arzularının bir sonucu olarak dünya fosil yakıt talebi 

hızla arttırmaktadır. Bugün 6 milyar civarında olan ve yılda %1,5 oranında artan dünya 

nüfusunun büyümesinin yavaşlayacağı ve bu yüzyılın sonunda 10-12 milyara ulaşacağı 

tahmin edilmektedir. Buna paralel olarak dünya fosil yakıt talebindeki artış da 

yavaşlayacaktır. Fakat fosil yakıtlara olan talep ile fosil yakıt üretimi arasında gelecek yıllarda 

bir uçurum ortaya çıkması düşünülmektedir. Dolayısıyla gelecek yıllarda ortaya çıkacak enerji 

sıkıntısını ortadan kaldırmak için, fosil yakıtlar yerine geçebilecek alternatif bir arayış içine 

girilmiştir [7].  
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Görüldüğü üzere, fosil yakıt rezervlerinin kullanılmasında, birbirinden bağımsız birçok 

değişken bulunmaktadır. Matematiksel olarak bir ifade oluşturulamamaktadır bu sebeple 

farklı kaynaklarda rezervlerin miktarı ve gelecek miktarları farklılık göstermektedir. 

Teknolojinin de gelişmesiyle bulunan yeni rezervler ve çıkarma işlemleri artmış olmakla 

birlikte nüfus artışının da etkisiyle, rezervlerin ömrü farklılık göstermektedir. Yapılan gelecek 

projeksiyonları ise geçmiş istatistiksel verilerden oluşturulmuştur.  

Kaynaklar 
[1]KarakurtÇağdaş,’’Neden Yenilenebilir Enerji?’’,Eylül,2008 
[2] Veziroğlu T.Nejat ve Noyan Ö.Faruk,’’21.Yüzyılın Enerjisi:Hidrojen Enerjisi’’  
[3]BP Statistical Review of World Energy, Haziran 2007 
[4]Kömür Sektörü Raporu (Linyit),Ankara, T.C Enerji Ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Mayıs 
2012 
[5]Serdar İskender, Türkiye’de ve Dünyada Enerji & Nükleer Enerji Gerçeği,Ankara,Saner 
Basım Sanayi,Sayfa 12 
[6]Ham Petrol ve Doğal Gaz Sektör Raporu, Türkiye  Petrolleri A.O Genel Müdürlüğü, 
Mayıs,2013 
[7] Genel Enerji Denge Tabloları, ETKB 
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ENERJİ JEOPOLİTİĞİ BOYUTUNDAN TÜRKİYE’NİN ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ 

 

Azime Telli* 

 

ÖZET 

Ülkelerin güvenlik yaklaşımlarını şekillendiren ana unsurlardan biri enerjiye bağımlılık, 

haline gelmiştir. Önemli enerji kaynaklarına olan yakınlığı Türkiye’nin özellikle enerji boru hatları 

yatırımları konusunda öne çıkmasına yol açmaktadır. Enerjide dışa bağımlı olan pek çok ülke gibi 

Türkiye’nin enerji politikasına enerji arz güvenliğinin sağlanması yön vermektedir. Bu anlamda, 

Türkiye sahip olduğu jeostratejik konumu bölge ülkelerine yönelik dış politikasında önemli bir 

unsur olarak kullanabilir. Çalışmanın amacı Türkiye’nin yeni enerji jeopolitiğindeki konumu ve 

bunun enerji arz güvenliği yaklaşımına etkilerini ele almaktır. Enerji ithaline bağımlı pek çok ülke 

gibi Türkiye’nin enerji politikası da büyük ölçüde enerji arz güvenliği tarafından 

şekillendirilmektedir. Bu çalışmada Türkiye’nin enerji politikasına yön veren dinamikler ve 

bunların enerji arz güvenliğine yansımaları incelenecektir. Çalışma kapsamında Türkiye’nin enerji 

politikası yeni enerji jeopolitiği ekseninde analiz edilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Enerji, enerji güvenliği, enerji arz güvenliği, jeopolitik, jeostrateji, 

Türkiye, dış politika, enerji bağımlılığı. 

 

GİRİŞ 

Enerji kaynaklarına sahip olma yarışı dünya tarihi boyunca yaşanmış, bu yarış beraberinde 

bir çok savaşa da yol açmıştır. Enerjiye bağımlılık, ülkelerin güvenlik yaklaşımlarını şekillendiren 

ana unsurlardan biri haline gelmiştir. Bu bağlamda ülkeler uluslararası hamle ve aksiyonlarını; 

enerjiye sahip olma, enerji lojistiğinin güvenliğini sağlama ve dünya enerji kaynakları üzerinde 

denetim kurma dürtüsü ile belirlemektedir. Enerjinin uluslararası ilişkiler ve dış politika stratejileri 

açısından taşıdığı önem 21. yüzyılda da artarak devam etmektedir. Nitekim, 20. yüzyılın ana 

gündem maddesi olan petrol kaynaklarının yanına günümüzde doğal gaz eklenmiş olup enerji 

kaynaklarına hakim olma mücadelesi Orta Doğu’nun yanı sıra Hazar Havzası’na da taşınmıştır.

1 Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) tahminlerine göre 2030 yılında birincil enerji 

tüketiminde doğal gaz petrolün yerini alarak kömürden sonra ikinci sırada yer alacaktır.2 

                                                        
*Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler 
Anabilim Dalı Doktora öğrencisi. 
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Türkiye, artan nüfusu ve gelişen ekonomisinin yanı sıra son yıllarda enerji transfer rotasında 

kilit ülke olması nedeniyle de dikkatleri üzerine çekmektedir. Önemli enerji kaynaklarına olan 

yakınlığı Türkiye’nin özellikle enerji boru hatları yatırımları konusunda öne çıkmasına yol 

açmaktadır. Fosil yakıt kaynaklarına sahip ülkeler ile bu kaynakları tüketen ülkeler arasında yer 

alan Türkiye transit geçiş ülkesi olarak Avrupa Birliği’nin sadece Hazar Havzası değil aynı 

zamanda Orta Doğu ya da Rusya’dan satın alacağı doğal gaz ve petrol açısından büyük önem arz 

etmektedir. Enerjide dışa bağımlı olan pek çok ülke gibi Türkiye’nin enerji politikasına enerji arz 

güvenliğinin sağlanması yön vermektedir. Bu anlamda, Türkiye sahip olduğu jeostratejik konumu 

bölge ülkelerine yönelik dış politikasında önemli bir unsur olarak kullanabilir. Çünkü uluslararası 

petrol ve doğal gaz boru hatlarının inşası sonucunda, 2012 yılında, dünya enerji kaynaklarının % 6 

ila 7’si, Türkiye toprakları üzerinden dünya pazarına akması öngörülmüştür.3 

Çalışmanın amacı Türkiye’nin jeopolitik konumunun enerji arz güvenliğine etkilerini ele 

almaktır. Enerji ithaline bağımlı pek çok ülke gibi Türkiye’nin enerji politikası da büyük ölçüde 

enerji arz güvenliği tarafından şekillendirilmektedir. Bu çalışmada Türkiye’nin enerji politikasına 

yön veren dinamikler ve bunların enerji arz güvenliğine yansımaları incelenecektir. Çalışma 

kapsamında Türkiye’nin enerji politikası yeni enerji jeopolitiği ekseninde analiz edilecektir. 

Çalışmada Türkiye’nin enerji politikası ciddi oranda dışa bağımlı olduğu petrol ve doğal gaz 

kaynakları açısından ele alınacaktır. Türkiye’nin enerji güvenliği perspektifi ortaya konulurken yeni 

enerji jeopolitiğinde Türkiye’nin durumunun ne olduğu sorusuna da cevap aranacaktır.  

 

1. Güvenlik yaklaşımında yeni bir yaklaşım 

Enerji, milyonlarca yıldan bu yana insanoğlunun yaşamını devam ettirmesinde en önemli 

temel kaynaklar arasındaki yerini her zaman korumuştur. Günümüzde de enerji bir ülkenin 

gelişmesinde ve o ülkenin kalkınmasında büyük bir öneme sahiptir. Bunun yanında enerjinin bu 

kadar etkin olarak kullanılması ve enerjiye büyük bir gereksinimin olması enerjinin güvenliği 

meselesini de beraberinde getirmiştir. Hatta artık enerji güvenliği bir ülkenin ulusal güvenliği için 

yaşamsal çıkarları arasına girmiştir. Bu nedenle günümüz koşullarında enerji güvenliği kavramının 

ulusal güvenlik kavramı ile ayrılmaz bir bütünsellik içinde değerlendirilmesi gerekmektedir.4 

                                                                                                                                                                                        
1 Cenk Sevim, “Küresel Enerji Jeopolitiği ve Enerji Güvenliği”, Journal of Yaşar University, 26 (7), 2012, s. 4381. 
2 World Energy Outlook, OECD/IEA, Paris, 2009, s. 365. 
3 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, “Bakan Hilmi Güler’in 2007 yılı bütçesini TBMM Genel Kuruluna Sunuş 
Konuşması”, http://www.enerji.gov.tr/yayinlar_raporlar/2007_Butce_Konusmasi.pdf/ (Erişim Tarihi: 15.06.2013). 
4 Bircan Dokuzlar, Dünya Güç Dengesinde Yeni Silah Doğalgaz Orta Asya’dan Avrupa’ya, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 
İstanbul, 2006, s. 48 
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Bunun doğal sonucu olarak zengin enerji kaynaklarına sahip ülkeler ekonomik ve jeopolitik açıdan 

kilit konuma gelmektedir.5  

Enerji kaynakları, dünya coğrafyasında eşit olmayan bir dağılım sergilediği için, enerji 

rezervlerini ve transfer hatlarını kontrol ediyor durumda olmak uluslararası sistemde söz sahibi 

olmakla aynı anlama gelmektedir. Kaynakların homojen bir dağılım tablosu sergilememesi 

sonucunda gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülke özellikle fosil yakıtlar konusunda dışa 

bağımlılık sorunu ile karşı karşıyadır. Fosil enerji kaynaklarından petrol ve doğal gazın 

yenilenemeyen enerji kaynakları arasında yer alması bu bağımlılığı giderek derinleştirmektedir. Dış 

politikanın önemli bir unsuru haline gelen enerjinin kendisi kadar arz güvenliği, kaynak çeşitliliği, 

ucuz, güvenilir ve zamanında ulaşılabilirliği de büyük önem taşımaktadır.6 Uluslararası Enerji 

Ajansı, dünya enerji talebinin önümüzdeki 25 yılda üçte bir oranında artacağı uyarısı enerji 

güvenliğinin de öneminin artacağına işaret etmektedir.7  

Enerji güvenliği kavramın konusunda genel olarak iki farklı yaklaşım bulunmaktadır. Bu 

yaklaşımlardan biri enerjiye, diğeri de güvenliğe ağırlık vermektedir. Enerji güvenliğinin enerji 

ağırlıklı tanımı, enerji kaynaklarının bulunabilirliği, erişilebilirliği ve kabul edilebilirliği kavramını 

içine almaktadır. Enerji güvenliğinin, güvenlik ağırlıklı tanımı ise enerji arama, geliştirme, üretim, 

iletim, çevrim, dağıtım, pazarlama ve tüketim ağındaki tesislerin her türlü saldırıya karşı fiziki 

olarak korunması anlamını içermektedir.8 Enerji arz güvenliği kavramı ise enerji güvenliğinin alt bir 

başlığı olarak ele alınabilir. 

1.1. Enerji arz güvenliğinin boyutları 

Bir ülkenin ekonomik gelişmişlik düzeyi, ürettiği ve tükettiği enerji miktarıyla 

ölçülmektedir. Üretim sürecinin en önemli hammaddesi olan enerjinin kısaca ulaşılabilirliği ve 

sürdürülebilirliğini ifade eden arz güvenliği, ülkelerin ekonomik büyüme ve gelişmelerini ve hatta 

ulusal güvenliklerini temelden etkileyen bir olgudur. Enerji arz güvenliği, enerjinin üretimi, iletimi 

ve tüketimi faaliyetleri kapsamında, enerji arzı, nakli ve talebinin, yeterli miktarda ve kaliteli 

                                                        
5 Elnur Osmanov, “Rusya’nın Süper Güç Olma Hesapları ve Enerji”, http://www.tasam.org/index.php?altid=75 ( Erişim 
Tarihi: 17 Mayıs 2010). 
6 Necdet Pamir, “Enerji Arz Güvenliği ve Türkiye”, Stratejik Analiz, Mart 2007, s. 15. 
7 World Energy Outlook 2011, IEA, www.worldenergyoutlook.org/media/weowebsite/2011/es_turkish.pdf/ (Erişim 
Tarihi: 24.06.2013). 
8 Cenk Sevim, “Geçmişten Günümüze Enerji Güvenliği ve Paradigma Değişimleri”, Stratejik Araştırmalar Dergisi, Yıl. 
7, Sayı. 13, Mayıs 2009, s. 93. 
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olarak, makul maliyet/fiyatlarla, kesintisiz ve çevreye duyarlı biçimde gerçekleştirilmesi olarak 

tanımlanmaktadır.9  

Enerji arz güvenliğinde; ekonomik açıdan, üç farklı boyutun öne çıktığı görülmektedir. 

Tüketici ülkeler için arz güvenliği; transit ülkeler için enerji nakil güvenliği ve gelirinin çoğunu 

ürettiği enerjiden kazanan ülkeler için enerji talep güvenliği çok önemlidir. Dolayısıyla, enerji 

güvenliği, tüketici ve transit ülkeler için, enerjiyi çeşitlendirilmiş hatlardan ucuza temin etmek iken; 

özellikle gelirinin çoğunu enerji ihracatından elde eden üretici ülkeler için kaynaklarını tekelci 

fiyatlar ve hatlarla tüketiciye satmak olarak değerlendirilmektedir.10 

Ülkelerin enerji üreticisi ya da tüketicisi olma durumuna göre, enerji güvenliği kavramı 

değişmektedir. İhtiyacından daha az enerji kaynağı ürettiği için, dışarıdan enerji ithal etmek zorunda 

olan ülkeler açısından “enerji arz güvenliği” ne kadar önemli ise, ihtiyacından fazla üretim yaparak 

dışarıya ihraç eden ülkeler için de “enerji talep güvenliği” o kadar önemlidir. Bu açıdan enerji 

güvenliği; uluslararası bir konu olmasının yanı sıra, üretici ve tüketicilerin karşılıklı olarak 

birbirlerine bağımlı olduklarını da göstermektedir.11  

 

2. Türkiye’nin enerji arz güvenliği politikası 

Türkiye, birincil enerji kaynaklarından petrol ve doğal gaz rezervleri bakımından 

çevresindeki ülkelere göre oldukça düşük miktarda kaynağa sahiptir. Bununla birlikte, dünyanın 

ispatlanmış petrol rezervlerinin % 72.7’si, doğal gaz rezervlerinin ise % 71.8’i, Türkiye’nin yakın 

coğrafyasında yer almaktadır. 12 Türkiye, bu önemli jeopolitik konumu itibariyle dünya petrol ve 

doğal gaz rezervlerinin dört üçüne sahip Rusya, Hazar Havzası ve Orta Doğu ile komşu olup, üretici 

ülkelerle tüketici ülkeler arasında doğal bir köprü işlevi görmektedir. Böylece kaynak ve güzergah 

çeşitliliği yoluyla enerji güvenliğinin sağlanmasında stratejik avantaja sahip bir ülke olarak ön plana 

çıkmaktadır ve enerji ile ilgili pek çok önemli projede yer almaktadır.13 

                                                        
9 Ediger, V. Ş. “Yeni Yüzyılın Enerji Güvenliğinde Karşılıklı Bağımlılık Bir Zaruret”, Doğal Gaz Dergisi, c. 132, 2008, 
s. 62. 
10 Energy Security and Sustainable Development in Asia and the Pacific, Policy Options for Energy Security and 
Sustainable Development 2010, UN Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, s. 5, 
http://www.unescap.org/esd/energy/ (Erişim Tarihi: 05.06.2013). 
11 Ediger, Ş.V., “Enerji Arz Güvenliği ve Ulusal Güvenlik Arasındaki İlişki”, Enerji Arz Güvenliği Sempozyumu, Genel 
Kurmay ATASE Başkanlığı Stratejik Araştırma ve Etüt Merkezi (SAREM), Genelkurmay Basımevi Ya. No: 2007/47, 
Ankara, 2007, s. 5. 
 
12 T.C. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Enerji Stratejisi, http://www.mfa.gov.tr/turkiye_nin-enerji-stratejisi.tr.mfa/ 
(Erişim Tarihi: 20.06.2013). 
13 Hasan Saygın, Ceyhan Çelik, Jeoenerjik Bakış AB Bağlamında Jeoenerji Politikalarında Jeo-Enerji Alanları, 
İstanbul Aydın Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2011, s. 141. 
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Türkiye’nin enerji politikaları; enerjinin, ekonomik büyümeyi gerçekleştirecek ve sosyal 

gelişmeyi destekleyecek şekilde; zamanında, yeterli, güvenilir, rekabet edilebilir fiyatlarla ve 

çevresel etkileri de göz önünde tutularak tüketiciye ulaştırılmasını amaçlamaktadır. Bu kapsamda, 

Türkiye’nin ana enerji politika ve stratejileri şu şekilde özetlenmektedir: 14 

1- Türkiye’nin “enerji merkezi” olma potansiyelinden en iyi şekilde yararlanılması, 

2- Kaynak ve güzergah çeşitliliği sağlanması, 

3- Hazar Havzası ve Orta Doğu petrol ve doğal gazının piyasalara ulaştırılması sürecine her 
aşamada katılım sağlanması, 

4- Yerli kaynakların kullanımı ve geliştirilmesine öncelik verilmesi, 

5- Stratejik petrol ve doğal gaz depolama kapasitesinin arttırılması, 

6- Yeni teknolojilerin kullanımı, teknolojinin geliştirilmesi ve yerli üretimin artırılması, 

7- Talep yönetiminin etkinleştirilmesi ve verimliliğinin artırılması, 

8- Yakıt esnekliğinin artırılması (üretimde alternatif enerji kaynağı kullanımına olanak 
sağlanması), 

9- Enerji sektörünün, işleyen bir piyasa olarak şeffaflığı ve rekabeti esas alacak şekilde 
yapılandırılması, 

10- Bölgesel işbirliği projelerine katılım ve entegrasyon, 

11- Her aşamada çevresel etkileri göz önünde bulundurmak. 

 

2.1. Enerjide dışa bağımlılık sorunsalı 

Türkiye, 75.6 milyon nüfusu15 ve 960.5 milyar dolar GSYİH’sı ile dünyanın 17. büyük 

ekonomisidir.16 Artan nüfusu ve büyüyen ekonomi ile Türkiye 2011 yılında 106.1 milyon ton petrol 

eşdeğeri birincil enerji kaynağı tüketmiştir. Bu enerjinin, % 35.42ü katı yakıtlar ile karşılanırken, % 

30.8’i doğal gaz, % 28.2’i petrol ve % 5’i ise yenilenebilir enerji kaynakları ile karşılanmıştır. Bu 

tablodan anlaşıldığı üzere, Türkiye enerji ihtiyacının % 95’ni fosil yakıt kaynaklarından sağlarken, 

bu oran içinde petrol ve doğal gazın payı % 59,6’dır.17 

                                                        
14 2007-2008 Türkiye Enerji Raporu, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi, Ankara, 2008, s. 28-29. 
15 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, TÜİK, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13425/ 
(Erişim Tarihi: 24.06.2013). 
16 The World Factbook-Turkey, CIA, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tu.html/ (Erişim 
Tarihi: 21.06.2013). 
17 2011 Yılı Genel Enerji Dengesi, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 
http://www.enerji.gov.tr/EKLENTI_VIEW/index.php/raporlar/raporVeriGir/70464/2/ (Erişim Tarihi: 25.06. 2013). 
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Türkiye, 2011 yılındaki petrol tüketiminin sadece 2.3 milyon tonunu üretebilmiştir. Aynı yıl 

içerisinde 34.2 milyon ton petrol ithal ederken 5 milyon ton petrol ihracatını gerçekleştirmiştir.18 

Tükettiği petrolün % 92.5’ini ithal ederek net bir petrol ithalatçısı haline gelen Türkiye, ham petrol 

ithalatının % 43’ünü İran’dan, %20’sini Rusya’dan yapmaktadır. Bu ülkeleri sırası ile Suudi 

Arabistan, Irak, Kazakistan, Suriye ve İtalya izlemektedir.19 

Doğal gaz ile 1970’li yılların ikinci yarısında tanışan Türkiye, 2011 yılında 45.7 milyar 

metreküp doğal gaz tüketirken, bu miktarın neredeyse tamamını yakını ithal etmiştir.20 Türkiye, ilk 

doğal gaz ithalat anlaşmasını 1986 yılında Rusya ile yapmıştır. Türkiye bugün doğal gaz ithalatının 

% 46.21’ni Rusya’dan karşılarken % 20.41’ini İran’dan, % 11.89’unu Azerbaycan’dan, %10.27’sini 

Cezayir’den (likit doğal gaz -LNG- olarak), kalan % 8.1’lik kısmını ise spot piyasadan LNG olarak 

karşılamaktadır.21 Türkiye, petrolde % 92, doğalgazda %  98 seviyesinde dışa bağımlı 

durumdadır.22 

Türkiye’yi enerji arz güvenliği konusunda pek çok sorun beklemektedir. Bu sorunlar dört 

başlık altında toplanabilir:23 

1- İthal fosit yakıtlara yüksek bağımlılık oranları, 

2- Enerji tedarikçilerinin güvenirlilikleri, 

3- Yüksek enerji yoğunluğu, 

4- Yatırım eksikliği. 

Türkiye, son 10 yılda, OECD ülkeleri içinde enerji talep artışının en hızlı gerçekleştiği 

ülkelerden biridir. Özellikle elektrik ve doğalgazda Çin'den sonra en fazla talep artışına sahip ikinci 

büyük ekonomi konumundadır. 1990-2008 döneminde birincil enerji talebi artış hızı yıllık ortalama 

% 4,3 düzeyinde gerçekleşmiştir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın yaptığı projeksiyonlar, 

bu eğilimin orta vadede de devam edeceğini göstermektedir.24 Öte yandan enerji talebindeki artışa 

                                                        
18 A.g.e. 
19 2011 Yılı Faaliyet Raporu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK),  
http://www.epdk.gov.tr/documents/strateji/rapor_yayin/yillik_faaliyet_raporlari/Sgb_Rapor_Yayin_Yillik_Faaliyet_Ra
porlari_2011.pdf/ (Erişim Tarihi: 25.06.2013). 
20 World Energy Report 2011, BP, (Erişim Tarihi: 25.06. 2013). 
21 EPDK, a.g.e. 
22 Milliyet, “Enerjide Korkutan Dışa Bağımlılık”, 17 Ekim 2012, http://ekonomi.milliyet.com.tr/enerjide-korkutan-
bagimlilik/ekonomi/ekonomidetay/17.10.2012/1613310/default.htm/ (Erişim Tarihi:) 24.06.2013). 
23 Mustafa Balat, “Security of energy supply in Turkey: Challenges and solutions”, Energy Conversion and 
Management, 51, 2010, s. 2002. 
24 2009 Yılı Faaliyet Raporu, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, s.68, 
http://www.enerji.gov.tr/yayinlar_raporlar/2009_faaliyet_raporu.pdf/ (Erişim Tarihi: 10.06.2013). 
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bağlı olarak enerji de dışa bağımlılık oranı da 2012 itibariyle % 80 olarak gerçekleşmiştir.25 

Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması için yeni kaynaklara yönelinmesi, enerji potansiyelinin etkin 

ve verimli kullanılabilmesi için eşgüdüm eksikliği ile plansızlığın ortadan kaldırılması 

gerekmektedir. 

 

3. Jeopolitik ve enerji bağlantısı 

Jeopolitik teori, uluslararası ilişkiler literatüründe realizm akımının etkisinde bulunan 

önemli bir teori olarak karşımıza çıkmaktadır. Jeopolitik, coğrafi bölgeler sebebiyle meydana gelen 

güç mücadelelerini incelerken, gelecekte meydana gelebilecek olayları analiz edebilmek için 

geçmişten beslenmektedir.26 

Jeopolitiği kendi içerisinde üç başlık altında inceleyen Kjellen’e göre jeopolitik, bir devletin 

diğer devletlerle olan ilişkilerinde belirleyici rol oynayan yersel konumunu (topopolitik), bir 

devletin ülkesine ait yüzeysel yapısını (morfopolitik) ve o ülke topraklarının fiziksel özelliklerini 

içermektedir.27 

Enerji ve jeopolitik arasındaki yakın bağlantı petrol ve doğal gaz gibi enerji kaynaklarının 

jeopolitik anlamda güç sahibi olmak açısından kilit bir rolü olduğunu görmemizi sağlamaktadır. 

Öyle ki bu kaynaklar hem ekonomik gelişme, hem de dünya sisteminin işleyişinin temelini 

oluşturmaktadırlar. Bu noktada “enerji jeopolitiği” kavramının önem kazandığı görülmektedir. 

Jeopolitik yaklaşımların enerji politikaları üzerinde etkin olması küresel enerji paradigmasının 

simetrik dağılıma sahip olan kömürden asimetrik dağılıma sahip olan petrole doğru olan değişimin 

sonucu olmuştur.28 Enerji jeopolitiği petrol ve doğal gaz yataklarının yer aldığı bölgelerin yanı sıra, 

aynı zamanda enerji transit yolları ile birbirine bağlanan ülkeleri de içermektedir.  

Enerji kaynaklarının önemine yönelik olarak bu kaynakların hepsinin sahip olduğu önemi 

ifade edebilmek açısından Mert Bilgin tarafından “yeni enerji düzeni politikası” (neopolitics) 

kavramını geliştirmiştir.29 Bu yaklaşıma göre dünya devletleri enerji kaynaklarına sahip olanlar ve 

olmayanlar olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu durum iki taraf arasındaki jeopolitik mücadeleyi 

derinleştirmektedir.30 Ayrıca, enerji kaynaklarının geçiş güzergahları da bu bağlamda jeopolitik 

                                                        
25 Enerji Enstitüsü, “İSMMMO Türkiye Enerji İstatistikleri ve Vizyon Raporu”, 13 Ocak 2013, 
http://enerjienstitusu.com/2013/01/13/ismmmo-turkiye-enerji-istatistikleri-ve-vizyon-raporu/ (Erişim Tarihi: 
25.06.2013). 
26 Parag Khanna, Yeni Dünya Düzeni, Pegasus Yayınları, İstanbul, 2011, s. 19. 
27 Şaban Çalış, Erdem Özlük, “Jeo-Politik: Mekanın Siyasallaştırılması ve Suistimali”, Zeynep Dağı (drl.), Uluslararası 
Politikayı Anlamak ‘Ulus-Devlet’ten Küreselleşmeye’, Alfa Yayınları, İstanbul, 2007, s. 157-158. 
28 Cenk Sevim, “Küresel Enerji Jeopolitiği ve Enerji Güvenliği”, Journal of Yaşar University, 26 (7), 2012, s. 4381. 
29 D. Ülke Arıboğan, Mert Bilgin, “New Energy Order Politics Neopolitics: From Geopolitics to Energepolitics”,  
Uluslararası İlişkiler Dergisi, Volume 5, No 20, Winter 2009, s.11-113. 
30 Michael T. Klare,  Rising powers, shrinking planet: the new geopolitics of energy, Metropolitan Books, New York,  
2008, s. 15. 
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öneme sahiptir. Bu önemin bir uzantısı olarak enerji kaynakları ve bu kaynakların transfer edildiği 

hatları kontrol edenler sadece ekonomik değil politik anlamda da güç sahibi olmaktadır. 

Günümüzde Soğuk Savaş döneminin ideolojik ayrımlarla şekillenen jeopolitik yaklaşımının yerini 

enerji kaynaklarını takip eden bir jeopolitik anlayış almış durumdadır.31 Yeni enerji jeopolitiği 

bağlamında enerji kaynaklarını kontrol etmenin yanı sıra enerji transferinin rotasını belirlemek de 

jeopolitik rekabetin konusu haline gelmiştir. Türkiye bu kapsamda Avrupa Birliği ülkelerine 

doğrudan enerji ulaştırılmasında diğer transfer ülkelerine göre önemli bir avantaja sahip 

bulunmaktadır.  

Türkiye, Batı Avrupa ve Güney Akdeniz ile zengin fosil yakıt kaynaklarına sahip bulunan 

Avrasya, Hazar ve Orta Doğu ülkeleri arasında doğal bir köprü olması nedeniyle enerji koridoru 

olarak öne çıkmaktadır. Bugün dünyada kanıtlanmış, doğal gaz ve petrol rezervinin ayrı ayrı 

yaklaşık % 70’i Türkiye’nin komşularında bulunmaktadır.32 Sonuç olarak Türkiye enerji koridoru 

olarak öne çıkmış olmakla birlikte geleceğe yönelik olarak enerji terminali, hatta enerji merkezi 

olma beklentisi söz konusudur.33 Sahip olduğu avantajlı jeopolitik konuma rağmen Türkiye’nin 

enerji kartını bir dış politika aracı olarak etkin bir şekilde kullanmasının önünde ciddi engeller 

bulunmaktadır.  

 

3.1. Enerji koridoru mu, enerji merkezi mi? 

 

Türkiye, geniş Hazar Havzası ve Ortadoğu’nun hidrokarbon kaynaklarının Türkiye ve 

Türkiye üzerinden Avrupa’ya güvenilir ve kesintisiz bir şekilde transferinin gerçekleştirilmesini 

hedeflemektedir.34 Türkiye’nin enerji stratejisinde şu noktalar ön plana çıkmaktadır:35 

 

• Kaynak ülke ve güzergah çeşitliliğine gidilmesi, 

• Enerji karışımında yenilenebilir enerjinin payını artırırken, nükleer enerjiden de 
yararlanılmaya başlanılması, 

• Enerji verimliliğinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılması ve aynı zamanda 
Avrupa’nın enerji güvenliğine katkıda bulunulması.  

 

                                                        
31  Bezen Balamir Coşkun, Richard Carlson, “New Energy Geopolitics: Why does Turkey Matter?”, Insight Turkey, 
Volume 12, No 3, 2010, s. 206. 
32 Türkiye’nin Enerji Satrancı, Stratejik Arastırmalar Enstitüsü Ekonomi Çalısma Raporu, İstanbul, 2007, s. 33. 
33 Mert Bilgin, “Turkey’s Energy Strategy: What Difference Does It Maket o Become an Energy Transit Corridor, Hub 
or Center?”, UNISCI Discussion Paper, No 23, s. 114. 
34 T.C. Dışişleri Bakanlığı, a.g.e. 
35 A.g.e. 



 1007

Türkiye’nin enerji arz güvenliği stratejisi doğrultusunda Rusya, Norveç ve Cezayir’den 

sonra Avrupa’nın dördüncü ana enerji arteri olma girişimi bulunmaktadır. Bu kapsamda Doğu-Batı 

ve Kuzey-Güney eksenlerinde, üretici ve tüketici ülkeler arasında güvenilir bir transit ülke rolünü 

üstlenme ve dinamik bir enerji terminali konumu edinme çabaları söz konusudur.  

 

Türkiye’nin enerji vizyonunu değerlendiren Necdet Pamir, enerji merkezi olma hedefini 

destekleyen adımlar atılmadığına dikkat çekmektedir: “Şu an Türkiye bir transit ülke 

konumundadır. Doğudan batıya, kuzeyden güneye, zengin petrol ve doğal gaz kaynağı olan ülkeler 

ile tüketici olan ülkeler arasında geçiş coğrafyası üzerinde bulunan Türkiye için bugüne kadar 

‘köprü’, ‘terminal’ sözcükleri kullanılmış, son zamanlarda ise İngilizce bir sözcük olan ‘hub’ 

kullanılmaktadır. Hub olmak ise merkez olmak yani petrol ve doğal gaz boru hatlarının Türkiye’ye 

çeşitli ülkelerden gelmesi, bir merkezde toplanması, yeniden değerlenmesi ve buradan başka 

ülkelere pazarlanabilmesini ifade ediyor. Yani aldıktan sonra üçüncü ülkelere satış hakkımızın 

olduğu, üstüne bir miktar gelir elde edebildiğimiz, stratejik önemimizi artıran ve transit gelirin 

ötesinde bir gelir sağlayan bir konumdur. ‘Hub’ olmak arzu edilen, Türkiye’nin bir merkez olması 

ve bu merkezde petrolün ya da doğal gazın bir ‘durak’ yaptıktan sonra, bir başka ülkeye 

yönlendirilebilmesidir.”36 

 

Doğu-Batı ve Kuzey-Güney enerji koridorlarının merkezinde yer almak için stratejiler 

geliştiren Türkiye, kesintisiz, uluslararası standartlarda, çevreye duyarlı ve güvenli yollarla petrol ve 

doğal gaz taşınması ile bağımsız ticari ihracat yollarının oluşturulması konusunda önemli rol 

üstlenmektedir. Petrolde dört ana hat aracılığıyla, doğal gazda ise devreye alınan Malkoçlar-Ankara, 

Doğu Anadolu Doğal Gaz Ana İletim Hattı, Mavi Akım, Türkiye – Yunanistan Doğal Gaz Boru 

Hattı ve Şahdeniz dışında çalışmaları devam eden 7 önemli doğal gaz boru hattı projesinin hem 

Türkiye’nin enerji arz güvenliğine hem de enerjide transit olma hedefine önemli bir katkı sunması 

beklenmektedir. 

 

3.2. Enerji koridoru kartını doğru kullanmak 

Türkiye konumu itibariyle bir yandan Batı’nın enerji ihtiyacı için önemli bir geçiş 

güzergahında yer alırken, diğer yandan jeostratejik rekabet sebebiyle yeni boru hatlarının inşasında 

engellerle karşılaşmaktadır. Türkiye enerji ithalatının yaklaşık % 50’sini Rusya’dan ve İran’dan 

aldığı doğal gaz ile karşılamaktadır. İran’dan gelen doğal gaz, Türkiye’nin toplam enerji ithalatının 

                                                        
36 Necdet Pamir, “Boru Hatları Türkiye’yi Transit Geçti”, Enerji Dergisi, www.enerjidergisi.com/n-566-boru-hatlari-
turkiyeyi-transit-geçti-aspx/ (Erişim Tarihi: 23.06.2013). 
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% 20’sini oluşturmaktadır. Tahran’ın nükleer programında dolayı Amerika’nın yaptığı izolasyon 

baskısı nedeniyle bu oranda azalma gerçekleşmektedir.37 

Türkiye statüsü itibariyle enerji terminali özelliğini devam ettirmesine karşın bir takım 

eksiklikleri bulunmaktadır. Bunların başında Türkiye’nin Avrasya enerji jeopolitiği üzerinde yeterli 

ölçüde politika geliştirmemesi gelmektedir. Bu konuda, özellikle Avrupa’nın Rusya’a olan 

bağımlılığını azaltacak transfer hattı projeleri geliştirilmesi önem taşımaktadır. Dünya enerji 

piyasasında önemli bir payı olan Avrupa Birliği (AB), ithalatıyla birinci tüketimiyle de ikinci sırada 

yer almaktadır. Mevcut durumda birincil enerji tüketiminin sadece % 50’sini karşılayan AB kalan 

yarısını da yabancı kaynaklardan temin etmektedir. Enerji arz güvenliği için bir tehdit unsuru olan 

bu durum AB’yi ortak bir enerji politikası geliştirmeye zorlamıştır.38  

AB enerjide dışa bağımlı olması sebebiyle Rusya’nın enerji tedarikinde tekelini kırmak için 

alternatif enerji yolları projelerini desteklemektedir. Bu bağlamda Türkiye’nin, AB enerji 

güvenliğinin sağlanmasındaki kritik rolü Ankara tarafından iyi değerlendirilmelidir. Türkiye’yi 

ilgilendiren bir başka önemli bir mesele Hazar’ın hukuki statüsü tartışmalarındaki potansiyel 

rolüdür.39 

 

Sonuç 

Enerji kaynaklarının eşit olmayan dağılımı, kimi ülkelerin enerji üreten, kimilerininse ithal 

eden konumunda olması, stratejik konumu itibariyle bazı ülkelerin enerji koridoru niteliğinde 

olması, enerji politikalarının uluslararası sistemde ciddi etkiler doğurmasına neden olmaktadır. 

Güvenli bir enerji nakil güzergâhına sahip olmak enerji güvenliği sisteminin ayrılmaz bir parçası 

olarak mütalaa edilmektedir. Bu yaklaşım, özellikle boru hattı geçişi için güvenli bir güzergâhı 

sağlayabilecek uygun coğrafi konuma sahip ülkelere enerji koridoru rolü oynama imkanı 

sunmaktadır. Bulunduğu coğrafyanın kendisine sunduğu bu imkanı keşfetmiş olan Türkiye 2000’li 

yıllarla birlikte sahip olduğu bu imkandan yararlanmaya yönelik politikalar geliştirmeye 

çalışmaktadır.  

Türkiye gelişen ekonomisi, artan nüfusu ve stratejik coğrafi konumuyla uluslararası enerji 

piyasasında hem tüketici ülke hem geçiş ülkesi, hem ihracatçı ülke, hem de yatırımcı ülke olarak 

önemli roller oynamaktadır. Birden fazla role sahip olan Türkiye’nin çok boyutlu bir enerji 

politikası geliştirmesi, enerji güvenliğini sağlaması açısından çok önemlidir. Çok boyutlu enerji 

                                                        
37 Berkshire Miller, “Türkiye’nin Enerji ile Dansı”, Turquie Diplomatique, Sayı: 43, Eylül 2012, s. 7.  
38 Arzu Yorkan, “Avrupa Birliği’nin Enerji Politikası ve Türkiye’ye Etkileri”, Bilgesam, s. 25, 
www.bilgesam.org/tr/Makaleler/Abd/Avrupa%20Birliginin%20Enerji%20Politikasi%20Ve%20Turkiyeye%20Etkileri.
pdf/ (Erişim Tarihi: 15.06.2013). 
39 Sohbet Karbuz, Barış Şanlı, “On Formulating a New Energy Strategy for Turkey”, Insight Turkey, Volume 12, No3, 
2010, s. 102.  
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politikasının temel hedeflerinden biri, Türkiye’nin tek bir ülkeye olan aşırı bağımlılığını kabul 

edilebilir düzeye indirmek olmalıdır. Türkiye’nin kaynak ve güzergah çeşitliliğini bir an önce 

sağlaması enerji güvenliğinin temini açısından hayati önem taşımaktadır. Bu bağlamda, Türkiye’nin 

dünyanın en zengin petrol ve doğal gaz kaynaklarının bulunduğu bölgelerle kuşatılmış olması 

büyük bir avantaj sağlamaktadır. Bu durum Türkiye’ye, AB’nin kaynak ve güzergah çeşitliliği 

sağlamayı amaçlayan enerji politikaları ile AB-Rusya enerji ilişkilerini kendi çıkarları 

doğrultusunda kullanabileceği fırsatlar sunmaktadır.40 

Enerji konuları Türk dış politikasındaki ağırlığını artırmış, giderek önemli ölçüde Türk dış 

politikasının ana dinamiği haline gelmiştir. Bu çerçevede Türkiye’nin, enerji üreten ülkelerle enerji 

ithal etmek durumundaki Avrupa ve diğer dünya ülkeleri arasında yer alan pozisyonuyla bir ‘enerji 

koridoru’ ve ‘enerji terminali’ rolünü başarılı ve istikrarlı bir enerji diplomasi ile desteklemesi 

gerekmektedir. 

Günümüz koşullarında Türkiye’nin enerji diplomasisinde enerji üreten ülkeler ile enerji 

tüketen ülkeler arasında doğru stratejiyi geliştirmesi öne çıkmaktadır. Enerji terminali olma 

hedefinde olan Türkiye açısından kendisi gibi net enerji ithalatçısı olan AB’ye yönelik enerji 

politikaları geliştirmek her zamankinden daha büyük önem taşımaktadır. AB’nin uzun dönemli 

enerji politikasının gelecekteki enerji ihtiyacının karşılanmasında ‘çeşitlilik’ ölçütünün 

karşılanmasını öngörmesi Türkiye açısından önemli bir noktadır. Bugünkü doğalgaz ihtiyacının 

yaklaşık %57’sini ithalatla Rusya’dan karşılayan AB için bu oranın 2020 yılı itibariyle %67’ye ve 

2030 yılı itibariyle de % 81’e yükselmesi beklenmektedir. AB’nin Rus doğal gazına bağımlılık 

oranının artışının yavaşlatılması ya da geriletilmesinde Türkiye üzerinden geçecek alternatif hatlar 

önemli bir seçenek olarak ön plana çıkmaktadır.41  

Jeopolitik konumunun sunduğu doğal bir enerji koridoru olma avantajının Türkiye’nin enerji 

arz güvenliğinin sağlanmasında değerlendirilebilmesi için enerji stratejisinin uzun vadede enerji 

merkezi olma hedefine uygun şekilde geliştirilmesi gerekmektedir. Türkiye’nin enerji koridoru 

kartını doğru olarak değerlendirebilmesi kaynaklarının yoğun olduğu bölgelerde yaşanan 

değişimlerin doğru okunabilmesi ile de yakından ilişkilidir.  
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“ORTA ASYA, KAFKASYA VE KARADENİZ COĞRAFYASINDA  

ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ” 

 

 

Zuhal Çalık∗ 

 

Özet: 

21. yüzyılda devletlerin dış politika stratejilerinin ana unsurlarından biri enerji kaynakları 

olmakla birlikte artan enerji ihtiyacının yol açacağı rekabet ve güç mücadeleleri dünyada 

devletlerarası açık ve örtülü çatışmaların temel nedenleri arasındadır. Devletlerarasında meydana 

gelen bu mücadele; doğal kaynaklara sahip olan bölgeler ve bu bölgelere ulaşımı sağlayan hatlar 

üzerinde yaşanmaktadır. Sanayi devriminden itibaren gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin doğal 

gaz ve petrol enerjisine yönelik talepleri ve enerji fiyatlarındaki hızlı artış, enerjinin önemini dünya 

gündeminin ön sıralarına taşımaktadır. Enerji güvenliği açısından, enerjinin düşük fiyatlardan 

güvenilir bir şekilde elde edilebilirliği ve sürdürülebilirliği, günümüz dünyasında ülkelerin ulusal 

güvenliğini tehdit eder duruma gelmiştir. 

 Orta Asya ve Kafkaslarda, bölgenin hem jeopolitik ve stratejik konuma hem de zengin doğal 

gaz ve petrol rezervlerine sahip olması, Çin ve Hindistan gibi hızla gelişen ekonomileri etkilediği 

gibi; ABD ve Rusya gibi bölgedeki siyasi ve ekonomik baskısını yitirmek istemeyen büyük güçleri de 

etkilemektedir. Karadeniz Bölgesinin ise, Orta Asya ve Kafkaslardan gelen enerji kaynaklarının 

doğu-batı ekseninde taşınmasında güvenli bir hat olmasından dolayı stratejik önemi bir kat daha 

artmıştır. Günümüzde enerji kaynaklarının hızla azalıyor olması ve yerini alabilecek bir alternatifin 

henüz bulunmaması, Avrasya ve Karadeniz coğrafyasının önemini arttıracak ve enerji güvenliği 

açısından güç mücadelelerinin yaşanacağı bölgeler haline gelmesine neden olacaktır.  

Bu çalışmada; enerji arz güvenliği kavramı ve küreselleşen dünyada artan enerji ihtiyacı 

karşısında Orta Asya, Kafkasya ve Karadeniz coğrafyasının enerji arz güvenliği açısından 

öneminin incelenmesi hedeflenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Enerji Arz Güvenliği, Petrol, Doğalgaz, Orta Asya, Kafkasya, 

Karadeniz 

                                                        
∗ Ardahan Üniversitesi, Öğretim Görevlisi (zuhalcalik@ardahan.edu.tr) 
  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Doktora Öğrencisi 
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Enerji Arz Güvenliği Kavramı  

Savaşların genellikle hammadde ve enerji kaynakları ile bunların bulunduğu ülkeler 

üzerinde veya civarında meydana gelen mücadeleler sonucunda ortaya çıktığı görülmektedir.
1  Yıllar içerisinde, ülkeler önce fosil yakıtlara olan bağımlılığını arttırmışlar, dışa 

bağımlılık belirli bir noktaya geldikten sonra da bağımsızlık peşinde koşmuş 2 ancak dünyada nüfus 

artışı ve ekonomik büyümeye paralel olarak enerji talebinin artmasıyla birlikte, ülkeler enerjiye 

karşılıklı bağımlı hale gelmişlerdir. Ülkelerin uluslararası alanda davranışlarını ve hareketlerini; 

enerjiye sahip olma, enerji lojistiğinin güvenliğini sağlama ve dünya enerji kaynakları üzerinde 

denetim kurma dürtüsü etkili olabilmektedir.3 Örneğin, Avrupa Birliği, dünyanın en büyük petrol ve 

doğalgaz ithalatçısı konumundadır. Birlik, Eurostat verilerine göre; petrol ihtiyacının %82'sini, 

doğalgaz ihtiyacınınsa %57'sini ithal etmektedir.4 AB'nin en büyük enerji tedarikçisi Rusya‘dır. 

Fakat Rusya'nın AB‘ye enerji ithalat güzergâhı üzerindeki komşularıyla yaşadığı uzlaşmazlıklar, 

AB’ne enerjinin ve güven içinde ulaşmasında sorun yaşamasına neden olabilmektedir. 

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından yapılan çalışmalarda, mevcut enerji politikaları 

ve enerji arzı tercihlerinin devam etmesi durumunda dünya birincil enerji talebinin 2009-2035 

yılları arasında ortalama %40 oranında artacağına işaret edilmektedir.5 

 Enerji arz güvenliği kavramı, 1970’lerde OPEC petrol ambargosu ve ardından 1979 İran 

devriminin sebep olduğu petrol fiyatlarının artması ile enerji arzındaki düşüş karşısında ortaya 

çıkmış ve batılı ülkelerin petrole kesintisiz ve makul fiyatlarla erişimi amaçlanmıştır.6 Bu kavramla, 

arz ve talep güvenliğinin yanı sıra fiyatlar, enerji altyapısı, savaşlar gibi birçok alt başlığın 

ekonomik ve politik gücün birleşimiyle ifade edilmiştir.7 Enerji arz güvenliği, “enerjinin üretimi, 

iletimi ve tüketimi faaliyetleri kapsamında, enerji arzı, nakli ve talebinin, yeterli miktarda ve kaliteli 

olarak, makul maliyet/fiyatlarla, kesintisiz ve çevreye duyarlı biçimde gerçekleştirilmesi” olarak 

tanımlanmaktadır.8 

                                                        
1 Alkin Kerem ve Atman Sabit, “Küresel Petrol Stratejilerinin Jeopolitik Açıdan Dünya ve Türkiye Üzerindeki 
Etkileri”, İto Yayınları, İstanbul, 2006, s.55. 
2 Ediger, Ş. Volkan, “Yeni Yüzyılın Enerji Güvenliğinde Karşılıklı Bağımlılık Bir Zaruret”, Doğal Gaz Dergisi, 2008, 
s.62. www.v-energy.net/makaleler/dgd2.pdf 
3 Sevim Cenk, “Küresel Enerji Jeopolitiği ve Enerji Güvenliği”,  Journal of Yaşar University, No:26, Vol:12, 2012, 
s.4381. 
4 Eurostat, Energy and Environment Indicators, Pocketbooks, Publications of the European Union 2009, 
http://europa.eu., (23.03.2013). 
5 Key World Energy Statistics 2012, International Energy Agency (IEA).  
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/name,31287,en.html (10.10.2013) 
6 Alhajji, A. F., “What Is Energy Security? Definition and Concepts”, Middle East Economic Survey, 50(45), 2007, s.1. 
7 World Economic Forum (WEF), “The New Energy Security Paradigm”, WEF Energy Vision Update, Genevo, 2006, 
s.9. 
8 Stiller, C., Seydel, P., Bunger, U.ve Wietschel, M., “Early Hydrogen User Centres and Corridors As Part Of The 
European Hydrogen Energy Roadmap (Hyways)”, International Journal Of Hydrogen Energy, c.33, 2008, s. 4195, ss. 
4193- 4208. 
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Enerji arz güvenliği,  dönemsel bir yaklaşım ile kısa ve uzun dönem olarak da 

tanımlanabilmektedir. Kısa dönem enerji güvenliği, üretimin sağlandığı ülkede yaşanan siyasi 

istikrarsızlıklar, enerjinin çıkarılması ya da ulaştırılmasında yaşanan teknik sorunlar nedeniyle 

kesintiye uğraması risklerini içerirken, uzun dönem arz güvenliği ise enerji üretim ve iletiminin 

ekonomik, mali ve siyasi faktörler nedeniyle arzın artan talebi karşılayamaması riskini 

içermektedir.9 

 Enerji arz güvenliği, tüm dünyada özellikle son yıllarda yüksek fiyatları ve jeopolitik arz 

dengesizlikleri nedeniyle yeniden ilgi odağı olmuştur. Artan enerji talebi, ucuz petrol ve gaz 

rezevlerinin tükenmesi ve mevcutların da siyasi olarak birkaç istikrarsız ülkede toplanması gibi 

faktörlerle açıklanmaktadır. Bu yüzden, enerji arz güvenliği için fiziki erişebilirlik, yani boru 

hatlarının, istasyonların, depolama tesisleri gibi altyapının korunması, enerjiye kesintiz, güvenilir 

bir şekilde ulaşılması ve makul fiyatlar en önemli unsurlar arasındadır. Bu kapsamda enerji 

güvenliği, “yeterli miktardaki kaliteli ve çevre dostu enerjinin makul fiyatlarla ve kesintisiz olarak 

temin edilmesi” ya da “makul fiyatlarla sürdürülebilir ve güvenilir arz” olarak tanımlanabilir.10 

 Enerji güvenliği, “bulunabilirlik” (availability), “erişilebilirlik” (accesibility), “ekonomik 

olması” (affordability) ve “kabul edilebilirlik” (acceptibility) prensiplerini içeren bir kavramdır.11 

Enerji güvenliği açısından enerjinin elde edilebilirliği; özellikle tükenecek olan petrol, doğal gaz ve 

kömür gibi fosil yakıtlar için fiziksel olarak mevcut olması olarak tanımlanmaktadır. Enerji 

kaynağının elde edilebilirliği açısından arz güvenliği endişesine neden olan unsurlar arasında ise; 

Petrol ve doğal gaz rezervlerinde olduğu gibi, derin deniz ve ulaşılması zor yeryüzü katmanlarında 

yer almasından dolayı çıkarılmasının zorlaşması ve bununda üretim maliyetini yükseltmesi; var 

olan enerji rezervlerinin, dünyada görece daha fakir ülkelerde olmasının siyasî istikrasızlık ve kötü 

yönetim riskini de taşıması; enerji arz güvenliği için hayati öneme sahip, enerji kaynaklarına 

ulaşımı sağlayan altyapı yatırımlarını planlama, uygulama aşamalarının uzun yıllar devam etmesi ve 

tamamlanmaması olarak özetlenebilir.12 Enerjinin ulaşılabilir olması, enerji rezervlerinin ve mevcut 

enerji kaynağının enerji üretim ve tüketimi arasındaki mesafe açısından kesintiye uğramamasını 

ifade etmektedir. Enerji kaynağının üretilebilir olması, ekonomik bir bileşen olup enerji kaynağı 

rezervinin yatırım ve üretim maliyetini karşılayacak derecede kârlı olmasını gerektirir. Enerji 

                                                        
9  Bielecki, Janusz, “Energy Security: is the Wolf at the Door?, The Quarterly Review of Economics and Finance, 42(2), 
s.235-250. 
10 G. Bahgat, “Europe’s Energy Security: Challanges and Opportunities”, International Affairs, 82(5), 2006, s.961-965. 
11 Kruyt B., Vuuren D.P.,Van de Vries H.J.M.ve Groenenberg H., “Indicators For Energy Security”, Energy Policy, c. 
37, 2009, s. 2167. 
12Jansen, J.C., Arkel, W.G.V. ve Boots, M.G., “Designing Indicators of Long-term Energy Supply Security”, ECN 
Policy Studies, 2004, s.4. http://www.ecn.nl/docs/library (17.05.2013) 
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kaynağının sürekliliği ise, üretim sürecinin sürekliliği ve çevre duyarlılığı açısından ise enerji 

kaynağının uzun vadede sürdürülebilir olmasıdır. 

 Enerji güvenliği paradigmasının günümüzün en önemli konuları arasında yer almasının 

başlıca nedenleri arasında enerji kaynaklarına sahip olmanın başat güç olmanın bir unsuru olarak 

görülmesidir. Petrol Çağı’nın dünya lideri olan ABD’nin, liderliğini sürdürebilmesi için petrolün 

yerine geçmesi oldukça muhtemel olan doğal gaza da mutlaka hâkim olması; petrolden doğal gaza 

geçişin ekonomik, teknolojik ve sosyal yönlerden arzu edildiği gibi sağlanabilmesi için aynı 

zamanda petrolün hâkimiyeti de elde bulundurması gerekmektedir.13  

 

Enerji Arz Güvenliğini Etkileyen Faktörler 

 Enerji arz güvenliğini etkileyen faktörler ekonomik, coğrafî ve siyasî olarak üç ana başlık 

altında incelenmektedir.  

Ekonomik açıdan, kanıtlanmış veya potansiyel rezerv tahminleri ve üretimi; ülkelerin genel 

enerji dışa bağımlılık düzeyleri, özellikle fosil yakıtlar ayrımındaki ithalat bağımlılıkları, 

mevcut/potansiyel ticaret hacmi, gelir, fiyat, talebin fiyat esnekliği ve ikame edilebilirlik, ithalat ve 

ihracatta sübvansiyon ve vergi indirimi ve teşvikleri, enerji ticaretinde döviz kuru ve nakliye ve 

depolama imkânı ve maliyeti, atıklar, yatırım eksikliği ve maliyeti, tüketim düzeyinin değişmesi 

gibi faktörlerin enerji güvenliği açısından etkili olduğu görülmektedir.14  

 Enerji kaynağı rezervinin mevcudiyeti, bir ülkenin, ekonomik, siyasî, sosyal düzeninin 

istikrarlı bir şekilde devam etmesine olumlu katkı sağlayabileceği gibi, kaynağa sahip olan ülkeyi 

ve dolayısıyla da bölgeyi, siyasî istikrarsızlığa iterek, tüketici ve transit ülkelerde arz güvenliği; 

üretici ülkelerde talep güvenliği açısından tehditler de yaratabilmektedir. 

 Enerji arz güvenliğinde coğrafyanın etkisi özellikle fosil enerji kaynağının rezerv 

büyüklüğü, kalitesi ve bulunduğu jeolojik derinliği, tüketiciye uzaklığı ve iletim güzergâhı stratejik 

ve jeopolitik açıdan bulunduğu coğrafya, enerji arz güvenliğini etkileyen faktörler arasındadır. 

Enerji naklinde ülkeler ve bölgeler arasında nakil güvenliğini sağlamak için, enerji kaynağına göre 

uygun iletim yöntemi ve güzergâhını belirlemek, enerji nakil güzergâhını ve hatlarını 

çeşitlendirmek, tüketicinin farklı tedarikçilere ulaşmasını iç piyasada tüketiciye ulaşılabilirlik 

açısından, enerjinin ekonomik olması açısından arz güvenliğini artıracaktır.15  

                                                        
13 Ediger, Ş. Volkan, “Enerji Arz Güvenliği ve Ulusal Güvenlik Arasındaki İlişki”, Enerji Güvenliği, Genelkurmay 
Basımevi, SAREM Yayınları, Ankara, 2007, s.1. 
14 Pascual C. ve Zambetakis E., “The Geopolitics Of Energy From Security To Surviva,”, Energy Security Economics, 
Politics, Strategies, and Implications, (editor: Pascual C. ve Elkind J.), Brookings Institution Press, Washington, 
D.C,2010. www.brookings.edu. 
15 Jamasb, T. ve Pollitt, M., “Security of Supply and Regulation of Energy Networks” , Energy Policy, c. 36, 2008, s.5. 
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Enerji sektöründe, siyasal istikrarsızlar ve toplumsal gelişmelerde dâhil olmak üzere 

önemsiz bir faktör bulunmamaktadır. Örneğin, dünyanın herhangi bir köşesinde ciddi bir doğal gaz 

rezervinin geliştirilip üretime alınması, ya da tersi, herhangi bir ülkedeki üretim tesislerinin belli bir 

süre için devre dışı kaldığının ya da kalacak olduğunun anlaşılması tüm dengeleri ve parametreleri 

etkileme kapasitesine sahiptir.16 

 

Enerji Kaynakları 

 Enerji kaynakları birincil enerji kaynakları ve ikincil enerji kaynakları olmak üzere iki 

grupta toplanabilir. Birincil enerji kaynakları da kendi arasında iki gruba ayrılır. Yenilebilir enerji 

kaynakları dediğimiz kısa sürede kendini yenileyen hidrolik, rüzgar, jeotermal ve güneş enerjisi gibi 

kaynaklar iken; petrol, doğalgaz ve kömür kısa sürede kendini yenileyemeyen ve oluşumu uzun 

yıllar gerektiren enerji kaynaklarıdır. İkincil enerji kaynakları ise birincil enerji kaynaklarından elde 

edilirler. Bu kaynaklara örnek olarak da elektrik enerjisi verilebilir. 

 Dünyada 1960‘larda bol ve ucuz enerji, teknolojik devrimin gerçekleşmesine yardımcı 

olurken ekonomilerin enerji kaynaklarına bağımlılıklarını da artırmıştır. 1970’li yıllardaki petrol 

krizleriyle artan fiyatlar ve enerji iletim maliyetleri ile artan arz güvenliği endişeleri, kısa vadede 

enerjinin rasyonel kullanımı ve tasarrufunu ön plana çıkarırken, uzun vadede enerji arzı güvenliğini 

sağlamak için kaynak çeşitlendirilmesi ve fosil yakıtlara göre çevreye daha az zarar veren hidrolik, 

rüzgar gücü, güneş enerjisi vb. yenilenebilir enerji alternatifleri önem kazanmaya başlamıştır.17 

 

Tablo 1: Dünya Birincil Enerji Talebi Öngörüsü 

 

Bölgelerin küresel toplam birincil enerji arzından aldıkları paylardaki değişimler, birincil 

enerji kaynaklarına yönelik küresel talep, üretim ve arz dinamikleri üzerinde önemli roller 

                                                        
16 Yazar Yusuf, “Enerji Bağlamında Türkiye ve Orta Asya Ülkeleri”, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak 
Üniversitesi, Ankara, 2011, s. 12. 
17 REN21, The Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (REN21) Renewables 6 2010 Global Status 
Report, s.80, http://www.ren21.net/ 
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oynamakta, enerji arz güvenliği ve kaynak çeşitlendirilmesi yönünde ciddi baskılar yaratmaktadır. 

Petrolün küresel toplam birincil enerji arzındaki payı önemli ölçüde gerilerken, kömürün payında 

kısmen azalma, özellikle doğal gazda güçlü artış eğilimi dikkati çekmektedir.18  

   

Tablo 2: Enerji Kaynaklarının Enerji Arzındaki Payları (1973-2035)19 

Enerji Kaynakları (Dünya) 1973(%) 2010(%) 2035 Tahmini (%) 

Petrol  46,1 32,4 27,2 

Kömür  24,6 27,3 24,2 

Gaz  16,0 21,4 23,2 

Nükleer 0,9 5,7 7,1 

Hidro   1,8 2,3 2,8 

Diğer (Bioyakıt, Güneş,  

Rüzgar vb.) 

10,6 10,9 15,3 

 

Dünya genelinde 2010 yılı itibariyle 12,717 milyar TEP (Ton Eşdeğeri Petrol) birincil enerji 

kaynağı arzı gerçekleştirilmiştir. Bu enerji arzının %32,4’lik kısmını petrol, %27,3’lik kısmını 

kömür, %21,4’ünü doğal gaz, %10,0’lik kısmı biyoyakıt ve atık enerji kaynakları, %5,7’i nükleer 

enerji kaynakları, %2,3’lik kısmı hidrolik enerji ve geriye kalan %0,9’lik kısmı ise jeotermal, 

rüzgar, güneş vb. diğer enerji kaynaklarından elde edilmiştir. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) 

tarafından gerçekleştirilen geleceğe dönük öngörüler, dünya enerji tüketiminin 2035 yılına kadar, 

ortalama yüzde 40 oranında artacağını göstermektedir. 

Gelişmiş Dünya ülkelerinin toplumları, düşük nüfus artışlarıyla uyumlu, belli tüketim 

olgunluğuna ve doygunluğa ulaşmış enerji tüketim yapısı ile nitelendirilebilirken, gelişmekte olan 

ülkelerdeki mevcut eğilimler ve gelişme beklentileri ise tam aksi yöndedir. Gelişmiş ülkelerde, 

enerjinin etkin ve verimli kullanımına yönelik süreklilik içeren kazanımlar, enerji talebinin yoğun 

olduğu üretim faaliyetlerinin bırakılması veya gelişmekte olan ülkelere kaydırılması, teknoloji 

yoğun üretim alanlarına odaklanma, hizmetler sektörünün daha fazla geliştirilmesine yönelik 

                                                        
18Sohtaoğlu Nazif Hülagü, Diz İsmail, Erbaş Mehmet Fatih,  “Enerji Kaynaklarının Arz ve Talebine Yönelik Küresel 
Eğilimlerin Tarihsel Süreçte Karşılaştırmalı Analizi”,  Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi, Türkiye 10. Enerji 
Kongresi, http://www.dektmk.org.tr/pdf/enerji_kongresi_10/Nazif_Hulagu.pdf 
19  Key World Energy Statistics 2012, International Energy Agency (IEA).  
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/name,31287,en.html (10.10.2013) 
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kuvvetli akımlar, gelişmiş ülkelerin enerji tüketimlerindeki artışların çok sınırlı düzeylerde 

kalmasına yol açmaktadır.20 

 

Orta-Asya, Kafkasya ve Karadeniz Coğrafyasında Enerji Güvenliği 

 Orta Asya, Kafkaslar ve Karadeniz bölgesinin jeopolitik ve siyasi yapısından kaynaklı 

günümüzde Dünya’nın ekonomik ve siyasi yapısına yön veren gelişmeler yaşanmaktadır. Bölgenin 

zengin doğal gaz ve petrol rezervleri, enerjiye karşı artan dünya talebini karşılama konusunda, can 

alıcı bir noktada bulunması bölgeyi tam anlamıyla bir kaosa götürme potansiyeli taşımaktadır.21 

Gelişmiş olan ülkelerde enerji bağımlılığının varlığı, enerji arz ve talep miktarında bir uyuşmazlığın 

meydana gelebilme ihtimalini doğurmaktadır.22 

 Bölgenin öneminin giderek artmasının ardında, iki önemli olayın belirgin bir biçimde etkisi 

bulunmaktadır. Birincisi bölge kaynakları üzerindeki Sovyet egemenliğinin sona ermesine yol açan 

Sovyetler Birliği'nin dağılmasıdır. Diğeri ise 11 Eylül 2001'de ABD'yi hedef alan terörist saldırının 

enerji aktarımında güvenlik sorununun önemini gündeme getirmesi ve gittikçe istikrarsızlaşan Orta 

Doğu'ya alternatif enerji kaynakları arayışı bölgeyi ön plana çıkarmıştır.23  

 Soğuk Savaşın 1991’de bitmesiyle birlikte başlayan yeni süreç, hali hazırda uygulanan 

bütün jeopolitik teorilerin geçerliliğini yok etmiştir. S.S.C.B’nin bir anda dağılması Avrasya’da 

büyük bir jeopolitik boşluk yaratmış; ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, Rusya, Çin ve Japonya gibi 

küresel ölçekli strateji geliştirme yeteneğine sahip olan aktörler; Türkiye, Hindistan, Pakistan, İran 

ve Ukrayna gibi bölgesel güçler ve Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Kırgızistan 

ve Tacikistan gibi bölge içi güçler arasındaki ilişkiler bölgedeki güçler dengesi parametrelerinin 

gittikçe karmaşık bir şekle girmesine yol açmıştır. Bütün bu güçler, kendi çıkarları doğrultusunda 

bölgeyi kontrol altına alma yarışına girişmişlerdir. Bununla birlikte bölgede, etrafında birçok 

devletin toplandığı ABD ve Rusya Federasyonu (RF) merkezli bir güç mücadelesi yaşanmaya 

başlamıştır. Bu mücadele ışığında günümüzde Orta Asya, güç odaklarının bütün imkanları ile 

rekabet ettiği bir coğrafya durumuna gelmiştir.24  

                                                        
20 Sohtaoğlu Nazif Hülagü, Diz İsmail, Erbaş Mehmet Fatih,  “Enerji Kaynaklarının Arz ve Talebine Yönelik Küresel 
Eğilimlerin Tarihsel Süreçte Karşılaştırmalı Analizi”,  Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi, Türkiye 10. Enerji 
Kongresi, http://www.dektmk.org.tr/pdf/enerji_kongresi_10/Nazif_Hulagu.pdf 
21 Çetin Tamer, “Orta Asya ve Kafkas’lar da Enerjinin Politik Ekonomisi”, Enerji, Piyasa ve Düzenleme, Cilt:1, Sayı:1,  
2010, s.77. 
22 Kapusuzoğlu, Ayhan ve Karan, Mehmet Bara, (2010), “Gelişmekte Olan Ülkelerde Elektrik Tüketimi ile Gayri Safi 
Yurt İçi Hasıla (GSYİH) Arasındaki Es-Bütünleşme ve Nedensellik İlişkisinin Analizi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir 
Çalışma” İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi Cilt 1. Sayı 3, ISSN: 1309-2448, 2010 s. 60. 
23 Karakaya Dilek ve Koras Fatih, “Enerji Bağlamında Türkiye-Rusya İlişkileri”, TÜRKSAM, Türkiye Uluslararası 
İlişkiler ve Stratejik Analizler Merkezi, 2005, http://www.turksam.org/tr/yazilar.asp?katl=2&yazi=4.  
24 Haktan Birsel, “Eski Dünya’nın Karanlık Yüzü Orta Asya Jeopolitiği”, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2006, 
s.115. 
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Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan hidrokarbon rezervleri (ham petrol, 

petrol ürünleri, doğal gaz, LNG ve kömür), Kırgızistan ise hidroelektrik potansiyeli açısından 

önemli ülkeler arasında yer almaktadırlar. Orta Asya ülkeleri enerji kaynaklarını, önceden sadece 

Rusya odaklı ihraç edebilirken; son 10 yıl içerisinde özellikle de Türkiye ve Çin arasında yer alıp 

yapımı sürmekte olan petrol ve doğal gaz taşıyan boru hatlarının projelerin varlığı, Orta Asya 

ülkelerinin dünya enerji piyasasında konumunu daha da önemli hale getirmektedir.25 

Dünya petrol ve doğal gaz pazarına girmek isteyen Orta Asya ülkelerinin önünde bir takım 

engeller bulunmaktadır. Bunlar arasında, Hazar’ın hukuki statüsünün belirlenmemiş olması; 

Kafkaslardaki istikrarsızlık; İlgili ülkeler arası boru hatlarının geliştirilememesi ve İran’a uygulanan 

yaptırımlar yer almaktadır. 

  

Orta-Asya ve Kafkasya Bölgelerinin Enerji Potansiyelleri 

 SSCB’nin dağılmasının ardından, bağımsızlığını kazanan ülkelerin sahip olduğu doğal 

kaynaklar, bir yandan Batılı yatırımcıların yoğun ilgisini çekerken, diğer yandan bu ülkelerin petrol 

ve doğalgaz açısından zenginlikleri, ilan ettikleri bağımsızlarının, siyasi ve ekonomik bağımsızlıkla 

pekiştirilmesinin en önemli unsuru olarak görülmeye başlanmıştır.  

 Orta Asya ve Kafkasya ülkelerinden Kazakistan, Azerbaycan ve Türkmenistan gerek petrol 

gerekse doğalgaz rezervleri açısından diğer bölge ülkelerinden daha avantajlı konumda 

olmalarından dolayı daha çabuk dikkati çeken ülkeler arasında yer almıştır. 

Tablo 3: Petrol Rezervleri Açısından Orta Asya ve Kafkasya Ülkeleri26 

                                                        
25 Çelepçi, Fuat, “Petrol ve Doğal gaz Arzı, Hatlar, Stratejiler Konulu Panel Konuşması”, Türkiye 8. Enerji Kongresi 
Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Paneli, Poyraz Ofset, Ankara, 11 Mayıs 2000.s.97. 
26BP Statistical Review of World Energy 2013, http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/statistical-
review/statistical_review_of_world_energy_2013.pdf,  (14.04.2013) 

Ülkeler Rezerv (Milyar Ton) 
Dünya Toplam Rezervine 

Oranı % 

Kazakistan 3,9 1,8 

Azerbaycan 1 0,4 

Türkmenistan 0.1 - 

Özbekistan 0.1 - 

Kırgızistan (5 milyon ton) - 

Tacikistan (2 milyon ton) - 

Ülkeler Toplamı 5,107 2,2 
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Tablo 4: Doğal Gaz Rezervleri Açısından Orta Asya ve Kafkasya Ülkeleri27 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doğal gaz da, bu bölgenin ispatlanmış ve olası rezervleri, kaynak çeşitlendirmek açısından 

büyük önem taşımaktadır. Azerbaycan, Türkmenistan ve Kazakistan doğal gazının, dünya enerji 

güvenliği açısından, kaynakların çeşitlendirilmesi, fiyat rekabetinden yararlanılması ve arz 

güvenliğinin sağlanması nedeniyle önemi de artmaktadır.28 

Kazakistan: 16 Aralık 1991'de bağımsızlığını ilan eden Kazakistan, kısa bir süre sonra 

başlattığı ekonomik reformlarla, merkezi ekonomiden serbest piyasa ekonomisine geçebilmek için 

kamu da tekelciğini ortadan kaldırma, özelleştirme, borçların yeniden yapılandırılması, bankacılık 

reformu, fiyat politikaları ve ticarette liberalleşme, yatırımların teşviki kanununun çıkarılması, 

gümrük ve vergi konularında reformlar yapmıştır.29 Bölgesel örgütler bünyesinde de güçlü 

devletlerle yakın ilişkiler kurmuş, Washington yönetimiyle de uyumlu çalışmalarda bulunmuştur.  

Kazakistan da diğer Hazar Havzası ülkeleri gibi enerji kaynaklarını dış pazarlara taşımada 

zorluklarla karşı karşıya kalmıştır. Sovyet döneminden kalma boru hatları, Rusya’ya ve diğer Orta 

Asya cumhuriyetlerine ulaşmakta; ancak bunlar kapasite ve teknoloji olarak sınırlıdır. Bu nedenle, 

sadece Rusya üzerinden Avrupa’ya çıkmak güvenli bulunmamıştır.30 Kazakistan petrollerini beş 

yoldan ihraç etmektedir. Kazakistan, ikisi Rusya Federasyonu topraklarından geçmekte olan 

                                                        
27BP Statistical Review of World Energy, June 2012, www.bp.com/statisticalreview, (14.04.2013) 
28Narin, Müslüme, “Avrasya Bölgesindeki Türk Cumhuriyetlerinin Enerji Kaynakları ve İletim Hatlarının Türkiye’ye 
Katkıları”, Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, VI/1, s.158. 
29 Çarıkçı Emin, “Türk Cumhuriyetlerinde Ekonomik Gelişmeler ve Kazakistan Örneği” T.C. Başbakanlık Dış Ticaret 
Müsteşarlığı, Ocak 2002, http://www.dtm.gov.tr/ead/dtdergi/ocakozel2002/carikci 
30 Laçiner Sedat, “Hazar Enerji Kaynakları ve Enerji- Siyaset İlişkisi, USAK Yayınları, Cilt1, No: 1 ss.36-66, 2006, 
s.46. 

Ülkeler Rezerv (Trilyon m3 
Dünya Toplam Rezervine 

Oranı % 

Kazakistan 1,3 0,7 

Azerbaycan 0,9 0.5 

Türkmenistan 17,5 9,3 

Özbekistan 1,1 0,6 

Kırgızistan 6 milyar m3 - 

Tacikistan 6 milyar m3 - 

Ülkeler Toplamı 22,512 11,1 
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Sovyetler Birliği zamanında devir alınan ve kapasitesi yükseltilerek kullanılan Atrau-Samara boru 

hattı ile Uluslararası şirketlerin oluşturduğu bir konsorsiyum ile inşa edilen CPC (Caspian Pipeline 

Consortium) boru hattı kullanılmaktadır.31 Kazakistan'ın bir diğer ihraç yolu, Rusya'nın Orsk 

Rafinerisi'rıe günde 130 bin varil petrol taşıma kapasiteli Kenkıyak-Orsk petrol boru hattıdır. Petrol, 

bu hatların dışında, Hazar yoluyla İran ve Azerbaycan üzerinden gemilerle, Rusya üzerinden de 

demiryoluyla da ihraç edilmektedir. Kazakistan’ın Petrol ihracatında kullandığı diğer boru hattı ise; 

Kazakistan-Çin Petrol Boru Hattıdır. 2006 yılı Mayıs ayında faaliyete geçen bu hat, bin kilometrelik 

uzunluğu ile yılda 20 milyon ton petrol taşıma kapasitesine sahiptir. Söz konusu boru hattı tam 

kapasite çalışmaya başladığında, Çin’in petrol ihtiyacının yüzde 15’ini karşılayacaktır.32 

 Kazakistan'ın doğal gaz rezervlerinin yaklaşık % 25'i, ülkenin batısında yer alan 

Karaçakanak alanındadır. Karaçakanak doğal gazı, işletilmek üzere Rusya'nın Orenburg kentine 

gönderilmekte, sonra da ülkenin güneyinde bulunan tüketicilere teslim edilmektedir. Diğer doğal 

gaz alanları ise Amangeldi, Tengiz ve Kaşagan'dadır.33 Kazak doğalgazı Rus doğalgazına rakiptir. 

Bu yüzden Kazakistan, sahip olduğu doğalgaza yeni pazarlar açmak için Hazar Denizi geçişli ihraç 

boru hatları projeleri geliştirmektedir. Bunlardan biri Hazar’ı geçip Bakü üzerinden Türkiye’ye 

uzanacak petrol ve doğalgaz taşıyacak boru hattı, diğeri ise 8000 km kat ederek Çin’e ulaşacak boru 

hattıdır. Bu projeler üzerinde fizibilite çalışmaları hala devam etmektedir. Bunlardan başka 

Kazakistan, Rusya ve ötesine taşınan Türkmen ve Özbek doğalgazının geçtiği transit bir bölge 

konumundadır.34 

 Azerbaycan: Dünyaca bilinen en eski petrol yataklarına sahiptir. Hazar petrollerinin doğum 

yeri olarak kabul edilen Azerbaycan’da ticari amaçlı petrol üretimi 19. yüzyılın son dönemlerinde 

başlamıştır. Nitekim 1900’lerde Azerbaycan dünyanın en fazla petrol çıkarılan coğrafyası 

olmuştur.35 

 18 Ekim 1991 de bağımsızlığını ilan ettikten sonra ekonomisinin liberalizasyonu sağlamak 

ve serbest piyasa ekonomisine geçmek maksadıyla birçok önemli reformlara imza atmıştır. 

Ekonomik hedeflerin gerçekleştirilmesinde ülkenin en önemli kaynaklarını hemen hemen hepsi 

Hazar Denizi’nde bulunan yerleşen petrol ve doğal gaz rezervleri oluşturmaktadır.36 1994 yılından 

                                                        
31 Yüce Çağrı Kürşat, “Türk Dünyası-Temel Meseleler ve Çözüm Önerileri”, Tutibay Yayınları, Ankara,2001,s.176. 
32 “Kazakistan-Çin Boru Hattı Açıldı” Amerika’nın Sesi, http://www.voanews.com/turkish/archive 
33 Pamir Necdet, “Kafkaslar ve Hazar Havzasındaki Ülkelerin Enerji Kaynaklarının Türkiye'nin Enerji Güvenliğine 
Etkileri”, ASAM, Avrasya Stratejik Araştırma Merkezi, 2006, 
http://www.asam.org.tr/tr/yazigoster.asp?ID=914&kat1=11&kat2= . 
34TC Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Ülke Raporları, 2005 s.6. 
http://www.igeme.org.tr/tur/yerinde/kazakistan/kazak3.pdf 
35 Igor Efimoff, “The Oil and Gas Resource Base of The Caspian Region”, Journal of Petroleum Science and 
Engineering, No: 28, s.157. 
36 Aras Osman Nuri ve Süleymanov Elçin, “Azerbaycan’ın Enerji Kaynakları Gelirinin İhraç Hacmindeki Yeri ve Ülke 
Ekonomisine Etkisi”, Enerji ve Tabi Kaynaklar, s,225. http://www.eecon.info/papers/464.pdf. 



 1023

itibaren Azerbaycan’ın uluslararası şirketlerle petrol ve doğal gaz anlaşmaları yapması ve bu 

çerçevede ortak faaliyetler gerçekleştirmesi, ülkeye gelişmiş modern teknolojilerin getirilmesine ve 

enerji sektörü altyapısının yeniden kurulmasına imkân sağlamıştır.37 

 Azerbaycan’da petrol; Hazar Denizi’nde, Hazar Denizine uzanan Abşeron Yarımadası’nda, 

Kura Nehri kıyısında, Guba-Siyezen, Kabristan ve Gence civarında bulunmaktadır.38 Azerbaycan, 

mevcut jeopolitik konumu itibariyle, herhangi bir uluslararası suya çıkışı olmayan bir kara 

devletidir. Bu yüzden kaynaklarının geliştirilmesi, ürettiği petrol ve doğal gazın taşınması 

konusunda batıya ve diğer devletlere bağımlı durumdadır. Enerji nakil problemini tek bir devlete 

bağlı kalmayarak çözmek isteyen Azerbaycan, bu amaçla çeşitli nakil hatları üzerinde yoğunlaşmış 

ve kaynaklarını uluslararası pazarlara sunabilmek için birçok seçeneği denemek zorunda kalmıştır.39  

 Azerbaycan petrol ihracatını üç ayrı hattan ihraç etmektedir. Birincisi, Rusya 

Federasyonu'ndan geçen "Kuzey Hattı" olarak da bilinen Bakü-Novorossisk petrol boru hattıdır. 

İkincisi, Gürcistan'dan geçen "Batı Hattı" olarak da bilinen Bakü-Supsa petrol boru hattıdır. Son 

olarak da 2006 yılında devreye giren BTC petrol boru hattıdır.  

 Azerbaycan’da çıkarılan doğalgazın %90’ından çoğu Hazar Denizi’ndeki yataklardan 

çıkarılmaktadır. Üretimini arttırmak ve hatta gaz ihraç edebilmek için Azerbaycan, çok uluslu 

firmalarla Şah Deniz Konsorsiyumunu kurmuş ve kendi iç dağıtım ağını yapılandırmak için devlet 

firması Azerigaz’ı oluşturmuştur.40 2015 yılına kadar Şah Deniz yatağından yılda yaklaşık 30 

milyar metreküp doğal gaz elde edileceği tahmin edilmektedir. 2007 yılından itibaren Bakü-Tiflis-

Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı ile doğal gaz ihracına da başlanmıştır. “Azeri-Çırak-Güneşli” 

yataklarında petrol üretimine ve ihracına başlanmasının yanı sıra “Şah Deniz” yatağında da doğal 

gaz üretimine ve ihracına tam olarak başlanmasının ardından Azerbaycan, petrolün yanı sıra doğal 

gaz üretimiyle de yüksek düzeyde bir ekonomik kalkınma, yeniden yapılanma ve dünya 

ekonomisine entegre olma imkânına kavuşmuştur. Aynı zamanda Azerbaycan, Türkiye ve Avrupa 

ülkelerine doğal gaz ihracında, Rusya, Kuzey Afrika ve diğer doğal gaz üreticilerine rakip 

olmuştur.41 

 Türkmenistan: Türkmenistan'ın enerji üretimindeki ana sorunu, ürettiği petrol ve doğal gazı 

uluslararası piyasalara nasıl ihraç edeceği konusudur. Ülkede ihraç boru hattı olmadığından, 

ihracatını gemilerle gerçekleştirmektedir. Türkmen petrolünün bir diğer ihraç yolu, takas 

yönteminin uygulandığı İran güzergâhıdır. Son olarak, Türkmenistan-Türkiye-Avrupa petrol boru 

                                                        
37 Aras Osman Nuri, “Azerbaycan’ın Hazar Ekonomisi ve Stratejisi”, Derin Yayınları, İstanbul, 2008, s.159. 
38Yüce Çağrı Kürşat, “Türk Dünyası-Temel Meseleler ve Çözüm Önerileri”, Tutibay Yayınları, Ankara,2001,s.166. 
39 Şentürk Güngör Bayram ve Suat.H, “Hazar Enerji Kaynakları ve Bölge Ekonomileri Açısından Önemi” Efegil, Ertan 
ve diğ.(der.), Yakın Dönem Güç Mücadeleleri Işığında Orta Asya Gerçeği , Gündoğan Yayınları, İstanbul,2004, s.84. 
40 Bilgin Mert, “Hazar’da Son Darbe”, IQ yayınları, İstanbul, 2005, s.153. 
41 Aras Osman Nuri, “Azerbaycan’ın Hazar Ekonomisi ve Stratejisi”, Derin Yayınları, İstanbul, 2008,s. 
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hattı projesiyle (Trans-Caspian Project, TCP), Hazar'ın altından Gürcistan'a, oradan Azerbaycan ve 

Türkiye üzerinden Batı Avrupa güzergâhından ilerlemesiyle, Türkmenistan'ın bu sorunları aşacağı 

düşünülmüş olsa da çeşitli sorunlar nedeniyle bu proje askıya alınmıştır. 

 Türkmenistan Orta Asya’daki ülkeler arasında en fazla doğal gaz rezervi ve üretimi olan 

ülkedir. Sovyetler Birliği zamanında, birliğin en büyük gaz tedarikçisi konumunda olan ülke, 

bağımsızlıktan sonra da bu durumunu sürdürmek istemiştir.42 Türkmenistan’ın sahip olduğu doğal 

gaz rezervi, 17,5 trilyon m³ dolaylarında da tahmini rezerv bulunduğu öne sürülmektedir. 

Türkmenistan’ın Doğal gazını Rusya Federasyonu, İran, Ukrayna ve Ermenistan’a ihraç etmektedir 

ve İran dışındaki ihracat Rusya üzerinden yapılmaktadır. Sahip olunan enerji kaynaklarının dışarıya 

ihraç edilmesinde Rusya’ya olan aşırı bir bağımlılık söz konusudur.  

 Türkmenistan’ın Avrupa’ya gaz ihraç etmesi için 1998’de, Hazar-Türkiye- Avrupa geçişli 

bir boru hattı projesi anlaşması imzalanmış Ancak Trans-Hazar Hattı olarak da bilinen bu proje 

Hazar Denizi’nin statüsü ile ilgili sorunların giderilememesi ve Rusya’nın ekolojik nedenlerden 

dolayı karşı çıkması nedeniyle hayata geçirilememiştir.43 Türkmenistan’ın Rusya’ya karşı olan 

bağımlılığını bitirmek için gerçekleşmesini istediği bir başka boru hattı projesi ise Türkmenistan-

Afganistan-Pakistan hattıdır. Bu iki boru hattı olasılığından başka, Rusya ve Türkmenistan arasında 

Türkmen doğalgazının 25 yıl süresince Rusya’ya satılmasına ilişkin bir anlaşma da imzalanmıştır. 

Bundan sonra iki devlet arasında yapılması düşünülen yeni bir boru hattı projesi için görüşmeler 

başlamıştır.  

 Son dönemde de Çin ile imzalanan Türkmenistan-Çin Doğal Gaz Boru Hattı anlaşması 

Rusya’ya bağımlılığı kırmak için yapılan anlaşmalardan bir tanesidir. 

 Özbekistan: Özbekistan’ın enerji zenginliklerine bakıldığında, sahip olduğu en büyük enerji 

kaynağının doğal gaz olduğu görülür. Özbekistan’ın ispatlanmış toplam doğalgaz rezervleri 1,1 

trilyon m³’tür. Taşkent-Bişkek-Almaata doğal gaz boru hattı (Tashkent-Bishkek-Almaty pipeline), 

Özbekistan'ın doğal gazda tek ihraç hattıdır. Ayrıca, Türkmenistan gibi Özbekistan da, doğal 

gazının büyük bölümünü 2028 yılına kadar Rusya'ya satmak üzere Gazprom ile anlaşma 

imzalamıştır. 

 Kırgızistan: Kırgızistan'ın petrol ve doğal gaz kaynakları çok yetersizdir. Ülkede yedi petrol, 

iki de petrol/gaz sahası bulunmakta ve enerji tüketiminin %  11'i petrole, % 27,6’sı doğal gaza 

dayalıdır. Bu nedenle enerji kaynakları yönünden dışa bağımlı bir ülkedir.44 

 

                                                        
42 Bilgin Mert, “Avrasya Enerji Savaşları” ,IQ Yayınları, İstanbul, 2005 s.232. 
43 Metin Meftun, “Politik ve Bölgesel Güç Hazar”, Yayınları, İstanbul, 2004, s.226. 
44 TİKA, Başbakanlık, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Kırgız Cumhuriyeti, Temmuz, 2005, 
http://www.tika.gov.tr/DosyalarlK%C4%BIrg%C4%B Izistan.doc. 
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Bölgedeki Temel Aktörler 

 Büyük Avrasya’yı küresel güç mücadelesinin sürdürüleceği bir satranç tahtasına benzeten 

Brzezinski’ye göre, bu rekabette çeşitli büyüklükte ve güçte oyuncular bulunmaktadır. Orta Asya ve 

Kafkaslar’da da, Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından küresel ve bölgesel güçler arasında 

bölgede etkinlik kurma mücadelesi başlamıştır. Bölgedeki güç mücadelesinde ABD, AB, Rusya ve 

Çin başat rolü oynayan küresel güçlerdir. 

 Amerika Birleşik Devletleri: Dünya ekonomisinde sürdürülen enerji mücadelesinin en 

önemli aktörlerinden birisi olan ABD, dünyanın en büyük ekonomisine ve gelişmiş sanayisine sahip 

olmakla birlikte her yıl ciddi oranda artan bir enerji tüketimine de sahiptir. Dünya enerji 

tüketiminde en tepede yer alan ABD, 2011 yılı rakamlarıyla; 3,4 milyon Tep (Ton Eşdeğer Petrol) 

kanıtlanmış petrol, 6,93 trilyon m3 doğal gaz ve 238,308 milyon ton kömür rezervi ile dünyanın en 

büyük enerji potansiyeline sahip ve enerji üreten ülkeleri arasındadır. Ancak üretilen enerji tüketimi 

karşılamadığı için aynı zamanda da dünyanın en büyük enerji ithalatçısı ülkesidir.45 Bu nedenle 

ABD’nin enerji nasıl elde edeceği, ülkenin geleceğini nasıl şekillendireceğini saptamak bir güvenlik 

sorunu olarak ele alınmaya başlamıştır.  

 ABD’nin küresel güç olarak konumunu sürdürebilmek için dünya enerji kaynaklarını ve 

enerji sevk ve nakil hatlarını kendi kontrolü altında tutmak istemektedir. Çin, Hindistan ve Japonya 

gibi Asya ülkelerinin önlenemeyen ekonomik yükselişleri, Avrupa Topluluğu ülkelerinin avro 

bölgesini kurarak kendilerini bir anlamda dolar kaynaklı oluşabilecek muhtemel küresel risklere 

karşı koruma altına almaya çalışmaları ve içerdeki ekonomik durgunluk, ABD’yi dünyada eşsiz 

konumda olan askeri gücünü, küresel jeopolitik menfaatleri için kullanmaya itmektedir.46   

 Sovyetler Birliği’nin dağılmasını takip eden ilk yıllarda Orta Asya bölgesi ABD'nin dış 

politika öncelikleri arasında yer almamıştır. Ancak, Rusya'nın 1993'te ilan ettiği "Yakın Çevre 

Doktriniyle Orta Asya'daki etkinliğini tekrar artırma çabası içerisine girmesi, Avrupa Birliği’nin 

“Avrupa-Kafkasya-Asya Taşıma Koridoru” ve “Avrupa'ya Devletlerarası Petrol ve Gaz Taşıma” 

projelerini geliştirmesi, Çin'in bölgede etkin olmaya başlaması ve ABD merkezli petrol şirketlerinin 

bölgede artan çıkarları gibi faktörler 1990'ların ortalarından itibaren ABD'nin bölgeye ilgisinin 

yavaş yavaş artmasına neden olmuştur.47 

 Amerika Birleşik Devletleri’nin Orta Asya bölgesindeki hedeflerini iki temel strateji 

üzerinden analiz etmek mümkündür. İlki, ABD’nin küresel güç denklemindeki rolü ile ilgili 

                                                        
45  BP Statistical Review of World Energy, June 2012, www.bp.com/statisticalreview, Erişim Tarihi: 14.04.2013. 
46 Kireçci M. Akif, (Editör: Murat Yılmaz), “Amerika Birleşik Devletleri’nin Orta Asya Politikaları”, Hoca Ahmet 
Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, İnceleme-Araştırma Dizisi; Yayın No:3, 2011, s.17. 
47 Uzgel İlhan, "ABD'yle İlişkiler", Türk Dış Politikası Kurtuluş Savasından Bugüne Olgular, Yorumlar, Belgeler, 
Baskın Oran (der.), Cilt. II, İstanbul, İletişim, 2001, s. 278. 
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olmakla birlikte, var olan bölgesel güçlerin, Rusya ve Çin’in, etkisini azaltarak kontrol altında 

tutmak istemektedir. ABD’nin bu kapsamda bölge ülkelerinin serbest piyasa ekonomisine geçmeleri 

için gerekli altyapıların oluşturulması ve kurumsal düzenlemelerin yapılması sonucunda Amerikan 

sermayesinin bölgeye güvenli ve rahat bir şekilde girmesini sağlamaya yönelik ekonomik 

yardımları bölge ülkelerinin bağımsızlıklarını kazanmalarından sonra başlamıştır. Bu bağlamda 

ABD, bölge ülkelerinde, insan kaynaklarının geliştirilmesi, kurumların şeffaf ve hesap verebilir 

olması, ekonominin liberalleşmesi, basın özgürlüğünün yerleşmesi, demokratik sistem öncesi çok 

yönlü dönüşümler Rusya ile olan ilişkilerini bir mecburiyet olmaktan çıkarıp bir alternatife 

dönüştürmeyi hedeflemektedir. Bölge ülkelerinin yetersiz savunma donanımlarıyla Rusya ve Çin’in 

büyük askeri güçleri arasında sıkışmış olmalarından dolayı ABD, NATO aracılığıyla, Orta Asya 

ülkelerinde resmi olarak faal olmasa da beş cumhuriyet, Avrupa–Atlantik İşbirliği Konseyine ve 

Barış İşbirliği Programına dahil edilmiştir.48 İkinci temel stratejisi ise, bölgenin zengin enerji 

kaynaklarına rahat bir erişim sağlamaktır.49  

 ABD, Hazar Denizi çevresinde Rusya’nın ticari ve politik baskı kurmasını ve enerji 

koridorlarına hakim olmasını engellemek için alternatif kanallarıyla Rusya’yı by-pass edecek 

projelerle hayata geçirmeyi tercih etmiştir. Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı projesi bunlardan 

bir tanesi olup; Azerbaycan’ın, kendi petrolünü Rusya Federasyonuna bağımlı kalmadan satma 

imkânına kavuşmuş olmasını sağlamıştır.  Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hattı, yalnızca 

Azerbaycan için değil, Kazakistan ve Türkmenistan gibi hidrokarbon zenginliklerine sahip diğer 

bölge devletleri açısından da büyük bir öneme sahiptir. İlgili devletler yalnızca Rusya 

Federasyonuna bağımlı kalmaksızın uluslararası pazara ulaşabilmek adına önemli bir alternatif 

güzergâh sahibi olmuşlardır. Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hattına paralel olarak inşa 

edilebilecek bir doğalgaz boru hattı ile de Hazar bölgesinin doğal gazı da uluslararası pazara 

ulaşabilmek için bir yola daha kavuşmuş olacaktır. Bu ise, küresel enerji arzı güvenliği açısından 

çok önemli bir adım olacaktır.50 

 ABD, Basra Körfeziyle birlikte başlattığı konuşlanma stratejisini, petrol ve doğal gaz ticaret 

yollarına uygun biçimde yaymaya çalışmakta ve bu amaca yönelik olarak, gerek Orta Doğu ve 

gerekse Orta Asya–Hazar Bölgelerinde askeri üsler oluşturmaktadır. Enerji kaynaklarının 

kontrolüne yönelik böyle bir politikayı sürdüren, ABD’nin bir diğer amacı da Çin, Hindistan ve AB 

                                                        
48 Kireçci M. Akif, (Editör: Murat Yılmaz), “Amerika Birleşik Devletleri’nin Orta Asya Politikaları”, Hoca Ahmet 
Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, İnceleme-Araştırma Dizisi; Yayın No:3, 2011, s.37. 
49 Brzezinski Zbigniew, “Büyük Satranç Tahtası”, İnkilap Kitabevi, İstanbul, 2005, s.62. 
50 Demir İdris, “Bakü- Tilis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattının Türkiye Açısından Önemi”, 
http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/Imagesimages/files/29(1).PDF 
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gibi, gelecekteki olası rakiplerinin, bölge kaynaklara erişimini de kendi kontrolü altına 

alabilmektir.51 

 Sonuç olarak, Brzezinski’nin ifadesiyle; “ABD, Orta Asya’ya egemen olmak için çok uzak; 

ancak dışında kalamayacak kadar da güçlüdür”. 

 Avrupa Birliği: Dünyanın en büyük enerji ithalatçısı ve ABD’den sonra ikinci büyük enerji 

tüketicisidir. Tükettiği enerjinin %53,8’ini ithal etmek zorunda olan Birliğin ithalat bağımlılığı her 

yıl daha da artmaktadır. AB, önemli bir petrol ve doğal gaz ithalatçısıdır. Genişleme süreciyle 

birlikte artan ithalat bağımlılığı, arz güvenliği sorununu da beraberinde getirmiştir. AB enerji 

politikasında, arz güvenliğinin sağlanması giderek daha önemli ve daha zor bir konu haline 

gelmiştir. Enerji tüketimiyle daha hızlı büyüme sağlayan Birliğin enerji talebi ve dolayısıyla ithalat 

bağımlılığı da sürekli artmıştır.  

 Dünya ekonomisinde yaşanan 1973-1974 ve 1979 petrol krizleri AB’de, arz güvenliğinin 

olmaması, fiyatlarda istikrarsızlık ve ödemeler bilançosunda dengesizliğe neden olmuş ve bu 

sorunlar üye ülkelerin, enerji politikası amaçlarını ve araçlarını genişletmeye ve ulusal hükümetleri 

enerji konusunda daha aktif ve kararlı bir müdahale politikası izlemeye yöneltmiştir. 1970’lerdeki 

petrol ambargolarından sonra 2000’lere kadar Avrupa’nın büyük bir bölümü enerji arz güvenliğine 

yönelik ciddi bir tehdit ile karşılaşmamıştır. Dünya enerji pazarı iyi bir seyir izlerken Kuzey 

Denizi’nden gelen petrol ve doğal gaz ile AB enerji arzını çeşitlendirmiştir. Bu yıllarda Birinci 

Körfez Savaşı dışında enerji arz kesintileri enerji sektöründeki iş gücü problemleriyle ilgili ve kısa 

dönemli olmuştur.52  

 2000’lerden sonra küresel enerji pazarındaki yapısal değişim, AB ve üye devletlerinin enerji 

arz güvenliği ilgili endişelerinin yoğunlaşmasına neden olmuştur. AB’nin enerji arzı güvenliği ilgili 

kaygılarının odağında Rusya ve AB doğalgaz arzının sürdürebilirliği vardır. AB enerji arz güvenliği 

için dönüm noktası ise Rusya- Ukrayna ve Rusya- Estonya arasındaki doğal gaz krizi olmuştur. 

Rusya, doğal gaz tekelini kullanarak, güvenilirliğini zedelemiş ve diğer ülkeler için de bir tehdit 

olduğunu göstermiştir. Bu krizlerle AB, Rusya’ya yüksek oranda bağımlı olmasının kendisi için son 

derece risk taşıdığını kavramış ve alternatif tedarikçi ve transit ülke arayışına girerek, arz güvenliği 

konusunda acil çözümler üretmeye başlamıştır.  

                                                        
51 Bayraç H. Naci, “Küresel Enerji Politikaları ve Türkiye: Petrol ve Doğalgaz Kaynakları Açısından Bir 
Karşılaştırma” Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), s. 123. 
52 Helm, D., “European Energy Policy: Securing Supplies and Meeting The Challenge of Climate Change”, New 
College, 2005,  www.britishembassy.gov.uk/Files/kfile/PN%20papers_%20energy.pdf. 
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  AB’nin bölgeye yönelik ilgisi iki noktada toplanmıştır: Enerji ve istikrar.53 AB’nin enerji 

politikası; küresel piyasada yaşanan ve enerji arz güvenliğini tehdit eden risklere karşı; rekabet 

edebilirlik, sürdürülebilirlik ve enerji arz güvenliğini artırıcı amaçları doğrultusunda; güvenli, ucuz, 

insan sağlığı ve çevre açısından temiz ve tehlikesiz enerjiyi kesintisiz bir şekilde sağlamak, aynı 

zamanda da yeni enerji sistemleri geliştirmek ve enerji iç pazarını tamamlamayı hedeflemektedir.54  

 Avrupa’nın istikrarının ve geleceğinin, kendisini çevreleyen bölgelerin güvenliğinin 

sağlamasıyla yakından ilintili olduğunun bilincinde olan AB, bölgesel işbirliğini desteklemek ve 

kolaylaştırmak için “Atlantik’ten Urallara Ortak Avrupa Evi” ekseninde Balkanlar ve Kafkasya’yı 

da içine alarak AB nüfuzunun genişlemesi için çalışmaları başlatmıştır.55 Bu kapsamda AB, Orta 

Asya bölgesine yönelik çeşitli politika araçları geliştirmiştir. Bunlar: TACIS (Technical Assistance 

to the Commonwealth of Independent States), INOGATE (Interstate Oil and Gas Transport to 

Europe) ve TRACECA (Transport Corridor Europe, Caucasus, Asia)  

 1990 yılı Aralık ayında Roma'da yapılan AB Zirve toplantısında, eski Sovyet 

Cumhuriyetlerini ekonomik reformlar hususunda desteklemek için karar alınmıştır. TACIS’in AB 

desteğinin bir teknik yardım programı olarak gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır. Program, 

ülkelerin piyasa ekonomisi ve demokrasiye geçişinin sağlanması;  her düzeyde partnerliğin ve ikili 

ilişkilerin geliştirilmesi; program kapsamındaki ülkelerin dünya ekonomisine entegrasyonunu 

hedeflemiştir.56 

 Petrol ve doğal gaz taşıma sistemlerinin modernizasyonunu sağlamaya yönelik teknik 

yardım programını içeren INOGATE ile AB, Kafkasya ile olan iletişimini canlı tutmayı, özellikle 

bölgenin enerji kaynaklarının kullanılması ve dağıtılmasında söz sahibi olmayı amaçlamıştır. 

INOGATE projesinin hayata geçirilmesinde önemli etkisi olan AB enerji politikalarının temelini 

oluşturan enerji arzının güvenliğinin sağlanması ilkesi çerçevesinde; bölgesel petrol ve doğal gaz 

ürünlerinin daha iyi hale getirilmesi, rasyonelleştirilmesi, Hazar ve Orta Asya bölgelerinden 

Avrupa’ya hidrokarbon taşınması için sunulan alternatiflerin değerlendirilmesi ve kendi çıkarlarına 

uygun seçeneklerin desteklenmesi hedeflenmektedir.57 

 TRACECA, İpek Yolu’nun yeniden canlandırılması amacıyla çok modlu ulaşım için 

şekillendirilen doğu-batı koridorudur. 1993 yılında Avrupa Komisyonu, Azerbaycan, Ermenistan, 

Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan hükümetlerinin katılımı 
                                                        
53 Mehmet Seyfettin Erol, “EU’s New Central Asian Policy and its Energy Dimension”,  The Journal of Turkish 
Weekly, 1 April 2007.  
54 EC , “Energy 2020 - A Strategy For Competitive, Sustainable And Secure Energy” (Enerji 2020- Bir Rekabet, 
Sürdürülebilirlik ve Güvenli Enerji Stratejisi) European Commission’s Communication, 2011. 
55 Sander Oral, (Der. Faruk Sönmezoğlu,)  “Yeni Bir Bölgesel Güç Olarak Türkiye’nin Dış Politika Hedefleri”, Türk 
Dış Politikası’nın Analizi, Der Yayınları, İstanbul, 1994, s. 420. 
56 Avrupa Birliği ve Türkiye, T.C. Başbakanlık DTM., 4.Baskı, Ankara, Ekim 1999, s.145. 
57 Avrupa Birliği’nin Enerji Politikası, http://www.ikv.org.tr/pdfs/5b42999e.pdf. 
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ile Brüksel’de düzenlenen Konferansta, bu ülkelerin ticareti ve ulaştırmayı güçlendirmek ve 

uluslararası ekonomiyle bütünleşmelerini sağlamak için formüle edilmiştir. Projenin amacı ise, 

ülkelerin ekonomik ve politik bağımsızlıklarının desteklenerek, ülkeler arası işbirliğinin sağlanması 

ve TRACECA yolunu Avrupa’yla birleştirmek bulunmaktadır.58 

 11 Eylül saldırılarının ardından AB de Orta Asya politikalarında stratejik değişiklikler 

getirmiş ve AB, Orta Asya politikalarını yeni öncelikler çerçevesinde yeniden tanımlamıştır.  

Uluslararası çapta ve iyi komşuluk ilişkileri bağlamında mevcut güvenlik sorunlarına çözüm 

üretmeyi amaçlayan AB, 2003 yılında AB’nin Komşuluk Politikasını geliştirmiştir. Bu politika, 

AB’nin aday statüsünde olmayan yakın komşuları olan: İsrail, Ürdün, Moldavya, Fas, Tunus, 

Filistin, Ukrayna, Ermenistan, Azerbaycan, Mısır, Gürcistan, Lübnan, Cezayir, Suriye, Libya ve 

Belarus olmak üzere 16 ülkeyi kapsamaktadır. AB Komşuluk Politikasının temel amacı beşinci 

genişleme dalgasının ardından, yeni komşu bölgelere doğru genişlemenin negatif etkilerini 

hafifletmek; Avrupa dışındaki ülkeleri, Ortak Avrupa değerleri ve gelişime açık entegrasyonun 

faydaları doğrultusunda dönüştürmek (Avrupalılaştırmak); Avrupa’ya özgü ve farklılık içeren 

siyasal örgütlenme ve yönetişim modellerinin Avrupa dışına ihraç etmek yer almaktadır.59 

 AB’nin enerji arz güvenliğini sağlamak amacıyla önerdiği projelerden bir tanesi de Nabucco 

Projesidir. Her yıl giderek artan enerji ihtiyacını, Rusya dışındaki kaynaklardan ve yine Rusya 

dışındaki alternatif hattan tedariki açısından stratejik önem taşıyan Nabucco Projesi, 13 Temmuz 

2009 tarihinde “Hükümetlerarası Anlaşma” geçiş ülkelerini oluşturan Türkiye, Avusturya, 

Bulgaristan, Macaristan, Romanya Başbakanları ve AB Komisyonu başbakanı tarafından Ankara’da 

imzalanmıştır. Nabucco Doğalgaz Boru Hattı projesi, Hazar ile Kafkaslardaki doğalgazın Türkiye 

üzerinden Avrupa’ya taşınmasını amaçlanmaktadır.60 Projenin tamamlanmasıyla Avrupa Birliği’nin 

arz güvenliğine büyük katkı sağlanmış olacaktır. Nabucco’nun hayata geçirilmesini önlemek veya 

etkinliğini azaltmak üzere Rusya tarafından faaliyetlerde bulunulması; AB Üye Devletleri arasında 

Nabucco’nun gerekliliğine karşı farklı yaklaşımların olması; projenin finansman sorununu halen 

aşamamış olması ve belki de en önemlisi, tedarikçi olması öngörülen ülkelerden hiçbiri ile henüz 

bir anlaşma imzalanmamış olması projenin hayata geçirilememesine neden olmaktadır. 

 Rusya: Rusya dünyada kanıtlanmış ikinci büyük doğal gaz ve dokuzuncu büyük petrol 

rezervlerine sahiptir. Rusya, OPEC üyesi olmayan en büyük enerji üreticisi ülkedir. Enerji 

kaynaklarının stratejik önemi Rusya’ya dünyada karşılaştırmalı bir üstünlük sağlamakta ve Rusya 

                                                        
58 Erdoğan M. Murat, (Editör: Murat Yılmaz), Avrupa Birliği’nin Orta Asya Politikaları”, Hoca Ahmet Yesevi 
Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, İnceleme-Araştırma Dizisi; Yayın No:8, 2011, s.. 
59 Emerson M. ve diğerleri, “European Neighbourhood Policy Two Years on: Time Indeed for an ENP Plus”, CEPS 
Policy Brief, No:126,2007. 
60 Kıyman Begüm, “Nabucco”, İzmir Ticaret Odası, 2009, 
http://www.izto.org.tr/portals/0/iztogenel/dokumanlar/nabucco_projesi_25.06.2012%2012-44-22.pdf 
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ekonomisi ve ulusal güvenliği için çok önemli bir yer tutmakla birlikte, Rusya’nın enerji geliri 

ülkenin yıllık bütçesinin yarısını karşılamaktadır.61 

 SSCB’nin dağılmasıyla ekonomi alanında da büyük sıkıntılar yaşayan Rusya’nın 

uluslararası arenadaki konumu zayıflamış; bu da Balkanlar, Orta Doğu, Kafkasya ve Orta Asya’da 

etkisini kaybetmesine yol açmıştır. Bir dönem Rusya’nın arka bahçesi olarak adlandırılan Orta 

Asya, stratejik hinterlant olarak Moskova’ya yönelebilecek olası tehditlere karşı önemli bir tampon 

bölge olmakla birlikte Rusya’nın bölge ülkelerinde birçok çıkarı bulunmaktadır. Örneğin bölge 

ülkelerinden Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan’da yer alan Rus askeri rezerv bölgeleri, 

Kazakistan’da hâlâ kendi kontrolünde olan Baykonur uzay üssü ve bölge ülkelerindeki ekonomik 

çıkarları Orta Asya’yı Rusya açısından vazgeçilmez kılmaktadır.62 

 Rusya ekonomisinin doğal kaynaklara olan bağımlılığı nedeniyle Rusya enerji politikalarına 

büyük önem vermektedir. Rusya’nın enerji piyasalarındaki avantajlı konumu korumak için 

geliştirdiği stratejiler üç başlıkta toplanabilir: İlk olarak,  Orta Asya’daki enerji kaynaklarının kendi 

kontrolünde olmayan alternatif boru hatlarıyla dünya pazarlarına açılmasını engellemek ve tekelini 

korumaya çalışmaktadır. Bu bağlamda Rusya, Orta Asya gaz üreticileriyle (Türkmenistan, 

Kazakistan, Özbekistan) yapmış olduğu anlaşmalarla tarafsızlaştırılmalarına ya da kendisine entegre 

olmalarına çalışmaktadır. İkincisi, yeni boru hatları inşa ederek Avrupa’daki ithalatçı ülkelere enerji 

naklini transit ülkelere gerek kalmaksızın gerçekleştirmektir. Son olarak da, Avrupa’daki dağıtım 

sistemlerinin Gazprom tarafından satın alınarak, Rus projelerine alternatif projelerin hayata 

geçmesinin engellenmeye çalışmaktadır.63  

 ABD’yi sınırlandırmaya çalışan Rusya, bölgedeki nüfuzunu yeniden oluşturmak veya en 

azından var olan nüfuzunu korumak; Bölgedeki boru hatları üzerindeki Rus hegemonyasını devam 

ettirmek türünden ekonomik çıkarlarını korumak; ABD’yle farklı alanlarda işbirliği yaparken aynı 

zamanda BDT ve Şangay İşbirliği Örgütü vasıtasıyla bölgesel güç mücadelesinde rekabet etmek; 

ayrılıkçı ve dinsel hareketlere karşı sınır güvenliğini korumak, zorundadır.64 

 Rusya’nın, Çin ve Japonya karşısında endüstriyel ve ileri teknoloji ürünleri rekabeti 

açısından yetersiz konumu, Asya-Pasifik Bölgesindeki en önemli tedarikçi ülke statüsünün ön plana 

                                                        
61Central Intelligence Agency (CIA), The World Factbook: Russia, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/rs.html 
62 Pirinçci Ferhat, “Soğuk Savaş Sonrasında ABD’nin Orta Asya Politikası: Beklentiler ve Gerçeklikler”, Ankara 
Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 63, No. 1, 2008, s.228. 
63 Kantörün Ufuk, “Rusya’nın Bölgesel Enerji Politikaları”, Bilgesam, 
http://www.bilgesam.org/tr/index.php?option=com_content&view=article&id=652:rusyann-boelge. 
64 Dongfeng Ren, “The Central Asia Policies of China, Russia and the USA, and the Shanghai Cooperation 
Organization Process: A View from China,” Stockholm International Peace Research Institute, 2003, s.8. 
http://editors.sipri.se/pubs/ CentralAsiaSCO.pdf 
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çıkmasına neden olmaktadır. Bu açıdan Rusya, ABD ve AB’nin enerji ihtiyaçlarını göz önüne 

alarak, piyasada belirleyici aktör olma rolünü orta ve uzun dönemde sürdürmeyi planlamaktadır.65 

 Çin: Çin’in kalkınma sürecinde ihtiyaç duyduğu en önemli stratejik ham madde petrol 

olup, 2003 yılından itibaren ABD’den sonra dünyanın ikinci petrol tüketen ülkesi hâline gelmiştir. 

Bu tarihten sonra petrol tüketiminde dışa bağımlılığı da %30’dan %50’ye yükselmiştir. Bugün 

Ortadoğu, Afrika, Rusya ve Orta Asya’dan petrol ithal eden Çin’in petrol tüketiminde dışa 

bağımlılığı, hâlâ %50’nin üzerindedir.66 

  Orta Asya, enerji ihtiyacını büyük ölçüde Orta Doğu’dan karşılayan Çin için, enerji 

kaynaklarını çeşitlendirerek enerji güvenliğini sağlaması açısından önemli bir bölgedir. Bu 

doğrultuda 1990’lı yıllarda bölgede faaliyetlerde bulunan Çin Ulusal Petrol Şirketi, 11 Eylül 

sonrasında artan Amerikan angajmanına rağmen enerji sektöründe yeni projelerle faaliyetlerini 

sürdürmeye çalışmaktadır.67 

 Çin, uzun dönemli enerji yatırımları ve ekonomik piyasa stratejilerine yönelik temel 

planlamalarındaki enerji açığını giderebilmek için, Orta Asya hidrokarbon rezervleri birinci 

öncelikli kaynak olarak görmektedir.68 Bununla birlikte, Rusya Federasyonunun petrol-doğalgaz 

dağıtım şebekesinin merkezi yapısının “Yakın Çevre Komşuları Doktrini” gereği, Orta Asya Türk 

Cumhuriyetleri üzerindeki tekelci ekonomik baskısı, Çin’in ekonomik çıkarları için en ciddi 

potansiyel tehdit olarak görülmektedir. 

 Çin, petrol ve doğalgaz ithalindeki riskleri dağıtmak ve tedarik güvenliğini sağlamak için, 

dünyanın her yerinde çeşitli stratejik girişimlerde bulunmaktadır. Bu amaçla Mısır, Nijerya, Sudan, 

Angola gibi Afrika ülkelerinde, petrol ve doğalgaz arama ve rafinaj konularında çeşitli anlaşmalar 

yapmıştır.69  Ayrıca, Güney Amerika’da, Venezuella ve Peru ile petrol arama, çıkarma gibi 

konularda faaliyet gösterebilmek için müşterek şirketler kurmuş; Endonezya, Papua Yeni Gine ve 

Tayvan’da da denizde petrol arama ve çıkarma hakları elde etmiştir. 

 Çin, Orta Asya’daki çıkarlarını koruyabilmek için bölgeye yönelik bazı politik aşamaları 

tamamlamıştır: Bunlar, iyi komşuluk ilişkileri kurma aşaması, enerji, ticaret ve güvenlik işbirliğinin 

güçlendirilmesi aşaması ve çok yönlü işbirliğinin geliştirilmesi aşamasıdır. Çin’in Orta Asya’daki 

                                                        
65 Bayraç H. Naci, “Küresel Enerji Politikaları ve Türkiye: Petrol ve Doğalgaz Kaynakları Açısından Bir Karşılaştırma” 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), s. 128. 
66 Ekrem Erkin, (Editör: Murat Yılmaz), “Çin’in Orta Asya Politikaları”, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak 
Üniversitesi, İnceleme-Araştırma Dizisi; Yayın No:4, 2011, s.29. 
67 Dongfeng Ren,  “The Central Asia Policies of China, Russia and the USA, and the Shanghai Cooperation 
Organization Process: A View from China”,  Stockholm International Peace Research Institute, October-December 
2003, http://editors.sipri.se/pubs/ CentralAsiaSCO.pdf 
68 Andican A., “Çin Satrancında Orta Asya”, Avrasya Dosyası, Cilt: 12, Sayı:1,2006,s.27. 
69 Güneş H., “Çin Halk Cumhuriyeti’nin Orta Asya Politikası: Enerji ve Güvenlik”, Orta Asya’da Değişen Dengeler ve 
Türkiye Sempozyum Bildirileri, Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, Stratejik Araştırma ve Etüt Merkezi 
(SAREM), Genelkurmay Basımevi, Ya. No: 2007/26, Ankara,2007, s.41. 
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çıkarlarını korumak için uyguladığı politik araçlar ise, Şanghay İşbirliği Örgütü, askeri tatbikatlar, 

terörle ortak mücadeleler, sınır bölgesi ticaret alanları, Orta Asya Serbest Ticaret Alanı ve Yeni 

İpek Yolu Projesi (Avrasya stratejisi) olup, son yıllarda bu konuda belli ölçüde başarılı olmuştur. 

Ayrıca, Orta Asya ülkeleri ile kültürel ilişkilerini geliştirmeye gayret göstermektedir. Tarihte 

yükselen hegemonik güçlerde olduğu gibi Çin de, “yumuşak gücünü” inşa etmeye çalışmaktadır.70 

 

SONUÇ 

 

“Bir damla petrol bir damla kandan daha değerlidir.” 

Churchill 

 

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin doğal gaz ve petrol enerjisine yönelik talepleri, enerji 

fiyatlarındaki hızlı artış, enerjinin önemini dünya gündeminin ön sıralarına taşımaktadır. Enerjinin 

düşük fiyatlardan ve güvenilir bir şekilde elde edilebilirliği, sürdürülebilirliği ve enerji satışından 

iktisadi ve politik kazanımlar elde edebilmek, günümüz dünyasında ülkelerin önemli politik 

amaçlarından olmaya başlamıştır. 

 Özellikle Orta Asya ve Kafkasya dünya enerji sektörünün kalbi niteliğindedir. Bir yandan 

enerji zengini ülkeler bu bölgede yer almakta, diğer yandan Avrupa devletleri, Çin ve Hindistan gibi 

dünyanın en fazla enerji talep eden ülkeleri de bu bölgenin etrafında bulunmaktadırlar. Bu oyunda 

taraflar, ya ucuz ve güvenilir enerji kaynakları bulmaya çalışmakta veya enerji satışında üretici veya 

geçiş ülkesi olarak kazanım elde etmek istemektedirler. 
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ORTA ASYA’DA BİR GÜVENLİK SORUNU: 

TACİKİSTAN’IN BEDAHŞAN BÖLGESİNDEKİ KÖKTENCİ HAREKETLER 

 

Abbas Karaağaçlı∗ 

 

Özet 

1992-1997 yıllarında Tacikistan’da iktidar ile İslamcı hareketler arasında yaşanan iç savaş 

sonrasında ülkenin doğusunda yüksek Pamir yaylalarında bulunan Bedahşan Dağlık Özerk 

Cumhuriyeti’nde dönem dönem güneydeki komşu Afganistan’ın Bedahşan bölgesindeki 

istikrarsızlığın etkisiyle önemli güvenlik sorunları yaşanmaktadır. El-Kaide’ye yakın cihat grupları; 

Orta Asya ve Çin’in Doğu Türkistan bölgesine sızmak için Bedahşan’ı transit geçiş amacıyla 

kullanırken, bu küçük özerk cumhuriyette gerçekleştirdikleri terörist saldırılar ve suikastlarle 

güvenlik zafiyeti meydana getirmektedirler. Bu çalışmada, Bedahşan Dağlık Özerk 

Cumhuriyeti’nin Tacikistan’ın geneliyle olan ilişkileri, ülkenin toprak bütünlüğü ve iç savaşta 

İslamcıların safında savaşa katılıp daha sonraki barış sürecine iştirak etmeyen kimi İslamcı 

komutanların etkileri incelenerek, bu küçük bölgeden doğabilecek ve Orta Asya’nın tümünü 

etkileyebilecek girişimlere değinilecektir. 

Anahtar Kelimeler: İstikrarsızlık, köktenciler, sınır güvenliği. 

 

Giriş 

Orta Asyanın 5 devletinden biri olan Tacikistan 6 Kasım 2013 de Cumhurbaşkanlığı 

seçimleri yapmayı hazırlamaktadır. Orta Asya’nın Kırgizistan hariç diğer ülkelerine nazaran siyasi 

partilerin sivil toplum örgütlerinin ve düşünce kuruluşlarının nispeten serbest bir ortamda faaliyet 

gösterdiği bu ülkede farklı ideolojilere sahip pek çok siyasi parti faaliyet göstermektedir.Reformcu 

güçler birliği gurubunu oluşturan muhalefetteki siyasi partiler ortak bir aday üzerinde anlaşıp ünlü 

hukukçu  Aynahal BABANEZEROVA’nın adaylığı konusunda anlaştıklarını açıkladılar.Adaylığı 

kesinleştiği takdirde Orta Asya devletlerinde ilk kez bir bayanın cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 

ciddi bir alternatif olarak ortaya çıktığına şahit olacağız. 

Aynahal BABANEZEROVA Tacikistan da 21 yıllık iktidarı süresince şimdiki 

cumhurbaşkanı İmam Ali Rahman’a en büyük rakip olarak değerlendirilmektedir. Aslında bugüne 

kadar İslami Uyanış (Hizbi Nihzeti İslami) Partisi’nin başkanı Muhiyyittin Kebiri, Sosyal Demokrat 

Partisi başkanı Rahmatullah Zairov, ekonomist Hacı Muhammedov ve ünlü gazeteci Abdülgeyyum 

                                                        
∗ Giresun Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi, BİLGESAM 
Orta Asya Araştırmaları Enstitüsü Direktörü (e-posta: kara_agacli@yahoo.com). 
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Giyumzade’nin adları cumhurbaşkanlığı adayları arasında geçmekteydi. Ama son gelen haberlere 

göre önümüzdeki seçimde cumhurbaşkanı İmam Ali Rahman’ın kızı Asım Azade Rahmanova, 

milletvekili Hayrelnisa Yusufi, başbakan yardımcısı Rugeyye Gurbanova, Kadın ve Aile Komiteleri 

Başkanı Semengül Tagiyova, Tacikistan Ordusunun tek kadın generali Saadet Emirşayova, 

milletvekili Mağfiret Haydarova, İslami Uyanış Partisi’nden Zerfa Rahmani, Milli Kütüphane 

Başkan Yardımcısı Hurinisa Alizade, ünlü hukukçu Fizinisa Vahidova ünlü akademisyen Gülruhsar 

Sefi ve Sosyalist Parti Genel Başkanı Abdülhelim Ğaffarov  gibi ünlü ve tanınmış kişilerin adları 

cumhurbaşkanlığı adayları arasında geçmektedir. 

Öne çıkan ve basında adları geçen aday adaylarının çoğunluğunun kadınlardan oluşması 

dikkat edilmesi gereken önemli bir gelişmedir. Bu da Tacikistan’ın sosyal anlamda kabuk 

değiştirdiğinin işareti olarak değerlendirilebilir. Seçim sürecinin sağlıklı geçmesi doğudaki 

Bedehşan Dağlık Özerk Cumhuriyeti’ndeki istikrarsızlıkla doğrudan ilgilidir. Suriye iç savaşında 

kaos ortamından yararlanan köktenci vahabist selefi cihatçı terörist gurupların güç kazanması bütün 

Orta Asya devletlerinde olduğu gibi Tacikistan’da da kuşkuyla izlenmektedir. El Kaide’ye ve 

Taliban’a yakın terör örgütleri daha önceleri de Pakistan’ın kuzeyi ve Afganistan’ın doğu 

bölgelerindeki kaos ortamından yararlanarak Tacikistan’ı istikrarsızlaştırmak için sürekli bu ülkenin 

doğu bölgelerinde  terör eylemlerine girişmişlerdir. Araştırmanın devamında dış kaynaklı bu 

gurupların profillerine göz atarak etkinlik derecelerini anlamaya çalışacağız. 

 

Tacikistan Cumhuriyeti 

Tacikistan Cumhuriyeti 143,100 km² yüzölçümü ile  Orta Asya’nın beş cumhuriyetinden 

biridir. Genel olarak ülkemize yakın Türk Cumhuriyetleriyle birlikte anılan bu ülkeyle tarihsel, 

dinsel ve bölgesel bağlarımızın bulunmasına rağmen kamuoyumuzca pek tanınmamakta ve bu 

ülkede meydana gelen siyasal, toplumsal ve ekonomik gelişmeler medyamızca takip 

edilmemektedir. 

Oysa ki Tacikistan bizim ata yurdumuz ve bize en yakın kardeş ve soydaş devletlerin 

bulunduğu Orta Asya coğrafyasının doğal parçası, en önemli siyasal figürlerinden biri 

konumundadır. Özbekistan, Kırgızistan, Afganistan ve Çin Halk Cumhuriyeti’yle sınırı bulunan  

Kuzeyde 870 km Kırgızistan’la, Kuzeybatıda 1161 km Özbekistan’la, Güneyde 1206 km 

Afganistan’la ve Doğuda 414 km Ç.H.C. ile sınıra sahiptir.   

Nüfusunun kahir ekseriyeti Taciklerden oluşmasına karşın ülke içinde önemli oranda Özbek 

ve Rus asıllı nüfus bulunmaktadır. Önemli bir Tacik nüfusu Rusya’da yaşarken Özbekistan’ın tarihi 

Semerkant ve Buhara kentlerinde de hatırı sayılır büyük bir Tacik kitlesi yaşamaktadır. Bununla 

birlikte başta Bişkek olmak üzere güney Kırgızistan’daki Batıken ve Oş eyaletlerinde ve yine 
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Ç.H.C. Sin Yang (Doğu Türkistan) Eyaletinde de Tacikler kitleler halinde yaşamaktadırlar. Bu 

durum bölgesel dengelerde önemli bir faktör olarak tebarüz etmektedir. Öte yandan Orta Asya’nın 

en önemli ekonomik ve yaşamsal kaynakları sayılan Sıri-Derya ve Amu-Derya Nehirleri’nin 

Tacikistan dağlarından doğuyor olması ülkeye önemli bir stratejik ve jeopolitik konum 

kazandırmaktadır. 

Bağımsızlığını kazandığı 9 Eylül 1991’den beri bu ülke çok çalkantılı siyasal ve toplumsal 

olaylara sahne olmuştur. Bunların en önemlisi 1992-1997 yılları arasında 5 yıl süren kanlı bir iç 

savaştı. Büyük ekonomik ve sosyal tahribata yol açan bu savaşın günümüzde bu ülkenin iç siyasal 

dengeleri ve toplumsal barışını etkilediği ve etkisini sürdürdüğü bir gerçektir. Çin Halk 

Cumhuriyeti’yle azımsanmayacak bir kara sınıra sahip olması, Rus askerlerinin ve askeri üstlerinin 

bu ülkedeki mevcudiyeti ve sıkı askeri işbirliği münasebetlerinin bulunması, bölgenin siyasal 

istikrarsızlığı, etnik ve dinsel grupların güç kazanması gibi unsurlar Tacikistan’a özel stratejik ve 

jeopolitik konum atfedilmesine neden olmaktadır. 

Daha önceleri bu ülkeye ilgi göstermeyen bazı devletler, son dönemlerde ekonomik ve siyasi 

ilişkilerini geliştirme yönünde önemli adımlar atarken ülke içinde de dini guruplara yönelik 

operasyonların yoğunlaşması, Özbekistan’la yaşanan sınır ve ulaşım sorunları ve Tacik gençlerin 

yurt dışındaki dini eğitimi konusunda bazı kısıtlamaların getirilmesi Tacikistan’da hareketli 

günlerin yaşanmasına neden olmuştur. Bu olaylar ışığında 6 Kasım 2013 de yapılacak olan 

cumhurbaşkanlığı seçimleri ve ülkedeki son siyasal olaylar bölgeyi derinden etkileyecek gelişmeler 

olarak değerlendirilmektedir.  

 

Bölge devletlerinin Tacikistan’a Yakın İlgisi 

Tacikistan’a yönelik yoğun ilgi öncelikle Fars Körfezindeki zengin Arap Devletlerinden 

gelmeye başlamıştır. Suudi Arabistan, başkent Duşanbe’de büyük elçilik binasını açarak diplomatik 

ilişkilerin gelişmesi yönünde ilk adımı attıktan sonra Dışişleri Bakanı Prens Halid Bin Suud, 

ülkesiyle Tacikistan arasında ekonomik ve siyasi ilişkilerin gelişmesi konusunda kararlı oldukları 

ve ilk etapta bu ülkede 75 milyon dolarlık bir yatırım ön gördüklerini açıklamıştır. Ayrıca Suudi 

Arabistan’ın etkisinde olan İslam Kalkınma Bankası da ilk etapta Tacikistan’da 190 milyon dolarlık 

bir yatırım planladığını açıklamıştır. Fars Körfezinin diğer bir petrol zengini Katar Emirliği de Orta 

Asya’nın en büyük camisini başkent Duşanbe’ye yapacaklarını açıklamıştır. Caminin yapılacağı 

semte kapsamlı büyük bir konut kompleksi de inşa edilecektir. Umman Devleti ise Korap 

bölgesindeki afetzedelerin iskânı için siteler inşa ederken bölgeye içerisinde cami, sosyal tesisler ve 

alışveriş merkezi bulunacak bir proje inşaatına imza atmıştır. 
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Tacikistan, İran ve Afganistan’la coğrafi yakınlığın yanı sıra dil ve kültüre birlikteliğine sahiptir. Bu 

üç ülke Farsça konuşan devletler şemsiyesi altında bir araya gelirken İran, Tacikistan ile çok sıkı 

ekonomik, kültürel ve siyasi münasebetlere sahiptir. İran Devleti ve özel şirketleri Tacikistan’da 

çok önemli yatırımlara imza atarak ülkenin kalkınmasında önemli rol üstlenmiştir. Ülkenin 

Kuzeyini Güneye bağlayan kara yolu inşaatı ve tünelleri, Orta Asya’nın en büyük hidroelektrik 

santrali olan Rağun Barajı ve pek çok proje bu çerçevede değerlendirilebilir. Ağustos 2013 tarihinde 

Tacikistan ile Pakistan arasında önemli ekonomik anlaşmalar imzalanmış, Pakistan ile Tacikistan 

arasında  yıllık 3 milyar  kw elektriğin Tacikistan’dan Pakistan’a satış anlaşması imzalanmıştır. 

İslam ülkelerinin bu yakın ilgi ve alakası ve Tacikistan’ın bölgesel denklemlerde oynadığı 

rol, Bağımsız Devletler Topluluğu, Şanghay İşbirliği Örgütü, İslam Konferansı Teşkilatı, Ekonomik 

İşbirliği Konseyi ve benzeri organizasyonlardaki üyeliği göz önüne alındığında; bu ülkenin siyasal 

istikrarı ve toplumsal huzurunun bölge güvenliği açısından neden önem arz ettiğini idrak etme 

olanağımız olur. Afganistan’la olan uzun sınırı ve bölgenin radikal gruplarının geleneksel faaliyet 

ve gelişme coğrafyasında olmasından kaynaklanan ekstra ehemmiyeti de göz önünde 

bulundurmalıyız. 

 

Bedahşan Dağlık Özerk Cumhuriyeti 

Başkenti Xaruğ (Harug) olan Bedahşan Dağlık Özerk Cumhuriyeti, Tacikistan 

Cumhuriyeti’ne bağlıdır. Doğu bölgesinde Çin Halk Cumhuriyeti, Kırgızistan ve Afganistan’la 

sınırı olan Bedahşan, özerk statüde bir bölgedir. Himalaya silsile dağlarının devamı olan Karakum, 

Kuvanluk ve Hindikuş dağlarının eteklerine kurulu olan bu bölgede 7495 metre yükseklikte Samani 

(eski adı Komünizm) ve 7134 metre yükseklikte Lenin zirveleri yer almaktadır. Aynı bölgede 77 

km uzunluğunda 800 metre kalınlığında Fedetsneko Buzulları yer almaktadır. En önemli ulaşım 

yolu 2003’de ulaşıma açılan Kırgızistan’ın Oş kentiyle olan karayolu bağlantısıdır.  

Harug bölgesinin ortalama yüksekliği denizden 6000 metre olup dağınık yerleşim 

birimlerinden oluşmaktadır. Nüfusunun tam sayısı belli olmamakla birlikte 200 ile 300 bin 

civarındaki nüfusun kahir ekseriyeti İsmailiye mezhebi mensubudur. Bedahşan oldukça eski bir 

yerleşim yeridir ve aynı adla adlandırılan, Afganistan’ın kuzeyindeki Bedahşan eyaletiyle de sınırı 

vardır. Ülke nüfusundan 50 bin civarındaki kişi zor iklim ve ekonomik şartlardan dolayı Rusya ve 

özellikle Moskova’da çalışmak için bölgeden göç etmişlerdir. Söz konusu göçmenlerin 

gönderdikleri döviz, bölge ekonomisine önemli katkı yapmaktadır. Bedahşan, Tacikistan’ın diğer 

bölgeleri gibi yüksek geçit vermez dağlar, dereler, muhteşem göller ve nehirlerle kaplıdır. 

 Olağanüstü tabiat güzelliğine sahip olan bölgede hava şartlarından dolayı tarım 

yapılamamakta, kısıtlı olarak hayvancılık özellikle bölge şartlarında yaşayabilen yak ve at 
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yetiştiriciliği yapılmaktadır. Ayrıca bölgeden adını alan lal (çok kıymetli ve değerli taş), yakut ve 

diğer değerli taşların önemli miktarda bulunduğu bilinmektedir. Farsça ve divan edebiyatında bu 

değerli taş Lal-ı Bedahşan diye pek çok kasidede yer almıştır. Bu bölge 1992-1997 yılları arasında 

Tacikistan’da 5 yıl süren iç savaş sırasında İslami eğilimli muhalefet gruplarının en önemli barınma 

ve üs merkezlerinden birisi konumundaydı. 

İç savaş sırasında Bedahşan bölgesi bazı radikal parti ve örgütlerin de faaliyet alanı haline 

gelmiştir. Bunun sebebi özellikle Tacikistan’ın başkenti Duşanbe ile olan karayolunun coğrafi 

nedenlerden dolayı ulaşımının zor olması, buna karşılık Afganistan’la sınırların bulunması ve 

irtibatın kolay olması gösterilebilir. 

 

Bedehşan Bölgesindeki Olayların Başlaması 

Bedehşan Bölgesine değinmeden başkent Duşanbe’de yaşayan Bedahşanlıların siyasal 

gelişmelere yönelik tavırlarına baktığımızda ! Bedahşanlılar veya başka bir deyimle Pamirlilerin 

başkent Duşanbe’de yaşayan aydın ve entelektüelleri de seküler partilerle varlıklarını 

göstermişlerdir. 1992 Mayısında başkent Duşanbe’de yaşayan Bedahşanlılar (Pamirliler) tarafından 

kurulan “Lalı Bedahşan Partisi” Tacikistan’a demokrasi, Bedahşan’a ise özerklik talep etmekteydi. 

Tacikistan’ın önemli siyasi ve kültür adamlarından yazar ve aydın Ekberşah İskenderov’un partiye 

katılmasıyla parti daha da ülke siyasetinde öne çıkmıştır. Laik ve demokratik sistemin savunucusu 

olan parti iç savaştan sonra yasaklanmıştır. 

Tacikistan iç savaşından zarar gören bölgeye 11 Eylül sonrası Afganistan’ın ABD tarafından 

işgal edilmesiyle Taliban ve El Kaide militanları sızmaya başlamış, Bedahşan Dağlık Özerk 

Cumhuriyeti de bu gelişmelerden doğrudan olumsuz etkilenmiştir. Bazı terör örgütleri bu bölgeyi 

Orta Asya, Doğu Türkistan ve özellikle Fergana Vadisi’ne geçiş yolu olarak kullanmaya 

başlamıştır. Fergana Vadisi: Fergana vadisi Kırgızistan’ın güneyi, Özbekistan’ın doğusu ve 

Tacikistan’ın kuzey doğusunu kapsayan geniş bir vadinin adıdır. Kırgızistan’ın Oş, Calal-Abad, 

Özbekistan’ın Andican, Nemengan, Farğane, Merğlan, Tacikistan’ın Hocend (Lenin Abad) şehirleri 

bu vadi içinde bulunmaktadırlar. Ilıman iklimi, akarsuların bolluğu ve verimli arazisi bu vadiye özel 

bir konum kazandırmaktadır. Vadide her türlü lezzetli meyve ve sebzenin yanı sıra bol miktarda 

kaliteli pamuk yetişmektedir. Bölge halkı Orta Asya’nın en dindar  ve muhafazakar insan tipidir. 

Bölgenin sosyal, dini inanç ve ekonomik durumu bu tip aşırı örgütlenmelerin yerleşmesine ve 

pekişmesine zaten müsait bir ortam sağlamaktaydı.  

Tacikistan’da faaliyet gösteren İslami Rönesans Partisi Orta Asya’da anayasal çerçevede 

faaliyet gösteren İslam referanslı tek siyasi parti olma özelliğini taşımaktadır. Bu partinin temel 

düşünce yapısına göz attığımızda: İslami Rönesans Partisi (Hizb-e Nehzete İslami) Aralık 1991 
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yılında kurulmuştur. Partinin kurucu genel başkanı Muhammet Şerif Hümmetzade idi. Partinin 

hedefi İslami değerlerin yeniden ihyası doğrultusunda ulusal, demokratik esaslara dayalı bir kanun 

hükümeti kurmaktı. Partinin temel prensipleri: 

1-  Ülkenin siyasal bağımsızlığı 

2-   Ekonomik ve kültürel bağımsızlık 

3-   Ulusal birlik ve toprak bütünlüğü 

4-   İslami değerlerin yeniden ihyası 

5-   Bölgecilik ve adam kayırmacılıkla mücadele 

6-   Toplumsal ve kişisel hukukun gelişmesi 

7-   Kadınların ve gençlerin gelişmesini ve siyasal faaliyetlere iştiraklerini sağlaması 

 

Parti 1991 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçmenlerin oyunun % 31’ini almıştır. Partinin 

yayın organı Necat (Kurtuluş) gazetesidir. Halen Muhiyyitin Kebiri Partinin genel başkanlığını 

yürütmektedir.1997’de gerçekleşen barış sürecinden sonra kurulan ulusal barış koalisyonu 

hükümetinde de istikrara katkı sağlamıştır. Hatta parti yöneticilerinde Abdullah Nuri, Ali Ekber 

Turcanizadeh ve başka partililer devletin en üst makamlarında görev alarak devlet yönetiminin bir 

parçası haline gelmişlerdir. Partinin silahlı kanadının tasfiyesi ve hapishanelerde tutulan militanların 

serbest bırakılması aşamalarında krizler ve sorunlar yaşanmasına rağmen ateşkes ve barış süreci 

ağır aksak da olsa devam etmiştir. 

11 Eylül’den sonra uluslararası arenada meydana gelen yeni dünya düzeni (düzensizliği) 

ortamı Tacikistan’ı da derinden etkileyerek iktidar ortağı konumunda olsa da İslami Rönesans 

Partisi’ni derinden etkiledi. Hükümet içindeki kimi aşırı statükocu çevreler de partiyi dışlamaya 

başlayınca kırılgan olan istikrar ortamı olumsuz yönde etkilenmeye başladı. Bu aşamada 

Başkent’teki siyasi tutukluların tutulduğu sıkı korunan bir hapishaneden bir grup militanın firar 

etmesi ve arkasından meydana gelen olaylar, yurtdışına dini eğitim almak için giden Tacik 

gençlerin durumu, ülkede faaliyet gösteren kumarhaneler ve casinoların konumu ve Özbekistan’la 

yaşanan su ve gümrük konuları bu küçük ülkenin büyük sorunları haline dönüştü. 

23 Ağustos 2012’de başkent Duşanbe’nin en merkezi bölgesinde Cumhurbaşkanlığı 

sarayının yakınlarındaki siyasi ve terör suçlularının tutulduğu Regm hapishanesinden büyük ve 

organize bir firar olayı gerçekleştirildi. Tacikistan Milli Güvenlik Komitesi kontrolünde bulunan 

hapishaneden 25 tutuklu bir gardiyanı da öldürerek firar ettiler. İçlerinde Rus ve Afgan vatandaşı da 

bulunan kaçakların terör, kundaklama, adam öldürme ve darbeye teşebbüs gibi suçlardan 30 yıla 

varan mahkûmiyetleri bulunmaktaydı. Firari kişilerin Abdülresul Mirza Ziyaf gurubuna mensup 

oldukları bilinmektedir. 
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Firarilerin ülkenin doğusunda yer alan Reşt bölgesine kaçtıkları düşünülmüştü. Reşt bölgesi ülkenin 

kalkınma bakımından en geri kalmış bölgelerinden biri konumunda olup radikal düşünce ve hayat 

tarzının yaygın olduğu 300 bin nüfusu barındıran bir coğrafyadır. Son parlamento seçimlerinde 

İslami Rönesans Partisi buradan % 22 oy almıştır. Bölgedeki işsizlik ve yoksulluk gibi sosyal 

sorunların gençlerin radikal hareketlere yönelmesinde önemli rol oynadığı bilinen bir gerçektir. 

19 Eylül 2012 de yine ülkenin doğusunda başkente 200 kilometre uzaklıktaki Kemrab 

bölgesinde silahlı gurupların saldırısı sonucunda 26 subay ve asker hayatını kaybetmiştir. Ardından 

bölgede silahlı çatışmalar yaşanmıştır. Ayrıca Feyzabad ve Nurabad bölgelerinde çatışmalar 

meydana gelmiştir. Milli Savunma Bakanı Şirali Xeyrollahov olaylardan aşırı dinci militanları 

sorumlu tutarken Milli Savunma Bakan yardımcısı ve Genelkurmay Başkanı General Remil 

Nadirov firar olayıyla silahlı saldırıların birbiri ile ilişkili olduğunu açıklamıştır. Olaylar, komşu 

ülkeler başta Rusya, Özbekistan ve Kazakistan tarafından endişeyle izlenmekteydi. 

Tacikistan Dışişleri Bakanı Hemrazxan Zarifi’nin verdiği bilgiye göre Rusya, Kazakistan ve 

Türkmenistan, Tacikistan’ın doğusunda meydana gelen saldırlar ve terör olaylarına doğrudan 

müdahale için kendilerine resmi başvuruda bulunmuşlardır. Tacik yetkililer yabancı devletlerin 

yardım taleplerini geri çevirdiklerini beyan etmiştir, buna karşılık Moskova’da ikamet eden muhalif 

Tacik gazeteci Dadcan Attaollahın yörede yaşayan köylülerden aldığı bilgilere göre, Rusya ve 

Kazakistan savaş uçakları çatışma bölgelerinde alçak uçuş yapmışlardır. 

Ülkenin hassas durumunu göz önünde bulunduran ve iç savaş sendromu yaşayan yöneticiler 

şiddeti tırmandırmamaya ve çözüm yolu aramaya başlamışlardır. Bu doğrultuda Tacikistan 

Başsavcısı Şirxan Selimzadeh eylemcilere yönelik yayınladığı bildiride silah bırakmalarını ve 

adalete teslim olmalarını talep etmiştir. Kuşkusuz, barış girişimleri bölgede istikrarın yeniden tesisi 

yönünde önemli rol oynayacaktır. Olaylar sürerken iç savaşın muhalif komutanlarından Mirza 

Xaceh Ahmetlu silah taşımak, yasadışı silahlı örgüt kurmak ve terörist faaliyetlere iştirak suçuyla 

gözaltına alınmıştır. Bu ve benzeri tutuklamalar tansiyonun yükselmesine sebep olmaktadır. 

Tacikistan Ceza Kanunu’nun 185. Maddesi, silahlı terör olaylarına karışmış militanların 

silah bırakmaları ve pişmanlık yasasından faydalanmaları halinde toplumda normal yaşamlarını 

sürdürme garantisi vermektedir. 21 Temmuz 2012’de Bedahşan Bölgesi’nin merkezi Harug’un 

Nevadireg semtinde bölgenin Emniyet Müdürü General Abdullah Nazarov’un bir terör saldırısıyla 

öldürülmesi gözleri bu bölgeye çevirmiştir. Aslında bölgede 1997 yılından sonra nispi bir huzur 

ortamı varken 2006 yılında Dadhodava kentinde, yine 2008 yılında Rast Kale kentinde bazı terörist 

saldırılar gerçekleşmiştir.  

Olaylarda çok sayıda ölen ve yaralananlar olmuş, ama güvenlik güçleri olayları yatıştırmayı 

başarmıştır. Yine 2011 yılının Haziran ayında Sadşahov liderliğindeki 40 kişilik bir silahlı grup 
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Başkent Harug’daki Yüksek Mahkeme binasına saldırmış ve başyargıç dahil birçok kişiyi darp 

etmişlerdir. Olay son yıllarda bölge asayiş ve güvenliğine yapılmış en büyük saldırı olarak 

değerlendirilmektedir.  

İç savaş sırasında bu bölgede muhalefete bağlı dört komutan öne çıkmıştı. Bunlar: 

• Talip Beyk Eyyam Beykov 

• Muhammed Bagır Muhammed Bagırov 

• Eyyam Nezer İmam Nezerov 

• Yadigar Muhammed Eslemov 

 

 İç savaş bitince muhalif komutanlardan ikisi yani Talip Beyk Eyyam Beykov ve 

Muhammed Bagırov, devletle yapılan barış anlaşması gereği hükümetin emrine girip albay 

rütbesiyle Tacikistan ordusunda görev aldılar. 

 Son olaylara kadar Talip Beyk Eyyam Beykov, albay rütbesiyle Eşkaşim Bölgesi’nin Sınır 

Muhafızı Komutanlık görevini yapmaktaydı. Bölge Emniyet Müdürü General Abdullah Nazarov’un 

terörist saldırı sonucunda öldürülmesi sonucu hükümet güçleri terörist diye adlandırdıkları gruplara 

karşı saldırıya geçtiler. İç savaştan sonra yapılan ateşkesten beri ilk kez bölge tekrar karışmış 

durumda ve isyancılarla hükümet güçleri arasında kanlı çatışmalar meydana gelmektedir. 

Bedahşan Özerk Yönetiminin başkanı Ramazan Tebekkülov’un verdiği bilgilere göre 

meydana gelen çatışmalarda 18 kişi yaşamını yitirmiştir. Bunların 13’ü terörist, 5’i ise sivil 

vatandaşlardır. Bölgesel yönetim, eski mücahit komutanları saldırılardan sorumlu tutmaktadır. 

Yönetime göre Mehmet Bagirov ve Talip Beyk Eyyam Beykov saldırılardan doğrudan sorumludur. 

Afganistan’a kaçmış olan Albay Talip Beyk Eyyam Beykov ise olaylara karıştığını kabul 

etmemekte, bir komployla karşı karşıya olduğunu ifade etmekte ve General Abdullah Nazarov’un 

öldürülmesini araştıracak bir tarafsız komisyonun kurulmasını talep etmiştir. 

İç savaş dönemi muhalif komutanlarından Devlet Osman bu yasadan faydalanarak Reşt 

bölgesine yerleşmiş ve bölgenin huzuru için bu sürecin devamını talep etmiştir. Barış sürecinin 

devamı için Cumhurbaşkanı İmam Ali Rahman’ın girişimde bulunmasını talep etmiştir. Buna 

karşılık Tacikistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Emir Gol Azima verdiği demecinde 

silahlarını bırakmayan ve teslim olmayan eylemcileri imha edeceklerini açıklamıştır. Bölgedeki 

çatışmalarda devlete ait bir helikopterin düşürülmesi ve zaman zaman silahlı çatışmaların meydana 

gelmesi olayların sanıldığı veya deklare edildiği kadar basit ve lokal olmadığının göstergesidir. 

Bedahşan bölgesinde devlete muhalif üç guruptan söz ediliyor, bunlar: 

1- Molla Abdullah Gurubu, 

2-  Mirza Ali Bidek Gurubu, 
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3-  Mirza Xaceh Ahmedov Grubudur. 

 

Adı geçen her üç gurup yaz 2012 terör olaylarıyla ilgileri bulunmadığını açıklamışlardır. O 

tarihte bölgenin etkin isimlerinden Zeynelabidin Manava ve dört oğlu da gözaltına alınmışlardır. 

Olaylar tırmanırken ve tutuklamalar hızlanırken İslami Rönesans Partisi ve Sosyal Demokrat Parti 

itidal çağrısında bulunmuşlardır. Bu partilere göre sorunların çözümü için tek yol müzakere ve 

diyalogdur. 

Demokrat Parti ise olayların aydınlatılması için uluslararası bir komisyonun kurulması 

gerektiğini belirtmiştir. Demokrat Parti genel başkanı Mesut Sabırov’a göre tutukluların başkentteki 

hapishaneden firarı ve Kemrab’daki askeri birliğe saldırı olayları, araştırılması gereken şüpheli 

vakalardır ve bu olayların meydana gelmesinde yanıtlanması gereken sorular mevcuttur. Demokrat 

Parti bütün bu olayların, Birleşmiş milletler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Bağımsız 

Devletler Topluluğu öncülüğünde kurulacak olan tarafsız komisyon tarafından araştırılması 

önerisini getirmiştir. 

Son bir yılda olaylar yatışmış gibi görünse de anlaşmazlık konuları başka sahalarda kendini 

göstermektedir. Tacikistan bağımsızlığını kazandıktan sonra Tacik halkında Fergana Vadisi’nin  

diğer bölgelerinde olduğu gibi İslami hareketlere ve dini eğitime yönelik önemli bir sempati ve 

yöneliş başlamıştır. Tacik gençler dini eğitim almak için Pakistan, İran, Afganistan, Mısır, Yemen 

ve başka ülkelerin yolunu tutmuş bu ülkelerdeki medreselerde ve tollabiyelerde eğitim almaya 

başlamışlardır. Ülke içinde de gençlerin İslam’a ve İslami yaşam anlayışına yöneldikleri 

gözlemlenmektedir. 

Cuma namazı sırasında ülkedeki bütün camiler gençlerin özellikle üniversite ve lise 

öğlencilerinin ibadet yerine dönüşmektedir, üniversite öğrencilerinin Cuma namazı sırasında 

derslere girmeyerek namaza iştirak ettikleri bildirilmektedir. 2009 yılında yayınlanan bir hükümet 

kararnamesiyle 14 yaşından küçük çocukların camilere girişi yasaklanmıştır. Başkentteki ilahiyat 

fakültesi din adamı yetiştirmekte yetersiz kalmıştır. Esfere bölgesindeki Selman-ı Farisi Medresesi 

de 1992-2002 yılları arasında 10 yıl eğitim verdikten sonra kapatılmıştır. Bu durumda Tacik aileler 

erkek çocuklarını dini eğitim görmeleri amacıyla yurt dışına göndermeye başlamışlardır. Dönem 

dönem Mısır’daki El Ezher Üniversitesi’nde 2000 civarında Tacik öğrencinin dini eğitim gördükleri 

belirlenmiştir. 

Tacikistan Devleti bu durumdan hiç hoşnut olmamıştır. Devlet yetkilileri çeşitli vesilelerle 

ailelere çocuklarını yurt dışına göndermemeleri konusunda uyarmış ve yurtdışında bulunanları da 

geri çağırmıştır. Bu uyarıların en şiddetlisi Cumhurbaşkanı İmam Ali Rahman tarafından 

yapılmıştır. Mayıs 2012’de cumhurbaşkanı İ.A. Rahman ülkenin güneyindeki Xetlan Eyaletinde 
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halka yaptığı bir konuşmada, ailelerden çocuklarını dini eğitim için yurt dışına göndermemelerini 

ve dışarıda okuyan öğrencileri de derhal geri çağıracaklarını açıklamış, yurt dışında okuyan 

öğrencilerin terörist ve extremist olduklarını beyan etmiştir. Bu öğrencileri vatan haini olarak 

gördüğünü ve bu tehlikelere karşın devletin camileri daha sıkı denetlemesi gerektiğini açıklamıştır. 

Cumhurbaşkanı’nın bu sözlerine karşın İslami Rönesans Partisi liderlerinden Hikmetollah 

Syfullahzadeh ise Cumhurbaşkanın bu değerlendirmesinin eksik bilgilendirmeden kaynaklandığını 

ve bir kişinin vatan haini ve terörist olarak nitelendirilmesinin ancak mahkeme kararıyla 

olabileceğini ifade etmiştir. Devletin baskısı sonucu bazı öğrenciler yurt dışından geri dönmüş, bu 

öğrencilerden kimileri hava limanında gözaltına alınmıştır. Öte yandan aynı dönemde sınırın öte 

tarafında Afganistan’ın Şenğan bölgesindeki Şive Gölü’nün etrafında toplanmış ve başkent Harug’a 

saldırı hazırlığında olan 200 silahlı militanın varlığından söz edilmiştir. Olayların büyümesiyle 

Afganistan İçişleri Bakanı Bismillahhan ve Afganistan Milli Güvenlik Teşkilatı Başkanı 

Rahmetullah Nebi Tacikistan’a gelerek Tacik makamlarla müzakerede bulunmuşlardır. Olayların 

başlamasından sonra Tacikistan terörle mücadele özel birlikleri bölgeye sevk edilmiştir. Alfa özel 

birlikler diye adlandırılan bu kuvvetlerin komutanı Emruttin Moğola Nezorov’un çatışmalarda 

yaşamını yitirdiği belirlenmiştir. 

Ayrıca Tacikistan İslami Hareket Partisi’nin (Hizbey Nehzete İslamiye Tacikistan) bölge 

temsilcisi Sbzali Muhammed Rızaov’un güvenlik güçlerince öldürüldüğü haberleri bölgeyi olumsuz 

etkilemiştir. Bölgeden gelen haberlere göre parti başkanı Sbzli Muhammed Rızaov 23 Temmuz 

2012’de Harug kent merkezinde yapılan bir mitingde bölgenin yetersiz sosyal ve ekonomik 

durumunu dile getiren bir konuşma yaptıktan sonra güvenlik güçlerince yakalanıp askeri karakolda 

darp edildikten sonra öldürülmüş ve cenazesi çöpe atılmıştır. Gelen haberlere göre o dönemde esnaf 

tepki olarak Harug’ta kepenk kapatmış, bölgede gıda maddeleri sıkıntısı yaşanmıştır. Ayrıca o 

tarihlerde sabit telefon hatları ve cep telefonu şebekeleri kapanmıştır. 

Tacikistan İçişleri Bakanı Ramazan Rahimov, meydana gelen olayların kontrolü ve istikrarı 

tekrar sağlamak için bölgeye gelmiştir. Olayların başlamasından sonra bölgeden sağlıklı haberlerin 

alınamadığı, kimi söylentilere göre güvenlik sorununun yanı sıra gıda maddeleri sıkıntısı ve tüketim 

mallarının yokluğuyla birlikte bölge insanının insani bir dramla karşı karşıya kaldığı söylenmiştir. 

Olayların tırmanması Tacikistan’daki sivil toplum hareketleri, aydın ve entelektüel kişileri harekete 

geçirmiş, STK’lar ve toplumun kanaat önderleri yönetime ve krizin taraflarına sağduyu ve diyalog 

önerisinde bulunmuş, operasyonların durdurularak derhal bölgeye tıbbi yardım, gıda ve tüketim 

malzemelerinin gönderilmesini talep etmiştir. 

Söz konusu kişilerden ünlü şair Mümin Ganaet, parlamento eski başkanı ve Lalı Bedahşan 

Partisi’nin ileri gelenlerinden Ekberşah İskenderov, ünlü gazeteci Talip Şah Seyitzade ve yazar 
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Rahmet Kerim Davlet yayınladıkları bir bildiriyle operasyonların durdurulmasını talep etmişlerdir. 

Olayların hızlanmasıyla birlikte Tacikistan’daki ABD Büyükelçiliği, İran Dışişleri Bakanlığı, Rusya 

Dışişleri Bakanlığı, Çin Dışişleri Bakanlığı, AB ve BM Güvenlik Konseyi yayınladıkları ayrı ayrı 

bildirilerle Bedehşan’da meydana gelen olayların en kısa sürede en az hasarla son bulması 

temennisinde bulunmuşlardır. 

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmam Ali Rahman, 25 Temmuz 2012 de kesin ateşkes emri 

vermiş ve başkentteki yabancı misyon şefleriyle bir toplantı yaparak olayları masaya yatırmıştır. 

Rahman, bu toplantıda güvenlik güçlerinin Abdullah Nazarov’un katil zanlılarını yakalamak, 

Bedehşan’da tekrar güvenliği sağlamak maksadıyla hareket ettiğini ve silahlı yasa dışı grupların 

silahlarını güvenlik güçlerine teslim etmesini gerektiğini belirtmiştir. Avrupa Birliği ise 26 Temmuz 

2012 de yayınladığı bir bildiride bölgede yaşanan insani drama dikkat çekerek bölgeye sivil 

yardımların ulaşmasını, ayrıca çatışma bölgelerini terk etmek isteyen halk için güvenli koridorların 

oluşturulmasını talep etmiştir. Tacikistan’la sınırı olan Çin Halk Cumhuriyeti ise 27 Temmuz 2012 

de yayınladığı bir bildiride Tacikistan Hükümeti’nin Bedahşan vilayetinde istikrarı sağlamak için 

giriştiği askeri hareketi desteklemiş, terörizm ve ayrılıkçılıkla mücadelede Şangay İşbirliği Örgütü 

çerçevesinde Tacikistan’a yardım etmeye hazır olduklarını belirtmiştir. 

2012 Nisan ayında Tacikistan yönetiminin muhalefet partileri ve “Hizbe Nehzete İslami” 

partisinin mensuplarına yönelik baskıların ve üyelerinin fişlenmesine parti başkanı Muhiyittin 

Kebiri sert bir şekilde tepki göstermiştir. Olayların ardından ABD’nin Duşanbe Büyükelçisi Kenet 

Gras ve ardından Rusya Federasyonu Büyükelçisi Yuri Papov, Muhiyittin Kebiri ile görüşerek 

durumu değerlendirmişlerdir. Aslında 2012 yılının başından itibaren ülkenin en saygın ailelerinden 

birisi sayılan Turcanizadeh ailesinin idaresinde bulunan Muhammediye Cami ve Külliyesi ve 

başkentteki diğer önemli camilere hükümete bağlı din adamlarının atanması Müslüman din 

adamları ve grupların tepkisini çekmiştir.        

Dini sorunlarla doğrudan ilgisi olmasa da aynı dönmelerde kumarhaneler ve gazinoların 

tekrar faaliyete geçeceği yolunda söylentiler ortaya atılmıştır. Bu tip eğlence merkezlerinin 

faaliyetleri 2000 yılından beri yasaklanmış ve bu tip faaliyetlerde bulunanlara 6-8 yıla kadar hapis 

cezası öngörülmüştür. Tam da o günlerde Tacikistan Maliye Bakanı Sefer Ali Necmeddinov 

kumarhanelerin tekrar faaliyete geçmesi konusunu değerlendirdiklerini açıklamıştır. Şimdilik 

Kırgızistan’ın sınır bölgesi Leylek’de Şangeri gazinosu ve başka kumarhaneler genelde Tacik 

müşterilerine hizmet sunmaktadırlar. 

Tacikistan Devleti ülke içinde bu güvenlik ve istikrar sorunlarıyla mücadele ederken önemli 

bir dış problemle de karşı karşıyadır. Orta Asya’nın en önemli nehirlerinin kaynağı 

Tacikistan’dadır. Siri Derya, Amu Derya, Vexş, Piyanç ve Zer Efşan gibi önemli nehirler 
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Tacikistan’ın dağlarından çıkarak komşu ülkelere akmaktadırlar. Tacikistan hükümeti bu nehirlerin 

üzerine barajlar inşa etmeyi ve hidroelektrik santraller kurarak enerji ihtiyacını gidermeyi 

hedeflemektedir. Örneğin Siri Derya üzerine inşa edilmeye başlanan Rağun Barajı bittiğinde Orta 

Asya’nın en büyük hidroelektrik barajı olacaktır. Aynı şekilde Amu Derya Nehri üzerinde inşaatı 

devam eden Kembera Barajı da bu çerçevede değerlendirilebilir. Özbekistan ise Andijan, 

Nemengan, Farğane, Gülistan, Keşkiderya, Sorxanderya ve Cizzak eyaletlerindeki pamuk tarlaları 

için bu nehirlerden akan sulara oldukça fazla ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle Tacikistan’ın baraj 

projelerine tepki duymakta ve bu barajların yapımını engellemeye çalışmaktadır. 

Özbekistan bu çerçevede ülkesinden transit geçen demir yollarını bir koz olarak kullanmakta 

ve Tacikistan’a baraj yapımında kullanılmak üzere makine ve ekipman taşıyan vagonların geçişini 

engellemekte, sudan bahanelerle ekipmanları istasyonlarında bekletmekte ve zaman zaman el 

koymaktadır. Tacikistan Parlamento Başkanı Şekorcan Zuhurov’un parlamentoda 2010 bütçe 

görüşmeleri sırasında açıkladığına göre, 1993’ten beri Özbekistan bu yolla ülkesini milyarlarca 

dolar zarara uğratmıştır. Tacik Maliye Bakan Yardımcısı Cemşit Narinov kendi vagonlarına yönelik 

Özbeklerin saldırı ve hırsızlıklarını uluslararası mahkemelere taşıyacaklarını açıklamıştır. 

Yunanistan’ın başkenti Atina’daki Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) toplantısında 

Özbekistan Dış İşleri Bakanı Vıladimir Tarov, Tacikistan’ın bu büyük baraj projelerinin gelecekte 

çok önemli çevre sorunlarına yol açacağını beyan etmiştir. AGİT’in, Rusya’nın Saint Petersburg 

kentinde Kazakistan’ın başkanlığında toplanan oturumunda da bu konu Tacikistan tarafından 

gündeme taşınmıştır. 

 

Sonuç Olarak 

Görüldüğü gibi Tacikistan bulunduğu coğrafi konum itibarı ile günümüzde köktenci terör 

örgütlerinin gelişme ve faaliyet sahası olan Pakistan ve Afganistan’ a çok yakın mesafede olup 

Afganistan’ın Bedahşan bölgesi ve cihatçı örgütlerin barınma coğrafyası olan Torabora Dağlarıyla 

uzun kara sınırına sahiptir. Yüksek dağlar ve derin vadilerden oluşan bu çetin coğrafya da sınırlar 

belirsiz olup sert iklim şartları ve yüksek dağlar dereler, nehirler ve vadilerin bulunması nedeniyle 

devletlerin güvenlik güçlerinin hakimiyet kurma ve istikrarı sağlamakta önemli zorluklar ve 

aşılması güç handikaplarla karşı karşıyadırlar. Öte yandan Libya, Mısır, Tunus’ taki iç karışıklıklar 

ve Suriye’deki iç savaş selefi, vahabist cihatçı terör örgütlerine bulunmaz bir fırsat sağlamıştır. 

Söz konusu El –Kaide’ye yakın terör örgütleri kimi zaman Suudi Arabistan, Katar, Birleşik 

Arap emirlikleri İsrail ve hatta başta ABD olmak üzere birçok batılı devletten mali ve lojistik destek 

aldıkları da kuşku götürmeyen bir gerçeklik olarak ortada durmaktadır. Başta ABD olmak üzere 

batılı devletlerin bu tip terör örgütlerine sağladıkları desteğin temelinde Tacikistan ve diğer orta 
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Asya devletlerini bir geçiş güzergahı olarak kullanan bu örgütlerin Çin‘in doğusundaki Sing Yang 

(Doğu Türkistan) ve Rusya’nın Müslüman nüfuslu cumhuriyetlerinden Tataristan ve Kuzey 

Kafkasya’ da Çeçenistan ve Dağıstan gibi özerk cumhuriyetleri istikrarsızlaştırmaktır. ABD söz 

konusu terör örgütlerini Rusya ve Çin Halk cumhuriyetini istikrarsızlaştırmak için maşa olarak 

kullanmaktadır. 

Tacikistan’da özellikle iç savaştan sonra işsiz kalan kimi muhalif komutanlar kendi silahlı 

adamlarını beslemek ve ayakta kalmak için kaçakçılığı iş edinip uyuşturucu, tütün, silah ve insan 

kaçakçılığına başvurarak ayakta kalmayı yeğlemişlerdir. Bölgede meydana gelen istikrarsızlığın en 

önemli sebeplerinden biri budur. Ama bölge insanında yokluk, yoksulluk ve yolsuzluk özellikle 

mahalli idarede çalışan kimi yöneticilerin sağduyudan yoksun aşırı güvenlikçi tedbirlere 

başvurmaları halkı yaşamından bezdirmiştir. Tacik entelektüellerin de belirttiği gibi bölgedeki 

sorunların çözümü sağduyu ve diyalogdan geçmektedir. Tacikistan çok önemli iç ve dış politik 

sorunlarla karşı karşıyadır. Ülkedeki yoksulluk, yolsuzluk, adam kayırma, hemşericilik, işsizlik ve 

anti-demokratik uygulamalar toplumsal sorunların kaynağı olarak dile getirilebilir. 

Tacikistan da komşusu Kırgızistan gibi entelektüel birikime sahiptir, başkent Duşanbe’de 

belli bir aydın, yazar, edebiyatçı, şair ve yetişmiş insan topluluğu mevcuttur. Demokratikleşme 

sürecinde toplumsal çatışmalar ve sancılar beş yıl süren bir iç savaşta tecelli ederken, halen o 

depremin artçı sarsıntıları sürmektedir. İşsizlik nedeniyle gençler sosyal güvenceden yoksun, 

geleceğe umutla bakamayan bir durumda olup aşırı akımların doğal avı haline gelmektedirler. Aşırı 

güvenlik tedbirleri ve polis devleti anlayışı kısa sürede başarılı sonuçlar verir görünse de uzun 

vadede toplumsal barışı sağlamaktan uzak yaklaşımlardır. Dış sorunlar daha karmaşık ve çözümü 

büyük gayret ve uzun çalışma gerektiren problemlerdir. Bölge liderleri sağduyulu bir yaklaşımla 

bölgesel etnik sorunlar, azınlık hakları, çevre, su kaynaklarının adil kullanımı gibi problemleri 

yabancı büyük devletlerin etkisi dışında ele alıp çözüm yolları aramalıdırlar. 

Bedahşan Dağlık Özerk Cumhuriyeti bulunduğu coğrafi konum itibariyle jeostratejik bir 

konuma sahiptir. Öncelikle Tacikistan daha bağımsızlığının ilk yıllarında 5 yıl süren ideolojik bir iç 

savaş tecrübesi yaşamış, önemli maddi ve insani zayiatlar vermiştir. Ateşkesten sonra silahlı 

örgütlerle yapılan anlaşma her zaman pamuk ipliğine bağlı olmuştur. Tacikistan, Özbekistan ve 

Kırgızistan’ın önemli bir kısmını kapsayan Fergana Vadisi Afganistan’daki radikal hareketlerin 

etkisiyle dönem dönem terörist saldırılara sahne olmuş ve istikrarsızlaşmıştır. 

Yukarıda da sözünü ettiğim Orta doğu ve Kuzey Afrika’da yaşanan son toplumsal 

gelişmelerle birlikte Tunus, Mısır, Libya, Suriye, Ürdün, Lübnan ve Irak’taki istikrarsızlığı ve kimi 

yerde otorite boşluğunu fırsata çeviren vahabist, sefefi El-Kaide’ye yakın El-Nusra Şam-Irak İslam 

Devleti gibi cihatçı terörist örgütlerin güç kazanması genelde Orta Asya özelde ise Tacikistan ve 
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bilhassa Bedehşan Dağlık Özerk Cumhuriyetini çok olumsuz etkilemektedir. Zira selefi inancındaki 

bu terör örgütleri Sünni mezhebi dışındaki diğer mezhepleri İslam dışı hatta kafir olarak 

değerlendirmektedirler. 

Söz konusu vahabist terör örgütlerinin Irak, Suriye, Pakistan, Lübnan, Afganistan ve 

Yemen’deki şii, nusayri  zeydi , Süryani izedi Hıristiyan ve diğer farklı  inançlara mensup  sivillere 

yönelik insanlık dışı muamelelerine ve  insanın kanını donduran katliamlarına her gün şahit 

olmaktayız. Bu bağlamda Bedahşan Dağlık Özerk Cumhuriyeti’nde yaşayan Pamirlilerin Şiiliğin 

bir kolu olan İsmailiye mezhebine mensup olmaları onları cihatçı selefi terör örgütlerinin hedefi 

haline getirmektedir. Söz konusu terörist örgütlerin bölgeye hakimiyet kurmaları durumunda büyük 

bir insanlık dramına ve katliamlara imza atmalarından endişe duymaktayım.  
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ORTA ASYA ÜLKELERİNİN GÜVENLİK VE İSTİKRARI AÇISINDAN İKTİDAR 

DEĞİŞİMİ SORUNU 

 

Nurbek Khairmukhanmedov* 

 

Özet 

 

Orta Asya ülkelerinde iktidar değişimi veya mevcut liderlerden sonraki dönemde devlet 

yönetimi ve politikasının devamlılığı meselesi sadece bu ülkelerin kendi iç güvenlik konusu 

olmaktan çıkmış, bölgeyle stratejik çıkarları olan her ülke açısından önemli istikrar ve güvenlik 

sorunu olarak tartışılmaktadır. Orta Asya ülkelerinde iktidar değişimini, iktidar değişiminden 

sonraki devlet yönetimi ve politikasının devamlılığını sağlayacak kurumsal ve hukuki temeller, daha 

da önemlisi politik tecrübe oluşmamıştır. Orta Asya ülkeleri için demokratik bir iktidar değişimi 

olanağının kısa ve orta vadede zayıf bir ihtimal olmasıyla birlikte, ülkelerin Anayasaları devlet 

başkanlarıyla ilgili beklenmedik durumlar söz konusu olduğunda devlet yönetiminin veya iktidar 

değişiminin gerçekleşmesini sağlayacak birtakım hukuki düzenlemeler belirlemesine rağmen, Orta 

Asya cumhuriyetlerinde mevcut liderlerden sonraki dönemde politik gerçekliği belirleyecek ana 

etken, yönetici elitler veya klanlar arasındaki ilişkinin nasıl bir seyir izleyeceği meselesi olmaktadır. 

Yazıda Orta Asya ülkelerindeki otoriter başkanlık sistemi temelinde oluşan politik yapı, yönetici 

elitler veya klanlar arasındaki siyasi ilişki biçimi, devlet başkanlarının klanlar arasındaki iktidar ve 

mülkiyet mücadelesini dengeleyen hakem rolleri, iktidar değişimi durumunda meydana gelebilecek 

klanlar arası çatışma ve istikrarsızlık ve bunun iç ve dış güvenliğe yansıması inceleme konusu 

olmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Orta Asya Cumhuriyetleri, iktidar değişimi, otoriter rejimler, nepotizm, 

klanlararası çatışma, güvenlik.        

 

Giriş 

 

Orta Asya Cumhuriyetlerinde iktidar değişiminin nasıl gerçekleşeceği konusu, daha doğrusu 

mevcut liderlerden sonra siyasal rejimlerin durumu günümüzde bu ülkeler için en önemli güvenlik 

ve istikrar sorunu olmaktadır. Bu meselenin istikrar ve güvenlik sorunu olmasının en temel nedeni 
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iktidar değişimini sağlayan hukuki zemin, demokratik mekanizma ve siyasal tecrübenin olmayışıdır. 

Dolayısıyla, iktidar değişimi meselesini ülkelerin iç güvenlik ve istikrar meselesiyle bağlantılı 

değerlendirmek zarureti vardır. Bununla birlikte, ülkelerin tarihsel geleneklerini, siyasal yönetim 

yapısını, bölgesel ve küresel gelişmeleri de hesaba katmak gerekir.   

Orta Asya ülkelerinde mevcut liderlerden sonraki dönem kamuoyu tarafından yakın ve orta 

vadeli bir perspektif çerçevesinde tartışılmıyor. Çoğu durumda bu ülkelerin geleceği mevcut liderler 

dışında gerçeklik dışı bir olgu gibi algılanmakta ve uzak geleceğin bir konusu gibi düşünülmektedir. 

Dolayısıyla, bu husus gerçeklikten ziyade mifoloji haline getirilen politik tartışma konusu gibi 

algılanmaktadır. 

Sovyetler Birliği’nin dağılması sonucunda Orta Asya ülkeleri bağımsızlıklarını kazanarak, 

ulus-devlet temelinde kendi yönetim sistemlerini kendileri belirleme imkanına kavuştu. Bağımsızlık 

sonrası Türkmenistan eski Sovyetler Birliği’ndeki totaliter sistemi muhafaza ederek kişilik kültüne 

dayalı kapalı bir otoriter rejim oluşturdu. Kırgızistan’da yumuşak bir otoriter sistem koşullarında 

gerçekleştirilen başarısız liberalleşme teşebbüsleri ülkeyi siyasal istikrarsızlığın kısır döngüsüne 

itmiştir. Tacikistan ve Özbekistan bağımsızlık sonrası ülkede güçlenen siyasal İslami hareketlerin 

baskısıyla katı bir laik, otoriter sistem inşa etmeye başladı. Kazakistan’da ise çabuk yürütülen 

piyasa ekonomisi reformlarının etkisiyle rantiyer bir otoriter rejim kuruldu. Böylece, ortak kültürel 

değerlere, benzer ekonomik yapıya, aynı politik ve yönetim aygıtlarına sahip olan Orta Asya 

ülkeleri bağımsızlık sonrası dönemde bariz bir biçimde bir birlerinden uzaklaşmışlardır. 

Orta Asya ülkeleri devlet başkanlarının bağımsızlık sonrası oluşturdukları siyasal sistemin 

Doğu Avrupa ülkelerinden en önemli farkı, Doğu Avrupa ülkeleri eski yönetim aygıtlarının hepsini 

tasfiye ederek, yeni demokratik yönetim mekanizmaları kurarken, Orta Asya ülkeleri Sovyet 

yönetim sistemini ve bürokratik aygıtlarını yeni koşullara göre içeriği ve esaslarını aynen muhafaza 

emekle birlikte demokratik söylem ve şekillere göre birtakım şekli değişiklikler yaparak devam 

ettirmektedir. Orta Asya ülkeleri için iktidar değişimi sancılı bir siyasal süreçtir. Araştırma Orta 

Asya ülkelerindeki iktidar değişiminin istikrar ve güvenliğe etkisi incelenmektedir. Bunun için ilk 

önce Orta Asya cumhuriyetlerinin siyasal rejimlerinin özelliği hakkında teorik ve kavramsal 

çerçeve belirlemek önemlidir.  

  

Orta Asya cumhuriyetlerindeki siyasi rejimlerin özelliği 

 

Orta Asya cumhuriyetlerinde iktidar değişimi süreçlerinin bu ülkelerin güvenlik ve 

istikrarına etkisini değerlendirmeden önce bu ülkelerdeki siyasi rejimler ve yönetim şeklinin 

kavramsal temelini yapmak icap etmektedir. Orta Asya ülkelerindeki siyasal rejimlerin niteliğini 
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belirlemek için siyasi literatürde tartışılmakta olan güncel analiz ve teorik değerlendirmeler ışığında 

bu ülkelerdeki rejimlerin ve yönetim biçimlerinin hangi teorik çerçevede değerlendirilmesi gerekli 

olduğunu doğru tespit etmek gerekir. Bu bağlamda Orta Asya ülkelerindeki rejimlerin özelliğini 

doğru saptamak için Sovyet döneminden miras olarak kalan yönetim şekli ve idare yöntemini 

incelemek gerekir. Bu noktada dört temel meseleye dikkat etmek gerekir: 1. Sovyetler Birliği 

dönemindeki idari ve yönetim sistemi ve bunun mevcut siyasi rejimlerin iç yapısındaki yeri; 2. 

Bağımsızlıktan sonra oluşan yeni jeopolitik koşullarda Orta Asya ülkelerinde reformlarla yeniden 

yapılanan yönetim modelinin özellikleri; 3. Orta Asya ülkelerinde bağımsızlık sonrası 

demokratikleşme süreçleri ve bunun yönetim biçiminin değişmesine etkisi; 4. Mevcut yönetim 

modelinde iktidar değişiminin gerçekleşme koşulları;  

Yönetim sistemi veya siyasal rejim bakımından Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra 

meydana gelen koşullar Orta Asya cumhuriyetlerinde otoriter başkanlık rejimleri temelinde 

kurumsallaşmıştır. Başkanlık rejiminin özellikleri konusunda görüş ayrılıkları bulunsa da, bu tipin 

en belirleyici özelliği sistem içinde yasama ile yürütmenin arasında net bir ayrılığın yapılandırılmış 

olmasıdır.
1 Başkanlık rejiminin ayırt edici özelliklerinden bir diğeri, başkana bazı güçlü yetkilerin 

tanınmış olmasıdır. Başkanın genel olarak parlamentodan çıkan yasalarla ilgili güçleştirici veto 

yetkisi bulunmaktadır. Buna ek olarak başkana yürütmenin alanıına giren konuları kararname ile 

düzenleme yetkisi tanınmıştır. Bazı ülke örneklerinde yasamanın onayı ile belirli konularda kanun 

çıkarma yetkisini devralması bile söz konusu olabilmektedir.2  

Bunlar başkanlık sisteminin temel özellikleri olmakla birlikte aynı zamanda bu özellikler 

başkanlık sistemlerini otoriter başkanlık sistemlerinden ayırmanın teorik bir çerçevesini yapmak 

için ölçüdür. Çünkü devlet başkanının muazzam yetkileri parlamento tarafından sınırlandırılmadığı 

takdirde kuvvetler ayrılığı ilkesi geçersiz kalır ve başkanlık rejimi otoriter rejim niteliği kazanmaya 

başlar. Ne var ki, otoriter veya totaliter rejimlerin çoğu başkanlık rejimi temelinde yapılanmaktadır. 

Orta Asya Cumhuriyetleri’ndeki otoriter başkanlık sistemleri kendi yapısal ve işlevsel 

temelini Sovyetleri Birliği’ndeki “Birinci Sekreterlik” geleneğinden almaktadır. Sovyet döneminde 

Kommünist Parti Birinci Sekreterleri muazzam yetkilere sahip otoriter bir makamı temsil 

etmektedir. Birinci Sekreter devletin bütün bürokratik aygıtlarını, bütün aşamalardaki idari 

makamları doğrudan kontrol ediyor ve hatta toplumu yönlendiren basın, kültür, sanat, spor gibi 

bütün sahaları da bizzat kontrolü altında tutmaktadır. Yönetim aygıtlarının hepsi hiyerarşik bir 

                                                        
1 Tulis, Jeffrey, The Rhetorical Presidency. Princeton: Princeton University Press, 1987, s. 41-45. 
2 Carey, John M. ve Matthew S. Shugart, Executive Decree Authority. New York: Cambridge University Press. 1998. 
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yapıyla Birinci Sekreter’e bağlı olmuştur. Sovyet dönemindeki bu yapı daha sonra Orta Asya 

ülkeleri bağımsızlıklarını kazandıklarında tekrar yapılandı, reformlarla yeniden biçimlendi.  

Bağımsızlıktan sonra Orta Asya ülkeleri Batı demokrasilerinin en gelişmiş anayasal 

sistemlerini esas alarak yeni Anayasalar yaptı ve Sovyet yönetim yapısını demokratik yönetim 

modeli esasında tekrar yapılandırdı. Ne var ki, bu yapılandırma sadece şekli bir nitelikte olmuştur, 

çünkü yönetimin içeriği, işleyiş mazmunu eski Sovyet sistemini muhafaza etti. Burda belirtilmesi 

gereken bir husus şudur ki, Sovyet döneminde Orta Asya cumhuriyetlerinin Birinci Sekreterleri’nin 

otoriter yönetimi iki yönden sınırlanmıştır: 1. Kommünist Parti ideolojisi; 2. Moskova Yönetimidir; 

Bağımsızlık sonrası bu iki sınırlayıcı husus ortadan kalkınca otoriter başkanlık rejimleri yeni bir 

biçim kazandı. 

Orta Asya ülkelerindeki otoriter başkanlık rejimlerinde cumhurbaşkanına, meclisi feshetme; 

olağanüstü durum ilan ederek bazı yasama yetkilerini kullanma; Anayasa Mahkemesine doğrudan 

başvurabilme; anayasa değişikliklerinde bazı stratejik yetkilere sahip olma; yargı ve bürokraside 

geniş atama yetkileri kullanma; atama kararnamelerini bir tür veto aracı olarak kullanabilme gibi 

geniş yetkiler verilmiştir. Otoriter sistemleri başkanlık sisteminden ayıran en önemli özellik, 

kuvvetler ayrılığı prensibi çerçevesinde yargı ve yasama kuvvetinin cumhurbaşkanına karşı 

özerkliğinin kurumsal olarak sağlanmış olmasıdır. Bu özerkliğin sağlanamadığı durumda sistem 

fiilen bir otoriter başkanlık rejimine dönüşmektedir. Başkanlık rejimlerinde başkanın otoritesini 

dengeleyici bağımsız bir yasama ve yargının mevcudiyetini engelleyen ve bütün yönetimin bir tek 

kişinin elinde toplanmasını önleyen dengeleyici kuvvetler ayrılığı prensibinin pratik olarak 

işlememesi durumunda böyle rejimlerin otoriter bir siyasal yapılanma doğurma olasılıkları 

yüksektir.3  

Orta Asya ülkelerindeki otoriter başkanlık rejimlerinde devlet başkanlarının yetki alanına 

sadece yürütmeyle ilgili yetkiler değil, aynı zamanda yasama ve yargı sahasını da bütünüyle kontrol 

edebilmesini sağlayacak hem anayasal, hem idari araçlar verilmektedir. Örneğin, Orta Asya 

ülkelerinin hepsinde Anayasal olarak cumhurbaşkanlarının yasama alanından bağımsız bir şekilde 

ve yasa hükmünde Kararname çıkarma yetkisi bulunmaktadır ve bu yetkileriyle devlet başkanları 

aynı zamanda yasama fonksyonunu da icraat edebilmektedirler.  

Bununla birlikte cumhurbaşkanları Parlamentoyu feshedebilmekte, geniş atama yetkileri ile 

her düzeydeki yargı organlarında atamalar yapmakla veya görevlerinden almakla yargıyı bütünüyle 

kontrolünde tutabiliyor. Parlamentoların yasama faaliyeti de devlet başkanlarının güçlü veto yetkisi 

ile sınırlanmıştır.  

                                                        
3 Way L. Authoritarian State Building and the Sources of Regime Competitiveness in the Fourth Wave. The Cases of 
Belarus, Moldova, Russia, and Ukraine // World Politics. 2005. Vol. 57. N1. P. 231–261. 
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Elbette, bunlar sadece resmi, yasal çerçevede devlet başkanlarının anayasal yetkilerini ifade 

etmektedir. Halbuki, devletin Sovyet döneminden süre gelen otoriter yapısındaki yönetim 

gelenekleri açısından bakıldığında ve bunun pratikteki işleyiş tarzına bakıldığında devlet 

başkanlarının muazzam gücü elinde bulunduran otoriter bir makamı temsil ettiklerini görmek 

mümkündür.  

Orta Asya ülkelerinde Parlamentolar anayasal koşullar ve siyasal hayattaki otoriterlik 

geleneği gereği cumhurbaşkanı ile uyumlu çalışmaya mecburdur. Bu durumda siyasal rejimleri 

mutlak otokrasiden ayıran temel özellik, yürütme ve yasama otoritesinin düzenli yapılan seçimler 

yolu ile belirlenmesidir ki, pratikte seçimler bir iktidar değişimini mümkün kılmamaktadır.4  

Orta Asya Cumhuriyetlerindeki yönetim yapısının özelliğini belirleyen bir diğer husus, bu 

ülkelerdeki demokratikleşme sürecidir. Bu ülkelerde demokratikleşme süreci mevcut yönetimin 

kurumsal yapısının demokrasinin gelişimine ne ölçüde imkan tanıdığı ile anlam kazanır. Bu 

bakımdan Sovyetler Birliği sonrasında yaşanan reformlar Orta Asya ülkelerinin Doğu Avrupa 

ülkelerinde yaşanan demokratikleşme süreçlerinden farklı olarak belli bir karma rejimler 

oluşturmakta olduğu görülmektedir.  

Karma rejim, politik hayatta otoriter ve demokratik müesseselere birlikte yer verildiği ve 

rejimin işleyişinde bunların birlikte fonksyon görebildiği bir siyasal rejim tipidir. Bu rejimde sistem 

içinde demokratik kurumlar mevcut olsa bile rejimin temel niteliği otoriter bir niteliğe sahip 

olmasıdır. Başka bir deyişle demokratik mekanizmalar otoriter rejime şeklen demokratik bir 

görünüm vermeye dönük olarak yapılandırılmışlardır. Örneğin, bazı araştırmacılar otoriter rejimde 

de çok partili ve şeklen yarışmacı bir siyasal yapının olabileceğini, hâkim parti ve onun çevresinde 

bir dizi yapay partiler oluşturularak şekli bir demokrasi sisteminin oluşturulabileceğini ileri 

sürmüştü.5 Böylesine karma siyasal sisteme sahip olan ülkeler Post Sovyet ülkeleri dahil olmakla 

birlikte dünyada pek çok örneği mevcuttur. Böyle karma rejimler seçimlere sistem içinde yer 

vermelerine rağmen, muhalefet partilerinin seçimlere serbest katılımı, vatandaşların siyasi olarak 

serbest örgütlenmesi, bağımsız basın ve yayın faaliyetleri ve ifade özgürlüğü, vatandaşların devlet 

politikasındaki karar alma süreçlerine katılımını kolaylaştıran ek yasal ve kurumsal mekanizmaların 

oluşturulması gibi diğer unsurları hayata geçirmekte güçlük çekmekte veya bunu bilinçli olarak 

ihmal etmektedir.6  

                                                        
4 Fish, M. Steven, “The Executive Deception: Superpresidentialism and the Degradation of Russian Politics”. Ed. 
Valerie Sperling. Building the Russian State: Institutional Crisis and the Quest for Democratic Governance, 2001, s. 
177-192. 
5 Linz, Juan J., “Presidential or Parliamentary Democracy: Does it make a difference?”. I. Ed. J.J. Linz ve 
A.Valenzuela. The Failure of  residential Democracy, Baltimore: Johns Hopkins University Pres. 1994, s. 60. 
6 Diamond, Larry, “Elections Without Democracy Thinking about Hybrid Regimes”. Journal of Democracy 13 (2), 
2002, s. 23. 
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Diamond’un tasnifinde karma rejimler; seçimli-demokratik otoriter rejimler, muğlâk 

rejimler, yarışmacı-otoriter rejimler ve hegemonik-seçimli otoriter rejimler olarak dörde 

bölünmektedir. Seçimli demokratik otoriter rejimde serbest seçimlere yer verilmekte, ancak 

seçimler siyasal hayatın belirleyici unsuru değildir, otoriter liderler elinde bulundurdukları devletin 

muazzam bürokratik, finansal ve diğer kaynaklarıyla uzun süreli iktidara sahip olabilmektedirler. 

Yarışmacı otoriter rejim, muhalefete daha geniş bir hareket alanının tanındığı, yapay demokratik 

kurumların yasal olarak daha iyi formüle edildiği, basına ve sivil topluma belli bir hareket 

özgürlüğünün tanındığı bir rejim şeklidir. Ancak bu koşullarda bile devlet başkanı veya yönetici 

seçkinler bütün politik hayatın kontrolünü elinde tutuyor ve yukarıda bahsedilen demokratik 

mekanizmalar otoriter sistemin temel işleyişine esaslı bir etkide bulunamaz. Muğlak rejimler, 

zaman zaman seçimli demokrasi, zaman zaman da yarışmacı-otoriter rejim özelliği gösteren bir 

geçiş tipidir. Sistemin işleyişine zaman zaman otoriter müdahalelerde bulunulabilmektedir.7 

Hegemonik-seçimli otoriter rejimde ise şekli de olsa demokratik kurumlar siyasal sistemde daha 

yerleşmemiştir. Otoriter yönetim siyasal kurumların yapısını ve işleyişini istediği gibi değiştirebilir. 

Bu sistemde muhalefete, basına ve sivil topluma tanınan hareket alanı oldukça sınırlıdır. Kanunlar 

otoriter sistemin korunması ve devamı için çalışır ve icabına göre rahatlıkla değiştirilir, yürürlüğe 

konar veya kaldırılır. Bu rejimde politik yargılamalar ve suçlar daha çok görülmektedir.8  

Hantington’un üçüncü dalga demokrasiler tanımı çerçevesinden bakacak olursak Orta Asya 

Cumhuriyetlerindeki siyasal rejimler “kişisel otokrasiler” olarak değerlendirilebilir.9 Kişisel 

otokrasinin ayırdedici özelliği, liderlerin kişisel olarak otoritenin temel kaynağı olması ve bütün 

iktidar ve mülkiyet kontrolünün lidere ulaşıma, yakınlığa, bağımlılığa ve onun desteğine bağlı 

bulunmasıdır. Bu tanımlama Orta Asya ülkelerindeki siyasal rejimi genel olarak tanımlamak 

açısından isabetli olmakla birlikte yeterli olmadığı kanaatindeyiz. Orta Asya ülkelerindeki siyasal 

rejimlerin önemli bir özelliği tek kişinin mutlak iktidarından ziyade korporativist yani, aile veya 

akrabalık bağları çerçevesinde örgülenen iktidar yapısına sahip olmasıdır. Aile ve akrabalık 

bağlarına dayalı bir otoriterlikte bütün iktidar tek kişinin yani, liderin kontrolünde değildir, lider aile 

veya akrabaları veya kendisi belirleyeceği seçkinler aracılığıyla yönetimi paylaşmaktadır.  

Ayrıca belirtilmesi gereken bir husus şudur ki, Orta Asya ülkelerinde devlet başkanlarının 

otoriter yönetimi Sovyetlerden süre gelen özel bir yönetim aygıtı aracılığıyla yürütülmektedir. Bu 

kurum genelde “Cumhurbaşkanı İdaresi” olarak adlandırılır. Bu kurum anayasal bir yapı olmamakla 

                                                        
7 Haluk Alkan, Türk Cumhuriyetlerinde Siyasal Kurumsallaşma Süreci: Geçen Yirmi Yılın Bir Bilançosu, bilig, 
BAHAR 2012 / SAYI 61. 
8 Diamond, Larry, a.g.e., s. 25-26. 
9 Samuel P Huntington, Üçüncü Dalga 20. Yüzyıl Sonlarında Demokratlaşma, Çeviren: Ergün Özbudun, Kıta Yayınları, 
Ankara, 2007, s. 118. 
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birlikte siyasal hayatta Parlamento ve Hükümetten daha etkili bir fonksyon icra etmektedir. Aynı 

zamanda Cumhurbaşkanı İdaresi Başkanı bazen siyasal gücü itibarıyla Başbakandan, Parlamento 

Başkanından daha etkili olabiliyor. Orta Asya ülkelerinde yönetim sisteminin tam merkezinde 

kurumsallaşmış bu yapı aslında Sovyet sistemindeki Komünist Partisi Apparatı (Yönetim Merkezi) 

kurumundan miras kalarak Orta Asya cumhuriyetlerinin hepsinde Cumhurbaşkanı İdare Kurumu 

şeklinde (aparatı) yeniden yapılanmıştır. Orta Asya ülkelerinin anayasal sisteminde gözükmeyen bu 

kurumun tekrar yapılanması ve siyasal hayatın tam merkezine oturması aslında Sovyetler 

Birliği’ndeki yönetim yapılarının bağımsızlıktan sonra demokratik söylem çerçevesinde kendi 

fonksyonunu devam ettirdiğini göstermektedir.  

Bu noktada “Yönetilebilir Demokrasi” kavramının üzerinde de durmak gerekmektedir. 

“Yönetilebilir demokrasi” kavramı dört özelliği bir arada taşıyan bir içeriğe sahiptir: Zayıf kurumlar 

karşısında güçlü bir başkan; basın üzerinde devlet kontrolü; iktidar seçkinlerinin kararlarına 

meşruiyet sağlayan kontrollü seçimler ve uzun dönemli programlar yerine kısa dönemli etkili 

müdahalelerin tercih edilmesi. Bu özellikler sistem içinde başkanın kişisel belirleyiciliğini 

güçlendirmekte, siyasal kurumların işleyişini onun kontrolüne bırakmaktadır.10  

Eski Sovyet ülkelerinde genelde siyasal sistemin işleyişi ile anayasal yapı bir birinden 

farklıdırlar. Dolayısyla siyasal hayatın işleyişini incelemek sistemi tanımlamak için çok önemlidir. 

Orta Asya ülkelerindeki siyasal rejimlerin işleyiş biçimi patronal rejim niteliğine sahiptir. Patronal 

rejim, iktidara ve yönetim aygıtlarına sahip cumhurbaşkanının resmi ve resmi olmayan siyasal 

kurumları kontrol ve nüfuz etme araçlarına sahip olması, başkanın kararlarına sıkı sıkıya bağımlı 

kılınan bir devlet bürokrasisi ve oligarşik seçkinler grubunun oluşturulması, idari ve yargısal 

kurumların siyasal hayat üzerinde başkanın otoritesini pekiştirici rol oynayabilmesi yönleri ile 

otoriter başkanlık rejimine benzemektedir.11  

Otoriter rejimlerin tanımlaması için yardımcı bir kavram olarak patronal rejim kavramını ilk 

kullanan G. Hale olmuştur. G. Hale devlet başkanlarının iktidar seçkinlerini kontrol etme 

mekanizmasını tanımlamak için “patronal başkanlık” kavramını kullanmaktadır. Ona göre “patronal 

başkanlık” politik bir müessesedir, fakat kendi başına bir siyasal rejim tipi değildir.12 Dolayısyla bu 

yapı çok çeşitli politik koşullarda yani, kapalı otoriter rejimlerde de, yarışmacı otoriter veya 

seçimli-demokratik otoriter sistemlerde de kendi fonksyonunu icra edebilir. Bu sistem Sovyet 

yönetim sisteminin doğrudan mirası olan bir yapı değildir, bu 90’lı yıllarda post-Sovyet ülkelerini 

                                                        
10 Petrov, Nikolay and Michael McFaul, “The Essence of Putin's Managed Democracy”. Carnegie Endowment for 
International Peace. 18 Ekim. http://carnegieendowment.org/2005/10/18/essence-of-putin-s-manageddemocracy/ 2a3, 
[17.01.2012]. 2005.  
11 Haluk Alkan, a.g.e., BAHAR 2012 / SAYI 61. 
12 Hale H., Regime Cycles. Democracy, Autocracy, and Revolution in Post-Soviet Eurasia // World Politics. 2005. Vol. 
58. N 10. P. 133–165. 
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yöneten devlet başkanları tarafından yeni koşullarda geliştirildi. Bu yapı devlet başkanları 

tarafından yeniden ortaya çıkan siyasal ve ekonomik koşullarda gelişti.  

G. Hale’ye göre patronal başkanlık sisteminin temel iki özelliği mevcuttur. İlk olarak, bu 

seçimlerde birkaç adayın da katılabildiği fakat liderin seçim sonuçlarını bütünüyle kontrol 

edebildiği başkanlık sistemidir. Bununla birlikte devlet başkanı devlet yönetiminin yasama ve yargı 

kolları üzerinde hakimiyet kurmasına olanak veren resmi yetkilerle donatılmaktadır.  

İkinci olarak, devlet yönetiminin bütün kollarına hakimiyet kurmasına imkan sağlayan resmi 

yetkilerle birlikte devlet başkanı idarede ve ekonomide “patron-müşteri” anlayışı çerçevesinde rant 

paylaşımını belirleyen en yukarı mevkidir. O hem resmi, hem de resmi olmayan muazzam yetkilere 

sahiptir. Pratikte görülmektedir ki, devlet başkanı resmi kanallar dışında, resmi olmayan yollarla da 

devletin idari ve finansal kaynaklarını yönlendirme gücünü elinde bulunduruyor. Burda özellikle 

belirtilmesi gereken bir husus, devlet başkanı bu kaynakları sadece belli bir siyasi amaçlar için 

kullanma gücüne sahip olmakla birlikte aynı zamanda bunları kendi iktidarının korunması ve 

devamını sağlamak için müttefikleri kollama, muhalifleri kayırma istikametinde de kullanabilir.13 

Bu bağlamda G. Hale’nin konsepti L. Way’in teziyle de uyuşmaktadır ki, L. Way’e göre 

otoriter sistemlerde seçkinleri organize edebilen böyle bir meknizmanın mevcudiyeti otokratın gücü 

ve istikrarını belirleyen en kilit unsurlardan biri olarak görülmektedir.14  

Buna karşılık, bu sistem istikrarlı bir sistem değildir. Genellikle bu sistemde birbirini takip 

eden dalgalar şeklinde siyasal kapanma ve açılma dönemleri yaşanmaktadır. Siyasal açılma 

dönemlerinde, siyasal iktidar mekanizmalarında söz sahibi olanlar, istedikleri takdirde 

demokratikleşmeye dönük bir süreci de başlatabilmektedirler. Patronal rejimde yargısal, idari ve 

ekonomik alandaki resmi olmayan enformel ilişkiler ile kontrol edilen bir seçkinler sınıfı 

bulunmaktadır. Bu seçkinlerin hareket alanı yürütme gücünü elinde toplayan cumhurbaşkanının 

kararlarına sıkı sıkıya bağlıdır. 15  

Patronal sistemde devlet başkanı tarafından seçkinler için sağlanan ekonomik veya iktidar 

olanakları ve rant paylaşımı tekrar devletin bürokratik aygıtlarıyla geri alınabilir. Sovyet 

döneminden miras olarak kalan yönetim sistemi ve iktidar ilişkileri bağımsızlık sonrasında Orta 

Asya Cumhuriyetlerinde patronal rejim şeklinde tekrar yapılanmıştır ve günümüzdeki siyasal sistem 

ve yönetim bu arka plan çerçevesinde kendi fonksyonunu icra etmektedir. Bu sistemde bütün 

seçimler devlet başkanlarına doğrudan bağlı bulunan idari ve yargı organları veya mekanizmalarıyla 

sıkı bir biçimde kontrol edilmektedir. Devlet yönetiminde ve siyasal değişim açısından en önemli 

                                                        
13 Hale H. a.g.e., P. 137-139. 
14 Way L. a.g.e., P. 231–261. 
15 Haluk Alkan, a.g.e., BAHAR 2012 / SAYI 61. 



 1059

politik güç devlet başkanı etrafında toplanan rantçı seçkinler olmasından dolayı oligarşik seçkinler 

grupları devletin güvenlik birimlerini, çeşitli bürokratik aygıtları kendi kontrolünde tutmak veya 

kendi adamlarını kadrolaştırmak için bir biriyle içten içe mücadele etmektedir. Devlet başkanı 

seçkinler arasındaki  böyle bir rekabeti kontrolünde tutuyor, onların arasında belli bir denge kuruyor 

ve aralarında hakem fonksyonu icra ediyor. Bununla birlikte, devlet başkanı seçkinl sürekli denetim 

altında bulundurmakta ve bu grupların herhangi birinden sisteme tehdit veya tehdit algısı 

oluştuğunda onlar tasfiye ediyor. Burada özellikle üzerinde durulması gereken bir husus, bu 

seçkinler kendi aralarında şiddetli bir rant kavgasına tutulmaktadır ve kendi aralarında da ittifaklar 

veya bloklar oluşturabilmektedir. Seçkinler arasındaki rant kavgası, gruplaşmalar bazen sistemin 

bizzat kendisini tehdit edebilecek boyuta uzanmakta, hatta bazıları sistem tarafından dışa atıldığında 

muhalefete dönüşerek liderin otoritesini tehdit edebilecek kadar ileriye gidebilmektedir. Sistem 

tarafından cezalandırılan bu tür seçkinler veya oligarşik gruplar bazı muhalif örgüt ve basını da 

finansal olarak destekleyerek, bütün imkanlarını lidere karşı kullanabilmektedir. Bundan dolayı 

devlet başkanı kendi kontrolündeki devletin bütün formel ve enformel olanaklarını, basını, 

ekonomik ve finansal gücünü ve nüfuzunu kullanarak bu tür grupları derhal tasfiye etmezse bunun 

sonu iktidar değişimine götüren darbe veya “renkli devrimlerle” sonuçlanma ihtimali 

bulunmaktadır.  

Bu noktada G. Hale böyle bir sürecin ülkelerin demokratikleşmesine katkı yapmayacağını, 

mevcut iktidarın devrilmesinden sonra, yeni yöneticilerin öncekilere benzer yönetsel eğilimler 

taşımaları nedeniyle ülkede köklü bir değişime gidilmeden, öncekine benzer süreçlerin yeniden 

yapılanabileceğinin altını çizmektedir.16 Örneğin, Kırgızistan’da devrimden sonra devrik lider 

Askar Akayev’e yöneltilen temel suçlama ülkeyi otoriterleştirmesi olmuştu. Halbuki, iktidara gelen 

yeni muhalefet lideri K.Bakiyev kendi iktidarı döneminde cumhurbaşkanının yetkilerini 

güçlendirerek kendisi de ülkedeki siyasal rejimi otoriterleştirmiş ve iktidar döneminde aile ve 

akrabalık bağlara, klanlara yaslanan patronal bir otoriter sistem oluşturmuştur.  

Bundan dolayı Post Sovyet coğrafyada yaşanan renkli devrimlerde iktidar değişikliklerinin 

meydana gelmesi patronal rejim koşullarında devlet başkanının seçkinler veya oligarşik gruplar 

arasındaki rant kavgasını kontrol edemeyişinden kaynaklanmıştır. Orta Asya ülkelerinde patronal 

yapı bazen seçkinler arasında çatışmaya yol açarak, siyasal istikrarsızlığa neden olurken, bazen de 

tam aksine siyasal bunalım ve istikrarsızlığı önleyici bir özelliğe sahip olduğu görülmektedir. Orta 

Asya’daki zengin yer altı kaynaklarına sahip Kazakistan ve Türkmenistan’da ve belli bir ölçüde 

Özbekistan’da seçkinler veya oligarşik gruplar bölgedeki zengin kaynakların üretimi ve 

                                                        
16 Hale, Henry E., “Democracy or Autocracy on the March? The Colored Revolutions as Normal Dynamics of Patronal 
Presidentialism”. Communist and Post-Communist Studies 39 (3), 2006, P. 305-329. 
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taşımacılığını yapan küresel şirketler ve onların arkasındaki küresel güçlerle belli bir çıkar ilişkileri 

ağı oluşturarak patronal sistemi belli bir ölçüde küresel güçlerin jeopolitik çıkarlarıyla örgüleyen bir 

karmaşık yapıya çevirmiştir. Bu ülkelerde enerji üretimi ve yatırımları rant mücadelesinin en 

önemli aracıdır ve seçkinler arasında çatışmaların yaşanmasına, hatta istikrara etki edebilecek 

konumdadır.   

Enerji üretimi ve yatırımları, enerji sektöründen elde edilen finansal kaynakların azınlık bir 

grubun denetiminde olması neticesinde bu husus çoğu durumda siyasal bir araç olarak 

kullanılmaktadır. Smith doğal kaynaklara sahip rantiyer devletlerin otoriter rejim üretmeye daha 

yatkın olduklarını belirtmektedir.17 Böyle ülkelerde devlet başkanı ve onun etrafındaki seçkinler 

elde edilen rantın yönetimi ve dağıtımı üzerinde söz sahibidir. Mali kaynaklar, seçkinlerin topluma 

ve siyasal hayata her yönüyle nüfuz edebilmelerini kolaylaştırır ve toplumdan özerk bir hale getirir. 

Böyle bir yapıyı bazı araştırmacılar neopatrimonyal bir yönetim ağıyla da açıklamaktadır.  

Neopatrimonyal devlette, siyasal kararlar kurumlar temelinde değil, kişisel ilişkiler, aile 

bağlılıkları ve devlet başkanları ve seçkinlere olan yakınlıkları temelinde alınmaktadır. Orta Asya 

ülkelerinde bu durum genelde aile-akrabalık ve bölgesel ilişkiler temelinde oluşmuş bulunan klanlar 

tarafından şekillendirilir.18 Böyle bir yapıyı bazı araştırmacılar “modern çarlık” rejimi olarak ta 

değerlendiriyor. Bu tür rejimi, şahsi liderliğe bağımlı, itaatin bir ideolojik temelden, karizmatik 

özelliklerden kaynaklanmadığı, daha çok istikrarsızlığa karşı duyulan korku ve liderin yakın 

çevresinde bulunmanın ve onunla işbirliği yapmanın sağladığı mevki ve ekonomik kazanımlara 

dayalı olduğu bir rejim tipidir. Kariyerler ve yönetsel pozisyonlar, lider tarafından aile üyeleri, aile 

dostları, işadamları ve iktidarın korunmasına yardımcı olan baskı araçlarını kullanabilen kişiler 

arasında paylaştırılmaktadır.19  

Batılı araştırmacılardan farklı olarak post Sovyet ülkelerinin siyaset bilimi uzmanları Orta 

Asya ülkeleri dahil olmak üzere Post Sovyet ülkelerindeki siyasal sistemleri farklı terimler ve 

yöntemler kullanarak açıklar. Kazakistan, Azerbaycan ve Rusya ve belli bir ölçüde Ukrayna ve 

Ermenistan’ı “taklitçi demokrasi” çerçevesinde değerlendirmektedir ki, bu ülkelerde demokratik 

yönetimin esas koşulları şeklen de olsa muhafaza edilmektedir ve uygulanmaktadır.20 Fakat, pratik 

siyasal hayatta yönetim belli bir seçkinler sınıfının kontrolündedir. Kırgızistan, Gürcistan ve 

Moldova “gayrıihtiyari demokrasiler” kategorisene dahil edilmektedir. Bu ülkelerde yönetici 

                                                        
17 Smith, Benjamin, “Oil Wealth and Regime Survival in the Developing World, 1960–1999”. American Journal of 
Political Science 48 (2) 2004, P. 232–246. 
18 Haluk Alkan, a.g.e., BAHAR 2012 / SAYI 61. 
19 Chehabi, Houchang ve Juan J. Linz (Ed.). Sultanistic Regime. Baltimore: Johns Hopkins University Pres. 1998, P. 7-
8.  
20 Я.Шимов. Осколки разбитого вдребезги. Волна демократизации разбилась о границы бывшего Советского 
Союза. 18 августа 2011 г. (http://www.gazeta.ru/comments/2011/08/18_a_3736585.shtml) 
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seçkinler arasındaki rekabet ortamında hiçbir seçkinler grubu siyasal hayata hakim olabilecek bir 

güce sahip değildir. Dolayısyla, bu ülkeler için demokrasi seçkinlerin politik hayatta güvenli 

yaşamlarını sağlayan yegane model olarak kabul edilmektedir. Tacikistan, Türkmenistan, 

Özbekistan ve Belarus “modern çarlık” sistemleri olarak değerlendirilmektedir ki, bu ülkelerde tek 

kişi iktidarı ne kanunlarla, ne de Sovyet döneminde olduğu gibi belli bir ideolojiyle 

sınırlanmamaktadır. 

Orta Asya ülkelerindeki siyasal sistemin ortak bir özelliği monomerkeziyetçiliktir. 

Monomerkeziyetçilik iktidarın bir kişide yoğunlaşması veya şahsileşmesi anlamına gelir. Elbette, 

Kırgızistan bundan istisnadır, çünkü burda parlamenter sisteme geçmenin politik koşulları 

mevcuttur. Ne var ki, burda da ülkenin tekrar tek kişi iktidarıyla otoriterleşme ihtimali 

bulunmaktadır.  

Orta Asya ülkelerindeki siyasal hayata dair bir diğer özellik şudur ki, burda bütün siyasal 

değişimlerin itici gücü Doğu Avrupa ülkelerinde olduğu gibi toplum değil, sadece ulusal seçkinler 

sınıfı olmaktadır. Orta Asya ülkelerinde yaşanan siyasal süreçler, reformlar hepsinin en temel 

aktörü bu ülkelerdeki seçkinler sınıfıdır. Dolayısıyla, Orta Asya ülkelerinde bağımsızlığın 20 yılı 

belli bir ölçüde ulusal seçkinler sınıfının oluşması ve iktidarlarının pekişmesinin dönemecidir. 

 

Devlet başkanlarının siyasal gücü ve meşrulaşma süreci  

 

Orta Asya ülkelerinde bağımsızlığın gerçekleşmesinin ardından siyasette iki önemli 

değişiklik süreci yaşanmaya başladı. Bunlardan biri, siyasal kurumların yenilenmesi ve 

dönüştürülmesi ile halkın bunları kavraması ve benimsemesi dönemidir. Diğeri ise, siyasal elitin, 

yönetici sınıfın yaşadığı dönüşümdür. Bu ikisinin sosyalist dönemden en azından izlenen kurallar ve 

gündemdeki uygulamalar açılarından farklılaşmaları önemlidir. Bu iki öğenin bağımsızlık 

aşamasında ve ertesinde yaşadıkları dönüşüm ve değişim, Orta Asya’nın bugünkü durumunu da 

belirlemektedir.   

Orta Asya ülkeleri bağımsızlıklarını kazandıklarında Kommünist Parti Birinci Sekreteri daha 

sonra devlet başkanı unvanıyla yönetimi ellerinde bulunduran liderler, iktidar sahipleri, kuvvetli 

liderler olarak Sovyet döneminde kommünist partinin yönetim aygıtlarından çıkmış şahıslardır. 

Parti kademelerindeki yönetim tecrübeleri dışında Orta Asya’nın bütün liderleri toplum 

tarafından da güçlü bir desteğe sahiptiler. Burda özellikle belirtilmesi gereken bir husus şudur ki, 

Sovyet döneminde parti yönetim kadrosunun zirvesine çıkmak büyük bir liderlik kabiliyet, başarılı 

bir yöneticilik tecrübe gerektiriyordu. Çünkü, Sovyet yönetim sisteminde yönetici kadrolar çok sert 

bir eleme, rekabetten geçerek parti yönetiminin zirvesine çıkabiliyordu.  
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Orta Asya ülkeleri liderleri böyle bir ortamda karizmatik liderler olarak devletin zirvesine 

gelmişlerdir. Başka bir değişle, ülkeler bağımsızlıklarını ilan ettiklerinde iktidarda olan başkanlar 

toplumun da benimseyip kabullendiği, devlet bürokrasisinin tam desteğine sahip, tecrübeli, güçlü 

yöneticilerdir. Devlet başkanları parti içinde ve Sovyet yönetim aygıtlarında elde ettikleri tecrübe ve 

deneyim, toplumsal ve bürokrasi desteği sayesinde bağımsızlık sonrası dönemde yaşanan kargaşa 

ve kriz döneminde ülkelerini başarıyla yönetebildi. Bu bakımdan iktidarın meşrulaşması sürecinin 

nasıl gerçekleştiğini incelemek önemlidir.   

Orta Asya ülkeleri liderleri bağımsızlık sonrası kendi iktidarlarını aşamalı olarak 

meşrulaştırdı. Devlet başkanları ilk etapta devlet bürokrasisinin desteğini alarak, yönetim aygıtlarını 

bütünüyle kontrol altına aldıktan sonra devletin bürokratik ve finansal kaynaklarını, devlet 

kontrolündeki basını seferber ederek demokratik usullerlerle ilk kez genel seçimler yapmışlar ve 

halk tarafından seçilmişlerdir. 

Mesela, Özbekistan’da İslam Kerimov 24 Mart 1990 tarihinde Özbekistan Büyük Meclisi 

toplantısında cumhurbaşkanı olarak seçilerek, devlet bürokrasinin desteğini almıştır. 

Cumhurbaşkanlığı genel seçimleri bir buçuk sene geçtikten sonra Aralık 1991’de yapılarak 

Kerimov Cumhurbaşkanı olarak ikinci kez, bu sefer halk tarafından seçilmiştir. 

Nursultan Nazarbayev Kazakistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak 

Büyük Meclis tarafından 24 Nisan 1990’da seçilmiş ve 1 Aralık 1990’da genel seçimlerde tekrar 

Cumhurbaşkanı olarak halk tarafından seçilmiştir. 

27 Ekim 1990’da Kırgız Büyük Meclisi sıradışı toplantısında Askar Akayev’i Kırgızistan’ın 

Cumhurbaşkanı olarak seçmiş ve Ekim ayında genel seçimler yapılarak tekrar halk tarafından 

seçilmiştir.  

Tacikistan’ın ilk Cumhurbaşkanı Kahar Mahkamov 30 Kasım 1990’da Tacikistan Büyük 

Meclisi tarafından Cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı makamı sona 

erdirilmiş ve 1992 yılının Kasım ayında Tacikistan’ın yeni lideri İmamali Rahmonov Büyük Meclis 

Başkanı olarak seçilmiştir. 24 Kasım 1994’te Tacikistan’da Cumhurbaşkanlığı için genel seçimler 

yapılarak İmamali Rahmonov Cumhurbaşkanı olarak halk tarafından seçilmiştir. 

Bu durum sadece Türkmenistan’da farklı olmuştur. 27 Ekim 1990’da Türkmenistan Büyük 

Meclis Başkanı Saparmurat Niyazov doğrudan genel seçimlere katılarak Cumhurbaşkanı görevine 

başlamıştır. Böylece, Orta Asya ülkelerinde Cumhurbaşkanlığı müessesesinin oluşması ile genel 

seçimler arasında belli bir zaman geçtiği görülüyor ve bu durum sadece Türkmenistan’da aynı anda 

gerçekleşmiştir.  

Ülkeler başkanlık sistemini ve Cumhurbaşkanlığı makamını oluşturduktan sonra liderler 

yüksek orandaki halk ouyuyla devlet başkanı seçildiler. Bu bakımdan seçimler zaten iktidar sahibi 
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olan liderlerin kendi iktidarlarını yasal olarak meşrulaştırmaları doğrultusunda bir anlam kazanmış 

ve işlev görmüştür.21 

 

Devlet Başkanlarının görev süresini uzatma mekanizmaları    

 

Post Sovyet ülkelerinde iktidar değişimi ve bunun siyasal istikrara etkisi açısından devlet 

başkanlarının yeniden seçilme veya görev süresini uzatma mekanizması önemle incelenmelidir.  

Orta Asya ülkelerinde devlet başkanları kendi görevlerini uzun yıllar sürdürebilmelerine 

olanak sağlayan elverişli iç ve dış siyasal şartlara sahip olmalarına rağmen ve bunu daha basit 

yollarla örneğin, monarşi sistemi kurmak, halk tarafından değil, Parlamento tarafından seçilme veya 

genel seçimlerde başka başkan adaylarının katılmasını tamamen ortadan kaldırma yolları varken ve 

buna siyasal olarak muktedirken şeklen de olsa demokratik genel seçimlerle görevini yeniden 

başlamayı veya referandumlarla süresini uzatmayı tercih etmektedirler. Bu bakımdan Orta Asya’lı 

liderler şeklen de olsa demokratik formatın dışına çıkmamaya özen göstermektedir. Bu doğrultuda 

sık sık Anaysal reformlar, erken seçimler, referandumlar yapılmaktadır. Türkmenistan’da 

Niyazov’un bir ömürlük Cumhurbaşkanlığı istisna edilirse ki, Niyazovtan sonraki Türkmen lideri 

bu hükmü kaldırarak Cumhurbaşkanı görevine seçimle gelmeyi tercih etmektedir, Orta Asya 

ülkelerinde genelde bütün liderler seçimler veya referandumlarla iktidarlarını pekiştirmektedir.  

Örneğin, Özbekistan’da Mart 1995’te Cumhurbaşakanı’nın görev süresini uzatmayla ilgili 

referandum yapılmış ve netice itibariyle Kerimov’un görev süresi 2000 yılına kadar uzatılmıştır. 

Ocak 2000 yılında Kerimov tekrar genel seçimlere giderek devlet başkanı olarak seçildi. İki sene 

sonra yine bir referandum yapılarak devlet başkanının görev süresi 5 yıldan 7 yıla uzatılarak 

Anayasa’da öngörülen bir şahsın sadece iki kere devlet başkanı olarak seçilme hakkına dair yasal 

engeli atlatan Kerimov’a yeni Anayasa boyunca 7 senelik olmak üzere tekrar iki kez devlet başkanı 

olarak seçimlere katılma yolu açılmıştır.  

Kırgızistan’da Cumhurbaşakanı’nın görev süresini uzatmayla ilgili referandum Ocak 

1994’te yapıldı ve Akayev’in görev süresi uzatıldı. 1998 yılında Anayasa Mahkemesi ona üçüncü 

kez seçimlere katılma hakkı tanıdı ve 2000 yılında Akayev yine 5 yıl süreye Cumhurbaşkanı olarak 

seçildi. Ne var ki, 2005 yılında gerçekleşen ve “kadife devrim” olarak adlandırılan iktidar 

değişimiyle Akayev’in 15 senelik iktidar dönemi tamamlandı. 

Tacikistan’da Eylül 1999’da Cumhurbaşkanlığı genel seçimlerinden önce Anayasal 

değişiklikler için referandum yapıldı ve Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıldan 7 yıla uzatıldı. 

                                                        
21 Н.Борисов. «Переворот», «преемник» или выборы. Перспективы института выборов на территории бывшего 
СССР. 12 ноября 2010 г. (http://www.gazeta.ru/science/2010/11/12_a_3436821.shtml) 
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2003 yılının Haziran ayında tekrar Anayasa değişikliği ile ilgili referandum yapılarak Rahmonov 

yine iki kez seçimlere katılma hakkına sahip oldu. Böylece, teorik olarak devletin başında 2020 

yılına kadar bulunma hakkına sahip olmuştur. 

Türkmenistan Devlet başkanı S. Niyazov’un görev süresi 1994 yılının Ocak ayında yapılan 

referandumla 2002 yılına kadar uzatılmıştır. 1999 yılının Aralık ayında Halk Meclisi (Halk 

Maslahatı) Niyazov’un istisnai durumu ile ilgili karar almış ve onun sınırsız olarak devlet başkanı 

olma hakkını ve hayatı boyunca Türkmenistan Cumhurbaşkanı olarak kalacağını ilan etmiştir. 

Kazakistan’da 1995 yılında Nursultan Nazarbayev’in görev süresini 2000 yılının 1 Aralık 

tarihine kadar uzatan referandum yapıldı. 10 Ocak 1999 yılında Cumhurbaşkanlığı için erken 

seçimler yapılarak N. Nazarbayev tekrar seçildi. Ayrıca, 2007 yılında yapılan Anayasa 

değişiklikleriyle birlikte “İlk Cumhurbaşkanı” sıfatıyla N. Nazarbayev’in istisnai olarak seçimlere 

sınırsız olarak katılma hakkı tanınmıştır.  

Orta Asya ülkeleri liderleri genelde Cumhurbaşkanı görev süresini uzatmanın denenmiş 

yönetmelerini kullanmayı tercih ediyor ve bunu da Anayasal reformlar veya referandumlar 

aracılığıyla yapıyorlar. Bazen liderler toplumsal destek ve elverişli iç ve dış politik koşullara, sahip 

oldukları imtiyazlı haklara rağmen seçimlerle işbaşına gelmeyi tercih ediyor. Örneğin, Kazakistan 

Cumhurbaşkanı N. Nazarbayev Ocak 2011 yılında Parlamento’nun onayı ve 5 milliyon vatandaşın 

destek imzasına (aslında yasal olarak 250 bin vatandaşın destek imzası yeterliydi) rağmen kendi 

görev süresini 2020 yılına kadar uzatmayla ilgili referandum yapmaktan vazgeçmiş ve Anayasa 

normları ve demokratik prensiplere dayandırarak seçim yapmaya karar verdi ve tekrar 

Cumhurbaşkanı olarak seçildi. 

Böylece, Orta Asya ülkelerinde şeklen de olsa demokratik görünüme sahip siyasal bir 

gelenek oluştu. Ne var ki, seçimler ve referandumlarla iktidar değişimi teorik olarak kolay 

gözükmesine rağmen bu ülkelerde devlet başkanlarının iktidarları aynen devam etmektedir. Orta 

Asya cumhuriyetlerinin liderleri geniş bir toplumsal desteği de yanlarına alarak politik hayatta uzun 

ömürlü idareciler olmuşlardır. Örneğin, Nursultan Nazarbayev – 22 sene, İmamali Rahmon - 19 

sene, İslam Kerimov – 22 sene, Askar Akayev – 15 sene, Saparmurat Niyazov – 16 sene 

Cumhurbaşkanı görevini yaptı. 

Burda belirtilmesi gereken bir husus Orta Asya ülkeleri liderlerinin bu kadar uzun süre 

devletin zirvesinde olmaları sadece bağımsızlıktan sonraki döneme mahsus bir durum değildir. 

Uzun dönem iktidar olmak Sovyet döneminden itibaren süregelen bir siyasi gelenektir. Örneğin, 

mevcut lider N. Nazarbayev’tan önceki Dinmuhammed Kunayev Kazakistan’ı yaklaşık 30 sene 

idare etmiştir. D. Kunayev Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Başkanı görevini 

(1955-1960, 1962-1964) yıllarında yaptı ve Kommünist Parti Merkez Komitesi Birinci Sekreteri 
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görevini (1960-1962, 1964-1986) yapmıştır. Turdakun Usubaliyev Kırgızistan Sovyet Sosyalist 

Cumhriyeti Birinci Sekreteri olarak 24 sene (1961-1985) görev yaptı. Cabbar Rasulov Tacik Sovyet 

Sosyalist Cumhriyeti Kommünist Parti Merkez Komitesi Birinci Sekreteri görevini 20 sene (1961-

1982) yürüttü. Muhammednazar Gapurov Türkmen Sovyet Sosyalist Cumhriyeti Kommünist Parti 

Merkez Komitesi Birinci Sekreteri görevini 26 sene (1969-1985) yapmıştır. Şaraf Raşidov Özbek 

Sovyet Sosyalist Cumhriyeti Kommünist Parti Merkez Komitesi Birinci Sekreteri görevini 24 sene 

(1959-1983) yapmıştır. Böyle bir tabloyu diğer Sovyet ülkelerinde de görmek mümkündür. 

Örneğin, İvan Bodyul Moldova Sovyet Sosyalist Cumhriyeti Kommünist Parti Merkez Komitesi 

Birinci Sekreteri görevini 20 sene (1961-1980) yaptı. Petr Maşerov Belarus Sovyet Sosyalist 

Cumhriyeti Kommünist Parti Merkez Komitesi Birinci Sekreteri görevini 15 sene (1965-1980) 

yaptı. Yohannes Kebin Estonya Sovyet Sosyalist Cumhriyeti Kommünist Parti Merkez Komitesi 

Birinci Sekreteri görevini 28 sene (1950-1978) yaptı. Vasili Mjavanadze Gürcü Sovyet Sosyalist 

Cumhriyeti Kommünist Parti Merkez Komitesi Birinci Sekreteri görevini 19 sene (1950-1978) 

yaptı. Sovyet döneminden devam eden bu gelenek çoğu post Sovyet ülkesinde artık geçersiz 

kalmıştır. Ne var ki, bu gelenek Orta Asya ülkelerinde Asya’lı yönetim gelenekleriyle de 

harmanlanarak aynen devam etmektedir.  

 

İkidar değişimi ve istikrar 

 

Orta Asya ülkelerindeki mevcut koşullarda liderlerin başarısı, siyasal ve ekonomik istikrarın 

sağlandığı söz konusu olmasına rağmen mevcut devlet başkanlarından sonraki dönem hakkında, 

siyasal istikrarın sağlanıp sağlanamayacağı konusunda herhangi bir öngörüde bulunmak zordur. Bir 

sonraki seçimde mevcut devlet başkanları tekrar seçimi kazansa bile bu ülkelerin bundan sonraki 

durumunun nasıl olacağı sorusu yine hep gündemde kalmaya devam edecektir. Çünkü, Orta Asya 

ülkelerinin çoğu lideri için objektif nedenlerden ötürü bu seçimler onların son seçimleri olacaktır. 

Belki de, diğerlerine göre daha genç yaşta olan Kırgızistan ve Türkmenistan liderlerinin daha fazla 

seçime katılma imkanı olsa bile, liderlerin değişmesi Orta Asya ülkeleri için en önemli siyasal 

istikrar sorunu olarak kalmaya devam edecektir. Daha da önemlisi, iktidar değişimi yaşandıktan 

sonra Orta Asya ülkelerinin iç ve dış politikada kendi istikametini koruması, siyasal sistemin 

devamı ve istikrarın sağlanması muğlaktır.  

İktidar değişimi sırasında istikrarın korunması açısından yönetici seçkinler (oligarşik 

gruplar) veya klanlar arasındaki muhtemel iktidar çatışması devletin güvenliği açısından tehlike 

oluşturuyor. Çünkü, Orta Asya ülkelerinde siyasal hayatın temel aktörleri olan oligarşik gruplar 

veya klanlar arasındaki dengeyi bizzat devlet başkanları sağlamaktadır. Bu bakımdan iktidar 
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değişimi sürecinde oligarşik gruplar veya klanlar arası çatışma siyasal sistemin iflas etmesi veya 

devlet krizi doğurma potansiyeline sahiptir. Zengin enerji kaynaklarına sahip ve çeşitli küresel 

güçlerin jeopolitik çıkarlarıyla angaje olan klanlar arası çatışma ülkenin parçalanmasıyla 

sonuçlanabilecek vahim bir güvenlik ve istikrar sorunu olmaktadır.22 

Orta Asya ülkeleri olağanüstü durumlar, devlet başkanlarının aniden hayatını kaybetmesi 

durumlarında iktidar değişimi sürecinin nasıl işleyeceği konusunda hiçbir deneyime ve kurumsal 

mekanizmalara sahip değildir. Bağımsızlıktan sonra devlet başkanları yönetici seçkinler ve klanlar 

arasında belli bir denge oluşturmuştur. Fakat, ani bir iktidar boşluğu hasıl olduğunda oligarşik 

gruplar ve klanlar nasıl bir tutum izleyeceğini öngörmek güçtür. Çünkü, böyle bir durumda denge 

ve istikrarı sağlayacak demokratik mekanizma, ideolojik veya hukuki zemin yoktur. 

Batılı araştırmacılar Orta Asya ülkelerindeki siyasal istikrarsızlığın ve güvenliğin en zayıf 

noktası olarak bu faktörü ileri sürmektedir. Ani bir iktidar değişimi durumunda klanlar arasındaki 

çatışma sokaklara taşması durumunda Kırgızistan, Ukrayna veya Gürcistan’daki renkli devrimlerin 

tekrarlanma ihtimali öne sürülmektedir. Fakat, 2006 yılında Türkmenistan’da olduğu gibi iktidar 

değişimi klanlar arasında çatışma doğurmadan yumuşak bir geçiş yapabilir.23 Orta Asya ülkelerinde 

devlet başkanlarının beklenmedik hadiselere maruz kalarak görevini yapamaz hale gelmesi 

durumunda iktidar değişimi sürecini belirleyen temel etken ülkelerdeki yasal düzen değil, 

seçkinlerin alacağı tavır, kendi aralarında sağlayacağı konsensus olacaktır.  

Orta Asya’da iktidar değişimi meselesi sadece bu ülkelerin iç politik sorunu olmakla 

kalmıyor, bölgeyle çıkar ilişkileri olan küresel güçlerin de endişeyle izlemekte olduğu bir durum 

haline gelmiştir. Çünkü, mevcut liderleden sonraki dönemde enerji politikalarının devamı, ülkelerin 

jeopolitik tutumlarının değişip değişmeyeceği konusu hem Rusya’yı, hem Çin’i hem de ABD başta 

olmak üzere Batılı güçleri derinden endişelendirmektedir. Bu bakımdan stratejik olarak Orta 

Asya’nın en önemli iki ülkesi Özbekistan ve Kazakistan’ın geleceği büyük bir öneme sahiptir. 

Türkmenistan’da devlet başkanının değişimi ülkenin iç ve dış politik koşullarında herhangi 

bir köklü değişim getirmeden ve en önemlisi ülkenin istikrarı sarsılmadan yumuşak bir geçiş süreci 

yaşadı. Türkmenistan’da S.Niyazov’tan sonra yönetici seçkinler iktidar ve mülkiyet paylaşımı 

konusunda hızlı konsensus sağlayarak çatışmayı önlemiştir. Ayrıca, ülkedeki enerji kaynaklarının 

üretimi ve dış piyasalara ulaşımı konusunda çıkarları olan küresel oyuncular de bu yeni değişimin 

istikrarlı bir şekilde gerçekleşmesinde belli bir ölçüde etkili olmuşlardır.  

Orta Asya ülkeleri arasında Tacikistan’da iktidar değişimi süreci bağımsızlığın ilk 

arefesinde yaşandı. Ülkeyi yöneten seçkinler ve klanlar arasında herhangi bir grubun hakimiyet 

                                                        
22 Я.Шимов. a.g.e., (http://www.gazeta.ru/comments/2011/08/18_a_3736585.shtml) 
23 Скотт Радниц. В ожидании арабской весны. Foreign Policy. 17 февраля 2012 года 
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sağlayabilecek üstünlüğünün olmayışı çatışmayı derinleştirdi ve iç savaşa çevirdi. Klanlar arası 

çatışmada belli bir seviyeden sonra bir taraf İslami kesimin desteğini de yanlarına alarak iç savaşın 

dini boyutunu ön plana çıkardı. Kırgızistan ise Orta Asya ülkeleri arasında ilk “demokrasi adası” 

olma unvanıyla en çok iktidar değişimi tecrübesine sahip ülkedir. Ne var ki, Kırgızistan bu 

özelliğinden dolayı bölgedeki en istikrarsız siyasal sisteme sahip bir ülke konumundadır. 

Orta Asya’nın en büyük iki ülkesi Özbekistan ve Kazakistan’da bağımsızlıktan itibaren 

iktidar değişimi yaşanmadı ve devlet başkanları değişmedi. Seçkinler, klanlar Niyazov’tan sonraki 

Türkmenistan gibi kendi aralarında konsensus sağlayabilecek mi, yoksa Akayev’ten sonraki 

Kırgızistan gibi çatışma, hatta renkli devrimler mi yaşanacak bunu öngörmek güçtür. Ülkenin 

geleceği ve istikrarı açısından iktidar değişimi sürecinin bir şahsın değişmesi olarak mı veya rejimin 

değişimi olarak mı gerçekleşeceği konusu önemlidir. Rejimlerin değişmesi durumunda ülkelerdeki 

siyasal sistem, iç ve dış politika da köklü değişime uğrayarak derin toplumsal ve sosyal etkiler 

doğuracaktır. Bundan dolayı mevcut liderlerin kendileri iktidardan şu yada bu şekilde gittikten 

sonra “mirasçı” hazırlamaları (Yeltsin’in Putin’i, Heydar Aliev’in İlham Aliyev’i mirasçı olarak 

bırakması gibi) ülkelerde derin çatışma ve istikrarsızlığı öneleme açısından ehemmiyet 

kazanmaktadır. 

Ne var ki, Orta Asya ülkelerinde yönetim şeklinin demokratikleşme yönünde köklü bir 

değişime uğrayarak Doğu Avrupa ülkelerinde yaşanan değişimin tekrarlanması imkansızdır. Bunun 

için elverişli siyasal, ekonomik ve sosyal zemin oluşmalıdır. Kazakistan ve Özbekistan’da iktidar 

değişimi süreci sadece şahısların değişmesi şeklinde gerçekleşerek köklü bir rejim değişikliği 

yaşanmaz. Orta Asya ülkelerinin iç hem dış siyasal koşulları açısından bu en gerçekçi ihtimaldir. 

Orta Asya ülkelerinde iktidar değişimi sürecinde istikrarsızlığa neden olabilecek bir başka 

faktör de, toplumu ve ulusu yönlendirebilecek ideolojinin yokluğudur. Ülkelerdeki bu boşluğu son 

yıllarda bazı radikal dini akımlar iyi kullanmaktadır. Bu hususu bizzat rejime yönelik bir tehlike 

olarak algılayan yöneticiler son yıllada dini sahada çok sert devlet politikası sürdürmeye başladı. Bu 

husus İslami akımları daha da radikalleştirebilir veya siyasallaşmasına yol açabilir. Örneğin, 

bugünde Tacikistan’da İslami muhalefet şimdiden mevcut rejim için gerçek bir rakip durumuna 

gelmiştir. Bu husus yani, siyasal İslamın iktidar mücadelesi orta ve uzun vadede Orta Asya’nın 

diğer ülkelerinde meydana gelme potansiyele sahiptir.24 

İktidar değişim sürecinde önemli olan bir diğer husus yeni siyasal rejimin iç ve dış 

meşruiyeti sorunudur. Dış meşruiyet, yeni siyasal rejimin uluslararası topluluk ve daha da önemlisi 

                                                        
24 Экспертный опрос «Проблема преемственности власти в Казахстане». ОФ «Стратегия», март 2012 г. 
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küresel güçler tarafından kabul edilmesidir. İç meşruiyet ise, yeni rejimin seçkinler sınıfı tarafından 

bütünüyle kabul edilmesi ve belli bir ölçüde halk tarafından benimsenmesidir.  

Post Sovyet ülkelerindeki siyasal rejimleri analiz ederken G. Hale’nin ortaya koyduğu 

konsept gerçek durumu daha iyi yansıtmaktadır. Bu konsepte göre rejimlerin istikrarı devlet 

başkanlarının seçkinler üzerinde tam kontrol sahibi olmasına doğrudan bağlıdır. Gürcistan, Ukrayna 

ve Kırgızistan’da renkli devrimlere yol açan önemli faktör liderlerin seçkinler üzerinde kontrolü 

kaybetmesidir.25 

G. Hale’nin patronal başkanlık konseptine göre liderin bütün seçkinler arasında kontrolü 

kaybetmesini açıklayan en önemli husus, seçkinler arasındaki ilişkilerde denge unsuru olma 

pozisyonunu kaybetmesidir. Hale’nin öne sürdüğü gibi, lider seçkinler arasındaki ilişkilerde her 

grubun çıkarlarını eşit düzeyde gözeterek, rejimin istikrarını koruyan bir hakem konumundadır.26  

Böylece Hale’nin patronal başkanlık konseptine göre, “renkli devrimler” üç faktörle 

açıklanmaktadır: 1. Bütün renkli devrimler patronal başkanlık rejimlerinde ortaya çıkmaktadır; 2. 

Devrimler işbaşındaki liderler seçkinler arasında etkisiz kalarak görevini bıraktığında ortaya 

çıkmaktadır; 3. Post Sovyet ülklerinde devrimler devlet başkanının veya mirasçısının (açıklanmışsa) 

popülaritesi zayıf olan veya önemli eksikllikler bulunan yerlerde meydana gelmiştir;27 Bunun 

dışında iktidar değişimi sürecinde ülkede istikrarsızlığın veya devrimin yaşanmasına aşağıdaki tört 

faktör de etki etmektedir: 1. Siyasal sistemde kaynakların paylaşım şekli; 2. Toplumda şiddetin 

seviyesi ve güvenlik birimlerinin hazırlık seviyesi; 3. Seçkinler sınıfının tarihsel ve ekonomik 

olarak parçalanmışlık seviyesi; 4. Muhalefetin örgütlenme seviyesi; 

Genelde seçkinler arasındaki mücadele ve çatışma çok çeşitli şekilde yaşanır. Onların 

arasındaki çatışmanın şekli nasıl olacağı konusu birçok faktöre bağlıdır. Post Sovyet coğrafyadaki 

siyasal değişimleri inceleyen Rusya’lı siyaset bilimci V. Gelman seçkinlerin tavırlarını belirlemede 

iki hususun önemine işaret etmektedir. 1. Seçkinler arasında kaynakların paylaşımı; Bu bakımdan 

özelleştirmelerin nasıl yapıldığı ve onun sonuçları önemlidir. 2. Siyasal sistemde şiddetin seviyesi 

veya liderin kendi muhaliflerini tasfiye etmede hangi ölçüde siyasal şiddete başvurabileceği 

hususudur.28 İşte bu faktörler çerçevesinde lider ile seçkinler arasındaki ilişki şekillenmektedir. 

BDT ülkelerinin hepsinde şu yada bu şekilde seçkinler arasında “kartel anlaşması” şeklinde ilişki 

biçimi mevcuttur. Devlet başkanı seçkinler arasındaki ilişkilerde denge unsuru olma pozisyonunu 

                                                        
25 Прокофьев А. В., Институциональные факторы трансформации политических режимов Грузии, Киргизии и 
украины (начало 2000-х годов), http://www.politex.info/content/view/699/ 
26 Hale H., Regime Cycles. Democracy, Autocracy, and Revolution in Post-Soviet Eurasia // World Politics. 2005. Vol. 
58. N 10. P. 133–165. 
27 Хейл Г., Президентский режим, революция и демократия // Pro et Contra. 2008. № 1. С. 12. 
28 Gel'man V. Out of the Frying Pan, Into the Fire? Post-Soviet Regime Changes in Comparative Perspective // 
International Political Science Review. 2008. Vol. 29. N 2. P. 157–180. 
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kaybettiğinde de çatışma başlamaktadır. Çatışmanın sokaklara taşması durumunda ise renkli 

devrimlerin yaşanması kuvvetle muhtemeldir.  

Patronal başkanlık sisteminde devlet başkanlarının elini güçlendiren ve seçkinlerin 

isteklerini karşılama imkanları sağlayan bir diğer husus ekonomik kaynakların paylaşımıdır. 

Bundan dolayı zengin enerji veya doğal kaynakların olduğu ülkelerde muhalif seçkinlerin sayısı 

oldukça azdır ve bu husus liderin elini güçlendirmektedir. Bu bakımdan, “renkli devrimler” 

meydana gelen ülkelerin hepsi zengin doğal kaynakları olmayan ülkelerdir. Enerji kaynaklarından 

akan gelir ile rejimlerin güçlenmesi arasında doğrudan orantılı bir ilişki söz konusudur.29  

Orta Asya ülkelerinde belli bir ölçüde yönetici seçkinler arasında bölgecilik, kabilecilik ve 

etnik köken itibariyle parçalanmışlık durumu söz konusudur. Örneğin, Kırgızistan’daki renkli 

devimler belli bir ölçüde kuzey ile güneyli seçkinler arasındaki iktidar ve rant çatışmasının sonucu 

olmuştur. Kırgızistan’da Sovyet döneminden itibaren kzueyliler siyasal hayatta etkin olmuştur. 

Sanayileşmiş kuzeye göre ülkenin güneyi daha çok geleneksel toplum yapısını andıran tarıma dayalı 

bir bölgedir. Bölgecilik temelli seçkinlerin iktidar çatışması ülkeyi devrime sürüklemiştir. 

Kazakistan’da da seçkinler arasında bölgecilik ve kabilecilik esasında bölünme mevcut olmasına 

rağman siyasal hayatta belirleyici bir etkiye sahip değildir. Bu durum Tacikistan, Türkmenistan ve 

Özbekistan için de geçerlidir.  Ne var ki, seçkinler arasındaki bölünmüşlük Kazakistan ve 

Kırgızistan’da bazen küresel güçlerin jeopolitik çıkarları açısından meydana gelmektedir. Bu 

hususta bahis mevzu olan ülkelerde seçkinler arasında “Rusya yanlıları”, “Çin yanlıları” ve “Batı 

yanlıları” olmak üzere temel üç istikamette gruplaşma görülmektedir. Seçkinler arasında bu tür 

bölünmüşlük ülkelerin parçalanmasını bile doğuracak vahim bir potansiyele sahiptir. Fakat, mevcut 

durumda böyle bir bölünmüşlük siyasal hayata yön verecek kadar kutuplaşmış, keskinleşmiş, 

olgunlaşmış değildir. Bu sadece ülkelerin istikrar ve güvenliği açısından zayıf bir ihtimal olsa da 

potansiyel bir tehlike olduğunu belirtmek gerekir.     

 

Sonuç 

 

Günümüzün çağdaş dünyasında herhangi bir ülkenin siyasal istikrarını belirleyen önemli 

hususlardın biri, hiç şüphesiz, iktidar değişimi sürecidir. Özellikle, böyle bir süreç demokratik 

olmayan, fakat, şeklen demokratik kalıplarla idare edilen ülkelerdeki otoriter liderlerin değişimi 

sırasında oldukça ağır bir siyasal krize dönüşme olasılığını taşımaktadır. Bütün politik hayatın 

kontrolünü elinde tutan, seçkinler arasındaki siyasal çatışmayı dengeleyici bir hakem rolünü 

                                                        
29 Smith B. Oil Wealth and Regime Survival in the Developing World, 1960–1999 // American Journal of Political 
Science. 2004. Vol. 48. N 2. P. 232–246. 
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üstlenen otoriter liderlerin hayattayken iktidarı başka birine devretmesi oldukça güçtür. Bu 

bakımdan otoriter rejimlerin iktidar değişimi süreçlerini istikrarlı bir şekilde geçiştirme 

mekanizmalarına sahip olduğunu söylemek güçtür.  

Orta Asya ülkeleri dahil olmakla birlikte çoğu post Sovyet ülkesi Sovyet yönetim sistemini 

ortadan kaldırmak yerine yeni şartlara göre modernleştirmektedir. Başka bir değişle, “neo-Sovyet” 

diyebileceğimiz yönetim şekli oluşmaktadır. Orta Asya ülkelerinde bu yeni sistem belli bir ölçüde 

Asya gelenekleriyle donatılmış, ulusal değerlere ağırlık verilmiş, Batılı demokrasilerin kalıplarıyla 

şeklen geliştirilmiş ve fakat, esasında Sovyet yönetim sistemi ağırlıklı bir karmaşık biçim almıştır. 

Yeni Anayasalar kabul edilerek Batı ülkelerindeki gibi Parlamentolar kurulmuştur. Ne var ki, Orta 

Asya ülkelerindeki siyasal hayatta Parlamento siyasal değişimleri belirleyen etkin bir kurum 

değildir. Siyasal hayatın belirleyici gücü devlet başkanı ve onun etrafındaki seçkinler veya oligarşik 

gruplardır. 

Orta Asya ülkeleri bağımsızlık elde ettikten sonra çok ağır ekonomik, sosyal, kültürel kriz 

yaşadı, etnik sorunlala mücadele etmek zorunda kaldı. Bütün bu hususlara ilave olarak Batı 

ülkeleriyle olan ilişkilerin neticesi olarak çok şiddetli demokratikleşme talepleriyle karşı karşıya 

kaldı. Bütün bu sorunlarla baş edebilmenin alışılmış yolu ve yönetemi olarak Sovyet döneminden 

miras kalan otoriter yönetim sistemini geliştirerek, güçlü bir liderin etrafında toplanan seçkinler ve 

bu yönetici seçkinler sınıfının önderliğinde yürütülen ekonomik, siyasi reformlar ortaya çıktı. 

Liderin etrafında toplanan seçkinler yapılan özelleştirmeler sonucu siyasal hayat yö verecek büyük 

oligarşik gruplar olarak Orta Asya’daki siyasal hayatın şeklini değiştirdi. Buna paralel olarak, 

cumhurbaşkanı otoritesine bağımlı bir siyasal kurumsallaşma süreci bağımsızlığın ilk yıllarındaki 

siyasal değişime rengini verdi. Orta Asya ülkelerinde seçim sistemleri elemeci bir modelle 

yapılandı. Böylece, parlamentolar devlet başkanına tamamen bağımlı, liderin otoritesine olan 

dokunulmazlığa tümüyle saygılı olmakla birlikte seçkinlerin liderin çizdiği çerçevede bir biriyle 

rekabet edebileceği bir siyasal kurum olarak faaliyet göstermeye başlamıştır. Sovyetlerden kalan 

otoriter yönetim yapısı Orta Asya ülkelerinde piyasa ekonomisi reformları, daha doğrusu 

özelleştirmeler sayesinde seçkinler arasındaki rant paylaşımı neticesinde rantiyer bir sistem 

niteliğini almıştır.  

Bağımsızlıktan günümüze Orta Asya cumhuriyetlerinde iktidar değişimi süreçleri hep 

rejimlerin güvenlik ve istikrar sorunu olarak ele alınmaktadır. İktidar değişimini sağlayan hukuki 

zemin, demokratik mekanizmalar ve siyasal tecrübe eksikliği Orta Asya ülkelerindeki siyasal 

rejimler için tehlike olarak algılanmaktadır. Bu tehlikeni daha da derinleştiren ülkelerde farklı 

seviyelerde de olsa bölgecilik, etnik köken ve küresel güçlerin destekçiliğini temel alan seçkinler 
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arasındaki çatışma potansiyelinin mevcudiyetidir. Bu bakımdan iktidar değişimi Orta Asya 

ülkelerinin en önemli güvenlik ve istikrar sorunu olma önceliğini hep koruyacaktır.  
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BÖLGESEL VE ULUSAL GÜVENLİK BAĞLAMINDA KAZAKİSTAN-İRAN 

İLİŞKİLERİ: TARTIŞILAN KONULAR VE ARADAKİ SORUNLAR 

 

Yerkebulan Zhumashov 

 

Özet 

İran İslam Cumhuriyeti ile Kazakistan arasındaki ilişkiler son yıllarda hızlıca 

gelişmektedir. Bu ilişkiler sadece ticari-ekonomik sahada değil, ayrıca siyasi-diplomatik 

alanda da iyi yürümektedir. Çünkü ülkelerin devlet adamları görüşmesinde ele alınan 

konuların başında ulusal ve bölgesel güvenlik sorunlar da gelmektedir. Makalede Kazakistan 

ile İran güvenlik alanında hangi konulara önem veriyor, ne gibi sorunları çözmeye çalışıyor, 

iki ülkenin arasında çözülmeyen problemler var mı, varsa nelerdir vb sorular tartışılacaktır. 

Ayrıca, Tahran’ın nükleer zenginleştirme politikasından dolayı uluslararası baskı altında 

kalması, bu soruna çözüm arayan tarafları bir araya getirmeye çalışan Kazakistan’ın 

tekliflerine İran’ın yeni seçilen Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin görüşü ele alınacaktır. 

Bunun dışında makalede Kazakistan ile İran’ın özellikle güvenlik alanında işbirliğini 

genişletmesinin sebebinin üzerinde durulacaktır ve ülkelerin son bölgesel güncel gelişmelere 

görüşlerine değinecektir. Astana ve Tahran arasında çözülmeyen problemli konular da ele 

alınarak, bu sorunun ülkelerin ikili ilişkilerine engel olabilme olasılığı incelenecektir.       

Anahtar Kelime: Kazakistan, İran, Bölgesel güvenlik, Hazar Denizi’nin hukuki statüsü, 

nükleer müzakereleri 

 

Kazakistan bağımsızlığını kazandıktan sonra Iran ile arasındaki ikili ilişkiler bazı bilim 

adamlarının beklediği gibi çok sıkı derecede gelişmemiştir. Komşusu Türkiye SSCB dağıldıktan 

sonra kardeşliğini öne sürerek Orta Asya ülkeleri ile ilişkilerini geliştirmeye çalışırken İran İslam 

Cumhuriyeti acele etmedi. Oysa uzmanlar Tahran da dini, coğrafi, tarih ve kültürel yakınlığını 

faydalanarak Orta Asya ve Kafkasya’da etkin politika yürütmeye çalışacağından ummuyordu. İran 

siyasetçilerinin doksanlı yılları ikili ilişkileri geliştirmekte yavaş hareket etmesini ülkenin iç ve dış 

politikasından kaynaklanan birçok faktör etkilemiş olabilir, çünkü o dönemdeki küresel ve bölgesel 

konjaktör Tahran’ın aleyhine çalışıyordu. Basra Körfezi’ndeki savaştan dolayı Orta Asya ve Güney 

Kafkas’a önem verememiştir; Türk dili konuşan ülkelerin etkisinde kalmaktan endişelenmiştir; 

belki, o dönemdeki İran’ın içindeki bazı ekonomi ve siyasi sorunlar engel olmuştur veya İranlı 

siyasetçiler böyle bir strateji yapmayı düşünmemiştir ve benzeri sorunlar Tahran’ın pasif ilişki 

kurmasını etkilemiş olabilir. Böyle sebeplerden dolayı İran geçmiş yüzyılda sadece Kazakistan 
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değil, SSCB’den bağımsızlığını alan diğer Türk ülkelerle de (Türkmenistan dışında) iyi bağlantı 

kuramadıydı.  

Fakat son birkaç yıl içerisinde Kazakistan ve İran arasındaki ikili ilişkiler hızlıca yürüyerek, 

ülkelerin işbirliği yeni döneme başlamış gibi gözükmektedir. Ticari ve ekonomik işbirliğinin 

dışında siyasi-diplomatik ilişkiler de gelişmektedir. Ülke yöneticilerin ve siyasetçilerinin 

buluşmalarında masaya yatırılan konuların başında “güvenlik” sorunu da vardır. Bu görüşmelerde 

ülkeler sadece kendi güvenliklerini değil, komşularındaki süreçleri de konuşarak bölgesel sorunların 

çözümünü de ele almaktadır. Bu, Kazakistan ile İran’ın uluslararası politik ve diplomatik 

“oyunlara” aktif katılarak bölgesel güç olma isteğinin ve hırsının göstergesidir. Peki, İran İslam 

Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti iki ülkenin arasında sorun çıkartabilecek veya güvenliğini 

tehdit edecek hangi ulusal ve bölgesel problemleri masaya yatırarak tartışmaktadır? Bu soruyun 

cevabını bulmak için Kazakistan ve İran siyasetçilerinin son buluşmalarını ve orada ele alınan 

konulara göz atalım.   

Sadece 2013 yılında İran ve Kazakistan devlet adamları üst düzeyde birçok toplantı 

yapmıştır. İlk üst düzey görüşme Ağustos ayında yapıldı; İran İslam Cumhuriyeti’nin yeni seçilmiş 

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani göreve başlama törenine katılmak için Tahran’a ziyaretle gelen 

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile buluşarak: “çeşitli alanlarda ikili işbirliği 

geliştirme perspektiflerini ve önemli uluslararası güncel konuları görüştü. Taraflar, İran'ın nükleer 

programı ile ortaya çıkan sorunların hızlı bir şekilde çözülme yollarını, Kazakistan’ın "5+1" 

müzakerelerine ev sahipliği yaparak, bu sürece aktif olarak katılmaya hazırlığını ele aldı”.
1 Bundan sonra Eylül ayında Cumhurbaşkanları Bişkek’te gerçekleştirilen Şanghay İşbirliği 

Örgütü’nün toplantısında tekrar buluşarak aynı konuları tekrar ele almıştır.2 Yani, arka arkaya gelen 

bu görüşmelerde Cumhurbaşkanları en çok bölgesel ve uluslararası güncel sorunları konuşarak, İran 

ile Batı güçleri arasında nükleer üzerinde oluşan sorunun çözümünü araması ülkelerin bu konular 

üzerinde ortak tutuma sahip olmayı arayışlarını bildirir. Bu sebeple aynı konuları sadece 

Cumhurbaşkanları değil, alt düzeydeki devlet adamları da görüşmelerinde ele almaktadır. Örneğin, 

Kazakistan-Türkmenistan-İran arasın birleştiren demiryolu hattının açılış törenine katılmak için 

Aşkabat'ı ziyaret eden Kazakistan Parlamentosu Senato Başkanı Kayrat Mami ile İran Meclis 

Başkanı Ali Laricani buluşmuştur. Haberlerde: “Görüşmede, tarafların ülkeleri ilgilendiren 
                                                        
1 Qazaqstan Prezidenti Nursultan Nazarbayev İran İslam Respublikasının Prezidenti Hasan Ruhanimen kezdesti 
(Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü). 
04.08.2013. http://www.akorda.kz/kz/page/page_214505_  
2 Bkz. Qazaqstan Prezidenti Nursultan Nazarbayev Şanhay ıntımaktastık uyumununa müşe memleketter kenesinin 
otırısına katısu ayasında  İran İslam Respublikasının Prezidenti Hasan Ruhanimen kezdesti (Kazakistan Cumhurbaşkanı 
Nursultan Nazarbayev Şanghay İşbirliği Örgütü başkanlarının toplantısında İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Hasan Ruhani ile görüştü). 12.09.2013.  http://akorda.kz/kz/page/page_214750_prezident-kazakhstana-nursultan-
nazarbaev-v-ramkakh-uchastiya-v-zasedanii-soveta-glav-gosudarstv-chleno  
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uluslararası ve bölgesel konuları görüştüğü ve Suriye ile Afganistan'daki son durumları 

değerlendirdikleri belirtildi. Ayrıca, İran nükleer programıyla ilgili çok taraflı görüşmeler 

konusunda görüş alış-verişinde bulundukları bildirildi”.3 İşte bu görüşmelerde ele alınan konulara 

bakarak ülkelerin ikili ilişkilerden daha çok bölgesel güvenliği etkileyen sorunlara önem verdiğini 

görmekteyiz. Kazakistan ve İran’ın bu konulara değinmesi komşu ülkelerdeki problemlerin kendi 

güvenliğini etkilemesinden endişelenmesinin, sorunları tartışarak hemfikre gelmeye çalışmasının 

dışında ve en önemlisi bölgeye barış ve huzur getirebilecek “güç” olmak isteğini bildirmektedir…  

Devlet adamları görüşmelerinde önem veren İran’ın nükleer zenginleştirme sorununa çözüm 

arayan 5+1 ülkeleri (Rusya, Çin, ABD, Fransa, İngiltere ve İran) arasındaki müzakereyi devam 

ettirme konusudur. “Kazakistan Dışişleri Bakan’lığı Almatı’nın tekrar 5+1 müzakerelerine ev 

sahipliğini yapmaya hazır olduğunu, Tahran’ın da bu teklifi olumlu karşıladığını açıklamıştır”.4 

Yukarıdaki buluşmalarda belki bu süreç ayrıntılı ele alınılmış olabilir. Bunun dışında ikili 

görüşmelerde ele alınan güvenlikle ilgili konuların arasında: bölgede olan süreçler; terörizm, 

uyuşturucu trafiği ve pazarı ile mücadele; Asya veya cihan civarındaki bazı güncel konularda bir-

birine destek vererek, ortak önerilerde bulunmak gibi önemli sorunlar da mutlaka vardır. Çünkü son 

saydığımız sorunların çözümünü bulmak için Astana ve Tahran ikili veya çok taraflı toplantıları 

önceki yılları da sık yaptıydı. Peki, geçtiğimiz yıllarda ülkeleri bir araya getiren güvenlikle ilgili 

konular nelerdir?  

Afganistan’a barış ve huzur getirmek iki ülkeyi de aynı masa başına getiren konuların 

başında gelmektedir. Çünkü bu ülkenin içindeki siyasi dengesizlik Astana ile Tahran’ın da 

güvenliğini doğrudan etkilemektedir. Bu sebeple İran ve Kazakistan yöneticileri Afganistan’daki 

siyasi ve ekonomik durumun iyileşmesi için çaba göstermektedir; terör örgütlerini 

silahsızlandırmak, ekonomiyi ayağa kaldırmak, insani yardım yapmak, uyuşturucu tarlalarını yok 

etmek, Afganistanlı gençleri eğitmek vb alanlarda mücadele vermek için çözüm arayışı iki ülkeyi 

yakınlaştırmaktadır.  

Afganistan dışında diğer İslam ülkelerindeki problemleri de Kazakistan ile İran siyasetçileri 

yakından takip etmektedir. Filistin sorunu, Dağlık Karabağ’a barış getirmek, Arap baharı 

sürecindeki İslam coğrafyasının huzuru gibi konular iki ülkenin de dış siyasetten sorumlu 

bakanlarının bir araya gelmesini sağlamaktadır. Bu problemlerin çözümünü bulmak için içinde 

                                                        
3 Kazakistan ile İran Parlamento Başkanları, Aşkabat'ta Buluştu. 06 Eylül 2013 14:01. 
http://www.haberler.com/kazakistan-ile-iran-parlamento-baskanlari-askabat-5027532-haberi/ 
4 İran pozitivno vosprinyal predlojenye Kazahstana vnov provesti peregovorıy po yadernoy programme. (İran, nükleer 
programıyla ilgili görüşmelere yeniden başlatmak için Kazakistan teklifini olumlu karşıladı). 
http://www.regnum.ru/news/fd-abroad/iran/1693982.html#ixzz2fEDimxDY  
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bulunduğu çeşitli uluslararası kuruluşlar tarafından ele alarak birisi öneren çözümü diğerinin 

desteklemesi için de ikili ilişkilerde anlaşılmıştır.   

Bunlar Kazakistan Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti genelde hemfikir olan, anlaşan 

konulardır. Fakat iki ülkenin anlaşamadığı ve çıkarları zıt gelen sorunlar da vardır. İşte bu sorunlar 

ülkeleri savaşa sokmazsa da, ikile ilişkilerinin gelişmesini engelleyen ve bölgenin güvenliğini 

etkileyen problemler haline dönüşmüştür. Hazar Denizi’nin hukuki statüsünü belirlemek, 

uranyumun zenginleştirilmesi, Türklük, devletin rejimi gibi konularda ülkelerin görüşleri 

değişmektedir.  

“SSCB ve İran arasında yapılan ve SSCB’nin dağılmasından sonra Hazar’a sahildar diğer 

ülkeleri de bağlaması gereken 26 Şubat 1921 tarihli Dostluk Anlaşması ve 1940 Anlaşması, ticaret, 

seyir, balıkçılık gibi o dönemin sorunlarını çözmeye çalışmasına rağmen, deniz yatağını ve 

kaynaklarının kullanımı, ekolojik rejim, hava sahasının kullanımı, ülkeler arasında sınırların tespiti 

ve egemenlik gibi konularda hukuki statüyü belirlememiştir.”5 Şuandaki sorunun temeli de buradan 

kaynaklanmaktadır. Yani, ülkeler deniz yatağın paylaşıp, petrol ve doğal gaz kuyularını bölmek için 

anlaşamıyor. “1950’lerin başında Sovyet yetkilileri göl statüsünde bulunan Hazar Denizi’ni 

sektörlere ayırmışlardır. Hazar Denizi’nin Sovyetler Birliği’ne ait kısmı Astragan-Hasan Kulu 

bölgelerini birleştiren hattın kuzeyinde kalan alandır. Bu hattın güneyinde kalan saha ise siyasi etki 

altındadır.” 6 

1992’den itibaren yürütülmekte olan müzakerelerde ülkelerin görüş farklığından dolayı 

ortak anlaşma bulmak zor olmaktadır; her ülke Hazar Denizi konusunda kendisine uygun çözüm 

sunmuştur, bundan dolayı herkesin çıkarını karşılamak mümkün değildir. Geçmiş yüzyılın son 

yıllarında Hazar Denizi’nden bol petrol ve doğal gaz yataklarının keşfedilmesinden sonra ortak 

anlaşma yapmak daha da zorlaştı, hatta sınırın belirsiz olmasından dolayı bazı küçücük 

anlaşmazsızlıklar çıkarak, komşusuna ateş eden bile ülkeler olmuştur. İran-Azerbaycan ve 

Türkmenistan-Azerbaycan arasındaki sınır kavgasından dolayı çıkan bu “uyarı” ateş sesleri tüm 

bölgenin güvenliği için tehditti. İşte bu dönemde bazı uzmanlar Hazar Denizi’nin hukuki statüsünü 

belirleme problemi ülkeleri savaşa sokabileceğini söylemişti. “Azerbaycan Cumhuriyeti ile İran 

İslam Cumhuriyeti ve Türkmenistan hazar denizi enerji yataklarının çıkarılması ve kullanılması 

konusunda ihtilaf yaşıyorlar. Azerbaycan Cumhuriyeti ile Türkmenistan hazar denizindeki üç petrol 

yatağı konusunda, buna ilaveten İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti çeşitli petrol ve doğal gaz 

                                                        
5 Erkan AVCI, Hazar’in Statü Sorunu Ve Sahildar Devletlerin Konuya Yaklaşimlari. 
http://www.academia.edu/2189923/Hazarin_Statu_Sorunu_Ve_Sahildar_Devletlerin_Konuya_Yaklasimlari  
6 Erkan AVCI, a.g.m. 



 1077

yatakları hakkında ihtilaf yaşıyorlar”.7 Hazar Denizi’ne kıyıdaş ülkeler denizin hukuki statüsünü 

belirlemek için her devletin ilgili bakanlıklarının temsilcilerinin oluşan özel çalışma gurubun 

kurmaya karar vermiştir. 1996 yılından itibaren çalışmakta olan bu grup günümüze kadar 33. 

toplantısını yapmışsa da ortak çözüm bulamamıştır.8  

İlk müzakerelerde İran İslam Cumhuriyeti SSCB döneminde yapılan sözleşmeyi devam 

ettirmeyi önermekteydi, ama bu durumda kendisine Hazar Denizi’nin çok az kısmının kalacağını 

anlayınca tutumunu değiştirerek denizi “beş ülke arasında eşit bölmeyi” önerdi (bu teklifi 

Türkmenistan da desteklediydi)… Taraflar arasındaki görüş farklılığından ortak anlaşmaya gelmek 

zorlaşınca Tahran hatta kendisine denizin %50 kısmının ait olduğunu, çünkü Hazarı zamanında 

Moskova ile böldüğünü, bu sebeple SSCB’den bağımsızlığını alan diğer dört ülke kalan oranı kendi 

aralarında paylaşması gerektiğini de savunduydu. Ancak bu görüşünün hiç kabul edilmeyeceğini 

anlayarak, Hazar’ı beş ülke arasında %20 oranda eşit bölme önerisini devam ettirmektedir.9 

Fakat İran’ın böyle önerisine Hazar Denizi’ni kuşatan kıyısı %20 yukarı Kazakistan karşı 

çıkmaktadır. “Hazar sahil seridi üzerinde % 29,6'lık bir payla en çok alana sahip olan Kazakistan, 

bütün kıyıdaş ülkelerin paylarının % 20'nin altında olması nedeniyle, İran tarafından önerilen eşit 

(%20) paylaşımın onaylanması halinde bu durumdan en fazla zararı gören ülke olacak.”10 Bundan 

dolayı Astana, Hazar Denizi’nin dibini her ülkenin kuşatan kıyısının oranına göre paylaşmayı ve 

toprağının altındaki doğal kaynakları da bu sınıra göre bölmeyi, suyunu ve suyundaki zenginlikleri 

ise birlikte faydalanmayı (ülkelere ait kıyıya belirli bir uzaklığa kadar), ekolojisinden de tüm 

devletlerin eşit sorunlu olmasını önermektedir (Kazakistan, Azerbaycan ve Rusya arasında bu şartla 

sözleşme yapılmıştır).11 

Denize kıyısı olan beş ülke: Kazakistan, Rusya, Azerbaycan, Türkmenistan ve İran’ın da 

çıkarlarını karşılayan sözleşme yapmanın zor olduğunu anlayan bazı ülkeler ikili müzakereler 

yürüterek bazı konularda anlaşmıştır. “Kazakistan-Rusya-Azerbaycan arasında yapılan 

sözleşmelerden sonra üçünün arasında Hazar Denizi üzerindeki anlaşmazlık çözülmüş gibi 

                                                        
7 Hazar denizi çalışma gurubunun Bakü’deki 33. dönem toplantısı. 13 Eylül 2013 15:25. http://turkish.irib.ir/guncel-
yazilar/siyasi-yorumlar/item/287684-hazar-denizi-%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fma-gurubunun-baku-deki-33-
d%C3%B6nem-toplant%C4%B1s%C4%B1  
8 Bkz. Hazar'ın Statüsünü Belirleyecek Toplantı Başladı. 11 Eylül 2013 12:46. http://www.haberler.com/hazar-in-
statusunu-belirleyecek-toplanti-basladi-5046143-haberi/  
9 N. Fedulova, Pravavoy status Kaspiyskogo morya: pozisya pribrejnih gosudarstv (Hazar Denizi’nin hukuki statüsü: 
kıyıdaş ülkelerin pozisyonu). // Mirovaya ekonomika i mejdunarodnıye otnoshenya. 2008. № 8.  S. 68. / 
http://finanal.ru/008/pravovoi-status-kaspiiskogo-morya-pozitsii-pribrezhnykh-gosudarstv?page=0,0 (29.03.2013) 
10 Erkan AVCI, a.g.m. 
11 N. Fedulova, a.g.m. 
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gözüküyor.”12 Fakat İran ile Türkmenistan’ın yukarıdaki üçünün arasın yapılan sözleşmedeki 

şartlardı reddedip, tüm beş ülke imzalayan anlaşma olmazsızın devletlerarası sözleşmeleri kabul 

etmeyeceğini açıklaması, durumun sorunluluğunu devam ettirmektedir.  

Geçmiş yüzyılın doksanlı yıllarında çözülmeyecek gibi gözüken Hazar Denizi’nin hukuki 

statüsünü belirleme probleminde son yıllarda ilerleme olup, bazı anlaşmalar yapıldı. Petrole talebin 

artarak fiyatının yükselmesi, küresel ve bölgesel konjaktör deniz kıyısındaki ülkeleri bazı 

anlaşmaları yapmasına etkilemiştir. 2007 yılında Tahran’da gerçekleştirilen Hazar Denizi 

ülkelerinin toplantısında önce Dışişleri Bakanları, sonra Cumhurbaşkanları imzalayan Deklarasyon 

kabul edildi. Bu Deklarasyonda Hazar’ın hukuki statüsünü belirlenmedi, sadece deniz suyunun 

kaynaklarından yaralanma, ekolojisini iyileştirme gibi güncel konuları ele almıştır.  

Hazar Denizi üzerindeki sorun çözülmeye doğru giderken başka bir problem ortaya çıktı. 

İran’ın uranyum zenginleştirme politikası… Çünkü uranyum zenginleştirme konusunda da 

Kazakistan ile İran’ın görüşleri bir-birine zıt gelmektedir. 2012 yılına kadar Kazakistan İran’ın 

uranyum zenginleştirme politikasına tarafsız kalmıştır, ancak o senede Seul’da yapılan Nükleer 

Güvenlik toplantısında Cumhurbaşkanı N. Nazarbayev Tahran’ın nükleer güç olma çalışmasını 

eleştirdi. Sonra Almanya ziyaretinde de Cumhurbaşkanı bu görüşünü vurguladı. Böylece 

Kazakistan’ın İran’ın uranyum zenginleştirme politikasına karşı çıkmıştır. Bu sebepten dolayı 

uranyum zenginleştirme siyaseti Kazakistan ile İran’ın arasını alçak tutan sorun haline dönüştü. 

Ama Kazakistan tarafı İran’a uranyum zenginleştirme politikasını askeri müdahale ile değil, 

diplomatik yollarla durdurulmasını desteklemektedir. Şanghay İşbirliği Kurumu liderler zirvesinde 

konuşan Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev, “İran’ın nükleer meselesi çok önemli olduğunu, 

bu meselenin barışçıl ve diplomatik yollardan çözümlenmesi gerektiğini ifade etti. Nazarbayev 

ayrıca İran ile 5+1 grubu arasında Kazakistan’da gerçekleşen son iki tur müzakerelerin bu sürece 

ivme kazandırdığını”13 söyledi. 

İran ile Kazakistan arasındaki en büyük anlaşmazsızlıkların biri “Türk entegrasyonu” 

politikasından kaynaklanmaktadır... SSCB dağıldıktan sonra bağımsızlık alan Orta Asya ve Güney 

Kafkasya’daki Türk devletleri ile Türkiye arasında ilişkiler hızlıca artarak, entegrasyonu geliştirmek 

için birçok alanda olumlu adımlar atılmıştır. Bu ülkeler arasında yapılan bazı resmen ve resmen 

olmayan toplantılarda, medyada vb yerlerde sık söylenen “Türk Birliği, Turancılık, beraberlik” gibi 

söylentiler İran İslam Cumhuriyet’in rahatsız etmektedir. Tahran’ın bu entegrasyondan rahatsız 

                                                        
12 А.М., Temirbulatov, Pravavoy status Kaspiyskogo morya: pozisya prikaspiyskih gosudarstv (Hazar Denizi’nin 
hukuki statüsü: deniz kenarı ülkelerin pozisyonu). / http://www.geobez.ru/index.php/arkhiv-nomerov/8-kategoriya-na-
glavnoj/20-new-one (29.03.2013) 
13 Kazakistan cumhurbaşkanı: İran’ın nükleer meselesi diplomatik yollardan çözümlenmelidir. 14 Eylül 2013 - 13:06.  
http://www.islamidavet.com/2013/09/14/kazakistan-cumhurbaskani-iranin-nukleer-meselesi-diplomatik-yollardan-
cozumlenmelidir/ 
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olmasına sebep: Orta Doğuda evvelden gelen Türk ve Fars rekabeti dışında sayısı tam olarak 

belirsiz, ama resmen olmayan kaynaklarda 15-35 milyon arasında dalgalanan İran’da yaşayan Türk 

(çoğunlukla Azerbaycan Türkleri) vardır. Eğer bu Türkler “Türkülük” ideolojisinden etkilenirse, o 

zaman onların bağımsızlık veya özerklik talep etme ihtimali vardır. İran’ın ideolojisi İslam ve Fars 

kimliği üzerine kurulmuştur, komşu ülkelerdeki “Türklük” ideolojisinin bu yapıyı bozmasından 

endişelenmektedir. Astana ise Türk dili konuşan ülkeler arasındaki beraberliği en çok destekleyen 

ülkelerin biridir.  

Astana ile Tahran arasında anlaşmazlık çıkarabilir diğer bir konu ise “dinden” 

kaynaklanmaktadır. İran – İslam dininin Şia kolunu devletin ideolojisi ederek, şeriat kanunlarını 

uygulayan teolojik ülke ve kendi rejimini dış devletlere ihracat etmeyi hedeflemiştir. Zbigniew 

Brzezinski’nin de Büyük Satranç Tahtası’nda yazdığı gibi İran din adına Orta Asya ve Güney 

Kafkasya’da etkin çalışması beklenmişti. Fakat Orta Asya ülkeleri İslam’ın Sünni, İran ise Şii 

kolunda olmasından ve girişte de değindiğimiz gibi Tahran’ın bu coğrafyada geçmiş yüzyılda pasif 

oyuncu olmayı tercih etme politikasından dolayı etkisi çok azdı. Ayrıca, Tahran komşu ülkelerle 

ilişkilerine zarar vereceğini anladıktan sonra İslam Devrimi’nden sonraki birkaç yıl çok konuşulan 

rejimi ihracat etme politikasını son dönemde yumuşatarak daha pragmatik dış siyaset 

yürütmektedir. Ama buna rağmen İran kökenli veya bağlantılı bazı sivil toplum kuruluşlarının 

aktiviteleri çerçevesinde dini akımların da gelmesi laiklik rejimdeki Orta Asya ülkelerini rahatsız 

etmektedir. Kazakistan’ın laik rejimi de resmen devletle “bağlantısı olmayan” İran kökenli bazı 

kurumların ülke içinde dini yaymasından endişelenmektedir. Rejim farklılığı Kazakistan-İran 

ilişkilerinin gelişmesini engelleyen sorunların biridir.  

İran ile Kazakistan arasında oluşan yukarıdaki bazı sorunlara rağmen son yıllarda ülkelerin 

arasındaki ticari-ekonomik ve siyasi ilişkileri geliştirmek için verimli çalışmalar yürütüldüğünden 

yukarıda bahsettik. Aradaki ikili ilişkilerin gelişmesinden ülkelerin ekonomisi kazanacaktır. 

Okyanusa kıyısı yok Kazakistan için İran limanlarını kullanarak deniz ticaretine çıkabilir, Tahran 

ise kendi toprağını transit olarak kullanmadan yararlanacaktır. Bu sebepten dolayı Kazakistan-

Türkmenistan-İran demir yolu yapılmıştır. Sadece Kazakistan değil Rusya ve Kuzey-Doğu Avrupa 

ülkelerinin de buradan yük taşıması beklenmektedir, öyle ise bu avantajdan yararlanıp devlet 

hazinesine ek gelir kazandırmak için Kazakistan ve İran yöneticilerinin arada sorunlar “yok gibi” 

davranması anlaşılır. Öteki taraftan sadece ekonomi değil siyaset için de ilişkileri geliştirmekte 

fayda vardır: uranyum politikasından dolayı ciddi uluslararası baskının altında kalan İran 

Kazakistan ve diğer Orta Asya ülkeleri ile sıkı bağlantı kurarak bu coğrafyada imaj kazanmak 

istiyor. Astana ise çeşitli uluslararası ve bölgesel sorunlarının çözümüne aktif katılarak, büyük 



 1080

uluslararası kurumların toplantılarına ev sahipliğini yaparak kendisinin artık bir “güç” haline 

dönüştüğünü kanıtlamaya çalışıyordur.  
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SOĞUK SAVAŞ SONRASI DÖNEMDE ULUSLARARASI GÜVENLİK 
ÇALIŞMALARINDA YENİ YAKLAŞIMLAR 

 

Aigerim Shilibekova* 

 

Uluslararası Güvenlik Çalışmaları (International Security Studies) başlangıçta bağımsız bir çalışma 

alanı olarak gelişmeye başlamış, fakat daha sonra Uluslararası İlişkiler (International Relations) 

alanı tarafından kavranmış, bugün onun bir alt alanı halinde devam etmektedir. Tüm uluslararası 

ilişkiler anabilim dalının mevcut olduğu üniversite fakültelerin müfredatı incelendiğinde her zaman 

güvenlik konulu dersleri içerdiği görülmektedir. Bununla birlikte, günümüzde hızla değişim 

gösteren güvenlik sorunları pek çok köklü sayılan bilimlerin araştırma konusu olmaktadır. Siyaset 

bilimi, psikoloji, sosyoloji, iktisat, tarih, antropoloji gibi bilimler çerçevesinde 

değerlendirildiğinden uluslararası güvenlik araştırmaları disiplinler arası bir alan olarak 

bilinmektedir.  

 

Bir disiplin olarak uluslararası güvenlik araştırmalarını belirlemek 

Güvenlikle ilgili uluslararası alanda yapılan çalışmalarda tanımlar ve değerlendirmeler, bu 

kelimenin etimolojik kökenine uygun bir yaklaşımla özellikle ''emniyet hali yani tehlikeden uzak 

olma güvencesi (freedom from fear)'' ve ''bu gereksinimleri karşılayabilme güvencesi (freedom 

from wants)'' üzerinden yapılmaktadır.1 Halbuki, güvenlik kelimesinin farklı zamanlarda ve farklı 

toplumlarda farklı anlamlar taşıdığı da bilinmektedir. Fakat akademik ilgi odağı haline, güvenlik 

özellikle Batı'nın bir icadı olarak II. Dünya Savaşından sonra, devleti dış ve iç tehditlerden nasıl 

korunacağına dair tartışmalardan gelişmiştir. Daha öncesinde bu konulara ilişkin yer alan Savaş 

Araştırmaları ve Askeri Tarih disiplinlerinden gelişerek ortaya çıkması söz konusu olan güvenlik 

özellikle yüksek öğrenim ve araştırma kurumlarında çeşitli araştırma programların toplu adını 

vermek için de kullanılmıştır.2  

'Uluslararası Güvenlik' başlangıçtan doğrudan kabul edilen bir terim olmamış, zamanla 

gelişmiştir. Bugün her ne kadar yaygın kabul görmüş olsa da, yine herkes tarafından kabul edilen ve 

mutabık olunan tek bir tanımlaması yoktur. Yaklaşık altmış yıllık bir süreçte biriken literatürle 

                                                        
* Dr., Misafir araştırmacı, Harvard Üniversitesi (USA), Uluslararası ve Bölgesel Araştırmalar Merkezi  Avrasya Milli 
Üniversitesi (Kazakistan) 
1 Pauline Kerr, “Human Security”, (ed.Alan Colins), Contemporary Security Studies, Oxford University Press, 2010, 
pp.89-108. 
2 Arnold Wolfers “National Security as an Ambiguous Symbol”, Political Science Quarterly, 67(4), 1952, ss. 481-502. 
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birlikte zaman ve mekan açısından kavramlar, konular, tartışmalar ve katılımcılar da değişime 

uğramıştır. Bu yüzden Uluslararası güvenlik çalışmalarını belirlemek ve disiplin sınırlarını çizmek 

kolay olmamıştır.  

Ünlü güvenlik çalışmaları kuramcısı Barry Buzan 'güvenlik' kelimesinin siyasi terimleri ve 

kavramlarla ilgili olduğunu vurgulamakta, ancak günümüzdeki çalışmaların meta-kuramsal veya 

felsefi tartışmaları içermediğine ve bu alanda yapılan çoğu araştırmaların daha çok kesin bir 

kavramsal zeminde gerçekleştirildiğine işaret etmektedir. Ve uluslararası güvenlik çalışmaları 

alanını belirleme sorununa güvenliğin basit 'empirik olgulardan' ziyade 'tarihi, kültürel ve derin 

siyasi miras' olarak bakılması gerektiğini belirtir3. Genel olarak bakıldığında uluslararası güvenlik 

çalışmaları disiplin olarak kapsadığı soruları, kavramları ve yaklaşımları açısından değerlendirilerek 

anlaşılabilir.  

uluslararası güvenlik çalışmaları bir akademik alan olarak betimlemek ve belirlemek için kilit 

kavramlar açısından irdelemeli. En temel kavram tabii 'güvenlik'tir. Güvenlik kelimesi, Latince 

“securus” kelimesinden türeyen kaygıdan üzüntüden emin olma, emniyet hali gibi anlamlara 

gelmektedir. “Se” ve “cura” eklerinin bileşiminden oluşan kelimede “se” eki Latince’de “free from” 

yani bir şeyden emin olma ya da özgür olma anlamına gelir, “cura” ise “care” yani kaygı üzüntü 

anlamına gelmektedir. Yine Latince “securitas” ya da “securus”den türetilen ve bugün uluslararası 

alanda İngilizce karşılığı olan “security” kelimesinin kullanımına 1432 tarihinden itibaren 

rastlamaktadır.4 Yalnız akademik araştırmalarda 'güvenlik' 1980ilerin ortalarında kadar gelişmemiş 

ve sorgulanmamıştır. Stratejik araştırmaların kapsamında bile çalışmalarda güvenlik değil de, 

'barış', 'silahsızlanma', 'silah kontrolü', 'dünya düzeni' gibi kavramlara daha çok önem 

atfedilmekteydi. Fakat bugün güvenliğin üç türlü konseptlerle desteklenmesi gerektiği bazı 

biliminsanları tarafından öne sürülmüştür: tamamlayıcı kavramlar (daha çok dar ve spesifik, 

strateji, önleme, caydırıcıllık), parallel kavramlar (güç, egemenlik, özdeşlik gibi güvenliği daha 

geniş Siyaset Bilimi veya Uluslararası İlişkiler alanına götüren kavramlar), muhalif (zıt) 

kavramlar (bu kavramlar barış, risk gibi güvenliğin yerine geçirilmeye çalışılan kavramlar). 

Sorular açısından bakıldığında ise, Buzan'a göre uluslararası güvenlik çalışmaları yapısı dört 

soruyu içerdiğini gösterir: Araştırmaların nesnesi olarak öncelik 'devlet'e mi verilmeli? İç tehditler 

dış tehditlerle birarada mi bakılmalı? Güvenlik askeri alanın ve güç kullanımı konusunun dışına 

çıkmalı mı? Güvenlik tehdit, tehlike ve aciliyet dinamikleriyle ayrılmaz bağlantılı olarak mı ele 

                                                        
3 Barry Buzan, Lene Hansen, The Evolution of International Security Studies, Cambridge University Press, 2009, s.9.  
4 P.G.W. Galare, Oxford Latin Dictionary, Clarendon Pres, Oxford, 2005, p.1722. 
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alınmalı?5 Uluslararası güvenlik çalışmaları bu dört temel soruya dayanarak bakıldığında 1940'ların 

başından günümüze kadar gelişen bir alanın ana temalarını oluşturduğu ortaya çıkmaktadır.  

Birinci soru çok uzun zamandır tartışma konusu olan 'ulusal güvenlik' kavramıyla ilişkindir. 

Güvenlik faaliyetleri kapsamında alınması gereken tedbirler ve devletin siyasi, sosyal, dış politik, 

ekonomik ve askeri çıkarlarının korunması ve geliştirilmesi için stratejik seviyede yapılan 

çalışmalar bir bütün olarak geniş çerçeveli bir ulusal güvenlik yaklaşımını ifade eder. Yani burada 

'güvenlik' korunması gereken bir objeyle ilgilidir, ki bu bir ulus, millet, devlet, etnik bir grup, çevre, 

birey ve başka şeylerde olabilir. Daha sonra ortaya çıkan 'uluslararası güvenlik' devletin güvenliğini 

insanlığın, bireyin veya azınlık grupların güvenliğiyle değiştirmemiştir. Çünkü tüm objelerin 

güvenliğinin sağlanması devletin güvenliğini sağlanmasına bağlı olarak bakıldı. Ki bu yüzden, bazı 

biliminsanları ‘ulusal güvenliği’ ‘devlet güvenliği’ olarak değişitirlmesi gerektiğine işaret etmiştir. 

Bilindiği gibi, politik kavram olarak “ulusal güvenlik” ise İkinci Dünya Savaşı sonrasında ABD 

Başkanı Herry S. Truman döneminde Kongre tarafından çıkartılan “National Security Act” (Ulusal 

Güvenlik Yasası, 18 Ekim 1947) ile üne kavuşmuştur.6 Ancak, özellikle Soğuk Savaş döneminin 

konsepti olarak daha çok ‘devlet’ ve ‘ulus’ güvenlikleri bir arada kullanılmıştır. Günümüz gözüyle 

bakıldığında hükümetler, vatandaşlar ve halk arasındaki ilişkiler pek çok ülkenin örneğinde 

görüldüğü gibi bu algılamayı sorgulamaya itmektedir. Bu yüzden, güvenliğin ana objesi kim veya 

ne sorusu uluslararası güvenlik çalışmaları için temel tartışmalardan biri olmuştur.  

İkinci soru, iç tehditleri dış tehditlerle birlikte uluslararası güvenlik çalışmaları kapsamında 

bakılıp bakılmaması yönündedir. Eğer sadece ulusal güvenlik sorunları açısından bakıldığında 

uluslararası güvenlik çalışmaları yerine ulusal güvenlik çalışmaları olarak adlandırılmalıydı. Bu 

konudaki tartışmalar daha çok Soğuk Savaş bitiminde ortaya çıkmış, küreselleşmenin getirdiği yeni 

boyutla ivme kazanmış, bu nedenle ki, ‘uluslararası’ güvenlik olarak yaygınlaşmıştır. Uluslararası 

ilişkiler literatüründeki yaklaşımlar güvenlik konularında Soğuk Savaş döneminden bu yana daha 

çok tartışmalara yol açmış, alternatif yaklaşımların gelişimini tetiklemiştir.7   

Üçüncü soru  'güvenlik' kavramının askeri sektörün ve güç kullanımı konusunun dışına çıkıp 

çıkmaması ile ilgilidir. Soğuk Savaş zamanında temeli atılan uluslararası güvenlik çalışmaları daha 

çok ulusal güvenliği askeri güvenlikle eşanlamlı kullanmış, dört S (states, strategy, science and 

status quo) üzerine kurulmuştur. 1980'lerde bu olgu sorgulanmış, güvenliğin daha farklı boyutları 

ve kavramlarının gelişmesini sağlamıştır. Güvenlik hakkındaki kuramsal gelişmelerin dönüm 

                                                        
5 a.g.e.  
6 Paul D. Williams, “Security Studies: An Introduction”, Paul D. Williams (ed.) Security Studies. An Introduction, 2nd 
Edition, London and New York, Routledge, 2013, s. 7. 
7 John Baylis, “Uluslararası İlişkilerde Güvenlik Kavramı”, Uluslararası İlişkiler, Cilt 5, Sayı 18 (Yaz 2008), s. 69-85. 
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noktası 1983 yılında Barry Buzan'ın Milletler, Devletler ve Korku adlı eserinin yayımlanması 

olmuştur. Buzan'ın alternatif yaklaşımı güvenliğin sadece devletlerin değil, insan topluluklarının da 

beş ana sektördeki faktörden etkilendiğini ileri sürmüştü: askeri güvenlik, siyasi güvenlik, iktisadi 

güvenlik, toplumsal güvenlik ve çevre güvenliği.  

Dördüncü soru güvenliği tehdit, tehlike ve aciliyet dinamikleriyle ayrılmaz bağlantılı olarak ele 

alınıp alınmamasını ortaya koymuştur. Soğuk Savaş esnasında nükleer savaş tehditleri ve tehlikesi 

açısından böyle bir yaklaşım uluslararası güvenlik çalışmaları alanına ilişkin doğal algılanmaktaydı.  

Fakat 1990 sonrasında güvenliği aciliyet, baskı ve tehditler bağlamında irdelemek daha çok ilgi 

odağı haline gelmiş, yeni değişimlere yol açmıştır. 

Yukarıda değinilen dört soru ve değişimler açısından, uluslararası güvenlik çalışmaları alanını 

uluslararası ilişkilerden ayrı bir disiplin olarak düşünmek için üç önemli neden mevcuttur. 

Herşeyden önce, devletlerarası ilişkiler güvenlik dinamiklerinin sadece bir boyutu olup, günümüz 

dünya politikalarını tamamen kapsamamaktadır.  İkinciden, uluslararası ilişkiler Anglo-Amerikan 

düşünce merkezli olduğundan, Batı'lılar tarafında Batı için geliştirildiğinden kısıtlı kalmasıdır. Ve 

üçüncüden, uluslararası ilişkiler günümüz güvenlik sorunlarını tam anlamıyla ele almak, tahlil 

etmek ve çözümler üretmek için yetersiz kalmaktadır. Yani, güvenlik sorunlarını irdelemek için pek 

çok başka disiplinle kesişen yaklaşımların gerektiği günden güne daha keskin biçimlenen bir algı 

olmaya başlamıştır.8  

Sonuç olarak, uluslararası güvenlik çalışmaları her ne kadar uluslararası ilişkiler disiplininden 

gelişse de, günümüz dünyasında çok yönlü güvenlik sorunlarını ele almak için geleneksel 

uluslararası ilişkiler alanının ve bilgisinin dışına çıkmak gerekmektedir. Bu yüzden uluslararası 

güvenlik çalışmaları ayrı bir disiplin olarak gelişmeye başladığı bir gerçek göz ardı edilemez. Bu 

olgu Soğuk Savaş sonrası dönemde daha çok belirlenmiştir.  

 

Soğuk Savaş sonrası dönemde uluslararası güvenlik çalışmalarında devrimler 

Soğuk savaşın bitişi 1990 yılı temmuz ayında yayımlanan Londra Konferansı Sonuç 

Deklerasyonuyla ilan edilmiştir. Bundan sonra yaşanan süreçte global güvenlik koşulları ve politik 

koşullarda değişiklikler olmuş ve bunun yansıması olarak güvenlik yaklaşımı değişmiş ve geniş 

tanımlı tehdit unsurları ortaya çıkmıştır. Bu döneme kadar, (Sovyetler Birliği çökünceye kadar), 

ülkelerin “Güvenlik”le ilgili hassasiyetleri genellikle toprak ve beşeri bütünlüğüne yönelik 

tehditlerle sınırlıydı. Örneğin bir ülke Batı ittifakı içerisinde ise güvenlikle ilgili en önemli kaygısı 

                                                        
8 Williams, a.g.e., s.5.  
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ve dayanağı karşı taraftan gelebilecek herhangi bir saldırı karşısında bağlı olduğu ittifakın savunma 

olanaklarından yararlanmaktı. Bu amaçla hem ulusal hem de bulunduğu ittifak içindeki fiili 

savunma unsur ve olanaklarından yararlanarak ülkesinin bekasını sağlamak için çaba sarf 

etmekteydi. Soğuk savaş sonrasında ülkelerin güvenlikle ilgili öncelikleri değişmeye başlamış,  

derin değişimler süreci olarak bilinen Soğuk Savaş sonrası dönem uluslararası güvenlik 

çalışmalarına ve yaklaşımlarına yeni anlayış ve dönüşüm getirmiştir.  

Dünyada yer alan değişimler açısından, önde geleni güvenlik tehditleri, daha once büyük 

güçler çatışması ve nükleer savaş sorunları olarak belirlenirken, ölçeklerini değiştirmiş ve daha 

yerel nitelikler sergilemiştir (iflas eden devletler, bölgesel çatışmalar, vs.). İkinciden, daha once 

uluslararası güvenlik alanında savaş ve barış çalışmaları hakim olsa, şuanda asimetrik ve geleneksel 

olmayan tehditler (terörizm, dini aşırılık, sınırötesi suç ağları, epidemiler, vs.) dünya gündemini 

meşgul etmektedir.  Üçüncüden, jeosiyasi değişimler küresel sistemin bir altsistemi olan bölgelerin 

çok farklılaşan güvenlik manzaralara sahip olduğu ve ön plana çıktığıdır. Dördüncüden, 

bögeselleşme politikalarının neticesinde bölgesel güç ve bölgesel düzen anlayışları geliştirilmiştir. 

Beşinciden, dünya çapında yerel güvenlik sorunlara çözüm bulmak üzere kurulan bölgesel 

kuruluşların sayılarının artmasıdır. Sistem bağlamında yer alan bu değişimler yaklaşım ve 

kavramlarda gerçekleşen üç önemli devrimi beraberinde getirmiştir.  

Bu değişikliklerden birincisi “jeostratejik devrim”dir. Bununla piyasa ekonomisi, 

demokrasi, global değerler ve kültürel etkileşim gibi kavramların yarattığı algı sonucu yeni bir 

global diplomasi ve bu diplomasinin arkasında yer alacak yeni askeri konseptler ve ittifaklar ön 

plana çıkmıştır.  

İkincisi, “enformasyon devrimi” olarak tanımlanmaktadır. 1993 yılında İnternet'in geniş 

kullanıma açılması güvenlik kavramının değişimi ve çalışmaları bağlamında insanlık tarihinde yeni 

sayfanın açılmasına neden olmuştur. Beraberinde geliştirilen siber güvenlik, siber casuslar ve siber 

silahlar kavramlarını getiren bu devrimin neticesinde daha sonra tüm dünyayı etkileyen Wikileaks 

projesinin de ortaya  çıkması güvenlik boyutunun artık eskisi gibi kalmayacağını göstermiştir.  

Üçüncüsü ise “yönetim devrimi”dir. Böylelikle ülkelerin iç ve dış politika hedeflerinde 

meydana gelen değişiklikler nedeniyle yönetim anlayışlarında bir takım farklılıklar ortaya çıkmıştır. 

Bu durum yayılmacı politikaların azalmasına ve ülkeler arası ilişkilerin geliştirilmesine zemin 

hazırlamıştır.9 Fakat, yeni olgulara eski yöntemlerle yaklaşılamayacağı anlaşılmıştır. Uluslararası 

güvenlik sorunlarını çözmek için sadece güç gösterisine yönelmek,  askeri araçlardan yararlanmak 

                                                        
9Ergül Nihat, “Yeni Güvenlik Anlayışı Kapsamında Birleşmiş Milletler’in Rolü”, 
http://www.bilgesam.org/tr/images/stories/kitaplar/n_ergul.pdf 
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ve şiddete başvurmak dünyamızda oluşan yeni şartlarda kullanılmaya çalışılan işlevselliğini yitirmiş 

eski yöntemlere örnektir. Yeni dönemin yeni yönetim veya yönetişim anlayışlarının geliştirilmesini 

gerektirdiği bir ortamda disiplinlerarası yaklaşımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Örneğin, terrörizmi 

anlamak için araştırmaların psikolojik boyutunu, sağlık ve epidemi sorunlarıyla başa çıkmak için 

tıbbi bilgileri,  kitle imha silahları ile ilgili fizik ve teknik konuları göz önünde bulundararak çözüm 

üretmek gerekmektedir.  

Bu bağlamda yukarıda belirtilen değişikliklerin yansıması olarak dünya politikası ve 

ekonomik ilişkilerde bir kısım değişiklikler olurken korunması gereken ve elde edilmesi gereken 

hedefler daha geniş bir zemine yayılmıştır. Oluşan bu yeni zemin üzerinde taraflar arası tehdit ve 

düşman tanımı konusunda yeni bir metodoloji gelişmiştir. Güvenliğin yeniden 

kavramsallaştırılmasındaki eğilimlerden  güvenlik kavramlarının genişlemesi, derinleşmesi ve 

sektörleşmesi ile devletten insanlara ya da insanlığa (insan güvenliği) kayması hususlarına işaret 

etmekte fayda vardır.10 

Özetle bu yenilik merkezleri ve bunları yönlendirenler realistlerin ve gelenekselcilerin dar 

devlet odaklı güvenlik kavramına kökten karşı çıkmaktadırlar. Bu kuramsal yaklaşımlar arasındaki 

en önemli ortak nokta, güvenliğin çok boyutlu ve çeşitlilik içeren bir kavram olduğunun kabul 

edilmesidir. Buna göre insan, birçok alanda güvenlik içinde olma arayışındadır; dolayısıyla sadece 

devlete özgü kılınan güvenlik alanlarından bahsedilemez. Örneğin insanlar, ailelerinin güvenliği, 

sağlıklarının güvenliği, maddi durumlarının güvenliği gibi birçok noktada güvende olma 

arayışındadır. Bu kuramsal ön kabul, uluslararası ilişkiler disiplini için de geçerli kılınmış ve 

güvenlik kavramı kategorize edilerek incelenmeye başlanmıştır. Gerek sistem bazında, gerekse 

aktör düzeyinde birçok güvenlik alanı vardır: ekonomik güvenlik, askeri güvenlik, kültürel 

güvenlik, demografik güvenlik ve çevresel güvenlik gibi.11 

11 Eylül olayları ve sonrasındaki gelişmeler güvenlik alanında asimetrik sorunları gündeme 

getirmiştir. Bu yeni güvenlik sorunlarıyla başa çıkabilmek için, sadece silahlı kuvvetlere 

dayanmayan; ulusal ve uluslar arası düzeyde hukuk ve adalet ekseninde ülkelerin birbirleriyle 

güvenilir, süratli ve karşılıklı güvene dayanan işbirliğine daha çok ihtiyaçları vardır. Buradan 

hareketle insan güvenliği; sosyal, siyasal, ekonomik ve psikolojik açılardan üzerinde durulması 

gereken bir diğer önemli güvenlik alanıdır. Nitekim insan güvenliği, yukarıda bahsi geçen diğer 

                                                        
10 Hans Günter Brauch, “From a Hobbesian Security to a Grotian Survival Dilemma”, 40th Anniversary Conference of 
IPRA, Peace and Conflict in a Time of Globalisation, Sopron, Macaristan, 5-9 Temmuz 2004, http://www.afes-
press.de/pdf/Sopron_Survival%20Dilemma.pdf; Brauch, “From a Security towards a Survival Dilemma”, Brauch, 
Globalization and Environmental Challenges, s. 537-552. 
11 Özlen Çelebi, “Güvenlik”, içinde Uluslararası İlişkiler, Giriş, Kavram ve Teoriler, ed. Haydar Çakmak, (Ankara: 
Platin Yayınları, 2007), 74.   
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güvenlik alanlarından direkt olarak da etkilenmektedir. Güvenlik algısının değişmesi sonucu, insan 

güvenliği kavramıyla birlikte temel hak ve özgürlükler ile bunların güvenceye alınması, korunması 

gibi konular gündeme gelmektedir.  

 Genel olarak, Soğuk Savaşın sona ermesinin ve 11 Eylül olaylarının neticesinde uluslararası 

system yeni bir değişim sürecine girmiş, güvenlik kavramının dönüşümünü tetiklemiştir. 

Güvenliğin boyutlarının, aktörlerinin, sorunlarının değişimi ve çeşitliliği uluslararası ilişkilerin 

klasik devlet merkezli alanından ayrılarak daha çok disiplinlerarası yaklaşımlarla ele alınması yeni 

uluslararası güvenlik çalışmalarının gelişimi ivme kazanmıştır. Yeni güvenlik anlayışı yeni 

güvenlik modeli arayışlarını gündeme getirmiş, ‘neo-güvenlik’e doğru paradigma kaymasına neden 

olmuştur.12   

Yeni dönemin diğer bir özelliği ise, iki kutuplu dünyadan çok kutupluluğa doğru ilerlemesi 

ve ekonomik büyümenin Batı’dan başka bölgelere doğru kayması, devlet-içi çatışmaların ve ulusal 

krizlerin artmasının bölgesel güvenliği etkileyerek ulusal ve uluslararası düzeyler arasındaki ayrımı 

azaltmasıdır. Bu bağlamda uluslararası güvenlik çalışmalarında bölgesel boyutun ortaya çıkması 

kaçınılmaz görülmektedir.  

 

Uluslararası güvenlik çalışmalarında bölgesel güvenlik yaklaşımları 

Soğuk Savaş bitiminden bu yana uluslararası sistemde değişime uğrayan en önemli niteliklerden 

biri devletler üzerindeki ideolojik baskının kalkması, diğeri ise, güvenlik sorunlarının bölgesel 

boyutunun daha çok belirginleşmesidir. Küresel çerçevede bölgelere bakıldığında uluslararası 

güvenlik sorunlarının zaman zaman benzerlik gösterse de, aslında farklılıkların daha fazla olduğu 

ilk bakışta görülmektedir. Fakat, Buzan ve Waever çalışmalarında belirttiği gibi uluslararası sistem 

ve devlet düzeyindeki sistem analizi ulusal güvenlik sorunlarını anlamak için önemli olsa da, 

güvenlik sorunları bölgesel düzeyde yeterince önemsenmemiştir.13 

Bugün mevcut literatür incelendiğinde ise, küresel sistemin bir alt düzeyi olan bölgesel 

sistemlerin çeşitli ve birbirinden bağımsız olduğunu vurgulayan güvenlik çalışan akademisyenlerin 

sayısı artmıştır. Pek çok uluslararası güvenlik çalışmalarında bölgesel düzey analizlerine ve 

bölgesel güç statüsündeki devletlerin politikalarına yer verilmektedir, halbuki devletlerin bölgesel 

politikalar yürütmesi uluslararası ilişkilerde yeni bir fikir değildir. Sınırdaş devletlerle ilişkilerin 

                                                        
12Atilla Sandıklı ve Bilgehan Emeklier, ‘Güvenlik yaklaşımlarında değişim ve dönüşüm’, Atilla Sandıklı (ed.) Teoriler 
ışığında güvenlik, savaş, barış ve çatışma çözümleri, İstanbul, Bilgesam yayınları, 2012, s.67.  
13Barry Buzan ve Ole Waever, Regions and Powers: The Structure of International Security, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2003, s. 5. 
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başka ülkelere gore daha öncelikli olarak kazanması, ayrıca ticaretin komşu devletlerle daha sıkı 

olması hep bilinen bir gerçek olup, örneğin, Avrupa Birliği veya MERCOSUR gibi oluşumların var 

oluşu ve tarihi gelişimi bu gerçeğin yansımasıdır. Ticari ve siyasi ilişkilerin dışında sınırdaş 

devletlerin gündemini komşularla olan güvenlik ilişkileri ve onlardan kaynaklanan tehditlerin en 

çok işgal eden konulardandır.  

Bu yüzden, bölgesel sistemin daha uygun bir analiz düzeyi olarak kabul edilmesinin iki ana 

nedeni gösterilebilir. Birincisi, devletlerin öncelik verdikleri güvenlik sorunları ve tehditlerin 

coğrafik bakımdan yakın olmasıdır. İkincisi, çoğu devletlerin (büyük güçlerin istisnai durumu 

dışında) güç ve başka etki kapasitelerini gösterecek kadar yakın çevreleri dışına uzanamamaları. 

Yani, her iki sebep de bölgesel sistemin üyelerinin coğrafik bakımdan yakın olmalarından 

kaynaklanmaktadır.14  

 Bölgesel güvenliği tanımlamak ve tahlil etmek üzere iki temel yaklaşım, Lake ve Morgan’ın 

bölgesel düzenler (Regional Orders) yaklaşımı ve Buzan ve Waver’in bölgesel güvenlik 

kompleksi kuramı (Regional Security Complex Theory) daha önemli hale gelmiştir. Lake ve 

Morgan güvenliği bölgesel kümelerin (regional clusters) gelişmesini tetikleyen bir kaç değişkenin 

sadece biri olarak ele alırken,15 Buzan ve Waever ise, güvenliğe geliştirdikleri bölgesel güvenlik 

kompleksi kuramı çerçevesinde yaklaşmışlardır.  Fakat uluslararası güvenlik çalışmalarında 

bölgesel güvenlikle ilgili tek bu iki yaklaşımla sınırlı kalınmamıştır.  

Yeni geliştirilen yaklaşımlardan biri Stweart-Ingersoll ve Frazier’in geliştirdiği bölgesel 

güçler ve güvenlik çerçevesi/sistemi (Regional Powers and Security Framework) adlı kuramsal 

çerçevedir. Bu kuram bölgesel güvenliğe o bölgenin hegemon güçlerini belirleyerek, onların 

davranışları ve bölgesel güvenlik düzenine etkileri, bununla birlikte o bölgenin uluslararası sisteme 

etkisi açısından irdelemek için daha çok sistematik bir yaklaşım sunarken, aynı zamanda farklı 

bölgelerdeki güçlerin karşılaştırmalı olarak tahlil etmek için uygundur.  

Bu amaçla, söz konusu kuramsal çerçeve üç factor üzerine tesis edilmiştir: bölgesel yapı, 

bölgesel güçlerin rolü ve bölgesel güçlerin yönelimleri. Buzan ve Waever’in kuramı bazında 

geliştirilen bu yaklaşım için, onların bölgesel güçlerin belirli bölgesel güvenlik kompleksindeki 

kutupluluğu ile önerdikleri tasvirlerini kullanılmıştır.  

                                                        
14Robert Stewart-Ingersoll and Derrick Frazier, Regional Powers and Security Orders, NewYork, Routledge, 2012, s.4 
15 David A. Lake ve Patrick M. Morgan, Regional Orders: Building Security in a New World, State College, 
Pennsylvania State University Press, 1997, s. 23. 
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Nitekim, farklı bölgelerde değişik örneklere rastlanmaktadır: Güney Afrika ve Orta Asya 

güvenlik kompleksleri tekkutuplu iken, Güney Asya kompleksi iki kutuplu, Orta Doğu, Güney 

Amerika ve Güneydoğu Asya bölgelerinde çok kutuplu bir güvenlik kompleksi mevcuttur.16 

Bölgesel güvenlik komplekslerini analiz etmek üzere kullanılan digger farklı bir yaklaşım da 

Griffith ve Hamm tarafından geliştirilen kimlik-kurum-çıkarlar (Identity-Institutions-Interests) 

çerçevesidir. Bu yaklaşım bölgelerin çatışma potansiyellerinin anlaşılması, bununla birlikte bölgesel 

aktörler arasındaki çatışmaların çözümü, aza indirilmesi ve/veya çatışma olasılığının ortadan 

kaldırılması ve bölgesel güvenlik dinamiklerinin belirlenmesi için kritik öneme sahiptir.17 

Halbuki, bölgesel güvenlik analizinde problemin en büyük bölüğünü başlangıç noktası 

oluşturmaktadır. Bir güvenlik kompleksi çerçevesinde bir devlet için hayati olan konu, başka bir 

devlet için tehdit veya önem teşkil etmeyebilir. Bu yüzden her bölgenin güvenlik görüntüsü 

(Security Landscape) özgün olması ve güvenlik sorunlara aynı çözümler önerilmemesi doğaldır.  

Burada Orta Asya bölgesinin örneğinde geliştirme teşebbüsünde bulunduğumuz bölgesel 

güvenlik yapısı/manzarası/görüntüsü (Regional Security Landscape) yaklaşımının temel taslağı 

sunulmaktadır. Bu yaklaşıma gore ‘landscape’ kelimesi geleneksel tanımı olan mimari peyzaj veya 

manzara dışında, belli bir bölgenin görünür özellikleri ile birlikte, yerel veya ulusal kimlik için 

hayati anlam taşıyan insanların ve alanların sentezini yansıtmaktadır. Bölgelerin 

yapıları/manzaraları, onların karakterleri ve kaliteleri, bölgeyi diüer bölgelerden ayırmak için 

bölgenin imajını oluşturmaya ve özelliğini yansıtmaya yardım etmektedir. Bu sadece bölge insanları 

için değil, devletler için de dinamik bir zemin oluşturmaktadır.  

Örneğin, Yale Üniversitesi askeri ve deniz harp tarihi professörü, John Lewids Gaddis 

‘Tarihin manzarası: Tarihçiler geçmişin haritasını nasıl çıkartır’ (The Landscape of History: How 

Historians Map the Past) kitabında geçmişi manzaranın bir türü olarak düşünülmesini ve ona bir 

tarihçi olarak ‘zaman, mekan ve boyut manipülasyonu, var olan yapıların geçmişteki süreçleri, 

genelleştirmelerin özelliştirilmesi, örneklerin çeşitlendirilmesi’ v.b. araçlarla bakılmasını 

önermiştir.18  

Aynı üniversiteden diğer bir biliminsanı James C. Scott ‘Bir devlet gibi görmek’ (Seeing 

Like a State) adlı eserinde devletlerin bulundukları ortamı/manzarayı (landscape) toplumların 

                                                        
16 Robert Stewart-Ingersoll and Derrick Frazier, a.g.e., s.7. 
17 Griffith and Hamm, Drivers of Political Behavior, Montgomery AL: Air University Press, 2006, p. 10 
18 John Lewis Gaddis, The Landscape of History: How Historians Map the Past, New York: Oxford University Press, 
2002, s. 64. 
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refahını arttırarrak, eğitim, sağlık, ulaşım ve iletişim hizmetleri sunarak etkileyebileceklerini ileri 

sürmektedir.19 

Bu iki örnekte görüldüğü gibi bölgenin özellikleri sadece manzarası değil, içeriği açısından 

da bir yapı oluşturmaktadır. Nitekim, ‘landscape’ kelimesini hangi bağlamda alsak da, onu 

belirlemek için içerik, (content), ölçeği (scale) ve şartları/bağlamı (context) olarak irdelenmesi 

anlamlı olabilir.   

Yukarıda değinilen yaklaşımlar çok daha yeni olup, zamanla uygulamalı ve karşılaştırmalı 

analizlerin neticesinde bölgesel güvenliğe daha net çözümler üretebileceği ümid edilmektedir. 

Sonuç olarak günümüzde uluslararası güvenliğin boyutu değişmiş, uluslararası güvenlik çalışmaları 

disiplinlerarası bir alan olarak gündeme oturmaya başlamıştır. Bu bağlamda çok yeni olan 

uluslararası güvenlik çalışmalarının önümüzdeki yıllarda önemini arttıracağı şüphesizdir. 

                                                        
19 James C. Scott, Seeng Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed, New 
Haven: Yale University Press, 1998, s.17. 
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Koruma Sorumluluğu (R2P)1: Daha Barışçı Bir Dünya Düzeni ve Türkiye 

 

A. İnci Sökmen* 

 

 

Makalenin temel konusu 2005 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen ve norm haline 

gelen “Koruma Sorumluluğu “ kavramını ele alarak, bölgesel sorunlara bu norm açısından analiz 

etmeyi içermektedir. Uluslararası İlişkilerin önemli ilkelerden olan devletin toprak bütünlüğü ve 

egemenlik hakkı, bu norm ile yeniden tanımlayarak alternatif bir yeni uluslararası sistem 

öngörmektedir. Devletlerin vatandaşlarını etnik temizlik, savaş suçları, soykırım ve insanlığı hedef 

alan suçlara karşı koruma sorumluluğu getirilmiştir. Demokratik yoldan seçimle iktidara gelmiş bir 

siyasi partinin kendi sivil halkına karşı uyguladığı kabul edilemez suçlara bir cezai müdahale 

hakkını doğururken, devletlerin o ülke ile ilgili çıkarlarına da hizmet edebilecek bir yön 

taşımaktadır.  

 

Arap baharı sonrası daha demokratik bir ülke inşası için birçok Orta Doğu ülkesinde rejim 

değişiklikleri kimi ülkelerde iç savaşa neden olmuştur. Libya ve Suriye örnek verilebilir. 

Önümüzdeki dönemde Türkiye’de terör örgütü Kürdistan İşçi Partisi (PKK) nın sokak hareketlerini 

içeren siyasi kanadı ülke içerisinde mevcut iktidara yönelik başlayan demokratik toplumsal protesto 

zemininde, bu normun uygulanmasına yol açacak uluslararası sonuçları yaratabilme tehdidine 

sahiptir. Avrupa Birliği lobi faaliyetlerinde insan hakları açısından Türkiye aleyhine politika 

yürüten terör örgütünün, 2013 Haziran ayında gerçekleşen Gezi protestolarına aktif katılarak 

                                                        
1 Bkz. United Nations General Assembly, Implementing the Responsibility to Protect : Report of the Secretary 
General, 2009b,A/63/677.Para.10(a) ; The Humanitarian Decade :Panel Discussion on The Occasion of The Tenth 
Anniversary of General Assembly Resolution 46, United Nations 2004; United Nations General Assembly, 2005 
World Summit Outcome,A/60/L.I.,15 September 2005; International Commision on Intervention and State 
Sovereignty, “ The Responsibility to Protect”, Ottowa ,International Development Research Centre, 2001a. Para.2.14; 
International Coalition for The Responsibility to Protect (ICRtoP), www.responsibilitytoprotect.org ; Alex J.Bellamy, 
Responsibility to Protect, Polity Press, January 2009 ; Gareth Evans, The Responsibility to Protect  Ending Mass 
Atrocity Crimes Once and for All, Brooking Institution Press, 2008; Richard H.Cooper and Juliette Voinov Kohler, 
Responsibility to Protect : The Global Moral Compact for the 21st Century, Palgrave Macmillan,2009 ; Anne 
Orford, International Authority and The Responsible to Protect, Cambridge University Press, 2011; Semegnish 
Asfaw, Guillermo Kerber, Peter Weiderud, Commission of the Churches on International Affairs, The Responsibility 
to Protect : Ethical and Theological Reflections, World Council of Churches, Geneva,  21-23 April 2005; Ramesh 
Chandra Thakur, The Responsibility to Protect : Norms, Laws and the Use of Force in International Politics, 
Taylor  & Francis Group, 2011; Rama Mani and Thomas George Weiss, Responsibility to Protect : Cultural 
Perspectives From The Global South, Routledge Press, 2011; Megan McLemore, The Responsibility to Protect : A 
Legal Perspective, University of Toronto Press, 2006; Ernest G. Wheeler, The Responsibility to Protect and 
Alternative R2P Authority : Implications of New Thinking on Sovereignty, University of Toronto, 2006;  
* Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü Uluslararası Güvenlik ve Terörizm bölümünden doktora unvanını 
almıştır. Uluslararası Güvenlik ve Terörizm konularında makaleleri bulunmaktadır. 
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yönlendirmeye çalışmıştır.  Dış destek bulan bu hareketler, devletlerin dış politika da Türkiye’yi 

zayıflatma ve istikrarsızlaştırma için fırsat yaratabilme niteliğine sahiptir. Koruma sorumluluğu 

normu çerçevesinde Türkiye’yi bekleyen, bölgesel ve ulusal güvenlik tehditleri ve risklerine yer 

verilecektir.  

Anahtar Kelimeler:  Koruma sorumluluğu, Birleşmiş Milletler, Egemenlik, Arap Baharı, Türkiye  

 

Giriş 

 

 Devlet egemenliği, uluslararası hukukun çok uzun zamandan beri en önemli yapısal 

paradigmalarından biri olmuştur. Birleşmiş Milletler (BM) Anlaşmasının madde 2/1 bendinde, 

örgütün tüm üyelerinin egemen eşitliği ilkesi üzerine kurulmuş olduğunu belirtir ve üye devletler 

madde 2/4 gereğince herhangi bir devletin toprak bütünlüğüne ya da siyasal bağımsızlığına karşı 

kuvvet kullanma tehdidine başvurmaktan kaçındıklarını taahhüt etmişlerdir.2 Soğuk Savaş 

döneminden itibaren, insan haklarının uluslararası boyutta önem kazanması, insancıl nedenlerle güç 

kullanımını ön plana çıkarmıştır. 1990’lı yıllarda gerçekleşmiş insan hakları ihlallerini içeren 

olaylar (1994 Ruanda,  1995 Srebrenica, Somali, 1999 Kosova), uluslararası toplum sivilleri 

koruma konusunda başarısız olmuştur. Bir devlet içerisinde iç savaş, ayaklanma, devrim, baskı gibi 

olaylarda sivil halkın korunması uluslararası toplum tarafından önemli hale gelmiştir. Uluslararası 

nitelik kazanmış insan hakları bilinci, silahlı çatışmalarda sivillerin korunması, toplu katliamlar, 

etnik temizliğin önlenmesi gibi konularda ortak eylemleri harekete geçirmektedir.  Önem kazanan 

insan haklarının korunma konusu, 1945 yılından beri uluslararası politika alanında büyük normatif 

gelişmelerden biri olarak küresel yönetişimin temel amaçlarından birini oluşturmaktadır. 3 

Uluslararası güvenlik bağlamında devletlerarası sorunların yanında, insan hakları problemleri de 

güvenliği tehdit eden konular arasında yer almıştır. Devletlerin ülkeleri içerisinde insani krizler 

uluslararası barış ve güvenlik tehdidi olarak algılanmaktadır. 

 

Uluslararası yasal düzende, bir ülkenin iç meselesi olarak görülmemektedir. İnsani 

müdahale kavramı ile bir devletin iç işlerine karışılarak egemenliğin zor kullanarak ihlal edilmesini 

öngörmektedir.4 Bu müdahaleyi gerektiren durum ise eğer bir devlet kendi ülke vatandaşlarını, iç 

                                                        
2 Birleşmiş Milletler Antlaşması, http://www.ombudsman.gov.tr/contents/files/35501-Birlesmis-Milletler-
Antlasmasi.pdf,sf.5. 
3 Ramesh Chandra Thakur, The Responsibility to Protect : Norms, Laws and the Use of Force in International 
Politics, Taylor  & Francis Group, 2011. 
4 Sertaç Hami Başeren, Uluslararası Hukukta Devletlerin Münferiden Kuvvet Kullanmalarının Sınırları,     
Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 2003, sf. 174. 
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savaş, soykırım, etnik temizlik ve insanlığa karşı suçlar5 gibi insan hakları ihlallerinden 

koruyamıyorsa veya koruma konusunda gereken özeni göstermiyorsa, koruma sorumluluğu BM, 

bölgesel örgütler, grup devletlerinden oluşan uluslararası toplum tarafından o ülkeye bir dizi 

yaptırım kararları ile korunması uygun görülmüştür.  Bu çerçevede önce diplomatik girişimler sonra 

ekonomik ve siyasi yaptırımlar hepsi başarısız olursa askeri müdahale hakkını imkan sağlayan 

Koruma sorumluluğu normu, uluslararası güvenlik ajandasında yer bulmuştur.  

 

11 Eylül 2001 saldırıları sonrası, ABD’nin Irak’a müdahalesi ile insani müdahalenin 

meşruiyeti konusunda tartışmalar başlaması ve Ruanda soykırımı ile Darfur katliamları sonrası  

BM’nin müdahale de yetersiz kalması, bu kavramın hukuki bir nitelik kazanmasının önemini 

artırmıştır. BM’in isteği Kanada hükümetinin desteğinde, 2001 yılında Uluslararası müdahale ve 

Devlet Egemenliği Komisyonu (ICISS) kurulmuştur. Komisyonun yayınladığı Koruma 

Sorumluluğu raporunda6 gündeme taşınan “ Koruma Sorumluluğu (Responsibility to Protect) “ 

kavramı, Ekim 2005 yılında BM reformu için yapılan Dünya Zirvesi Sonuç Bildirgesi’ne girmiştir. 

Sonuç bildirgesinin 138, 139 ve 140. maddeleri soykırım, savaş suçları, insanlığa karşı suçlar 

çerçevesinde koruma sorumluğunun nasıl gerçekleşeceğini düzenlemiştir.7 Devlet eliyle 

gerçekleştirilen fiili soykırım sonucunda ortaya çıkan kitlesel ölümlerin önlenmesi ya da 

durdurulması amacı, uluslararası askeri müdahale için haklı sebep oluşturmaktadır.  

 

Orta Doğu’da Arap Baharı ile başlayan siyasal iç istikrarsızlıklar bölge güvenliği üzerinde 

ciddi tehditler oluşturmuştur. Libya’da lideri Kaddafi’nin halkı üzerinde insan hakları ihlalleri 

sonrası, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Libya konusundaki kararında müdahale gerekçesi 

olarak bu koruma sorumluluğu ilkesi yasallaşmıştır.8 İç savaşlara dönen rejim karşıtı olaylar 

Suriye’de devam ederken, Türkiye içinde Haziran 2013 Gezi protestoları, siyasallaşan terör örgütü 

Kürdistan İşçi Partisi (PKK) için yeni siyasal istikrarsızlık için imkan sağlamaktadır. Bu makalede 

ortaya çıkan fiili tehditler koruma sorumluluğu ilkesi çerçevesinde analiz edilecektir. 

 

                                                        
5 İnsanlığa karşı suçlar, kasten öldürme, kasten yaralama, işkence, eziyet veya köleleştirme, kişi hürriyetinden yoksun 
kılma, bilimsel deneylere tâbi kılma, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla hamile bırakma, zorla 
fuhuşa sevk etme fiillerinin; siyasal, felsefî, ırkî veya dinî amaçlarla toplumun bir kesimine karşı bir plân doğrultusunda 
sistemli olarak işlenmesidir. 5237 sayılı Türk Ceza Konunu madde 76  
http://www.turkhukuksitesi.com/mevzuat.php?mid=3895 
6 Bkz. International Commission on Intervention and State Sovereignty, “ The Responsibility to Protect”, Ottowa , 
International Development Research Centre, 2001. 
7 United Nations General Assembly, 2005 World Summit Outcome,A/60/L.I., 15 September 2005, sf.31-32. 
8 Bkz. BM Güvenlik Konseyi, “ Security Council Approves ‘No Fly Zone’ over Libya, Authorizing ‘ All Necessary 
Measures’ to Protect Civilians, by vote of 10 in favor with 5 Abstentions,“ 17 Mart 2011, 
http://www.un.org/News/Press/docs/2011/sc10200.doc.htm, Erişim Tarihi :21/05/2011. 
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Koruma Sorumluluğu Doktrini 

 

Koruma sorumluluğu doktrini çerçevesinde Westfalya devletler hukuku sisteminin temel 

unsurlarından biri olan egemenlik sadece hak değil sorumluluk olarak egemenlik şeklinde yer 

almaktadır. Bu egemenlik şeklinde kontrol ve otorite anlayışından devlet hem kendi halkına hem de 

BM aracılığıyla uluslararası topluma dönük çift sorumluluk anlayışına geçilmiştir.9 (rapor24-29 

2.14) Devletler kendi egemenlik alanında bulunan insanlara, insan haklarına uygun davranma 

taahhüdü altındadırlar. Devletler hukuku bakımından bağlayıcı insan hakları garantilerine10 göre, 

insan hakları sorunlarının bir iç mesele olarak kabul edilerek dışarıdan müdahale edilmesinin 

engellenmesi mümkün değildir. Korumu sorumluluğu ilkesi çerçevesinde, devlet vatandaşlarını 

soykırım, savaş suçu, insanlığa karşı suçlar ve etnik temizliğe karşı korumaklar birinci derecede 

sorumludur. Devletin koruma sorumluluğunu yerine getirememesi veya isteksiz davranması halinde 

uluslararası toplum bu sorumluluğu üstlenerek, kuvvet kullanımı da dahil olmak üzere uluslararası 

hukukun kendisine tanımış olduğu yaptırım mekanizmalarını hayata geçirecektir. 

 

İnsani müdahaleden farklı olarak, Koruma Sorumluluğu doktrini üç aşamalı bir sorumluluk 

öngörmektedir 11; 

 

1.Önleyici Sorumluluk Bir devlet içerisindeki insani krizlerin nedenlerinin tespitini 

içermektedir. Uluslararası Kriz Grubu (ICG), Uluslararası Af örgütü, İnsan Hakları İzleme 

Örgütü gibi hükümet dışı kuruluşlar çatışma bölgelerinde raporlar hazırlayarak insan hakları 

ihlallerini tespit etmeye yardımcı olmaktadır. Nedenler sonrasında uluslararası toplumun 

farklı aktörleri tarafından siyasi, ekonomik, hukuki ve askeri konularda devlete destek 

sağlanmasını öngörmektedir. 

 

2. Harekete Geçme Sorumluluğu İnsani kriz karşısında alınacak tedbirleri içermektedir. 

Diplomatik önlemler, siyasi, ekonomik ve yasal yaptırımları içermektedir.  

 

                                                        
9 International Commission on Intervention and State Sovereignty, “ The Responsibility to Protect”, Ottowa , 
International Development Research Centre, 2001, Madde 2.14 sf.26.  
10 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Silahlı çatışmalar sırasında insani hukuk kurallarının uygulanmasını öngören Dört 
Cenevre Sözleşmesi ve ek iki protokol; 1948 Soykırım suçunun önlenmesine ve cezalandırılmasına dair sözleşme; 1966 
Ekonomik, sosyal ve kültürel haklara ilişkin sözleşme; İnsanlığa karşı işlenen suçların cezalandırılması için kurulan 
1988 Uluslararası Ceza Mahkemesi bu garantiler olarak sayılabilir. 
11 International Commission on Intervention and State Sovereignty, “ The Responsibility to Protect”, Ottowa , 
International Development Research Centre, 2001, Madde 4.16 sf.48.  
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3.Yeniden İnşa Sorumluluğu Barış ve istikrarın ülkede yeniden kurulabilmesi için o 

ülkenin siyasi kurumları ile uluslararası toplumun iş birliği yapmasıdır. Devletin ulusal 

kurumlarının güçlendirilmesi, seçimlerin izlenmesi, insan haklarının uygulanmasının 

sağlanması, yeniden entegrasyon ve iyileştirme programlarının hayata geçirilmesi bu inşa 

süreci sırasında yer alan faaliyetlerdendir. 

 

Sivil toplum örgütlerinin bir ülkede gerçekleşen insani güvenlik olaylarını belgeleyen  

raporlar sürecin başlaması için ilk adımı oluşturmaktadır. Bu raporlar BM Güvenlik Konseyi’ne 

gönderilerek ilgili konunun uluslar arası barış ve güvenliği tehdit edebilecek bir nitelikte olduğuna, 

uluslar arası toplum desteği için dikkat çekilmektedir. Öncelikle diplomatik ve ekonomik 

yaptırımlar, ilgili devletin ihlalleri durdurması için alınırken, sonuç gelmediği ve yapılacak askeri 

müdahalenin mevcut durumu sonlandırarak siyasal istikrarı sağlayıcı bir düzen getirmesi amacıyla 

son aşamada başvurulacak bir yaptırım olmaktadır. 

 

Koruma Sorumluluğu Doktrini Çerçevesinde Askeri Müdahale İçin Şartlar  

 

İnsani müdahale kavramına dayanarak, sivilleri korumak amacıyla bir haklı savaş doktrini 

ortaya çıkmıştır. Soğuk Savaş sonrası dönemin müdahale gerekçelerinden birini oluşturmaktadır. 

Haklı savaş, savaşın yeniden bir çatışma çözümü olarak görülmesini sağlamaktadır.  Haklı savaş 

doktrini savaşın başlatılmasını meşru kılan sebepleri (Jus ad bellum) bir meşru otorite, meşru 

amaçlar, amaçla orantılı araç ve yöntem, son çare, savaşın makul bir ihtimaline sahip olması olarak 

şartlandırmıştır.12 Koruma Sorumluluğu raporunda BM Şart’nın 41. maddesinden kaynaklanan 

kuvvet kullanımına varmaya yaptırımlar alınabileceği gibi askeri müdahalenin söz konusu 

olabileceği altı şart belirtilmiştir. Bu şartlar haklı savaş şartları ile aynı olarak;  doğru otorite, haklı 

sebep, doğru amaç, son çare, orantılılık ve olumlu gelişme beklentisidir.13  

 

 Uluslararası toplumun ancak BM aracılığıyla ve BM Güvenlik Konseyi tarafından verilen 

kararla diplomatik, insani ve tüm barışçıl yöntemleri denedikten sonra kolektif olarak güç kullanma 

meşruiyetine sahiptir. Askeri müdahaleye karar verecek makam, BM Güvenlik Konseyi dir.14 Veto 

nedeniyle bloke olursa,  Birleşmiş Milletler Genel Kurul’da özel bir oturum düzenleyerek “barış 

                                                        
12 Michael Walzer, Haklı Savaş Haksız Savaş Tarihten Örneklerle Desteklenmiş Ahlaki Bir Tez ,(çev) Mehmet 
Doğan, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 2006. (İngilizce İlk Baskı, 1977). 
13 International Commission on Intervention and State Sovereignty, “ The Responsibility to Protect”, Ottowa , 
International Development Research Centre, 2001, Madde 4.16 sf.48. 
14 United Nations General Assembly, 2005 World Summit Outcome,A/60/L.I., 15 September 2005,Madde 11/c,sf.3. 



 1096

için birleşme” mekanizmasını işleterek karar alması mümkündür.  NATO’nun Kosova’ya BM 

Güvenlik Konseyi kararı olmaksızın müdahale etmesinin yarattığı tartışma üzerine, koruma 

sorumluluğu ilkesinde BM kararı önem taşımaktadır.   

 

 Haklı neden konusunda askeri güç kullanımı ancak iki şart altında mümkündür; ilk şart 

devlet eliyle gerçekleştirilen ya da devlet tarafından ihmal edilen veya önlenemeyen fiili soykırım 

ya da gerçekleşmesinden endişe duyulan soykırım sonucunda ortaya çıkan kitlesel ölümlerin 

önlenmesi ya da durdurulması; ikincisi ise, fiili ya da gerçekleşmesinden endişe duyulan etnik 

temizlik çerçevesinde gelişen katliam, zorunlu göç, terör ya da tecavüz olaylarının önlenmesi ya da 

durdurulmasıdır.15 Doğru amaç insani krize son vermektir. Askeri müdahale, BM 42. şartında yer 

alan diplomatik, siyasi ve ekonomik yaptırımlar sonuçsuz kaldığında son çare olarak başvurulan 

yöntemdir. Askeri müdahalenin kapsamı, yoğunluğu ve süresi bakımından amaçlara erişmek için 

asgari ölçüde insan kaybı ile kurumsal zararda yapılması orantılılık şartını oluşturmaktadır. 

Müdahale sonrası insani krizin sonlanması olumlu gelişme beklentisidir. 

 

Orta Doğu Bölgesinde Koruma Sorumluluğu  

 

 Orta doğu muhalif hareketlere izin vermeyen, insan hakları, demokrasi, şeffaflık, ifade ve 

inanç özgürlüğünün söz konusu olmadığı, kadınların ezildiği, insanlara insan olarak değerli 

görülmediği baskıcı yöntemlerle halkını yöneten krallık ve diktatörlüklere sahip devletlerden oluşan 

bir bölge olarak, uluslararası güvenlik açısından her zaman istikrarsız ve çatışma potansiyeline 

sahiptir. Bölgede siyaset alanında ciddi kurumsallaşma sorunları yaşayan, lider kültü etrafında 

otoriterleşmiş baskıcı rejimler, ICIS Koruma Sorumluluğu raporunda, iç savaşa girme potansiyeli 

yüksek, kendi halkına ve dış topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmeyen başarısız devletleri 

oluşturmaktadır.16 İç savaşlar, iletişim ve modern teknoloji sayesinde daha kompleks ve öldürücü 

olmakta, güçlü silahlar çocuk askerlerin ellerinde bile bulunabilmektedir. Devlet yapılarının ve 

kurumlarının zayıflığı, ulus inşasını riskli hale getirmekte, iç savaş sırasında güç kazanmış silahlı 

muhalif gruplar kendi özerkliklerini yaratarak bir savaş ekonomisini sürdürme eğilimi içinde 

olmaktadırlar. Tüm bu gelişmeler, Arap Baharı olarak başlayan özgürlük ve demokrasi sloganı 

altında, kitlelerin siyasi, ekonomik ve sosyal taleplerini yansıtan ayaklanmaların yaşandığı ülkelerde 

gerçekleşmiştir. 2010 yılının son ayında Tunus’ta başlayan halk ayaklanmaları, Mısır, Cezayir, Fas, 

                                                        
15 International Commission, Madde 4.19,sf.48 
16 International Commission, Madde 1.17-1.19, sf.20.  
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Libya, Ürdün, Suriye, Bahreyn ve Yemen gibi Arap coğrafyasının farklı devletlerinde ortaya 

çıkmıştır. Otoriter yönetimlere sahip Mısır, Tunus, Libya da rejim değişikliklerine yol açarken 

Suriye’de halen devam eden iç savaşa neden olmuştur. Tüm bu gelişmeler bölgede etnik, dini, 

mezhepsel farklılıkları da körüklemiştir. Ortak yurttaşlık üzerinde anlaşma sağlanamadığı çok 

dinli/etnik yapıdaki devlet yapısına sahip ülkelerde, politik söylem etnikleştirilerek şiddetli 

çatışmalara yol açmıştır. Uluslararası toplum, Irak ve Libya örneğinde devletin çökmesinin ve 

toplumun parçalanmasının şiddetli çatışmaları tetikleyebileceğini ve sorunları çözülemez bir hale 

getireceğini tecrübe etmiştir.17  Bu bağlamda, askeri müdahalenin bir parçası olan ulus inşası 

başarılı olamayacağı Suriye gibi devlet yapısında taraflar arasında bir anlaşmanın sağlanarak, 

yeniden inşa sürecinin uluslararası toplumunda desteği ile daha etkin olacağı seçeneği üzerinde 

durulmaktadır. 

 

 İsrail’in Aralık 2008’de ile Ocak 2009 da Gaza ablukası sırasında oluşan sivil kayıplarının 

önlenmesinde gündeme gelmiştir. İnsan Hakları İzleme Komitesi’nin Gaza Şeridi’ndeki İnsani kriz 

raporunda18 yaşayan nüfusun gıda, su, gaz, tıbbi yardım engellenmesi ve İsrail’in askeri 

operasyonlarından dolayı su, elektrik, kanalizasyon alt yapısının zarar görmesinden ciddi insani kriz 

ile karşı karşıya olduğunu belirtmiş, abluka devam ettikçe ölümlerin artacağını ileri sürmüştür. 

Uluslararası Af örgütü abluka sırasındaki hava saldırılarında yoğun çocuk ölümlerin olduğunu 

incelemelerinde tespit etmişlerdir.19 Gaza silahlı çatışması sırasında sivillerin korunması amacıyla, 

koruma sorumluluğu ilkesi hayata geçmemiş ve ciddi tartışmalara yol açmıştır. İsrail ve Filistin 

Hamas hükümetleri birçok hükümet ve sivil toplum kuruluşları tarafından, Cenevre Sözleşmelerine 

aykırı hareket ettiği için savaş suçlusu olarak gösterilmesine rağmen yaptırım uygulanmamıştır. 

 

Kırk bir yıldır ülkeyi yöneten Libya lideri Muammer Kaddafi’nin devrilmesi için Arap 

Baharı ayaklanmaları Libya’da Şubat 2011 de başlamasıyla birlikte, ülke iç savaşa girmiş ve ciddi 

insani kriz sorunu ortaya çıkmıştır. Ayaklanmaların bastırılması sırasında hükümet güçlerinin 

uyguladığı yoğun şiddet insanlığa karşı suçları oluşturmuştur. 16 Şubat’ta Uluslararası sivil toplum 

grupları, Libya hükümetini sivil halkın korunması konusunda gerekli sorumluluğu yerine getirme 

çağrısında bulunmuştur. Koruma ilkesi çerçevesinde eyleme geçilmesi için çağrılar yapmışlardır. 

Çağrılar sonucunda Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Afrika Birliği Libya’da sivilleri 

                                                        
17 Jochen Hippler, Ulus İnşası : Çatışmayı Barışa Çevirmede Anahtar Bir Konsept mi?, (çev) Algan Sezgintüredi 
ve Burhan Şayli, İstanbul, Versus Kitap, 2007, sf. 108. 
18 Deprived and Endangered : Humanitarian Crisis in the Gaza Strip, Human Rights Watch Report, 
http://www.hrw.org/en/news/2009/01/12/deprived-and-endangered-humanitarian-crisis-gaza-strip, (13 January,2009) 
19 “Israeli troops reveal Gaza abuses”, http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/israeli-troops-reveal-gaza-abuses-
20090401,  (1 April 2009) 
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korumak için gerekli yaptırımların alınmasını kararlaştırmıştır. Afrika Birliği askeri müdahaleye 

karşı çıkarken,  Arap Birliği Konseyi, Güvenlik Konseyi’ni Libya ‘da uçuşa yasak bölge 

uygulamasını başlatması için çağrıda bulunmuştur. BM Güvenlik Konseyi 1973 sayılı kararı ile 17 

Mart 2011’de, Kaddafi rejiminin sivillere “insanlık suçu” uyguladığını kabul ederek, sivillere 

yönelik silahlı saldırılara son verilmesi için askeri müdahale kararı almıştır.20 Bir lidere karşı kendi 

sivil halkına devlet güçlerini kullanarak uyguladığı yoğun şiddet (keyfi tutuklamalar, yargı kararı 

olmadan öldürmeler, işkence, havadan ve karadan bombalama, gazetecilere ve medya mensuplarına 

gözdağı verme gibi…), insanlık suçu olarak nitelendirilmiştir. Kaddafi hükümetinin düşmesi için 

dış devletlerin yer aldığı bir askeri müdahaleyi uygun görülmüştür.21 Müdahale öncesi Libya’ya 

silah ambargosu, Kaddafi ve ailesine seyahat yasağı ve mal varlığını dondurma yaptırımlarını 

uygulamıştır. Libya’nın yeniden inşası konusu devlet geleneğinin olmadığından başarısız olmuş, 

yeni yönetim tüm ülkede istikrar sağlayamazken, aşiretler arası güç mücadelesi dış yatırımın ülkeye 

gelmesine engel olmaktadır. Kaddafi döneminde millileşen petrol kaynakları, müdahale sonrası 

muhalefetle yapılan anlaşmalar neticesinde Fransa’nın %35’ne sahip olmasına imkan sağlamıştır. 

Bu gelişmeler koruma sorumluluğu ilkesinin büyük devletlerin çıkarlarına hizmet eden yeni bir 

emperyalizm aracı tartışmalarını yeniden gündeme getirmiştir. 22ABD’nin Afganistan ve Irak askeri 

müdahalesi, insan haklarını koruma amacıyla yapılırken, müdahale sonrası daha fazla sivil 

kayıpların olması, mevcut ülke düzenin diğer devletlerin çıkarlarına hizmet eden hale 

dönüştürülmesi, yeni emperyalizm tezini desteklemektedir. 

 

Suriye lideri Beşar Esad rejimine yönelik muhalif direnişin üç yıldır süren bir iç savaşa 

dönüşmesiyle birçok sivil kayıpları gerçekleşmiştir. Çok kısa sürede müdahale kararı çıkan 

Libya’ya karşın, üç yıldır devam eden ve sivil toplum kuruluşları tarafından da insan hakları krizleri 

tespit edilmesine rağmen, koruma sorumluluğu ilkesi uygulanamamıştır. Ağustos 2013 de BM 

heyeti, muhalif güçlere karşı kimyasal silah kullanıldığının tespiti için Suriye’de iken, Şam’ın Doğu 

Guta bölgesinde kimyasal silahtan ölen sivil halk görüntüleri dünya basınında yer aldı.  Hemen 

gerekli yaptırımlar için BM harekete geçse de, askeri müdahale kararı BM’den çıkmamıştır. Önemli 

ekonomik ve askeri ilişkileri olan Rusya’nın BM Güvenlik Konseyi’ndeki veto yetkisi, ilkeyi 

uygulamaya sokmamışken, Arap Birliği üyelerinin aralarındaki görüş ayrılıkları ortak bir kararın 

                                                        
20 BM Güvenlik Konseyi, “ Security Council Approves ‘No Fly Zone’ over Libya, Authorizing ‘ All Necessary 
Measures’ to Protect Civilians, by vote of 10 in favor with 5 Abstentions,“ 17 Mart 2011, 
http://www.un.org/News/Press/docs/2011/sc10200.doc.htm, Erişim Tarihi :21/05/2011. 
21 “UN Security Council Resolution 1973 (2011) on Libya-FullText”, The Guardian ,17 March 2011. 
22 Bkz.Jean Bricmont, Humanitarian Imperialism : Using Human Rights to Sell War, Monthly Review Press, 2006; 
Bricmont, “ The Old Gang’s All Here Libya and The Return of Humanitarian Imperialism 
“,http://www.counterpunch.org/2011/03/08/libya-and-the-return-of-humanitarian-imperialism/ (8 March,2011) 
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çıkmasına engel olmuştur. Suriye’nin kuzeyinde, iç savaşın yaratmış olduğu boşluktan yararlanan 

başta El Kaide olmak üzere birçok terör örgütü barınma imkanı bulmuştur. Esad rejimine yapılacak 

askeri müdahalenin, terör örgütlerinin daha da güçlenmesine fırsat yaratabilmesi, var olan kimyasal 

silahların terör gruplarının eline geçme olasılığı, müdahale sonrasının da uluslararası barış ve 

güvenliği  tehdit eden bir görüntü vermektedir. 700’e yakın farklı muhalif grup23 Esad rejimine 

karşı savaşırken, rejimin değişmesi sonrası çok dinli ülkenin,  birleştirici ve ikna edici bir ideoloji, 

toplumsal bütünleşme ve kendi topraklarını kontrol edebilen işlevsel bir devlet kurma olasılığı zor 

gözükmektedir. Farklı muhalif grupların kendi iç çatışmasına dönme riski yüksektir. İslami bir 

devlet yapılanmasını hedefleyen El Nusra güçleri ile özerk yapılanmaya giden PKK terör örgütünün 

Suriye uzantısı Demokratik Birlik Partisi (PYD)  arasındaki çatışmalar bu olasılığı 

doğrulamaktadır.24 Bu çatışmaların artabilmesi, etkin bir ulusal ekonomi için yeniden ulus devlet 

inşasını Esad rejimi sonrası için mümkün kılmamaktadır. 

 

Orta Doğu bölgesi, Arap Baharı ile başlayan ayaklanma döneminde, ABD ile Rusya 

arasındaki Yeni Soğuk Savaş mücadelesine girmiş gözükmektedir25. Suriye konusunda belli bir 

uzlaşmaya varılmış gibi görünse de, yapılan gövde gösterileri, aradaki rekabetin askeri bir 

zıtlaşmaya kadar varabileceği iddiasını güçlendirmektedir. Terörizmle savaş stratejisi kapsamında, 

ABD’nin Afganistan ve Irak müdahaleleri, işgale ve ulus inşasına karşı Müslüman ülkelerde 

güvensizlik yaratmıştır. Toplumları yeniden şekillendirmek, bütünleştirmek ve devlet 

mekanizmasını yeniden inşa etme amacından çok kontrol altına alınması ve siyasi sürecin 

etnikleşmesinden dolayı parçalanma riskinin artması, ABD’ne karşı Rusya ve Çin’in desteğinin 

kazanılmasını ön plana çıkarmıştır. ABD’nin uygulamaya çalıştığı Yeni Dünya Düzeni’ne karşı 

duran devletlere Putin liderliğindeki Rusya destek vermiştir. Suriye konusunda tek askeri üssü 

bulunan Rusya, askeri müdahaleyi engelleme konusunda kararlı politikasıyla Soğuk Savaş 

dönemindeki konumuna benzer bir performans sergilemiştir. Mısır’da demokratik seçimle gelen 

yönetime askeri darbe uygulanmasına ses çıkarmayan ABD, askeri yardımları ve planlanan askeri 

hareketleri askıya alınca, Soğuk Savaş döneminde Mısır ordusuna en çok desteği veren Sovyetler 

Birliği politikasını Rusya yeniden gerçekleştirme imkanına kavuşmuştur. İsrail’in Gazze ablukası 

sırasında BM’nin kayıtsız kalarak devreye girmemesi, Libya’da Koruma sorumluluğu ilkesi 

çerçevesinde yapılan askeri müdahale sonrası insani krizlerin ülkede artan şekilde devam etmesi 

                                                        
23 “ Suriye’de 700 Farklı Muhalif Grup Savaşıyor “, www.milliyet.com.tr, (21 Eylül 2013)  
24 “Suriye’de PYD ile El Nusra Arasında Tank Savaşı Yaşanıyor”, http://www.haberler.com/suriye-de-pyd-ile-el-nusra-
nin-tank-savasi-5008293-haberi/, (2 Eylül, 2013)  
25 Bkz. Edward Lucas, The New Cold War : Putin’s Russia and The Threat to the West, Palgrave Macmillan Press, 
2008;  Marc McKinnon, The New Cold War :Revolutions, Rigged Elections, and Pipeline Politics in the Former 
Soviet Union, Basic Books, 2007. 
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bölgede insan haklarına dayalı yaptırımların özellikle de askeri müdahalelerin olasılığını azaltmıştır. 

ABD 5 Nisan 2012’de Başkan Obama Doktrini olarak da adlandırılan “ ABD’nin Küresel 

Liderliğini Sürdürmek : 21.Yüzyıl Savunma Öncelikli “ savunma stratejisini ilan ederek, uzun 

dönemli askeri operasyonlarla ulus inşası stratejisinden, daha küçük, yerel ve konvansiyonel kara 

güçlerine dayalı müdahale sistemi stratejisine geçtiğini belirtmiştir. 26Ekonomik ve güvenlik 

çıkarlarını Asya –Pasifik hattına kaydırdığını da açıklamıştır. Orta Doğu bölgesinde Suriye ve İran 

siyasal bakımdan çıkarları açısından Amerika için önem taşımaktadır. Askeri müdahaleden çok 

yerel muhalif güçler harekete geçirilerek “özgürlük ve demokrasi “ getirme stratejisi her iki ülkede 

uygulanmaya konmuştur. Suriye’de devam eden iç savaş, kendi halkın taleplerine dikkat eden, daha 

istikrarlı ve güvenilir bir ortaklık kurulabilecek bir devlet ortaya çıkarmamıştır. İran’da muhalif 

güçlerin Yeşil Hareket adı altında Haziran 2009’da örgütlenerek seçim sonuçlarını protesto etme 

amacıyla, baskıcı rejime karşı ayaklanmaları, sert şekilde bastırılmıştır.27 İran’daki muhaliflerin 

Tunus ve Mısır’daki sokak eylemlerine destek vermesi, bölge de dikkatleri İran üzerine çekmiştir. 

Son seçimlerde ılımlı bir liderin iktidara gelmesiyle yumuşak bir geçiş yapan İran, Uluslararası 

alanda Rusya ve Çin’in desteğini arkasına alarak, ABD politikalarını etkisizleştirme stratejisine 

devam etmektedir.  

 

ABD ile Rusya’nın BM de ülkeye göre veto yetkisini hayata geçirmesi, BM Genel 

Kurul’unda diğer ülkeler arasında müdahalelerin bir yeni emperyalizm aracı olarak algılanmasından 

kaynaklanan görüş ayrılıkları, insani güvenlik açısından Orta Doğu bölgesinin tehditlerini 

sürdürmesine imkan tanımaktadır. 

 

Koruma Sorumluluğu ve Terörizm, Türkiye  

 

 Terörizm günümüzün dünyasında yeni bir savaş metodu olarak ortaya çıkmıştır. Belirli bir 

bölge ya da belirli bir devletle sınırlı olmayan, belirli bir alanın ötesinde etki ve sonuçlar doğuran 

                                                        
26 Sustaning U.S. Global Leadership : Priorities For 21st.Century Defense Strategic Guidance, Department of 
Defense, January 2012. http://www.defense.gov/news/defense_strategic_guidance.pdf. 
27 Danny Postel, “ Counter –revolution and Revolt in Iran : An Interview with Iranian Political Scientist Hossein 
Bashiriyeh, “ Constellations, Cilt 17, No.1, 2010,sf.61-77. 
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terörizm, ulus devletlerin ve uluslararası toplumun istikrarına yönelik en önemli güvenlik 

sorunlarından birini teşkil etmektedir. 21.yüzyılın en önemli güvenlik sorunu terörizmin uluslararası 

boyut kazanmasıdır. Küreselleşmenin bir sonucu olarak, terör örgütleri de dünya üzerinde yayılarak 

güçlenmelerine olanak sağlamıştır. 11 Eylül 2001 saldırısı sonrası terörizmle savaş stratejisi 

çerçevesinde teröre karşı mücadele verirken, insan haklarına da müdahale etme zorunluluğu 

içerisinde kalmaktadırlar. İnsan hakları kapsamında, hak ve özgürlükler sınırlandırılabilmektedir. 

Güvenlik önlemleri alınırken, hak ve özgürlükler alanındaki daralmaya sebebiyet vermektedir. 

Terörle mücadele edilirken insan haklarının ne dereceye kadar sınırlandırılacağı tartışma konusu 

oluşturmaktadır. Batı medeniyetine yönelik küresel terörizm tehdidi karşısında, uluslar arası 

düzeyde alınan karar ve düzenlemelerde, insan hakları konusunda kısmı bir sınırlandırma 

yaşanmıştır. Güvenliğin sağlanması için alınacak önlemler ile bu önlemler alınırken hak ve 

özgürlüklere getirilecek sınırlamalar arasındaki dengeyi kurma günümüzde devletlerin karşılaştığı 

önemli ikilemlerden biridir. Terörle mücadele için ABD, Afganistan saldırıları sırasında ölen 

siviller ve Guantanamo‘da ki tutuklular yüzünden, uluslararası kamuoyundan ciddi tepkiler almıştır. 

Başkan Bush döneminde Koruma Sorumluluğu ilkesi zedelenmiştir. 

 

 Terör örgütleri açısından baktığımızda şiddet eylemleri ile toplumda korku yaratmak ve bu 

amaçla siyasi hedeflerine ulaşmak istediklerinden insan haklarına saygılı bir eylem stratejisi 

içerisinde yer almazlar. Bir kişiyi öldürüp, binlercesini yönetmek üzere terörizm eylemleri organize 

edilir. Taban buldukları kitleleri etkilemek için, devletin mücadele ederken kullandığı şiddet 

mağdurlarını propagandası için kullanma eğilimi içerisindedirler. Halka devletin onları 

koruyamadığı düşüncesini yerleştirmek ve toplumun siyasi tercihlerini etkileyerek iktidarı kendi 

talepleri doğrultusunda ele geçirmeye çalışırlar. Etnik terör eylemleri bulundukları devletin 

oryantasyonunu bozarak, kendi alternatifini ortaya koymaya çalışır. İç savaşa dönüşebilme 

potansiyeline her zaman sahiptir. 

 

Uluslararası silahlı çatışmalar hukuku, uluslararası nitelikte silahlı çatışmalar söz konusu 

olduğunda, terörizmi açıkça yasaklamaktadır. I numaralı Ek Protokol’ün 51.maddesi, “ Sivil Halkın 

Koruması “ başlığını taşımakta ve askeri operasyonlarda saygı gösterilmesi gereken kuralları 

yasallaştırmıştır. 51.maddenin 2.paragrafı  “ Sivil bireyler gibi sivil halk saldırı hedefi olmayacaktır. 

Başlıca amacı sivil halk arasında terörü yaymak olan şiddet eylemleri ya da tehdidi yasaktır” 

şeklindedir. I numaralı Ek Protokol’ün 85.madde 3.paragrafına göre bu yasağın ağır ihlalleri bir  
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 “ savaş suçu”  olarak kabul edilmektedir.28 

  

Silahlı çatışmalarda sivillerin karşılaştığı insani krizlerde koruma sorumluluğu ilkesinin 

uygulanması açısından Sri Lanka örneği gösterilebilir. Sri Lanka’da Tamil etnik grubunun yaşadığı 

bölgenin bağımsızlığı için 25 yıldır mücadele eden Tamil Kaplanları terör örgütü ülkeyi iç savaşa 

dönüştürmüştür. Olayların en yoğun olduğu Nisan-Mayıs 2009 döneminde Sri Lanka’da kan 

banyosu senaryosu olarak da adlandırılan, hükümet ile etnik ayrılıkçı Tamil Kaplanları arasındaki 

terörle mücadele sırasında masum sivillerin öldüğü insani krizler ortaya çıkmıştır. Uluslararası Af 

Örgütü Sri Lanka’da hükümetin halkını kitlesel ölümlerden koruma sorumluluğunu 

gerçekleştirmediğini görerek, durumu, 2009 yılında BM Güvenlik Konseyi’nin dikkatine bir raporla 

sunulmasını tavsiye etmiştir. 29 BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon 2010 yılında yayınladığı Sri 

Lanka raporunda, Tamil Kaplanları terör örgütünü 30; 

 

• Sivillerin çatışma bölgesinden kaçmasını engelleyerek kamplarda tutmak, işkence 

yapmak, yakmak, kadınlara tecavüz etmek, keyfi öldürmek ve kaçmak isteyenlerin 

vurulma eylemlerinden sorumlu tutmuştur  

•  Riskli yerlerde sivillerin canlı kalkan olarak kullanılması.  

• İntihar bombacısı yaparak diğer masum sivillerin ölümüne sebebiyet verilmesi. 

•  Zorla sivillerin bulundukları yerden göç etmeye zorlanması.  

• Aralarında çocuklarında yer aldığı sivilleri silahlandırarak terör örgütünün insan 

kaynağı ihtiyacının karşılanması. 

• Sivillere terör eylemleri için hendekler kazdırarak, sivil-terörist ayrımının 

yapılmasını engellenmesi 

 

Terör örgütüne yönelik ağır silahlarla mücadele ederken, Sri Lanka hükümeti sivil-terörist 

ayrımı yapamadığından, bombalama sırasında hastanelerin zarar görmesi ile sonuçlanırken, 

güvenlik çemberine aldığı bölgeye yardım amaçlı ekiplerine gelmesini engellemiştir. BM raporuna 

göre Sri Lanka hükümeti beş temel konuda ciddi şiddet olaylarından sorumludur;31 

 

                                                        
28 Hans Peter Gasser, “ Acts of Teror ‘Terrorism’ and International Humanitarian Law”, International Review of the 
Red Cross, Cilt 84, Sayı 847, 2002,sf.555 
29 Amnesty International, “The Situation in Sri Lanka”, Ref :IOR/2009.081, 12 May 2009. 
30 Report of The Secretary –General’s Panel of Experts on Accountability in Sri Lanka, 31 March 2011, 
http://www.un.org/News/dh/infocus/Sri_Lanka/POE_Report_Full.pdf,sf.III 
31 Report of The Secretary –General’s Panel of Experts on Accountability in Sri Lanka, 31 March 2011, 
http://www.un.org/News/dh/infocus/Sri_Lanka/POE_Report_Full.pdf,sf.III  
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(1) Yaygın bombalama sırasında ortaya çıkan kitlesel ölümler 

(2) Hastane ve insani kullanım araçlarının bombalanması 

(3) İnsani yardımın ret edilmesi, çatışma bölgesine Kızıl Haç ekiplerinin girmesine izin 

verilmemesi. 

(4) İç göçe maruz kalmış sivillere gereken özen gösterilmemesi, yiyecek-barınma  ihtiyaçlarının 

sağlanması için gereken koruma sorumluluğunun gerçekleşmemesi. 

(5) Çatışma bölgesi dışında kalan medya ve hükümetin diğer organlarına yönelik insan hakları 

ihlalleri. 

 

 Sri Lanka hükümetinin ön yargılı olarak değerlendirerek ret ettiği rapora göre hem hükümet hem 

de terör örgütü sivilleri koruma konusunda gereken sorumluluğu getirmeyerek insanlığa karşı 

suçların oluşmasından sorumludur. BM, mücadele devam ederken insani kayıplara zamanında 

müdahale etmediği içinde eleştirilmiştir. Ban Ki-Moon raporu öneriler içerdiğinden bir yaptırım 

kararı çıkmamıştır. 

 

 Türkiye için benzer konu 1983 den beri devam eden PKK terör örgütü eylemleridir. İran, 

Irak, Suriye ve Türkiye topraklarında Kürt nüfusun yoğun yaşadığı yerlerden ayrılarak 

oluşturulacak bir Kürt devleti siyasi amacıyla eylemlerine başlayan terör örgütü, ara formül olarak 

2003 Irak sonrası kuzeyinde kurulan Kürt federe yönetimi gibi, Suriye, İran ve Türkiye’de siyasi 

statü olarak özerklik amacını devam ettirmektedir. 2010 yılında başlayan Suriye iç savaşı, kuzeyde 

PKK’nın Suriye kolu PYD, Esad rejiminin askeri ve sivil güçlerini çekmesiyle, bu boşluğu hızlı 

doldurarak bir Kürt özyönetim bölgesi oluşturmuştur. Ana hatları PKK lideri Abdullah Öcalan 

tarafından belirlenmiş “ demokratik özerklik” talebi, Türkiye sınırları içinde yaşayan PKK’nın 

siyasallaşmış kanadı tarafından da mevcut hükümetten talepleri arasında yer almaktadır. İslam 

kardeşliği temelinde, Kürtlerinde bir siyasal statü sahibi olmalarını sağlayacak bir siyasal ajanda 

takip etmektedirler.   

 

Etnik çatışmalar sınır aşan özellikler gösterirler ve genellikle yakınlarında bulunan ülkelere 

taşarlar. Genellikle tüm çatışmalar bölgeselleşme eğilimi içindendir. Bu durum da ulusal güvenliğe 

tehdit olarak algılanır. Güvenlikleştirme teorileri çerçevesinde bölgelerin teröre destek veren 

alanlardan istikrarlı alanlara döndürülmesi gerekmektedir. PKK terörünün siyasallaşması silahların 

terk edilerek örgütün etkisizleştirilmesi değil, terör örgütünün farklı bir biçimde devamlılığının 

sağlanmasıdır. PKK’nın mevcut hükümetle yapılan görüşmeleri sonrası Türkiye topraklarından 

çekilmesinin silah bırakma anlamına gelmediği, aksine sınır dışında silahlı olarak Suriye ve İran’a 
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karşı mücadele edebilmek için üs oluşturma amacı taşıdığı PKK lideri Öcalan tarafından dile 

getirilmiştir.32 Öcalan’ın üs kurma ve çatışmaları farklı ülkelerde başlatma eğilimi,  yayılma (spill 

over) etkisiyle Türkiye’nin ulusal güvenliği için büyük riskler taşımaktadır. Suriye’deki iç savaş 

devam ederken, illegal olarak mültecilerin, kaçakçıların, savaşan terör gruplarının geçişlerinin 

önlenmesi için sınır güvenliği birincil öncelikli tedbirler arasına girmiş, çatışmaların Türkiye 

topraklarına sıçramaması için gerekli güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarılmıştır.  

 

1 Haziran 2013 de İstanbul’da Gezi Parkı’nda yapılacak Topçu Kışlası ve AVM için 

başlayan Gezi Direnişi, ideolojik olarak birbirine uzak olan halktan her kesimi aynı alanlarda 

toplanmasıyla, mevcut iktidar otoritesine karşı büyük bir direniş eylemi başlattı. Foucault iktidar 

ilişkilerinde mutlaka direniş vardır direniş olmasaydı iktidar ilişkisi olmaz sözünü33 hatırlatan Gezi 

protestoları kısa bir sürede Türkiye genelinde aynı anda gerçekleşmiştir. Gezi Parkı direnişi, 

hükümetin lider kültü etrafında İslami değerlere göre ötekileştirerek, kurmak istediği düzene karşı 

bir öfke patlaması olarak da değerlendirilmiştir. 34 Geniş katılımlı bir muhalefet üzerinden 

gerçekleşen direniş, bu görünümüyle, Kapitalist dünya ekonomisinin yarattığı krizlere karşı 

muhalefet eden toplumsal hareketler ya da halk hareketleri olarak da adlandırılabilir. 35Sistemin 

çok yöndeki adaletsizliğine karşı örgütlenip, köklü bir değişiklik yaratmak veya durumu 

iyileştirmeye yönelik alternatifler önermek amacıyla başlarlar. Bu hareketlerin iki niteliği vardır; 

mağduriyet olarak bireysellik ve direniş göstergesi olarak kolektif hareketlere yönelmek. Lise ve 

üniversite gençliği, sanatçılar, kadın hareketi grupları, meslek odaları, çevreciler, etnik gruplar, 

sosyalist ya da işçi grupları, dinsel karakterli (anti kapitalist Müslümanlar gibi) gruplar, LGBT 

(lezbiyen, gay, biseksüel, transseksüel ve travesti) sosyal hak grupları, futbol takımlarının fanatik 

gruplarının yer aldığı yeni toplumsal hareket olarak Gezi direnişi, egemenlik-otorite-tahakküme 

sahip iktidar yapısının değişmesi için bir post modern muhalefet örgütlenmesi oluşturmuştur.  

 

Doğa sömürüsü ile ilintili olarak ortaya çıkmış bu toplumsal hareket, PKK lideri Öcalan’ın 

geliştirdiği felsefi, ideolojik ve toplumsal örgütlenme modeli olarak Demokratik-Ekolojik-Cinsiyet 

Özgürlükçü paradigmasının temel unsurlarıyla örtüşmektedir.36 Ekolojik bunalımlar karşısında 

                                                        
32 Barış Terkoğlu, “ Apoleaks Sızıntısı Ortalığa Saçıldı, Öcalan’ın İmralı Şifreleri “ Bağımsız Haftalık Haber ve 
Yorum Dergisi, İstanbul, 8-14 Mart 2013, sf.23. 
33 Michel Foucault, Özne ve İktidar, (çev) Işık Ergüden ve Osman Akınhay, İstanbul :Ayrıntı Yayınları, 2000, sf.74  
34 Emrah Maraşo, “ Örgütlü Güç Oyunu Bozar”, Bilim ve Ütopya Aylık Bilim Kültür ve Politika Dergisi Direnişin 
Bilimi Sayısı, Sayı 229, Yıl 19 , Temmuz 2013, sf.4 
35 Giovanni Arrighi, Immanuel Wallerstein ve Terence Hopkins, Sistem Karşıtı Hareketler, (çev) Bülent Somay, 
Semih Sökmen, C.Kanat İstanbul: Metis Yayınları, 2004, sf.6-7.  
36 Zeki Bayhan, Başka Bir Dünya Var ! Demokratik, Ekolojik, Cinsiyet Özgürlükçü Paradigma, İstanbul :Belge 
Yayınları, 2011,sf.183-238. 
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geleneksel topluma alternatif bir düzen getiren ekolojik paradigma, insanın doğa üzerindeki 

tahakkümünün kalkması için, otorite düzenine son verilmesini öngörür. Dünya örneklerine 

baktığımızda siyasi otoriteyi kabul etmemek, devlet içerisindeki etnik gruplardan gelebilmektedir 

PKK terör örgütünün Demokratik özerklik talebiyle, Türk hükümetin siyasi otoritesi yerine kendi 

düzenini kurmak istemektedir. Gezi direnişi toplumsal hareketi bu açıdan önemli bir zemin 

oluşturmuş, aktif katılarak kendi propagandalarını yapma imkanı sağlamıştır.  

 

PKK-AK parti çözüm süreci sırasında, ICISS Koruma Sorumluluğu raporunda da belirtilen 

yasal paketleri37 “ demokratikleşme paketleri “ olarak açıklayarak, sosyal ve kültürel haklar 

konusunda talepleri karşılamaya çalışmaktadır. Toplum içinde yeniden barışın inşası açısından 

önem taşıyan bu paketler, demokrasi kavramına farklı tanımlayan terör örgütü için bir anlam ifade 

etmemektedir. PKK terör örgütü için demokrasi, devletin yönetiminin yer almadığı alternatif bir 

yönetim biçimidir. Daha az devlet daha fazla toplum ilkesi çerçevesinde, toplulukların devletsiz 

kendini yönetebilme gücü demokrasi olmaktadır. Tam devlet egemenliği demokrasi 

yoksunluğudur.38Anayasal mekanizmayı kullanarak, Türk devletinin egemenlik yetkisini 

paylaşmayı amaçlayan siyasi özerklik statüsünün gerçekleşmesi, örgüt açısından 

demokratikleşmenin hayata geçmesidir.  AK parti hükümetinin demokratikleşme paketleri, bölge 

halkı üzerinde yıllardır yapılan propagandaların sonuçsuz kalması açısından önemlidir.  PKK terör 

örgütünün ileri sürdüğü inkar-imha gibi tezlerinin zayıflamasına imkan sağlarken, bölgesel 

gelişmeler terör örgütünün siyasi hedefini gerçekleştirici zemini de yarattığı için tam anlamıyla 

etkinlik oluşturamamaktadır.  Türkiye topraklarından çekilme süreci sırasında, terör örgütüne yoğun 

katılımların olması bu açıdan değerlendirilebilir. 

 

Gezi olayları sırasında, silahsız halkın protestolarına karşı sert bastırma politikası, devletin 

halkı korumak için sahip olduğu güvenlik güçlerinin halkın lehine kullanılması, baskıcı bir yönetim 

algısının dünya genelinde de fark edilmesini sağlamıştır. 167 ülke üzerinde, yapılan demokrasi 

indeks çalışmasında özgür ve adil seçim, vatandaş özgürlükleri, devlet fonksiyonları, politik katılım 

ve politik kültür kriterleri üzerinden Türkiye 88.  sırada yer alarak karma demokrasi39 yapısına 

sahip bir ülke olarak nitelendirilmiştir. 40Bu sırada yer almasının nedenleri arasında basın 

                                                        
37 International Commission on Intervention and State Sovereignty, “ The Responsibility to Protect”, Ottowa 
,International Development Research Centre, 2001, Madde 5.14, sf.58 
38 Abdullah Öcalan, Bir Halkı Savunmak, İstanbul, Çetin Yayınları, 2004, sf. 272. 
39 Raporda Karma demokrasi, Yolsuzluğun yaygın olduğu, hukukun üstünlüğü ve sivil toplumun zayıf olduğu,medya 
üzerinde baskının yoğun olduğu, yargı sisteminin bağımsız olmadığı ülkeler için tanımlanmıştır. Democracy Index 
2012, Democracy at a Standstill A Report From The Economist Intelligence Unit, The Economist, 2013, p.28. 
40 Bkz. Democracy Index 2012, ,Table 2, p.7 
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özgürlüğünün tutuklanan gazeteci sayısından değerlendirildiği, vatandaş özgürlükleri konusundaki 

sınırlandırmalar ve seçilmiş milletvekillerinin tutuklu olmasının da etkili olduğu düşünülmektedir. 

Baskıcı rejimlere karşı “ özgürlük ve demokrasi” talepleri için başlayan Arap Baharı hareketlerinin, 

PKK terör örgütünün hükümet ile yaptıkları görüşmelerin sonuçsuz kalırsa örgüt lideri Öcalan’ın 

başlatmayı ileri sürdüğü silahlı Halk savaşı (Serhildan-Demokratik Kurtuluş Mücadelesi ) için 

ülkedeki özgürlük kısıtlamalarının bir dayanak oluşturacağı ileri sürülebilir.41  

 

PKK ile terörle mücadele sırasında kazanılan deneyimler özellikle sivil halk ile teröristin 

ayrılması üzerinde odaklanılarak güvenlik sağlanmaya çalışılmaktadır. İnsan hakları ihlalleri, terör 

örgütünün en önemli propaganda malzemelerinden biridir. Türkiye insan haklarını geliştirmek için, 

Kopenhag siyasi kriterlerini karşılaşmış olmak adına uyum ya da reform paketleri çıkarmıştır. 

Kültürel ve dil hakları bağlamında gelişmeler kaydedilmiştir. Terörden ve terörle mücadeleden 

zarar görenlerin zararlarını karşılamak amacıyla 2004 Temmuz ayında, 5232 sayılı Terörle 

Mücadeleden Doğan Zararları Karşılama Kanunu ile nakdi yardım yapılmıştır.  Kırsal alanlar 

çatışmaların en yoğun olduğu bölgeler olarak, güvenlik çemberi içine alınarak sivil halkın girmesi 

basın aracılığıyla duyurularak yasaklanmaktadır. Şehirlerde oluşabilecek teröre dayalı ayaklanmalar 

konusunda bilgi yoğun tespitler yapılarak önceden önlenme stratejisi uygulanmaya çalışılmaktadır. 

Güçlü devlet yapısı ve istikrarı, demokrasi lehine daha güvenli bir ülke olma fırsatı sağlamaktadır. 

Öte yandan, PKK terör örgütün canlı kalkan olarak operasyonlara karşı sivil halkı kullanması, 

olmayan kişileri öldürmekle tehdit etmesi42, çocuklardan oluşan kitleleri sokaklarda taş attırarak 

eylemlerde kullanması43, dağda eğitime alması, geçmişte intihar bombacısı eylemlerine başvurması, 

Sri Lanka örneği göz önüne alındığında insanlığa karşı suçlar konusunda sorumlu olmaktadır.  

 

Sonuç 

  

 Güvenlik politikalarının savaşların bertaraf edilmesine göre askeri tehditler olarak 

algılanmadığı yeni güvenlik yaklaşımlarında, insani güvenliği merkeze alan daha geniş tehditleri 

kapsamaktadır.  İnsani güvenlik bireylerin hayatının, devletler arasındaki savaşlarda, ülke içindeki 

çatışmalarda tehdit edildiği tezinden yola çıkar. Devlet içerisindeki iç savaş, siyasal şiddet, etnik 

                                                        
41 Barış Terkoğlu, “ Apoleaks Sızıntısı Ortalığa Saçıldı, Öcalan’ın İmralı Şifreleri “ Bağımsız Haftalık Haber ve 
Yorum Dergisi, İstanbul, 8-14 Mart 2013, sf.24.  
42 Milliyet, “ PKK’dan BDP’ye Canlı Kalkan Olun Talimatı”, 7 Ağustos 2012, http://gundem.milliyet.com.tr/pkk-dan-
bdp-ye-canli-kalkan-olun-talimati/gundem/gundemdetay/07.08.2012/1577426/default.htm 
43 Kamil Maman, “PKK’nın Yeni Silahı Bomba Atan Çocuklar”,Yeni Şafak, 20 Şubat 2011, 
http://yenisafak.com.tr/gundem-haber/pkknin-yeni-silahi-bomba-atan-cocuklar-20.02.2011-304244,  
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veya dini çatışmalar veya dışlamalar, toplumdaki her kesime eşit mesafede yaklaşılmaması, salgın 

hastalıklar ve yoksulluk gibi tehditler sayılmaktadır.  

 

İnsani güvenliğe karşı oluşan tehditler, uluslararası sorumluluk konusu olarak, BM 

tarafından “ koruma sorumluluğu” ilkesi altında meşrulaştırılmıştır. Bu ilke, devletin egemenlik 

haklarını kısıtlayabilen, uluslararası kamuoyu denetiminde bireylerin devletlerine karşı bir 

müdahale politikasının dayanağı olmaya başlamıştır. İnsani krizlerin yoğun olduğu ülkelerde, bir iç 

mesele olarak değerlendirilmemekte, sivillerin yaşamını koruma altına alınabilmesi için 

gerektiğinde BM Güvenlik Konseyi kararı ile uluslararası barış ve güvenliğe bir tehdit olması 

nedeniyle askeri müdahaleye imkan tanımaktadır. Orta Doğu bölgesinde Libya lideri Kaddafi 

yönetimdeki halka uygulanan devlet şiddetini durdurmak için yapılan askeri müdahale örnek olarak 

verilebilir. Tüm insani krizlerde sistemin işleyişi BM Güvenlik Konseyi’ndeki veto yetkisine sahip 

devletlerin çıkarlarına uygun olarak gerçekleşmektedir.  

 

Özgürlük ve demokrasi talepleri ile başlayan Orta Doğu bölgesindeki Arap Baharı 

ayaklanmaları bölgede yükselen istikrarsızlıklara ve belirsizliklere bırakmıştır. Bu durumdan 

Türkiye’nin iç ve dış politikası etkilenmektedir. Suriye’deki iç savaş, Irak’ta devam eden mezhep 

çatışmaları, etnik ayrımcılıklar, PKK terörünün bölgeselleşerek uluslararası nitelik kazanması, 

önümüzdeki dönemde Türkiye’nin istikrarına yönelik en büyük tehditler olarak sayılmaktadır. 

Bölgedeki çatışmalardan etkilenmemek için haklar ve özgürlükler alanında atılacak önemli 

adımların hem koruma sorumluluğu ilkesini içte halka yönelik yükümlülüklerini gerçekleştirirken, 

uluslararası toplum açısından da bölgedeki barışın sağlanması yönünde önemli adımlar atmış 

olacaktır. 
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GÜVENLİK KAVRAMI VE TÜRKİYE’DE ULUSAL GÜVENLİK: DEĞİŞENLER VE 
DEĞİŞMEYENLER 

 
Serdar Kesgin* 

 
Özet 
 

İnsanlar bireysel ya da toplumsal güvenlik ihtiyaçlarını karşılamadan iktisadi ve sosyal 

gelişimlerini sürdürememektedirler. Bireyler kendi güvenlikleri için devlete sosyal sözleşme 

mantığı ile yetki devrinde bulunmuştur. Günümüzde de devletler kendi güvenliklerini 

sağlamak için çeşitli organizasyonlar kurmuşlar ve bunlara belirli alanlarda yetki devrini 

gerçekleştirmişlerdir. Özellikle iki dünya savaşı yaşamış devletlerin, güvenlik ihtiyaçlarını tek 

başlarına yapamayacaklarını anlamaları, BM Antlaşmasında da belirtilen şartlara uygun 

olarak kolektif güvenlik fikrini benimsemelerini sağlamıştır. Soğuk Savaş, kolektif güvenlik 

anlayışının, birbirini düşman gören iki farklı siyasal düzlemde vücut bulması ile ortaya 

çıkmıştır. Devletler bu ortamda iki pakttan birisine katılarak ya da yakın durarak 

güvenliklerini sağlayabileceklerini düşünmüşlerdir. Bu algıdaki tetikleyici unsur Sovyetler 

Birliği’nin yayılmacı ve saldırgan bir politika belirlemesi olmuştur.  Türkiye’nin NATO 

üyeliği sadece Türkiye için değil Avrupa’nın güvenliği için de önem arz etmekteydi zira 

Sovyetlerin ilerleyişi Türkiye’nin Doğu sınırlarında durdurulmuştur. Soğuk Savaş boyunca 

Sovyetleri çevreleme politikasının en önemli ayaklarından birinin Türkiye olduğu 

görülmektedir. Soğuk Savaş’ın bitişiyle değişen konjonktürde güvenlik algılamalarında da 

farklılıklar yaşanmaya başlanmış, NATO’nun varlığı sorgulanırken Türkiye’nin Avrupa 

güvenliği için önemi de sorgulanmaya başlanmıştır. Avrupalı bazı stratejistler artık NATO’ya 

ihtiyaç olmadığını belirtirken ABD, NATO’nun devamı için yeni bir düşman arayışı içerisine 

girmişti ve çok geçmeden terörizm yeni ve daha geniş coğrafyaları kapsayan bir düşman 

olarak ortaya çıktı. Bu dönemde, 11 Eylül saldırıları terörizme karşı savaşı meşru hale 

getiren en önemli etkendi. 

Anahtar Kelimeler: Güvenlik, Türkiye, NATO, ABD, BM, Karadeniz,Orta Doğu  

 

Giriş 

Tarih boyu toplumların yaşadığı anlaşmazlıklar bir yandan uluslararası sistemin 

çelişkilerini anlamayı zorunlu kılmış, bir yandan da güvenlik kaygılarını ve barış arayışlarını 
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beraberinde getirmiştir. Güvenlik kavramı, insanın doğumundan itibaren geçirdiği her bireysel 

ve toplumsal evrede kullanılan bir terimdir. Güvenlik, öncelikle varlığı koruma ve sürdürme 

çerçevesinde amaca yönelik faaliyetler olarak algılanabilir.1 İç ve dış tehditlere yönelik tüm 

girişimler güvenlik kapsamında değerlendirilir. Uluslararası aktörlerin güvenlik algılamaları 

ülkelerin güçleri ve bulundukları şartlar itibariyle değişiklik göstermektedir. 

İkinci Dünya Savaşı sonrasında, ulusal güvenlik algılamalarında dünyanın iki kutba 

ayrılması etkili olmuştur ki bu durum 1990 yılına kadar devam etmiştir. Elli yıla yakın bir 

süre, iki bloğun nüfuz mücadelesi ile geçmiştir. Batı Bloğu’nun lideri olarak ABD öne 

çıkarken, Doğu Bloğu’nun lideri SSCB olmuştur. Doğu Bloğu’nun çözülmesi süreci sonunda, 

SSCB dağılmış ve coğrafyasında başta Rusya Federasyonu olmak üzere birçok yeni bağımsız 

devlet ortaya çıkmıştır. İki kutuplu sistem sona ermiş ve bu durum ABD’nin tek belirleyici 

olarak göründüğü yeni bir dünyanın başlangıcını göstermiştir. 

Soğuk Savaş boyunca, kendisinin uluslararası politikadaki kutuplardan biri olmasına 

yardımcı olan NATO’yu günün koşullarına uydurarak devamını sağlamaya çalışan ABD, yeni 

bir gayret içerisine girmektedir. Varşova Paktı’nın dağılması ile NATO’nun da dağılması 

gerektiğini ileri süren görüşler olsa da ABD’li yetkililer, NATO’nun yeni bir misyon 

üstlenmesi gerektiği üzerinde hem fikir olmuşlardır.  

Yeni oluşan ortamda NATO, terörizmle mücadeleyi misyon olarak belirlemiştir. 11 

Eylül saldırıları da bu düşüncenin gelişmesinde katkı sağlamış ve NATO, terörle mücadele 

kapsamında 5. maddeyi yürürlüğe sokmuştur. NATO, terörizmi öncelikli tehdit olarak 

algılayarak, varlığını devam ettirmeyi hedeflemektedir. Terörizmle mücadele kavramının çok 

geniş olması ve neredeyse bütün ülkeleri ilgilendirmesi, NATO’ya üye ülkelerin ulusal 

güvenlik algılamalarında NATO’ya en istikrarlı ittifak ünvanını kazandırmaktadır. 

Türkiye’nin ulusal güvenlik algılamasında da NATO’nun önemli bir yeri bulunmakta olup 

Türkiye’de terörle mücadele eden ülkelerin başında gelmektedir. Bu bağlamda Türkiye ile 

NATO’nun güvenlik algılamalarının örtüştüğü söylenebilir.  

Türkiye, yeni düzenin hem olumlu hem de olumsuz yansımalarına muhatap olmuştur. 

Ancak olumsuz yanlarına daha çok muhatap olduğu söylenebilir. Etnik, dinsel ve tarihsel 

nedenlerle yüzlerini Türkiye’ye dönen yeni bağımsız devletlerin ortaya çıkması ve bu 

ülkelerin sorunları Türkiye’yi uluslararası alanda meşgul etmektedir. Ortadoğu’daki ve 

Kafkasya’daki, tüm dünyayı meşgul eden krizler, gerginlik ve çatışmalar, Türkiye’nin hemen 

yanı başında cereyan etmektedir. Bu güvensizlik ortamında, başta NATO olmak üzere, tüm 

                                                        
1 Beril Dedeoğlu, Uluslararası Güvenlik ve Strateji, Derin Yayınları, 2003, s. 1 
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Batılı uluslararası platformlarda, Türkiye ile diğer üyelerin tehdit algılamasında görüş 

ayrılığına düşülmesi, Türkiye’nin güvenliğine katkı ve desteğin giderek azalma sürecine 

girmesine neden olmuştur.  

Son zamanlarda cereyan eden bir diğer gelişme de NATO’nun Karadeniz’e doğru 

genişlemesi ile tekrar gündeme gelen Boğazlar konusudur. NATO, genişleme sonrasında, 

Türkiye dışında Romanya ve Bulgaristan’da da faaliyete geçmiştir. Son yaşanan olaylar 

çerçevesinde Gürcistan’a ABD savaş gemilerinin yardım götürme faaliyetleri gerginliği daha 

da arttırmış ve Rusya Federasyonu’nun Türkiye’ye yönelik olarak Montrö Sözleşmesinin ihlal 

edilmemesi konusunda uyarılarının artmasına sebep olmuştur. Bu durum, Montrö 

Sözleşmesi’nin Karadeniz’e kıyısı olmayan ülkelerin bu denizdeki varlıklarını kısıtlayan 

özelliğini tekrar gündeme getirmekte olup bu kapsamda, Türkiye’ye yeni dönemde güvenlik 

politikalarında değişkenlik göstermesi konusunda baskıların gelmesi de olasıdır.   

Türkiye’nin son dönemde geliştirmeye çalıştığı komşularla sıfır politika yaklaşımı da 

Türkiye’nin güvenlik algısında bazı değişikliklerin oluşturulmasına yönelik girişimler olarak 

ön plana çıkmaktadır. Türkiye, komşularıyla olan sorunlarını çözüp ulusal güvenlik 

bağlamında, PKK terörü ve dış kaynakları ile mücadele üzerine kanalize olmayı 

hedeflemekteydi. Uluslararası konjonktürden de faydalanmayı amaçlamasına rağmen 

Türkiye’nin terör ve güvenlik algısı ile uluslararası ortam çoğu zaman aynı fikirde 

olmamaktadır. Bu nedenle, Türkiye’nin, NATO aracılığıyla kendi güvenlik algısını kabul 

ettirme gayreti içerisinde olduğu görülmektedir.   

 

Ulusal Güvenlik Kavramı 

Anayasal Düzenin, milli varlığın, yurt bütünlüğünün ve siyasi, ekonomi, sosyal ve 

kültürel tüm menfaatlerin ve ahdi hukukun iç ve dış tehdide karşı korunması ve kollanması 

ulusal güvenliği ifade etmektedir. Ulusal güvenlik bir devletin ve ulusunun var oluşu ile 

eşdeğer anlam kazanmaktadır. Güvenlik ülkenin diğer ihtiyaçlarından önce dikkate alınır. 

Güvenlik olmadan ülkenin kalkınması ve milli hedeflerinin gerçekleştirilmesi düşünülemez.2  

Ülkeler tarih boyunca giriştikleri mücadelelerde üzerinde yaşadıkları coğrafyadan 

daima güç almışlardır. Ülkeler güvenlik stratejilerini kendi coğrafyalarına dayandırırlar. Bu 

nedenle güvenlik siyaset ve stratejinin belirlenmesinde özellik arz eden coğrafyanın beşeri 

değerlerle aktifleştirilmesiyle ortaya çıkan siyasi coğrafya ulusal güvenliğin şekillenmesinde 

                                                        
2 Halil Şimşek, Türkiye’nin Ulusal Güvenlik Stratejisi, IQ Yayınları, 2002, s. 13 
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önemli bir yeri tutar.3 Bu coğrafyada yaşayan insanların sosyal hayatlarında huzurlu bir 

şekilde yaşamaları ulusal güvenlik algısının en önemli konusudur. 

Ulusal güvenliği tesis etmede politik, ekonomik, askeri ve sosyo kültürel gücün 

önemli etkisi olduğu düşünülmektedir. Aynı zamanda, coğrafi etmenlerle şekillenen 

jeopolitiğin de ulusal güvenlik algısının oluşturulmasında önemli bir yeri vardır. Günümüzde 

jeopolitik kavramın içerisine coğrafyanın yanında jeoekonomi ve jeostrateji gibi kavramların 

da dahil olması ile ulusal güvenlik algısının çeşitli alanları da içerisine alacak şekilde 

genişlediği görülebilmektedir.  

Coğrafyaya bağlı olarak geliştirilen hakimiyet teorileri de ulusal güvenlik kapsamında 

değerlendirilebilir. Çevresine ve daha fazlasına hakim olan ülke, düşünce olarak ulusal 

güvenliğini daha fazla sağlayabilen ülke olmaktadır. İngiliz coğrafyacı Halford John 

Mackinder’in ortaya attığı Heartland teorisine göre Avrasya (Doğu Avrupa) hakim olunması 

gereken esas bölgedir. Avrasya’ya hakim olan dünya adasına (Avrupa, Asya, Afrika), Dünya 

adasına hakim olan da Dünya’ya hakim olur demektedir. Bu görüşü ile kara egemenliği 

teorisini ortaya koymuş olmaktadır. Avrasya’yı ikiye ayıran Mackinder İç kenar Kuşak 

(Rimland) ile de Balkanlar, Kafkasya, Türkiye, Çin, Orta Avrupa ve Hindistan gibi bölgeleri 

ifade ederek merkezdeki Doğu Avrupa’ya hakim olanın bu bölgelere de hakim olacağını 

belirtmektedir. Kara hakimiyet teorisinin tam tersi, Amerikalı Amiral Alfred Mahan’ın ortaya 

attığı Deniz Hakimiyet teorisidir. Mahan’a göre denizler tüm dünya ile engelsiz, zahmetsiz ve 

en ucuz bağlantıyı kurmakta ve denizlere hakim olan tüm dünyaya hakim olur demektedir. 

Deniz hakimiyet teorisine benzeyen bir diğer teori de Amerikalı hava Albay Hausy 

Scitaklian’ın Hava Hakimiyet teorisidir. Ona göre havaya hükmeden tüm dünyaya 

hükmetmektedir.4 Bu teoriler, hegemonik bir güç olmanın en kolay yollarını ortaya koymaya 

çalışmakla birlikte esasen çıkış noktaları, ulusal güvenliğin nasıl sağlanacağı ve daha sonra 

çevreye nasıl hükmedileceğine dair olmaktadır.  

Güvenlikle ilgili teoriler sadece jeopolitik anlamda değil uluslararası sistem bazında da 

ele alınmıştır. Realist güvenlik anlayışına göre; uluslararası sistemin temel aktörleri egemen 

devletlerdir ve devletler sadece kendi çıkarlarını düşünürler. Realizm’e göre uluslararası 

ortam anarşiktir, hukuk değerleri bulunmamaktadır, uyum ve harmoni yoktur ve ilişkilerde en 

sık rastlanan davranış savaştır. Realistlere göre savaşlar güvenlik için yapılmaktadır. Bu 

ortamda kendini güvende hissetmek isteyen ülke silahlanma yarışına girmekte ancak bu 

                                                        
3 A.g.e. s. 10 
4 A.g.e. s. 20-22 
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durum diğerlerinin de silahlanması ile daha tehlikeli bir ortam oluşturmaktadır. Güçler 

dengesi ile devletler güvenliklerini tesis etme yoluna gitmektedirler.5 

Realist yaklaşımın ilkelerinin oluşmasında önemli katkıları bulunan Machiavelli, 

devletlerin başlıca dış politika araçlarını tanımlarken güvenlik kavramına da açıklık 

getirmiştir. Machiavelli’ye göre, devletin varlığını koruması ve sürdürmesi ile güç olgusu 

arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. Machiavelli’de de güç olgusu ordu ile 

ilişkilendirilmektedir. Hugo Grotius ise düşüncelerini rasyonalizm üzerinde yoğunlaştırmış ve 

uluslararası ortamı anarşik olarak tanımlamıştır. Bu kapsamda ona göre, savaş kaçınılmaz ve 

normal bir durumdur. Grotius’a göre savaş, savunma durumu söz konusu ise meşru kabul 

edilmektedir. Aynı dönemde yaşamış bir başka düşünür Thomas Hobbes, kişisel iktidar hırsı 

gibi devletlerin de üstünlük mücadelesi içerisinde olacağını ve savaşların kaçınılmaz 

olduğunu vurgulamıştır.6 

Diğer bir teori Konstrüktivist Güvenlik Anlayışıdır. Bu görüşe göre, ulusaşırı 

hareketlerin, uluslararası örgütlerin ve bürokrasilerin ulusal karar alma süreçlerine etkisi, 

uluslararası etkileşim ve iletişim süreçleri bağlamında yeni normların ve ortak çıkarların 

öğrenilmesi veya aktörlerin ikna edilmesi ile önem arz edecektir. Böylece uluslararası işbirliği 

mümkün olabilmektedir. Devletler ve toplumlar arası ilişkilerin bir inşa sürecinde belirlendiği 

ve güvenliğin insanlar arasında karşılıklı etkileşim sonucu kurulan kültür ve kolektif kimlik 

neticesinde üretilen bir olgu olduğu vurgulanmaktadır. Konstrüktivistlerin vurgu yaptıkları 

önemli noktalardan biri de demokratik ülkelerin birbirleri ile savaşmayacakları ve bu 

kapsamda demokrasinin barış getireceğidir. Diğer üzerinde durdukları görüş ise kolektif 

güvenlik anlayışıdır ki buna en iyi örnek olarak NATO gösterilmekte olup devletlerin 

güvenliklerini bir üst uluslararası kuruluşa devirleri öngörülmektedir.7 

Eleştirel güvenlik yaklaşımı ise güvenliğin daha derin yani güvenlik anlayışının sadece 

devlet gibi soyut kurumlar bazında değil kişi ve grupları kapsayacak şekilde genişletilmesi 

gerektiğini belirtmektedir. Bununla birlikte güvenliğin daha geniş olması gerektiğini ifade 

ederek sadece askeri kuvvet kullanımının yeterli olmadığını söylemektedirler. Değindikleri 

bir diğer nokta da güvenliğin daha yoğun olması gerektiğidir ki bunda da güvenlik anlayışının 

devlet düzeyinde değil küresel düzeyde ele alınması gerektiğidir. 8  

                                                        
5 Tuncay Kardaş, “Güvenlik: Kimin Güvenliği ve Nasıl”, Uluslararası Politikayı Anlamak, Ulus Devletten 
Küreselleşmeye, Der: Zeynep Dağı, Alfa Yayınları, 2007, s. 126-132 
6 Beril Dedeoğlu, A.g.e. s. 28-30 
7 Tuncay Kardaş, A.g.e. s. 133-143 
8 A.g.e. s. 144-147 
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Bu yaklaşımlar arasında ülkeler günümüzde en çok realist görüşe dayalı politikalar 

izlemektedir. Her ülkenin farklı güvenlik kaygısının olması bu düşüncenin arkasında yatan en 

önemli etken olarak belirmektedir. Bu nedenle devletler kendi güvenliklerini sağlamak için 

bireysel ya da ittifaklar çerçevesinde hareket etmekte ve bu durum bazen savaşlara neden 

olmaktadır. Devletler uluslararası ortamı düzenleyen bir üst organın olmaması nedeniyle 

kendilerini vahşi ortamda güvensiz hissetmektedirler, bu durum zamana göre değişen 

güvenlik politikalarının üretilmesini de beraberinde getirmiştir. İki dünya savaşı ve Soğuk 

Savaş böyle bir ortamda kollektif güvenlik anlayışının gelişmesine neden olmuş ve NATO 

güvenlik ihtiyacının bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. NATO’nun Soğuk Savaş’ın bitmesine 

rağmen varlığını devam ettirmesinin nedeni de ülkelerin hala kendilerini güvende 

hissetmemeleridir.       

 

Soğuk Savaş Sonrası Değişen Konjonktür ve NATO’nun Yeni Stratejik Konsepti 

Soğuk Savaş yıllarının çift kutupluluğunun sona ermesi, tek güç merkezinden oluşan 

yeni bir uluslararası ortama geçilmesine yol açmıştır. Yeni dönemde, dünyanın çeşitli 

bölgelerinde yaşanan sorunlar kendini göstermeye başlamıştır. Bunların başında Körfez 

bunalımı, Kafkaslardaki çatışmalar, Yugoslavya’nın parçalanması, Orta Doğu Barış Süreci, 

Keşmir ve Kıbrıs sorunu gibi konular sayılabilir. 

Böyle bir ortamda NATO üyesi ülkeler, kendi çıkarları doğrultusunda hareket etme 

yolunu seçmişlerdir. Ancak, bunu yaparken de sürekli bir danışma mekanizması içerisinde, 

diğer devletlerin her konu için ayrı ayrı görüşlerini öğrenmeye çalışmışlardır. Kutuplardan 

arınmış ortamda devletler, BM, NATO, AB gibi benzeri kuruluşlar içerisine girmeye ya da 

ikili koalisyonlar oluşturmaya çalışmışlardır.  
 Yeni ortamda, kültürel ilişkilerin, uluslararası siyasal ilişkilerin temelini oluşturacağı 

ve devletler arasındaki ilişkilerin temelinde bir uygarlıklar çatışması olacağı ya da tüm 

devletlerin ciddi bir kabile veya din savaşı tehlikesine doğru sürüklenmesi gibi düşünceler 

ortaya çıkmıştır.9 Buna karşılık dünyanın tek bir merkezden yönetilme eğilimleri de 

belirmiştir. 

Yeni oluşan uluslararası ortam, Türkiye’nin Jeostratejik konumunda değişikliklere yol 

açmıştır. Sovyet coğrafyasından gelebilecek tehditlerin nispeten azalması, Türkiye’yi askeri 

açıdan rahatlatmıştır. Ancak son dönemde Karadeniz’in jeopolitiğinde meydana gelen 

değişim, bu azalmayı anlamlı olmaktan çıkaracak gibidir. Bugün için Türkiye’nin güvenliği 

                                                        
9 Ersin Kalycıoğlu, “Yeni Dünya Düzeni ve Türk Dış Politikası”, Der: Faruk Sönmezoğlu, Türk Dış Politikasının 
Analizi, Der Yayınları, 1998, s. 635 
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bağlamında Soğuk Savaş döneminden çok daha istikrarsız bir ortam mevcuttur. Güvenlik 

konusunda, artık terörizm gibi unsurlar ön plana çıkmıştır. Türkiye kuzeyden gelebilecek 

tehditler karşısında rahatlamış gözükmesine rağmen Irak ve İran gibi ülkelerden gelebilecek 

tehditler ve 1990’lı yılların başında ortaya çıkan etnik ve dinsel temelli bölücü ve ayırıcı terör 

eylemleri ile karşı karşıya kalmıştır. 

Soğuk Savaş sonrası meydana gelen çatışma bölgelerinin tam ortasında olan Türkiye, 

bu bölgedeki gelişmelerle yakından ilgilenmiştir. Bu kapsamda NATO İttifakı Türkiye 

açısından halen bir güvence unsuru olma özelliğini taşımaya devam etmektedir. Türkiye 

çevresindeki sorun alanlarına yaklaşırken temas halinde olduğu bölgesel ve küresel güçlerle 

de ilişkilerini geliştirmek durumundadır. Diğer taraftan Türkiye, NATO bütünlüğü ve AGİT 

sınırları içinde hareket etmeye özen göstermektedir.10 

Soğuk Savaş sonrası dönemde Türkiye’nin dış ilişkileri güvenlik ağırlıklı olmaktan 

uzaklaşmamıştır. Sovyet tehdidi ortadan kalkmış gözükmekle birlikte, Türkiye yoğunluğu 

daha az fakat çok odaklı bir tehdit haritasının ortasında yer almıştır.11 Değişen koşullara 

rağmen NATO üyeliği Türkiye’nin savunma ve güvenlik politikasının temel taşı olmaya 

devam etmektedir.  

Türkiye güvenlikle alakalı uluslararası kararlara katılarak çevresinde oluşan çatışmaya 

dayalı riskleri azaltmaya çalışmaktadır. NATO üyesi çoğu ülkeden farklı olarak Soğuk Savaş 

sonrasında Türkiye’nin NATO’yu sorgulamamış olması dikkat çekicidir. Yeni koşullar, 

NATO gibi yapılanmaları Türkiye için daha önemli hale getirmiştir.12  

NATO, Soğuk Savaş sonrasında genişleme politikası içerisine girmiş ve tüm 

üyelerinden bu konuda destek almıştır. Türkiye de genişleme ile ilgili NATO Konseyi’nin 

aldığı karalarda olumlu oy kullanmıştır. NATO, genişlemeyi yeni bir kutuplaşmaya sebebiyet 

vermeyecek şekilde barışı ve istikrarı sağlayacak bir mekanizma olarak görmektedir.  

NATO kendine genişleme dışında yeni bir strateji belirlemeye çalışmaktaydı ve 11 

Eylül terör saldırıları bu stratejiyi belirlemede önemli bir yer tutmuştur. NATO, saldırılar 

sonrasında ilk defa 5. maddeyi işletmiş ve NATO üyeleri ABD’ye terörizmle savaş 

konusunda tam destek vermişlerdir. NATO’nun gelecekteki rolü, bu sayede terörizme karşı 

mücadele olarak ortaya çıkmıştır. NATO ve ABD, İttifakın devamı için gerekli olan bir 

düşmana sahip olmuşlardır.  

                                                        
10 Hikmet Erdoğdu, Avrupa’nın Geleceğinde Türkiye’nin Önemi ve NATO İttifakı, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 
2004, s. 187 
11 Ersin Kalaycıoğlu, A.g.e. s. 646 
12 Ahmet Davutoğlu, Türkiye’nin Uluslararası Konumu, Küre Yayınları, 2001, s. 234-236 
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NATO’nun yeni stratejisine göre, Avrupa’da güvenlik ve istikrarın temel unsuru olan 

kolektif savunma örgütü olarak transatlantik bağ muhafaza edilecek, 5. madde görevleri önem 

ve önceliğini koruyacak, 5. madde dışı görevler de İttifakın alanına dahil edilecek, İttifakın 

faaliyet alanı için daha geniş komuta ve kuvvet yapısı oluşturulacak, terörizme karşı 

mücadelede daha aktif rol alınacaktır.13 

ABD’nin belirlediği terör kavramının muğlak bir yapıda olması, mücadele alanını 

neredeyse küresel hale getirmektedir. ABD’nin NATO aracılığıyla kısa dönemde Doğu 

Akdeniz ve Kafkasları denetlemeyi planladığı; uzun dönemde ise, Kafkaslar’dan açılacak kapı 

sayesinde ve Türkiye aracılığıyla Orta Asya’ya açılmak, bu bölgedeki ülkelerle işbirliğine 

gitmek istediği değerlendirmesi yapılmaktadır. Terörizmle mücadelede NATO ile AB’nin 

görüş birliği içerisinde olması, ilişkilerin gelişmesini sağlamaktadır. AB başkanlığında 

yapılacak olan operasyonlarda NATO imkan ve kabiliyetlerinin kullanılması her iki taraf 

açısından da avantajlıdır. AB, bu sayede fazla harcama yapmadan güvenlik konusunda ciddi 

bir potansiyele sahip olacak14, NATO ise, Avrupa’daki sorunları AB’ye devrederek kendini 

alan dışı müdahalelere yoğunlaştırma şansını yakalayacaktır. Ancak bu durumda AB üyesi 

olmayan Türkiye gibi NATO üyesi ülkelerin konumların ne olacağı ve Avrupa güvenliğinde 

söz sahibi olup olamayacakları konusunda tartışmalar devam etmektedir. AB, üyesi olmayan 

ülkelere AB’nin ortak dış güvenlik politikasında ve savunma politikalarında yer vermemek 

niyetinde iken ABD, NATO’nun tamamen devre dışı bırakılmaması ve Avrupa güvenliği 

konusunda endişesinin olmaması düşüncesi ile NATO üyelerinin dışlanmasını 

istememektedir. Burada esas tartışma Türkiye üzerinde cereyan etmektedir zira birçok 

Avrupalı ülke Türkiye’yi güvenlik politikalarından dışlama niyetindedir. Türkiye ise Avrupa 

güvenliğinden dışlanmak istememekte ve gelişen koşullarda bu durumu bir güvenlik ve 

entegrasyon sorunu olarak görmektedir. Bu kapsamda Türkiye’nin güvenlik bağlamında 

elindeki en iyi argüman olarak NATO ittifakı görünmektedir.     

ABD, terör algısına yeni bir boyut kazandırmaya çalışarak alan dışı müdahaleleri 

meşru kılmayı hedeflemektedir. Soğuk Savaş çerçevesinde, üçüncü dünya kavramının ortaya 

çıkısıyla terörizm gerçek bir dış siyaset aracına dönüşmüştür. Avrupa aşırı tehlikeli bir 

çatımsa bölgesi haline gelince, terörizm, faaliyet alanı olarak üçüncü dünya ülkelerini tercih 

etmiştir.15 Soğuk savaş sonrası dönemde, terörizm, modern toplumun güvenliğine yönelik 

                                                        
13 Hasret Çomak, “Genişleyen NATO’nun Güvenlik Yaklaşımı ve Büyük Ortadoğu Projesi”, Stratejik Öngörü, 
Yıl:1, Sayı:2, 2004, s. 21 
14 Hasret Çomak, A.g.e. s. 24 
15 Murat Saraçlı, Uluslararası Hukukta Terörizm, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı.1-2, Yıl 2007, 
s. 1050-1051 
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önemli bir tehdit algılaması olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Özellikle, Soğuk Savaş 

döneminde terörist eylemler bir komuta kontrol mekanizmasına ve tanımlanmış siyasi, 

toplumsal ve ekonomik araçlara sahip tanımlanabilir bir örgüte mensup kişiler tarafından 

gerçekleştirilirdi. Bu örgütler hedeflerini seçerken şiddetin dozunun yüksek olmasından 

kaçınmaya çalışarak düşman gördükleri düzenin en önemli sembollerine yönelirlerdi. Hedef 

belirlemenin ideolojik boyutunun öne çıkması 1990’lar sonrası içinde sık rastlanan bir durum 

olmuştur. Bugün gelinen noktada hedef belirlemedeki mantık aynı kalsa da şiddet dozunun 

yükselmesi yeni dönem örgütlerin önemli bir özelliği olarak ortaya çıkmaktadır. Şiddet 

boyutunun artmasındaki nedenlerden biri, teröristlerin eylem yapma deneyimleri ve 

kendilerine destek veren ülkeler sayesinde gelişmiş silahların artmasıdır.16  

11 Eylül 2001, terörizmin boyutları bakımından bir dönüm noktası oluşturmaktadır. 

Bu tarihten önce, terörist eylemlerin çoğu konvansiyonel patlayıcıların kullanımından ibaret 

kalmış ve bunların en ölümcül olanlarında bile ölü sayısı yüzlü rakamları aşamamıştır. Artık 

terörizmin bir sıçrama gerçekleştirdiği söylenmektedir. 11 Eylül’den itibaren terörist 

örgütlerin eşzamanlı saldırı yeteneği, saldırıların teknik açıdan mükemmelliği, faillerin kendi 

ölümlerine gidişlerindeki kararlılık, ekonomik ve askeri hedeflerin seçiminde gözetilen 

simgesellik, terörün ne düzeye geldiğinin bir göstergesi sayılabilir. 11 Eylül saldırıları, 

terörizm ile uluslararası insan hakları hukuku arasındaki ilişki bakımından da bir dönüm 

noktası oluşturmaktadır. Zira önceleri anti-terör operasyonları daha ziyade ulusal düzeyde 

cereyan etmişken, 11 Eylül’den sonra terörle savaş ulusal sınırları asan bir boyut 

kazanmıştır.17 

 

Yeni Dönemde Türkiye’nin Terör ve Güvenlik Algısı 

Terör olgusu geniş bir kapsama ve farklı algılama düzeylerine sahip olduğu için bir 

çok devlet tarafından savaş sebebi olarak görülebilmektedir. Terör olduğu müddetçe 

düşmanda var olacaktır, bu durum savaşa dayalı sistemin varlığını da devam ettirecektir. 

Böyle bir ortamda terörle mücadelede samimiyetin nasıl oluşturulacağı da düşündürücüdür. 

Devletlerin aralarındaki uyuşmazlıklar da terörle mücadelede ortaya çıkan bir diğer 

sorunu oluşturmaktadır. Devletlerin teröre bakışlarında farklılıklar bulunmakla birlikte, bazı 

fiillerin terör eylemi olup olmadığı konusu devletler arasında da görüş ayrılığını ortaya 

koymaktadır. Terörizmin uluslararası niteliği, terörle mücadeleyi zorlaştırmaktadır. Lokal 

                                                        
16 Burak Tangör, Uluslararası Terörizmdeki Gelişmeler, 11 Eylül bir örtülü operasyon mu? Uluslararası 
Terörizm ve Dış Politika, Der: Osman Metin Öztürk, Biltek Yayınları, Ankara, 2002, s. 99-106   
17 Murat Saraçlı, A.g.e, s. 1056 
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seviyeden global seviyeye çıkan terörizm devletler arasında bulunan algısal farklılıklardan 

güç almaktadır. Terörizmin uluslararası boyutu, terörle savaşın da uluslararası düzeyde 

yapılmasını gerekli kılmıştır. Ülkeler arasındaki mevzuat ve kanun farklılıkları ve birçok 

ülkenin karşılıklı suçlu iade anlaşmalarının olmayışı, mücadeleyi zorlaştıran unsurların 

başında gelmektedir. Ayrıca bazı ülkelerin teröristleri tespit etme konusunda yeterli altyapısı 

da bulunmayabilir. Bununla birlikte siyasi olarak devletlerin, eylem, kişi ya da grupları aynı 

şekilde kabul etmemesi terörizmi algılamada farklılıkları ortaya koyacaktır. Bu durum 

teröristleri yakalayıp teslim etmek bir yana bazı devletlerin onları desteklemelerine dahi yol 

açabilmektedir.18 

Türkiye’nin komşuları ile yaşadığı anlaşmazlıkların başında teröre verilen destek 

gelmektedir. Yunanistan ve Ermenistan ile tarihten gelen sorunlardan kaynaklanan dış 

tehditler İran, Irak ve Suriye gibi komşuların teröre sağladıkları destek ve uzun menzilli 

füzelerden kaynaklanan sorunlar mevcuttur. Ayrıca su kaynaklarının kullanılmasında ve sınır 

aşan sular konusunda tehditler bulunmaktadır. AB ve ABD’nin Türkiye’nin sorunlarına 

yaklaşımı dostane değildir. 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatının hemen sonrasında Rum, 

Yunan ve Ermeni işbirliği sonucunda ermeni terörü başlamış ve 1984 yılına kadar birçok 

masum insan hayatını kaybetmişti. 1984 yılında Ermeni terörü geri çekilmiş, PKK terörü 

başlamıştır. Devam eden Hizbullah ve PKK ile Marksist terör faaliyetlerine ilave olarak 

Ermeni terörü yeniden çağa uyarlanmış hukuki ve siyasi bir zeminde kullanılmak üzere 

Avrupa parlamentosunun himayesinde Türkiye’nin karşısına çıkarılmaktadır.19 

Türkiye, Yunanistan’ın pazarlık edebilmek ve Türkiye’yi yıpratmak için terörü bir 

silah olarak kullandığını ileri sürmektedir. Öcalan’ın Kenya’da Yunanistan elçiliğinde 

bulunması da bunun bir kanıtıydı. Türk güvenlik güçleri, PKK’lı teröristler yanında Ermeni 

ve Suriyeli ajanların PKK şemsiyesi altında Türkiye’ye karşı savaştığını, Yunan ve Suriyeli 

askeri görevlilerin PKK militanlarını eğittiğini belirtmektedir. Teröre verilen dış destek 

Türkiye’ye yönelik tehdidin güçlenmesine yol açmaktadır. PKK’yı dış politikalarının aracı 

olarak kullanan ülkeler büyük ölçüde başarılı olmuşlar, otuz binden fazla insan hayatını 

kaybetmiş, Türk iç politikası terörün gölgesinde kalmış, Türk ekonomisi yıpranmış, sarsılmış 

ve Türk dış politikası sıkıntıya girmiştir.20 

Teröre karşı mücadelede devletler arası işbirliği önem arz etmektedir. Çünkü bir devlet 

terörle mücadelede yapması gereken her şeyi yapabilir fakat düşman bir uluslararası çevrede 

                                                        
18 Christopher Coker, Asymmetrical Warfare: Ends or Means, Asymmetric Warfare, Edited By, John Andreas 
Olsen, The Royal Norwegian Air Force Academy, s. 319-341 
19 Halil Şimşek, A.g.e. s. 250-251 
20 İdris Bal, Güvenlik Kıskacında Türkiye, Lalezar Yayınları, 2009, s. 24-25 
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alınan bu önlemlerin etkisi sınırlı olacaktır. Ortak hareket edilmesi durumunda ülkeler bu 

belirsiz güce karşı kendilerini daha kolay koruyabileceklerdir. 11 Eylül saldırıları bu konuda 

en güzel örnek olduğu gibi 2003 Kasım’ında Türkiye’de yapılan bombalı saldırılar Türkiye 

için örnek teşkil etmektedir. Uluslararası işbirliğinin artması ile bir ülkeyi hedef alan terör 

örgütünün diğer bir ülkede sığınak bulması önlenebilecektir. Ancak uluslararası hukuk 

yetersiz ve belirsiz kalmakta ve bu durum terörizme yaramaktadır.21         

AB güvenlik politikalarını geliştirirken Türkiye’yi bu politikaların dışında tutma 

eğilimi içerisinde olmaktadır. Batı, bir taraftan Türkiye’nin AB’ye girme mücadelesinde çifte 

standartlar uygulayıp ekstra zorluklar çıkarırken Türkiye’ye terör konusunda destek 

olmamıştır. Soğuk Savaş sonrası su problemi yüzünden Türkiye’nin maruz kaldığı Suriye ve 

Irak kaynaklı sorunlar konusunda AB, Türkiye’yi yalnız bırakmıştır. Türkiye bu kapsamda 

kendisi ile sorun yaşayan ülkeler ile birebir ilişkiye geçerek çözüm yolları aramış ancak bu 

noktada da Batının desteğini görmek bir yana Türkiye aleyhine girişimlerle karşı karşıya 

kalmıştır.22  

Terör konusu Türkiye’nin tüm bölgelerle olan ilişkilerinde bir engel teşkil etmiştir. 

ABD ve AB konuya insan hakları açısından yaklaşırken Orta Asya, Kafkas, Balkan ve Orta 

Doğu ülkeleri aynı konuyu Türkiye’nin zayıflığı ve Türk modelinin zafiyeti olarak 

algılamaktadırlar. Türkiye kaynaklarının önemli bir kısmını terörle mücadele için harcamak 

zorunda kalmış ve dış politikasını da terörle mücadele çevresinde sınırlandırmıştır. Bu durum 

Türkiye’nin hareket serbestisini daraltan en önemli engel olarak değerlendirilebilir.23      

Türkiye’yi meşgul eden dış politika sorunlarının bazıları da bölgesinde yaşanan 

çatışma alanları ve bu bölgelerle tarihsel bağlarının varlığıdır. Irak’taki durum, Filistin-İsrail 

çatışması, Arap baharı ve gelişmeleri, Afganistan müdahalesi, Balkanların ve Bosna’nın 

geleceğinin belirsizliği, Ermenistan ve Rusya kaynaklı çatışmalar ve Hazar enerji 

kaynaklarının Kafkasya üzerinden Türkiye’ye akışı konusundaki anlaşmazlıklar Türkiye’nin 

güvenlik algılaması içerisine giren ve müdahil olmasını gerektirecek konular olarak ortaya 

çıkmaktadır. Türkiye’nin bu sorunlara tek başına müdahil olması günün koşullarında mümkün 

olmamaktadır, dolayısıyla uluslararası toplumla birlikte hareket etme zorunluluğu vardır.24  

Soğuk Savaş döneminde Türkiye’nin bütünlüğünü Sovyetlerin güneye inmesi 

önündeki en büyük engel olarak gören kimi müttefikler için bugünde bu jeopolitik konumun 

muhafazası önemli iken aynı müttefikler değişen şartlarda Türkiye’nin çevresine yönelik su 

                                                        
21 A.g.e. s. 26-27 
22 A.g.e. s. 69-70 
23 A.g.e. s. 106 
24 Halil Şimşek, A.g.e. s. 47-48 
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ve petrol odaklı jeoekonomik etkinliğini kendi çıkarları için zararlı görüp bu sınırların 

değişmesini veya yeni alanların oluşmasını isteyebilmektedirler. Jeopolitik ile ilgili bu yeni 

yaklaşım Türkiye’nin siyasi, ekonomik ve güvenlik ile ilgili temel uluslararası parametrelerini 

de doğrudan etkileyecektir. Türkiye’nin gelecek yüzyıla yönelik dış politika stratejisi güç 

merkezleri ile ilişkilerinin yeniden düzenlenmesi ve uzun dönemli bağların kurulması üzerine 

gelişmektedir. Bu kapsamda Türkiye’nin yakın kara havzası olarak Balkanlar, Ortadoğu ve 

Kafkaslar, yakın deniz havzası olarak Karadeniz, Adriyatik, Doğu Akdeniz, Kızıldeniz, 

Körfez ve Hazar Denizi, yakın kıta havzası olarak da Avrupa, Kuzey Afrika, Güney Asya, 

Orta ve Doğu Asya ön plana çıkmaktadır.25    

Türkiye’nin angaje olduğu Batı orijinli uluslararası ortam birçok konuda Türkiye ile 

aynı düşünceleri paylaşmamaktadır. Bu durum Türkiye’nin güvenlik politikalarında yalnız 

kalmasına neden olmuştur. Batı kültüründe Türkiye’ye yer yok düşüncesi tarihin 

derinliklerinden gelen Hıristiyan-Müslüman çatışmasındaki ön yargılarla beslenen bakış 

açısından kaynaklamaktadır. Avrupalı dini ve siyasi liderlerin zaman içinde Türkiye ile ilgili 

yaptıkları açıklamalarda bu düşüncelerin hakim olduğu görülmektedir.26  

Bu kapsamda Türkiye’ye karşı izlenen siyasette ve güvenlik yaklaşımlarında çoğu 

zaman zıtlıklar meydana gelmektedir. Avrupa Ordusunun oluşturulup AB üyesi olmayan 

ülkelerin dışarıda bırakılması düşüncesi bu zıtlıklar içerisinde bulunmaktadır. Ancak AB’nin 

yakın gelecekte tek başına aktif bir savunma mekanizması oluşturması mümkün 

görünmemektedir. Bu nedenle AB’nin NATO imkan ve kabiliyetlerine ihtiyacı bulunmakta 

olup AB üyesi olmayan ancak NATO üyesi olan ülkelere de ihtiyacı vardır. Dolayısıyla AB, 

güvenlik konusunda Türkiye’yi dışlayabilecek durumda değildir.27  

Türkiye’nin NATO’nun yeni misyonu ile ilgili alanlarda sahip olduğu Jeopolitik önem 

ve etki kapasitesinin külli bir dış politika etkinliğine dönüştürebilmesi Türkiye’nin kendi 

yakın kara ve deniz havzasındaki stratejik ağırlığına bağlıdır. Gelecekteki dış politika 

problemlerinin en önemlilerinden bir tanesi Türkiye’nin bölgesel politikaları ve tercihleri ile 

NATO’nun küresel misyon tanımlaması ve uluslararası düzen arayışı arasındaki uyum 

meselesi olacaktır. Bu uyumun her iki taraf açısından da hassasiyetleri gözeten bir rasyonellik 

içinde gerçekleştirilmemesi bir taraftan Türkiye’nin kendi havzasına yabancılaşması diğer 

taraftan NATO ile gerilimli ilişkilere girilmesi riskini barındırmaktadır.28 

                                                        
25 Ahmet Davutoğlu, Stratejik Derinlik, Küre Yayınları, 2005, s. 117-118 
26 Halil Şimşek, A.g.e. s. 122-124 
27 A.g.e. s. 170-178 
28 Ahmet Davutoğlu, Stratejik Derinlik, A.g.e. s. 233 
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İttifak doğuya doğru genişlemesini sürdürürken, daha önceleri bir endişe kaynağı 

olarak görülmeyen ancak, şimdilerde çok önem taşıyan asimetrik ve geleneksel tehditleriyle 

birlikte, yeni ülkelere komşu olmuştur. Soğuk Savaşın ardından transatlantik ittifakın 

güvenlik projektörleri yavaş yavaş Kuzey Almanya’dan, tehdidin Kuzey Afrika, Orta Asya ve 

Güney Asya'ya kadar uzanan bir coğrafi şeritten kaynaklandığının fark edilmesiyle buralara 

doğru yönelmiştir. ABD ve NATO’nun gözünün önümüzdeki uzun yıllar boyunca bu şeritte 

olması beklenebilir. Batılı güvenlik kurumlarının dikkati Karadeniz bölgesine yöneldikçe, 

bölgenin coğrafi güvenlik durumunun anlaşılması ve bu bağlamda bölgenin stratejik öneminin 

değerlendirilmesi bir zorunluluk haline gelecektir. 

Karadeniz bölgesindeki çeşitli güvenlik açıkları NATO’yu zorlamaktadır. Bulgaristan 

ve Romanya’da üsler kurmak NATO için potansiyel stratejik avantajlar sağlayacak ve 

petrolün Hazar Denizi’nden naklinin güvenlik altına almasını kolaylaştıracaktır. Bu notada,  

NATO’nun Bulgaristan ve Romanya’yı İttifak’a dahil etmekle, Karadeniz’in yarısını 

çevrelemiş olduğunu da görmek gerekir. Tüm bu gelişmeler yaşanırken NATO’nun 

genişlemesi ve Karadeniz’e yeni açılımlar yapması, Montrö sayesinde oluşan Karadeniz’in 

nispeten kapalı ve sakin konumunun değiştirilmek istenmesi yönündeki çabaları da gündeme 

getirebilecektir. Karadeniz’i kontrol eden, bu denizin tüm avantajlarından yararlanacaktır. 

ABD’nin NATO aracılığıyla Karadeniz’e girme niyeti Montrö’nün değiştirilmesi yönünde 

baskıları da gündeme getirebilir. Montrö rejimi Türkiye’nin çıkarına uygun düşecek şekilde 

tasarlanmıştır, olası bir değişiklikte Türkiye bu avantajını kaybetme riskiyle karşı karşıya 

kalabilir. Türkiye’nin Karadeniz’in güvenliğine yönelik adımları da Türkiye’nin elinde 

bulundurduğu avantajı kullanmaya yönelik girişimler olarak görülebilir.29  

Bu kapsamda Türkiye, yıllar önce, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü’nün 

kurulmasına öncülük etmiştir. Türkiye, Nisan 2001’de, NATO’nun daimi olarak Akdeniz ve 

Atlantik Okyanusu’nda sahip olduğu donanma birimlerine benzer, Karadeniz’de devriye 

yapacak “Karadeniz Deniz İşbirliği Görev Gücü/BLACKSEAFOR” ismini taşıyan, çok uluslu 

bir deniz filosunun oluşturulmasına öncülük etmiştir. Bölgesel bir oluşum olan 

BLACKSEAFOR, kıyıdaş devletlerin tahsis ettiği deniz birimlerinden oluşan bir çağrı 

kuvvetidir.30 Bu girişimler belki şuan için çok etkin görünmese de gelecek açısından bölgede 

Türkiye’nin etkinliğinin arttırılması konusunda katkı sağlayabileceği gibi bölge devletleri 

arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için bir zemin niteliği de olabilecektir. Türkiye, bu gibi 

                                                        
29 A.g.e. s. 159-169 
30 Hasan ULUSOY, “A New Formation In The Black Sea: Blackseafor”, Perceptions, Çev: Kemal ÇİFTÇİ, Vol. 
VI, N.4, December 2001-February 2002, s. 97-102 
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girişimlerin başarıya ulaşması dahilinde NATO’nun bölgeye müdahalesine gerek olmadığı 

mesajını da vermeye çalışmaktadır.  

Graham E. Fuller, Mayıs 1997’de İstanbul’da gerçekleştirilen bir toplantıdaki 

açıklamasında “70 yıldır bildiğimiz Türkiye artık yoktur. Hem jeopolitik olarak hem de ülke 

içindeki gelişmeler nedeniyle yeni bir Türkiye söz konusudur” demektedir. Türkiye’nin 

müttefikleri politikalarını Türkiye’deki bu değişikliklere uydurmak zorunda kalacaklardır. 

ABD’li ve Avrupalı siyasi liderler eğer yeni uluslararası gelişmeler çerçevesinde mevcut 

ilişkilerin bozulmasını istemiyorlarsa, Türkiye’yi tatmin edecek şekilde düşüncelerini 

değiştirmek zorundadırlar.31 Zira Bosna Savaşı Müslümanlara karşı tam bir etnik temizlik 

olarak hafızalardan kolayca silinmeyecektir, bu şekilde büyük faciaların yaşanması Avrupa’ya 

bakışı ciddi şekilde sarsmıştır. Şimdi de Afganistan ve Irak müdahaleleri sonrası İslam 

Kültürü ile Haçlı Kültürünün yeniden çatışması tehlikesini gören batılılar Türkiye’nin 

durumunu yeniden gözden geçirmek zorunda kalmışlardır. Aynı süreç Türkiye’de Batı 

hakkında gerçekleşmekte olup bir aidiyet sorusu söz konusudur. 

Batı ile yaşanan güvenlik algılamasına dair en güncel sorun Suriye olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Arap baharının devamı olarak görülen Suriye’deki protestoların sonrasında 

yaşanan iç savaş bölge güvenliğini de tehdit etmektedir. Türkiye Suriye’deki savaştan en fazla 

etkilenen ülke olmuştur ki bu etkinin hem güvenlik hem de ekonomik boyutu mevcuttur. 

Türkiye, Suriye’ye uluslararası müdahalenin yapılması için hem BM hem de NATO nezdinde 

girişimlerde bulunmakta ise de uluslararası ortam Türkiye ile aynı hassasiyeti 

paylaşmamaktadır.  

Suriye’de yaşananlara rağmen uluslararası fikir birliğine ulaşılamamasının 

nedenlerinin başında Rusya ve Çin’in BM’den müdahale kararı çıkmasını engellemesi 

gelmektedir. Bu noktada Kosova ve Libya’da olduğu gibi NATO seçeneği gündeme gelmekte 

ancak Suriye’deki iç savaşta safların değişken oluşu ve terörist grupların savaşa müdahil 

olmaları NATO müttefiklerinin zihinlerini meşgul etmektedir. Ayrıca olası bir müdahale 

sonrasında Suriye’de kimin iktidara geleceği konusunun belirsizliği ve radikal İslami 

grupların etkin hale gelmeleri uluslararası müdahaleyi zorlaştıran diğer bir unsur olarak ortaya 

çıkmaktadır.  

Bu kapsamda Suriye’de yaşananlar karşısında uluslararası ortamın insan odaklı değil 

çıkar odaklı düşündüğü ve bu düşünce tarzını sadece batı dünyasının değil Rusya ve Çin’in de 

benimsediği görülmektedir. Batı ve doğu anlayışına sahip her iki kesimde Suriye’de kendine 

                                                        
31 Halil Şimşek, A.g.e. s. 292-293 



1125 
 

yakın bir iktidarın hüküm sürmesini arzu ederken savaşı göz ardı etmektedir. Özellikle 

Rusya’nın bu denli sert bir tavır almasının altında yatan nedenlerden bir tanesi de, Suriye’de 

bulunan Rus askeri varlığıdır ki bu varlık Rusya’nın Akdeniz gücünü oluşturmaktadır, Rusya 

askeri gücünü konuşlandıracak daha iyi bir bölge bulamadığı takdirde Rusya için Suriye 

vazgeçilmez öneme sahip olma özelliğini koruyacaktır. 

Türkiye’nin bu şartlar altında bir güvenlik kıskacında olduğunu söyleyebiliriz zira 

Suriye’ye müdahale için Batı topluluğuna baskı yapan Türkiye’nin uluslararası müdahalenin 

yapılmaması durumunda tek başına olası müdahalesi Rusya ve İran tarafının sert tepkilerine 

yol açacaktır ki NATO ve Batı dünyasının bu tepkilere nasıl cevap vereceği ya da cevap verip 

vermeyeceği belirsizdir. Bugün için Türkiye’nin yapabileceği tek hamlenin özellikle NATO 

nezdinde girişimlerde bulunmaya devem etmek olduğu görülmektedir.  

Sonuç  

Bireyler kendi güvenlikleri için devlete sosyal sözleşme mantığı ile yetki devrinde 

bulunmuşlardır. Günümüzde de devletler kendi güvenliklerini sağlamak için çeşitli 

organizasyonlar kurmuşlar ve bunlara belirli alanlarda yetki devrini gerçekleştirmişlerdir. 

Özellikle iki dünya savaşı yaşamış devletlerin, güvenlik ihtiyaçlarını tek başlarına 

yapamayacaklarını anlamaları, BM Antlaşmasında da belirtilen şartlara uygun olarak kolektif 

güvenlik fikrini benimsemelerini sağlamıştır.  

Soğuk Savaş, kolektif güvenlik anlayışının, birbirini düşman gören iki farklı siyasal 

düzlemde vücut bulması ile ortaya çıkmıştır. Devletler bu ortamda iki pakttan birisine 

katılarak ya da yakın durarak güvenliklerini sağlayabileceklerini düşünmüşlerdir. Bu algıdaki 

tetikleyici unsur Sovyetler Birliği’nin yayılmacı ve saldırgan bir politika belirlemesi olmuştur. 

Türkiye’de kendisinden boğazlar ve Doğu Anadolu konusunda talepte bulunan Sovyet 

tehlikesine karşı Batılı devletlerin kurduğu güvenlik şemsiyesine girmeyi uygun bulmuştur. 

Türkiye’nin NATO üyeliği sadece Türkiye için değil Avrupa’nın güvenliği için de önem arz 

etmekteydi zira Sovyetlerin ilerleyişi Türkiye’nin Doğu sınırlarında durdurulmuştur. Soğuk 

Savaş boyunca Sovyetleri çevreleme politikasının en önemli ayaklarından birinin Türkiye 

olduğu görülmektedir. Sovyetler Birliği’nin dağılmasına kadar geçen süreçte Batı ile Türkiye, 

Kıbrıs Harekatı dışında önemli bir problem yaşamamışlardır.  

Soğuk Savaş’ın bitişiyle değişen konjonktürde güvenlik algılamalarında da farklılıklar 

yaşanmaya başlamış, NATO’nun varlığı sorgulanırken Türkiye’nin Avrupa güvenliği için 

önemi de sorgulanır hale gelmiştir. Avrupalı bazı stratejistler artık NATO’ya ihtiyaç 

olmadığını belirtirken ABD, NATO’nun devamı için yeni bir düşman arayışı içerisine girmişti 

ve çok geçmeden terörizm yeni ve daha geniş coğrafyaları kapsayan bir düşman olarak ortaya 
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çıktı. Bu dönemde, 11 Eylül saldırıları terörizme karşı savaşı meşru hale getiren en önemli 

etkendi.  

Terörizm kavramının tam olarak ne olduğunun ve hangi eylemleri kapsadığının net 

olmaması NATO’ya ve ABD’ye geniş bir hareket serbestisi tanırken diğer müttefik üyeler ve 

üye olmayan ülkeler bu konudaki rahatsızlıklarını dile getirmişlerdir. Ayrıca bir ülkenin 

terörist faaliyet olarak kabul ettiğini diğer bir ülke özgürlük hareketi olarak 

algılayabilmektedir. Politik ve algısal farklılıklar terörizmle savaş konusunda ortak hareketi 

engelleyen en önemli unsurdur. Türkiye ile Batı arasındaki güvenlik algısı farkı da bu noktada 

ortaya çıkmaktadır. 1984 yılından bu yana PKK terörü ile mücadele eden Türkiye’ye Batılı 

müttefiklerinden destek gelmesi bir yana birçoğu teröristleri ülkelerinde barındırmaktadır.  

AB’nin güvenlik algısında Türkiye’nin ülkesel bütünlüğünün yer almadığı çeşitli 

vesilelerle anlaşılmıştır. AB, genişleme politikasına paralel geliştirdiği güvenlik politikasında 

Doğu Avrupa ve Balkanlar’ı baz almakta ve bu sınırlara Türkiye’yi dahil etmemektedir. 

Ancak AB’nin şuan için kendi güvenliğini sağlayacak askeri bir güce sahip olmaması NATO 

imkan ve kabiliyetlerini kullanmasını zorunlu kılmaktadır, bu noktada Avrupa güvenliği 

konusunda AB üyesi olmayan ancak NATO üyesi Avrupalı ülkelerin rolünün ne olacağı 

tartışma konusu olmuş ve hala kalıcı bir çözüm bulunabilmiş değildir. Ancak NATO 

içerisinde ve operasyonlarında Türkiye’nin ağırlığının olması AB ülkelerinin Türkiye’yi 

dışlamasına engel olmuştur. Ayrıca dünyada terörizm kaynaklı çatışma alanlarının 

Türkiye’nin çevresinde cereyan ediyor olması ve bu bölgelerin zengin petrol kaynaklarına 

yakınlığı terörizmle savaş konusunda Türkiye’nin ileri karakol konumda bulunmasını 

beraberinde getirmiştir. Bu çerçevede NATO’nun ve AB’nin Türkiye’ye hala ihtiyacı olduğu 

görülmüş ve batılı devletler Türkiye’ye her konuda destek çıkmasalar da küstürmemeye 

gayret göstermişlerdir.  

Batı dünyasında Türkiye ile ilgili çelişkiler yaşanırken Türkiye’de de Batı ile ilgili 

çelişkiler yaşanmaktadır. PKK’ya verilen destek, Bosna Savaşında Batının tavizkar tutumu, 

Irak ve Afganistan Savaşları, Batının enerji kaynaklı politikaları ve son olarak Türkiye’nin 

gayretlerine rağmen Suriye’de yaşanan savaşa karşı tutumları Türkiye’de de bir aidiyet 

sorununu gündeme getirmiş, AB konusunda toplum farklı düşünceler geliştirmiştir. Ancak bu 

olumsuz gelişmelere rağmen Türkiye’nin terör ile mücadele eden bir ülke olması, çatışma 

alanlarına yakınlığı, Sovyet tehlikesinin bitmiş olmasına rağmen Rusya’nın hala büyük bir 

güç olarak Türkiye’nin kuzeyinde durması güvenlik konusunda Türkiye’yi NATO ile birlikte 

hareket etmeye zorlamaktadır. Ayrıca NATO’da kararların oy birliği ile alınıyor olması da 

Türkiye’nin NATO içinde kalmasını gerektiren unsurlardan biridir. Türkiye artık dış 
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politikasında daha seçici olmakla birlikte NATO ve AB gibi organizasyonlar içerisinde 

bulunarak kolektif güvenlik politikası yürütmeye devam etmektedir.  
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A PROPOSITION FOR DELIMITATION OF MARITIME BOUNDARIES AND 

MEDITERRANEAN SECURITY: LIMITATION SIMILAR TO MONTREUX 

CONVENTION 

 

Burak Şakir Şeker 

 

ABSTRACT 

 

Each country has to ensure that the maximum benefit seas and wants to increase the 

level of prosperity in the seas. However, it has to do within the framework of international 

regulations. Seas, contiguous to more than one country, should be regulate as continental shelf 

and exclusive economic zone. As a result of these measures, countries limits the possibilities 

of benefit the sea. 

For this reason, every coastal country aims handling the vast natural resources of the 

area and process the natural resources. The importance of maritime jurisdiction for 

Mediterranean, an area which is at the intersection of energy sources and transport corridors, 

will be reflected in applied marine areas of legal, military, political, and commercial 

strategies. 

Purpose of the article is express efficacy of delimitation of maritime boundaries on 

national security, social, economic, financial interests and indicate importance of these effects 

on the Mediterranean security. 

Under study primarily, mentioned basic concepts related to maritime jurisdiction, 

defined what it means for the countries in the coastal maritime areas, examined case studies, 

set out limiting the matters to be based on, in the light of all these data discussed delimitation 

of maritime boundaries and security relations. 

 

ÖZET 

Her ülke denizlerden maksimum fayda ile refah seviyesini arttırmak ister; ancak bunu 

uluslararası düzenleme ve teamüller çerçevesinde yapmak zorundadır. Birden fazla ülkenin 

komşu olduğu denizlerde kıta sahanlığı, münhasır ekonomik bölge (MEB) gibi düzenlemeler 

gerekmekte ve ülkelerin denizlerden faydalanabilme imkânlarını sınırlandırmaktadır.  

 

Bu sebeple her kıyı ülkesi en geniş alanda yetki elde ederek doğal kaynakları (maden, 

petrol, balıkçılık vb.) işlemeyi amaçlamaktadır. Enerji kaynaklarının ve ulaştırma 
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koridorlarının kesiştiği bir bölge olan Akdeniz için deniz yetki alanlarının önemi; deniz 

alanlarında uygulanacak hukuki, askeri, siyasi ve ticari stratejilere de yansıyacaktır. 

 

Bu çalışmanın amacı; deniz alanların sınırlandırılmasının kıyı ülkelerin güvenliğine, 

sosyal, ekonomik ve mali çıkarlarına etkisini belirtmek ve bu etkilerin de Akdeniz 

güvenliğine tesirini ortaya koymaktır. Çalışma kapsamında öncelikle deniz yetki alanlarına 

ilişkin temel kavramlara yer verilmiş, deniz alanlarının kıyı ülkeleri için ne ifade ettiği 

belirtilmiş, örnek davalar incelenmiş, sınırlandırmada esas alınacak hususlar ortaya konmuş ve 

tüm bu veriler ışığında deniz alanlarının sınırlandırılması ile güvenlik ilişkisine değinilmiştir. 

 

INTRODUCTION 

 

 

Map 1- Mediterranean Sea 

 

Delimitation of maritime boundaries is an effort to elaboration of an international legal 

issue. Here, the emphasis is treaty principles and rules to be used if only the resolution of 

disputes about share overlapping areas of the sea on the other as defined territorial 

sovereignty and limited sovereignty. 

Delimitation of maritime boundaries is different from identification of marine areas; it 

is a delimitation of continental shelf and exclusive economic zone which are available to the 
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jurisdiction of the coastal state as a result of contiguous coasts on top of another overlap 

conflict. The states are required to determine the maritime boundary using the authority for 

reasons such as narrow seas, coastal landforms and islands.1 If a particular sea area interests 

more than one country, delimitation of maritime boundaries must be established. 

When parties in conflict situations, first solution often comes to mind is equal to 

maritime areas as law of the sea. However, it will not be a fair solution to this kind of 

conflicts, the principle of fairness will be eliminated. So, each region has its own solution, it 

could call special case. The emphasis of regional characteristics, referred to as related terms 

or specific conditions, is geography: length of the coast, coastal landforms, islands, islets.2 

Law on the seas consist of 1958 and 1982 conventions and customary international 

law. 1958 and 1982 conventions apply to the states parties.3 Provisions that reflect customary 

rules continues to be validity as a rule of law. Although states such as Turkey is not party to 

the 1982 Convention, the provisions of the contract have been accepted by the majority of 

states and reference to the law of the sea due to the implementation issues.4 

Courts' task is to find out the rules for the events. Although not binding for countries 

not party to the work of these organs, reviews on this subject as Aegean Sea Continental Shelf 

Case, effects relations between states.5 

Although the law of the sea codified in the best area of the law, too many variables to 

state law are limiting methods. Good assessment of the parameters of the law are required at 

shaping of the dispute in delimitation of maritime boundaries.6 

Mediterranean attracting the attention of the entire world with reason to keep under 

control the Middle East, to have Cyprus, Sicily, the Maltese Islands, the Suez Canal and 

featuring many of the world's oil. Cyprus, which is the most important island of Eastern 

Mediterranean, is the focus of attention for his role controlling of the Middle East and the 

Eastern Mediterranean in the geopolitical and geo-strategic point of view. The strategic value 

of the island increases conflicts of interest between blocks. Iskenderun-Persian-Suez triangle 

                                                        
1 Lucius Caflish, “Maritime Boundaries, Delimitation”, EPIL, Vol. 11, (Law of the Sea-Air and Space), p. 212. 
2 Nelson, L.D.M. ‘The Role of Equity in the Delimitation of Maritime Boundaries’, America Journal of 
International Law , vol. 84, (1990), p. 837–858. 
3 Ferit Hakan Baykal, Deniz Hukuku Çalışmaları, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 1998, p. 115. 
4 Aslan Gündüz, “Kıta Sahanlığı Konusunda Yeni Gelişmeler: Grönland – Jan Mayen ve Saint Pierre ve 
Miquelon Davaları”, Hukuk Araştırmaları, Vol:1-3, p. 563. 
5 Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk Dersleri, I. Kitap, Turhan Kitabevi, Ankara, 1999, p. 240. 
6 Yoshifumi Tanaka, “Reflections on Maritime Delimitation in the Cameroon/Nigeria Case”, ICLQ, Vol.53, 
April 2004, p. 369. 
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is almost like the heart of the Middle East region; Cyprus, as a key to input the Middle East, is 

the corner of the triangle and contains Iskenderun and Suez under control. 

Sharing of the seas, the struggle began after World War II, the states when looking for 

the sea outside the territorial waters about the rights of jurisdiction as well as trying to secure 

the legal interests of a large ocean areas.7 XXI. century, the sovereign rights owned at the seas 

expanded. Other areas of the narrow sea than territorial waters, the contiguous zone and 

fishing area; recognized the sovereign rights and powers as wide as the continental shelf and 

exclusive economic zone in ınternational law integrated marine areas.8 

 

Map 2- Mediterranean Sea 

 

The variation rules of International Law, political geography of the region, the most 

crucial points of mutual interests and the region's rich oil and gas deposits has made a long-

term problem at any time climb on between the parties about delimitation of maritime 

boundaries of the continental shelf and exclusive economic zone in the Mediterranean sea 

areas. 

                                                        
7 A. Kurumahmut, “Ege’de Egemenliği Tartışmalı Adalar Sorunun Ortaya Çıkışı”, Ege’de Temel Sorun, 
Egemenliği Tartışmalı Adalar, (Kurumahmut, A. ed.), Ankara 1998, p. 4. 
8 A. Yücel, “Doğu Akdeniz’de Deniz Alanlarının Sınırlandırılması ve Türkiye” konulu tebliği, Deniz Hukuku 
Sempozyumu, 21-22 Haziran 2004, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Ankara, p. 3. 
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BASICS OF DELIMITATION 

 

The Pariah (Paria) Treaty, 1942, between the United Kingdom and Venezuela signed 

is shown as the beginning of the delimitation law of the seabed outside territorial waters. 

However, on 28 September 1945, "Truman Declaration" on the rights of the coastal state in 

the continental shelf and fishing rights remains a priority on the issue. Declarations has 

brought down a new plant in maritime areas to the high seas, except for the contiguous zone 

and territorial waters. A suggested solution for delimitation of continental shelves which 

coastal states with the mutual is included in the declaration.9 

Delimitation before the Truman Declaration has been limited by territorial waters, 

straits, gulfs, bays and lakes.10 Law of the Sea Conference in 1958 are determined rules face 

to face or side by side off the coast of the states about territorial waters and the continental 

shelf. 1958 Convention on the Continental Shelf has evolved into a completely different 

arrangement.of the 1982 United Nations Law of the Sea Convention on the limitation 

clause.11 In this context, as a new concept Exclusive Economic Zone With the emergence of a 

different sea area, another area of more have been included in the law of limitation in law of 

the sea.12 

 

UNITED NATIONS CONFERENCE ON LAW OF THE SEA AND DELIMITATION 

 

It shown that criteria implemented was left behind which was in 1969 North Sea and 

1977 English Channel cases as a result of technological advances. New areas has been 

claimed as opposed to the concept of the continental shelf and suggested that the sovereign 

rights of the sea bed, as well as the mass of water in Latin America, however, the concept of 

Exclusive Economic Zone have been established solution is found.13 

Some states has proposed that in addition recognized authorities, taking the continental 

shelf  into exclusive economic zone and elimination the concept of continental shelf. 

                                                        
9 Aslan Gündüz, The Concept of the Continental Shelf in Its Historical Evolution (With Special Emphasis on 
Entitlement), Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Yayını, İstanbul, 1990, p.24-25 
10 Sang-Myon Rhee, “Sea Boundary Delimitation Between States Before World War II”, AJIL, Vol.76, No.3, 
July 1982, p. 555-588 
11 S.P.Jagota, Maritime Boundary, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1985, p. 49-57. 
12 Francisco Orrego Vicuña, The Exclusive Economic Zone Regime and Legal Nature Under International Law, 
Cambridge University Press, Cambridge, 1989, p.190. 
13 Gündüz, Op cit, p. 16-19. 
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Continental shelf and exclusive economic zone were made compelled to limitation bye the 

majority desire to continue the concept.14 

 

DELIMITATION OF THE CONTINENTAL SHELF STUDIES 

 

English Channel Arbitration, Tunisia-Libya Continental Shelf Limitation Case were 

effective in delimitation of exclusive economic zone.15 Limitation of the continental shelf is 

determined by according to the principles of equity at facing one another or side of the coast, 

if appropriate considering all relevant requirements using medium or equal from line. 

 

 

Map 3- Continental shelf 

 

Later on decision was taken in the form of limitation of the continental shelf will be 

established in accordance with international law. But the decision has been criticized by the 

Republic of Ireland.16 

Finally, Ireland spokesman for the principle of equity and Spain spokesman for the 

principle of equal distance have agreed to this compromise proposal: it will be by the treaty 

according to international law referred to in Article thirty-eighth of Statute of the International 

Court of Justice. 

 

DELIMITATION OF THE EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE 

                                                        
14  Sertaç Hami Başeren, “Münhasır Ekonomik Bölge Kıta Sahanlığının Kavramsal Yapısını Etkileyen Bir Kurum 
Değildir”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1995/1, p. 31. 
15 John R. Stevenson ve Bernard H. Oxman, “The Third United Nations Conference on The Law of The Sea: The 
1975 Ceneva Session”, AJIL, Vol. 69, 1975, p. 780 
16 Malcolm D. Evans, Relevant Circumstances and Maritime Delimitation, Clarendon Press, London, 1989, s. 29. 
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Looking at the content of proposals for establishment of the exclusive economic zone, 

usually they relied on Latin American States studies in the 1970s, Declaration of Santo 

Domingo in 1972 and again in 1972 the African Union Yaoundé Seminar.17 

In this processthe following considerations have emerged: the coastal state's 

continental shelf rights to be taken into exclusive economic zone, completely eliminate the 

continental shelf, not change continental shelf regime and the establishment of the exclusive 

economic zone as a separate. 

During the United Nations Convention on Law of the Sea, continental shelf and the 

exclusive economic zone has been maintained as a separate regimes and was rejected the 

states which offer consolidation.18 However, to avoid problems exclusive economic zone 

authority combined with the continental shelf authority related to the sea bed. 

Analyzed as described; if the natural extension of the territorial sea of less than 200 

miles, it includes the distance criteria began to be measured from the territorial sea of the 

line200 miles wide field as the sea-bed.19 These definition is important to consider in terms of 

limiting.20 Another definition is discussed that did not accept that the only limitation to the 

method of bisecting line, emphasis on geological and other special conditions prevailing on 

the basis of equitable principles to limit the proposed treaty.21 

At the conference; Netherlands has proposed to limit the drawing of an equitable treaty, 

Romania has proposed geographical and geological factors, Tunisia has proposed to be the 

only method that does not require the midline, France has proposed that only the islands.22 

Turkey has proposed islands, islets and reefs, such as the existence of the agreement based on 

equity, taking into account the particular circumstances; Greece submitted a proposal 

containing the same provision.23  

 

                                                        
17 Evans, a.g.e., s. 35; Francisco Orrego Vicuña, op.cit., p. 11-13. 
18 Stevenson ve Oxman, Op cit, p. 780. 
19 Esen Arpat, “Ege Denizi Uyuşmazlığının Birleşmiş Milletler Deniz Yasasının Kıta Sahanlığı Tanımlamasına 
ve Kıta Sahanlığı ve Özgül Ekonomik Bölge Sınırlandırmasına İlişkin Yaklaşımları Bakımından İrdelenmesi”, 
Yayımlanmamış Özel Rapor, Mart 1997, s. 10. 
20 Aslan Gündüz, “Kıta Sahanlığı Konusunda Yeni Gelişmeler: Grönland – Jan Mayen ve Saint Pierre ve 
Miquelon Davaları”, Hukuk Araştırmaları, Vol: 1-3, p. 576. 
21 Bernard H. Oxman, “The Third United Nations Conference on The Law of The Sea: The Ninth Session 
(1980)”, AJIL, Vol. 75, 1981, p. 231-232. 
22 Başeren a.g.m., s. 36; Evans, Op cit, p. 40. 
23 Evans, Op cit, p. 40. 
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Map 4- Exclusive Economic Zone 

 

Since there is a difference between the two regions for a region would not be fair to 

other regions of what is considered fair.24 After all it is understood that geological and 

geographic content is important for restrictions of the continental shelf and distance is 

important in the exclusive economic zone.25 The situation between the two concepts are 

summarized as follows: before 200 miles criteria for distance, following criteria for geological 

is applied.26 

 

INTERNATIONAL JUDICIAL DECISIONS FOR DELIMITATION OF MARITIME 

BOUNDARIES IN THE MEDITERRANEAN SEA AND ASSESSMENT ON THE 

ISLANDS  

 

The theoretical with the practical application of the principles of fairness in conflict 

with each other regulation.27 The claims of the parties in conflict situations, the first solution 

that comes to mind is considered the boundary line is equal to the distance. But this situation 

will not be fair, especially in the islands. If the principles of fairness taken as a basis, a more 

accurate solution to the region will bring its own unique characteristics. Indicating the desired 

                                                        
24 Evans, Op cit, p. 40. 
25 Shigeru Oda, “Exclusive Economic Zone”, Encyclopedia of Public International Law, Vol. 11(Law of The Sea 
Air and Space), p. 107. 
26 Başeren, Op cit, p. 38 
27 Hüseyin Pazarcı, “Uluslararası Adalet Divanı’nın Tunus-Libya Kıta Sahanlığı Uyuşmazlığına İlişkin 24 Şubat 
1982 Tarihli Kararı”, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, İstanbul Üniversitesi, Vol. 2, 
1982, p. 42-46. 
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region has its own characteristics are geographical conditions under special circumstances or 

relevant requirements: coastline lengths islands, etc.28 

Faced with the problem to be discussed within the framework of law limiting the 

islands, whether it will become the same important with mainland. There is no doubt that all 

islands have territorial waters, continental shelf and exclusive economic zone.29 

 

DELIMITATION OF MARITIME BOUNDARIES IN THE MEDITERRANEAN AND 

SECURITY 

 

Although related limiting the territorial waters, continental shelf is not related with 

transport. The general freedom of navigation for all vessels and channels which are available 

for navigation has emerged this idea based on the specific country in its own right.30 Channels 

which are available took place in the list of special conditions in limiting the technical 

specifications and considered as a special condition.31  

Truman Declaration stated four basics about determination of the continental shelf 

regime. Most importantly, the self-protection, coastal states to control resources and required 

to closely monitor the activities of their own off the coast of the natural. Two expressions are 

interpreted with the idea on Truman Declaration: The first major military point of 

view,defense and security; and the second comment about emphasizing the relationship 

between the coastal country and maritime area. 

 

                                                        
28 Nelson, L.D.M. ‘The Role of Equity in the Delimitation of Maritime Boundaries’, America Journal of 
International Law, vol. 84, (1990), p. 837–858. 
29 Karl, D.E. ‘Islands and the Delimitation of the Continental Shelf: a Framework for Analysis’, American 
Journal of International Law, vol. 71, (1977), p. 642–673. 
30 Evans, Op cit, p. 179. 
31 North Sea Continental Shelf Cases (Federal Republic of Germany v. Denmark; Federal Republic of Germany 
v.The Netherlands), 29 February 1969, ICJ Reports 1969, p. 3; International Boundary Cases: The Continental 
Shelf, Vol. I, Grotius Publications Limited, Cambridge, 1992, p. 93. 
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Map 5- Delimitation of Maritime Boundaries in Mediterranean 

 

The presence of natural resources is very important a limiting process. For example, 

the problem is the use of oil and natural gas resources, these factors are known to the parties 

at any time, but the preparation is made to present the case not properly. 

Regulating these issues were determined some of the procedures in Judicial Decisions. 

For example, the proportionality; proportion of the limited coastal areas of investigation 

according to their length and indicates if limitation affected from the proportion. Based on 

limiting is; the ratio is close to each other between ratio of the coastal lengths of two states 

and ratio of continental shelf / exclusive economic zone. Also the proportionality is fairness of 

the delimitation testing phase of a control.32 

 

 

 

                                                        
32 Yoshifumi Tanaka, “Reflections on the Concept of Proportionality in the Law of Maritime Delimitation”, The 
International Journal of Marine and Coastal Law, Vol. 16, No. 3, 2001, p. 434. 
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CONCLUSION 

Thought will arise in the near future problems are in the Mediterranean: 

 

1. Delimitation of maritime boundaries, 

2. Single side applications of Coastal States, 

3. Safety, 

4. Cultural heritage 

5. Environment 

6. Search and Rescue 

7. Freedom of navigation, 

8. Intervention of non-Mediterranean countries, 

9. Natural resources, 

10. Energy security. 

 

 

 

Map 6- Delimitation of Maritime Boundaries in Mediterranean 

 

Among these, the most important entry is “intervention of non-Mediterranean 

countries”. The other entries described in the previous article.33 The main solution to the 

problems mentioned is a limitation such as the Montreux Convention in Mediterranean. So 

                                                        
33 B.S.Seker, Delimitation of Maritime Areas and Mediterranean Security.  
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today, as well as the Syrian Crisis, Mediterranean problems are solved by the Mediterranean 

States. Thus can be avoid conflicts of global powers interests and long term peace can be 

achieved.  
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İSLAM (DOĞU) İLE HIRİSTİYANLIK (BATI) ÇATIŞMASINDA TÜRK 

BASININDA DÜŞMAN VE DOST TASARIMI 

 

Füsun Alver*, Ebru Turanlı** 

 

ÖZET 

 

Ortadoğu ülkelerinde zengin doğal kaynaklar, farklı etnisite unsurları, dini inançlar ve 

mezhepler nedeniyle iktidar çatışmaları yaşanmakta; batılı devletler, zengin doğal 

kaynaklarının denetlenmesine ve jeo-politik yapının biçimlendirilmesine etki etmek amacıyla 

çatışmaların içinde yer almaktadır. Doğu’nun bir parçası olan İslam ile Hıristiyan Batı 

arasındaki iktidar çatışmaları, “düşman” ve “dost” tasarımlarını beraberinde getirmektedir.   

Ekonomik, siyasal ve sosyal gerçekliğin tasarlanmasında;  “düşman” ve “dost” 

imgesinin yapılandırılmasında, kitle medyası önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışma; 

Birinci ve İkinci Körfez Savaşlarında Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin’in, 11 Eylül 

2001’de ABD’ye yönelik terör saldırısında ve öldürülme sürecinde Osame Bin Ladin’inin, 

Libya’daki kitle ayaklanmalarında Muammer Kaddafi’nin, ABD Devlet Başkanlarının, 

Avrupa Birliği ülkelerinin ve Doğu ülkelerinin siyasi liderlerinin, Cumhuriyet, Yeniçağ, 

Hürriyet ve Zaman gazetelerinin haberlerinde “düşman” ve “dost” tasarımlarının içerik 

analizi yöntemi ile incelenmesini öngörmektedir. Çalışmada yola çıkılan sorular şunlardır: 

İslam ile Hıristiyanlığın karşılaşma sürecinde; düşman ve dost imgesinin yeniden üretiminde 

ya da üretiminde hangi tarihsel süreklilikler ve değişim eğilimleri gözlemlenmekte ve hangi 

koşullar ve hangi faktörler eski ve yeni düşman ve dost imgesinin üretilmesinde etkili 

olmaktadır? Basın ve iletileri basına yansıyan Türk ve batılı ve doğulu yabancı siyasi 

aktörler, inceleme kapsamına alınan çatışma durumlarında kimleri, neden ve nasıl düşman 

veya  dost olarak tasarlamaktadır? Düşman ve dost imgesi siyasal, ekonomik, kültürel ve dini 

ilişkiler alanına nasıl eklemlenmekte ve hangi açıklama bağlamı içinde, hangi problemlerle 

ve gerekçelerle sunulmaktadır? Basın ve siyasi aktörler, düşman ve dost imgesi tasarlarken, 

hangi iletişim stratejilerinden yararlanmaktadırlar? 

Elde edilen bulgular; basının, olayları nesnel olarak haberleştirmediğini ve “düşman” 

tasarımlarını yeniden ürettiğini göstermektedir.     

 Anahtar sözcükler: dost, düşman, Ortadoğu, savaş, medya.     

                                                        
** Araş. Gör., Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 
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THE ENEMY AND FRIEND DESIGN IN TURKISH MEDIA DURING CONFLICT 

BETWEEN ISLAM (EAST) AND CHRISTIANITY (WEST) 

 

ABSTRACT  

 

There is a conflicts of power in Middle East countries because of rich natural 

sources,different elements of ethnicity , religious beliefs and sects ; besides it, West countries 

take part in this conflict to influence  inspection of rich natural sources  and forming geo- 

political structure.  The conflict of power is between the piece of East - Islam and the piece of 

West -Christianity brings out “the enemy” and “friend” desings together. 

There is a important role of the mass media in representation of economical, political 

and social reality and in structured of “enemy” and “friend” images. This study is a 

prediction of the news  of  Iraqi President Saddam Hussein during The First and Second Gulf 

War; the news of  Osama Bin Laden during terrorist attacks to USA in 11 September 2001; 

the news of Muammar Gaddafi during  the mass uprising in Libya, the news of The Presidents 

of USA, The Presidents of The European Union countires  and The Political Leaders of The 

East Countries during the killing of Osama Bin Laden  in May 2011 in Cumhuriyet, Yeniçağ, 

Hürriyet and  Zaman newspapers in  “enemy” and “friend” images examination based on 

content analysis methods. The questions are set out in this work are these: Which  historical 

continuities and trends of change and which conditions and factors are observed in 

comparison of Islam and Christianity during production and re-production of “enemy” and 

“friendly” images? How did The Media and The Political Leaders  their messages took part 

in media  decide  who, why and how are “enemy” or “friend” during the conflictions which 

are examination in this work? How is “enemy” and “friend” image articulate to political, 

economical, cultural and religious relations area and by which problems and reasons with 

which clarifications it is presented? Which communication strategies is used to design of 

“enemy” and “friend” image by the media and political actors?   

The symptom of this point out  that the media do not  reports  events in a objective  style 

and re-products “enemy” image . 

  

 Keywords: friendly, enemy, The Middle East, war and the media. 
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    1- Giriş 

 

Halkların, etnisitelerin ve ulusların karşılaşmaları, tarihsel süreçte karmaşık ilişkiler ağı 

içinde gerçekleşmiş; bu ilişkiler, her zaman barışçıl ya da savaşçıl olmamış ve çizgisel bir 

gelişme eğilimi izlememiştir. Siyasal ve ekonomik amaçlar, çatışma ve savaşların temel 

nedeni olmakla birlikte kültürel ve dinsel inanç farklılıkları da çatışma ve savaşların 

gerekçesini oluşturmuştur. Tarafların ilişkilerine göre önem kazanan “düşman” ve “dost” 

tasarımlarının, Antik Çağ’da başladığı görülmektedir. İskitler, Yunanlıları; Yunanlılar, 

Perslileri; Romalılar, Cermenleri; Batı, Doğuyu, Doğu ise, Batıyı öteki olarak görmüş, bazı 

dönemlerde ise, düşman olarak tasarlamıştır. Günümüzde “düşman” ve “dost” tasarımları, 

ekonomik yönelimler, siyasal yapılar, kültür ve dini inanç farklılıkları nedeniyle çatışma ve 

savaş durumlarında yeniden üretilerek, sürdürülmektedir.  Çatışma ve savaş durumları, 

insanlık tarihinin tüm dönemlerinde var olmuştur.  Düşman araştırmaları ise, yirminci 

yüzyılın başından itibaren önem kazanmış ve çatışma ve savaş dönemlerinde yoğunlaşmıştır. 

Siyaset bilimi, iletişim bilimi, tarih, sosyoloji, sosyal psikoloji ve sosyal felsefe, kültür 

araştırmaları ve uygulamalı kültür bilimlerine kadar pek çok bilim dalını ilgilendiren düşman 

araştırmaları kapsamında mezhep savaşları, ulus devletlerin kurulması süreci, Birinci ve 

İkinci Dünya Savaşları ve Soğuk Savaş dönemleri irdelenmiştir. Bu çalışmalarda düşman 

imgelerinin işlevleri incelenmiş, tarihin kırılma noktaları ve düşman imgelerinin değişimi ise, 

sınırlı olarak ele alınmıştır1. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Sovyetler Birliği’nin 

(SSCB) temsil ettikleri Batı / Kapitalist ve Doğu / Sosyalist bloklar arasındaki soğuk çatışma 

döneminde, süper güçler ABD ve SSCB, Kuzey Atlantik İttifakı (NATO) ve Varşova Paktı 

çatışmaları üzerinde araştırmalar yoğunlaşırken, kapitalist ve sosyalist blokların karşıtlığının 

sona ermesiyle yeni konulara yönelinmiş ve incelemeler, küresel / uluslararası ve ulusal / 

bölgesel alanlara odaklanmıştır. Son dönemde yapılan araştırmalarda ise, 1990 yılında Birinci 

Körfez Savaşı ile başlayan ve 11 Eylül 2001’de ABD’de, World Trade Center’a terör örgütü 

El-Kaide tarafından yapıldığı kabul edilen saldırılarla şiddetlenen ve İkinci Körfez Savaşına 

kadar uzanan çatışmalardaki düşman imgesi ve Arap ülkelerindeki kitle ayaklanmaları 

sürecinde totaliter olarak ifade edilen liderlerin tasarımı önem kazanmıştır.  

Sosyalist Blok’un çöküşü ile Batının kendine siyasal ve ekonomik karşıt bir yapıda 

tasarladığı düşman imgesi ortadan kalkmış, Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin’in, 

                                                        
1 Christian Lotz, “Das (Re-) Arrangieren von Feindbildern im geteilten Deutschland, in Polen und Bulgarien in 
der unmittelbaren Nachkriegszeit, 1945-1952”, Dieter Bingen v.d. (der.)., Die Destruktion des Dialogs: zur 
innenpolitischen Instrumentalisierung negativer Fremd-und Feindbilder, Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 
2007, s.147.  
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Kuveyt’e petrol kaynaklarını denetlemek amacıyla yaptığı askeri operasyon, Batı’ya eski 

düşman (İslam) imgesini yeniden üretmek için gerekli olan materyali, tarihsel kaynaklardan 

da beslenerek sağlamış ve eski düşmanın yeni çehresi, yeni uluslararası koşullar içinde 

belirginleşmeye başlamıştır. Birinci ve İkinci Körfez Savaşları sırasında batı medyasında2, 

“Bağdat’ın Delisi” biçiminde betimlenen Saddam Hüseyin3, batının evrensel olma 

iddiasındaki siyasal yapısına, kültürüne ve kimliğine karşı bir tehdit olarak tasarlanıp, 

sunulmuştur. Komünizmin yerini İslam, SSCB’nin ünlü eski lideri Stalin’in yerini ise, 

Saddam Hüseyin almıştır. Doğu Blok’u ortadan kalkmış; ancak ideolojik olarak komünizmin 

üstlenmiş olduğu düşman işlevini, İslam üstlenmiştir. İslam, Sosyalist Blok’un çöküşü ile 

dünyanın yeni jeopolitik bölünmesinde yeni güç olarak batının karşısına çıkarken, özgür ve 

demokratik siyasal yapıyla kendisini özdeşleştiren Batı, meşruiyetini sağalama çabalarını 

sürdürmüştür. 11 Eylül 2011 tarihinde ABD’de World Trade Center’a yapılan terör saldırısı 

ise, İslam ile Hıristiyanlık arasındaki karşıtlığı şiddetlendirmiş, bu süreçte Usame Bin 

Ladin’in kimliğinde, İslam ve terör özdeşleştirilerek, cisimlendirilmiştir. Bunun yanında 2010 

yılının Aralık ayında Tunus’ta başlayarak diğer Arap ülkelerine de yayılan kitle ayaklanmaları 

sürecinde Libya lideri Muammer Kaddafi, Doğu’nun totaliter lideri olarak 

düşmanlaştırılmıştır.  

Birinci ve İkinci Körfez Savaşları gibi ABD’de World Trade Center’a yapılan terör 

saldırısı, Usame Bin Ladin’in ve Muammer Kaddafi’nin öldürülüşü, Batı ve ülkemiz 

medyasında geniş bir yer bulmuştur. 11 Eylül, yalnızca modern terörizmin yeni bir boyutunu 

ortaya koymamış, aynı zamanda batılı kültürün kendine ilişkin anlayışını da sarsmıştır. Çöken 

World Trade Center’in kuleleri, milyonlarca televizyon izleyicisini ekrana çeken ve o zamana 

kadar görülmeyen ölçüde küresel bir olay olmuştur. Canlı yayının estetiği, defalarca, 

televizyon kanalları aracılığıyla iletilmiş ve teröre ilişkin resimlerin niteliği ve niceliğine 

ilişkin pek çok problemi beraberinde getirmiştir4. Problem, siyasi, askeri aktörler ve 

                                                        
 
2 Saddam Hüseyin, İkinci Körfez Savaşı sırasında Almanya’yı İkinci Dünya Savaşı’na sürükleyen Nasyonal 
Sosyalist Adolf Hitler’e ve 6. yüzyılda Kudüs’e giren ve Kudüs halkına büyük zarar veren Babil Kralı 
Nebukadnezar’a benzetilmektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Christiane Ohde, Der Irre von Bagdat, Frankfurt am 
Main, Peter Lang Verlag GmbH., 1994, s.81-92; Füsun Alver, “Doğu / Batı Karşıtlığı Ekseninde Medyada 
Düşman Tasarımları”, Nesrin Tan Akbulut ve Elif Eda Balkaş (der.)., Medya Mercek Altında, İstanbul, Beta 
Basım, 2006, s. 26.   
 
3 Ayrıntılı bilgi için bkz. Christiane Ohde, Der Irre von Bagdat, Frankfurt am Main, Peter Lang Verlag GmbH., 
1994.  
4 Michael Beuthner ve Stephen Alexander, “Zur Einführung:Bilder des Terrors-Terror der Bilder”, Michael 
Beuthner v.d. (der.)., Bilder des Terrors - Terror der Bilder?: Krisenberichterstattung am und nach dem 11. 
September, Köln, Herbert von Halem Verlag, 2003, s.10 v.d.   
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bürokratlar gibi medyanın da düşman imgesini haberler aracılığıyla tasarlaması ve realitenin 

algılanmasında deformasyona yol açabilmesidir. Çatışma durumlarında önem kazanan 

düşman ve dost imgesi, siyasal ve toplumsal olgulara ilişkin yorumlama örnekleridir ve 

gruplara, halklara, etnisitelere, devletlere ya da ideolojilere yönelik negatif veya pozitif 

önyargıları ifade etmektedir. Dost imgesi gibi düşman imgesi ve felaket ikonları, tarihsel 

bilinci etkilemektedir. Siyasal bilinç ve eylemler, düşman ve dost kategorileri tarafından 

biçimlendirilmektedir. Medya, bilinçli veya bilinçsiz olarak siyasi, ekonomik ve kültürel 

çatışmaları şiddetlendirebilmektedir. Geniş toplumsal kesimlerin ise, ulusal veya uluslararası 

alanda meydana gelen gelişmeleri, bireysel ve dolaysız olarak gözlemleme ve medya 

tarafından sunulan enformasyonun realiteye uygunluğunu sınama olanağı çok sınırlıdır. Bu 

çerçevede belirlenen problemlerden de hareket edilerek, çalışmanın araştırma soruları şöyle 

ortaya konulabilir: İslam ile Hıristiyanlığın karşılaşma sürecinde; düşman ve dost imgesinin 

yeniden üretiminde ya da üretiminde hangi tarihsel süreklilikler ve değişim eğilimleri 

gözlemlenmekte ve hangi koşullar ve hangi faktörler eski ve yeni düşman ve dost imgesinin 

üretilmesinde etkili olmaktadır? Basın, düşman ve dost imgesi tasarlarken, hangi iletilerden 

yararlanmaktadır? Basın ve iletileri basına yansıyan Türk, Hıristiyan / Batılı ve Müslüman / 

Doğulu haber aktörleri, inceleme kapsamına alınan çatışma durumlarında kimleri, neden ve 

nasıl düşman veya dost olarak tasarlamaktadırlar? Düşman ve dost imgesi siyasal, ekonomik, 

kültürel ve dini ilişkiler alanına nasıl eklemlenmekte ve hangi açıklama bağlamı içinde, hangi 

problemlerle ve gerekçelerle sunulmaktadır? Analitik Ampirizm Kuramı, düşman ve dost 

tasarımında, haber üretim sürecini açıklama potansiyeline ve yetkinliğine sahip midir?  

Ortaya konulan soruların yanıtlanması amacıyla çalışmada; tarihsel süreçte İslam ile 

Hıristiyanlığın karşılaşması ve çatışması genel bir çerçeveden ele alınacaktır. İslam ile 

Hıristiyanlığın düşman ve dost imgesi tasarımlarına etki eden siyasal, sosyal ve kültürel 

faktörlerin belirlenmesinden sonra düşman ve dost imgelerinin hangi işlevlere sahip oldukları 

irdelenecek, medyada düşman ve dost tasarımlarının analiz edilmesine yardımcı olabileceği 

düşünülen Analitik Ampirizim Kuramı perspektifinden haber değeri ve haberde önyargı ve 

nesnellik araştırmaları incelenecektir. Üçüncü bölümde ise, İslam (Doğu) ile Hıristiyanlık 

(Batı)  arasındaki çatışmaların, Türk basınına yansıması ve bu süreçte oluşturulan düşman ve 

dost imgelerinin analiz edilmesi öngörülmektedir. Türkiye’ye yakın coğrafyada yaşanılan 

Birinci ve İkinci Körfez Savaşları ve Irak devlet başkanı Saddam Hüseyin’in ve 11 Eylül 

2001 tarihinde ABD’de, World Trade Center’a yapılan terör saldırısından sorumlu tutulan 

Usame Bin Ladin’in ve kitle ayaklanmalarında Libya lideri Muammer Kaddafi’nin ele 

geçirilerek, öldürülmeleri süreçlerinin İslam ile Hıristiyanlığın karşı karşıya gelmesine neden 
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olduğu ve çatışmalarda düşman ve dost imgelerinin yeniden üretildiği görülmektedir. 

Belirtilen olaylar Batı medyasında haberleştirilirken, İslam ile Hıristiyanlığın çatışması, 

düşman ve dost ülke ve / veya düşman ve dost siyasi lider kategorileri ile tasarlanmıştır5. Irak 

devlet başkanı Saddam Hüseyin’in, Usame Bin Ladin’in ve Muammer Kaddafi’nin 

kişiliklerinde İslam ve Doğu despotizmi cisimlendirilmiş ve düşman imgesi yeniden 

üretilmiştir. Türkiye ise, Doğu ve Batı’nın siyasi, ekonomik ve kültürel özelliklerini içinde 

taşıyan bir ülkedir. Belirtilen gelişmelerin yaşandığı dönemlerde Türk basınında, İslam’ın ve 

Hıristiyanlığın karşı karşıya gelmesi, çatışması ve düşman ve dost ülke ve / veya düşman ve 

dost siyasi lider tasarımlarının, gazetelerin haberler içindeki kendi iletilerinde ve haberler 

içinde yer verilen siyasi aktörlerin iletilerinin içinde ne ölçüde, nasıl ve hangi bağlamlarda 

yapıldığı önem taşımakta ve ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu amaç çerçevesinde 

araştırma objesi olarak seçilen Cumhuriyet, Yeniçağ, Hürriyet ve Zaman gazetelerinde, 

düşman ve dost tasarımlarına  etki eden haber faktörleri ve haberlerin ne ölçüde nesnel veya 

önyargılı olduğu belirlenmeye çalışılacak ve haber iletileri ve siyasi aktörlerinin iletileri, 

içerik analizine tabi tutulacaktır.  

 

2- Tarihsel Süreçte İslam ve Hıristiyanlığın Çatışması ve Düşman ve Dost 

İmgesinin Yeniden Üretilmesinde Basının Etkisi 

Çalışmanın bu bölümünde; tarihsel süreçte İslam (Doğu) ile Hıristiyan (Batı) 

çatışmaları, düşman ve dost imgesinin oluşumu ve düşman ve dost imgesinin oluşumuna ve 

yeniden üretimine medyanın haber üretimi ile etkisinin irdelenmesi amaçlanmaktadır. 

Analitik Ampirizm Kuramı’nın,  düşman ve dost tasarımında, haber üretim sürecini açıklama 

potansiyeline ve yetkinliğine sahip olup, olmadığı belirlenmeye çalışılacaktır. Analitik 

Ampirizm Kuramı perspektifinden gerçekleştirilen gazetecilik bilimi çalışmalarında haber 

değeri6, kapı bekçisi7, haberde önyargı ve nesnellik ve gündem oluşturma8 araştırmaları önem 

                                                        
5 Ayrıntılı bilgi için bkz. Christiane Ohde, a.g.e. s.50; Füsun Alver, a.g.e. 2006,s.26 v.d.; Michael Beuthner ve 
Stephen Alexander, a.g.e. s.10 v.d. 
6 Walter Lippmann, Die öffentliche Meinung, München, Rütten & Loening, 1964; Carl Warren, ABC des 
Reporters. Einführung in den praktischen Journalismus, Berlin, de Gruyter, 1934; Einar Östgaard,  “Factors 
Influencing the Flow of News”, Journal of Peace Research, 2, 1, 1965; Johann Galtung ve Mari Ruge, “The 
Structure of Foreign News-The Presentation of the Congo,Cuba and Cyprus Crisis in for Norwegian 
Newspapers”, Journal of Peace Research,. London, Constable, 1965; Winfried Schulz, Die Konstruktion von 
Realitaet in den Nachrichtenmedien. Analyse der aktuellen Berichterstattung, Freiburg, Alber, 1976;  Winfried 
Schulz, “Die Konstruktion von Realiteat”, Jürgen  Wilke (der.)., Nachrichtenauswahl und  Medienrealitaet in 
vier Jahrhunderten, Berlin, de Gruyter, 1984; Winfried Schulz, “Massenmedien und Realiaet”, Kölner 
Zeitschrift für Soziologie, 30, 1989; Joachim F. Staab, Nachrichtenwert-Theorie.Formale Struktur und 
empirischer Gehalt, Freiburg, Alber, 1990; Pamela J. Shoemaker ve Stephen D. Reese, Mediating the Message. 
Theories of Influences on Mass Media Content, New York, Longman, 1991.  
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kazanmıştır. Bu çalışmada Analitik Ampirizm Kuramı çerçevesinde gerçekleştirilen 

araştırmalardan yalnızca haber değeri ve haberde önyargı ve nesnellik araştırmalarının 

incelenmesinin yeterli olacağı düşünülmektedir.  

 

2.1- İslam ile Hıristiyanlığın Karşılaşması ve Çatışma Dönemlerinde Düşman ve Dost 

İmgesinin Üretilmesi        

 

Avrupa uygarlığının temellerini oluşturduğu kabul edilen Eski Yunan’da9 ortaya 

konulan Doğu ve Batı kavramları, bu iki uygarlığın karşıtlığını vurgulamak için 

kullanılmıştır10. Doğu, Avrupa’nın kurduğu medeniyetlerin ve konuştuğu dillerin kaynağıdır, 

kültürel uzanımıdır ve onun en derin ve en ziyade tekerrür eden “öteki” imgelerinden biridir. 

Ayrıca Doğu, Avrupa’nın “karşıt imgesi” olarak onun kendi kendini tesisine de yardımcı 

olmuştur11. Tasarlanan Doğu coğrafyası içinde yer alan ve onun bir parçası olan İslam 

dünyası ile Hıristiyan Batının ilk karşılaşması, sosyal amaçlı ve barışçıl olmuştur. İslam ile 

                                                                                                                                                                             
7 Kapı bekçisi araştırmalarında, haber üretim sürecinde haber seçimini gerçekleştiren gazetecinin seçim 
kararlarına etki eden faktörler incelenmektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz. David M. White, “The Gatekeeper”: A 
Case Study In the Selection of News”, Lewis A. Dexter ve David M. White (der.).,  People, Society and Mass 
Communications, London, 1964; Waren Breed, “Social Control in the Newsroom: A Functional Analyses”, 
Social Forces, 33, 1955; Walter Gieber,  “Across the Desk. A Study of 16 Telegraph Editors”, Journalism 
Quarterly,  33, 1956;  Malcom W. Klein ve Nathan Maccobby, “Newspaper Objektivity in the 1952 Campaign”, 
Journalism Quarterly, 31, 1954;  Ruth C. Flegel ve  Steven H. Chaffee, “Influences of Editors, Readers, and 
Personal Opinions on Reports”, Journalism Quarterly, 48, 1971;  Kurt Lang ve Gladys E.  Lang,  “The Unique 
Perspective of Television and its Effect: A Pilot Study”, American Soziological Review, 18, 1973. 
8 Gündem oluşturma araştırmalarında, medyanın toplumsal konu oluşturma süreci üzerinde odaklanılmakta ve 
medya gündemi ile halkın ya da politikanın gündemi arasında bir ilişki olup, olmadığı incelenmektedir. Ayrıntılı 
bilgi için bkz. Maxwell McCombs ve Donald  Shaw, “The Agenda-Setting Function of Mass Media”, Public 
Opinion Quarterly, 36, 2, 1972.  
 
9 Avrupa kültürünün kökleri felsefe, bilim ve sanatta kendini gösteren Yunan-Roma düşüncesine, felsefi 
metafiziğin yardımıyla bir Hıristiyan teolojisi oluşturan Hıristiyan dinine ve doğa hukuku yönelimli Roma 
hukukuna dayanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Horst Seidl, “Gemeinsame Wurzeln Der Europaeischen 
Kulturen”, Akademie Deutsch-Italienischer Studien (der.)., Das Multikulturelle Europa, Meran, Akademie 
Deutsch-Italienischer Studien Verlag, 1998, s.105;  Bu çerçevede Avrupa Yunanistan’a belirli bir insan ve 
toplum kavramının biçimini ve ana çizgilerini, Roma İmparatorluğu’na, her ne kadar Avrupa’yı yaratmamışsa da 
onu hazırladığı için siyasal ve hukuksal bir kavramı, bir çerçeveyi; Hıristiyanlığa ise, bir uygarlığın ruhunu ve 
özünü borçludur. Ayrıntılı bilgi için bkz. Claude Delmas, Avrupa Uygarlık Tarihi, çev. Nihal Önal, İstanbul, 
Varlık Yayınları,1973, s.7.   
10 Eski Yunanlılar, dünyayı kıtalara göre, kendilerinin kıtası olan Avrupa kıtası ile Ege Denizinin karşı kıyısında 
uzayıp giden Asya kıtası olarak coğrafi sınırlandırmaya tabi tutmuşlardır. Zaman içinde Ege Denizi kıyılarının 
ötesinde daha büyük ve daha uzak bir Asya’nın daha var olduğu düşünülmüş, Ege Denizinin karşı kıyısı Küçük 
Asya, daha uzakta olduğu düşünülen topraklar ise, Asya olarak adlandırılmıştır. Asya (Avrupa dışında kalan 
topraklar) alt bölümlere ayrılmış, Akdeniz’in güney kıyılarında uzanan bölgeye önce Libya sonra Afrika 
denilmiştir. Asya ve Afrika, Eski Yunanların komşularının topraklarına verilen adlardır. Bu anlamda Asya ve 
Afrika, “öteki” kavramının adlandırmaları olarak,  “barbar” ve “putperest” gibi etnik, kültürel ve dinsel 
tasarımların coğrafi düzeyde ifadesi olmuştur. Ayrıntılı bilgi için bkz.  Bernard Lewis,  Çatışan Kültürler, çev. 
Nurettin Elhüseyni, İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1996, s.47; Bernard Lewis,  Müslümanların Avrupa’yı 
Keşfi, çev. İhsan Durdu, İstanbul, Ayışığı Kitabevi, 2000, s.65. 
11 Edward Said, Oryantalizm, çev. Selahaddin Ayaz, İstanbul, Pınar Yayınları, 1982, s.14.   
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Hıristiyanlık arasındaki ilk ilişkiler, Haçlı Seferlerinden önce başlamıştır12. İslamiyet, Doğu 

Akdeniz’in ve Asya’nın eski uygarlıklarının mirasını alıp, kendine uyarlamış ve kendi 

yarattıkları ile birlikte Avrupa’ya kazandırmıştır. Ancak bu barışçıl karşılaşma daha sonraki 

yıllarda yerini ekonomik ve iki farklı din arasındaki rekabetin de yarattığı çatışmalara 

bırakmıştır.  

Tarihsel süreçte ortaya çıkan önemli dönüm noktaları13, Doğu’nun bir parçası olan 

İslam’ın ve Hıristiyan Batı’nın birbirlerine karşı önyargı üretmelerini, ötekileştirmelerini ve 

düşman imgesinin oluşumunu beraberinde getirmiştir. Önce Eski Yunanlılar daha sonraki 

yüzyıllarda ise, batı Avrupalılar, kendilerine ve Doğu’ya / İslam’a zıt unsurları içeren bazı 

özellikler atfetmişler, kendileriyle ötekini karşılaştıran bir söylem geliştirmişledir. “Doğu, 

bilim adamları ve sanatçılar tarafından her zaman batının olmadığı ya da hiçbir zaman 

olmayacağı olarak betimlenmiştir; durağan, uyuşuk, despot, demokrasiyi kurmaya yeteneksiz, 

pişkin, gaddar ve yalancı. Doğu’ya yüklenilen diğer sıfatlar ise, şehvet, irrasyonellik ve 

itaatkarlık olmuştur”14. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de Hıristiyan Batı özgürlük, 

bağımsızlık ve hukuk düzeniyle, Doğu ve İslam ise, tiranlık, keyfiyet ve kölece boyun 

eğmeyle özdeşleştirilmektedir. 1980’li yıllardan itibaren radikal İslam akımlarının özellikle 

Mısır, Cezayir, İran ve Filistin’de, şiddetlenmesi, Batı’da İslam’a karşı kuşku ve tepkilere yol 

açmıştır. Avrupa ülkelerinde İslam tehdidi siyasiler tarafından vurgulanmakta, Charles 

Martel15 ve Jeanne d’Arc’i16 yücelten tarihsel mitler, politik söylemde sıkça 

                                                        
12 Batı’da 10. Yüzyılda bilimsel edim, dünyayı ve fenomenlerini teoloji ve bilim karışımı bir anlayışla 
açıklamaya çalışan ruhban sınıfının elinde bulunuyordu. Hıristiyan Avrupa, liberal bir anlayışa sahip değildi; 
Roma kültürü ise, yeni bilgi sunamıyordu. Arap-İslam eserlerinin Avrupa dillerine çevrilmesi ve Sicilya ve 
İberik adasına getirilmesi, Avrupa’nın gereksinimlerine uygun değildi. 10. yüzyılın ortalarından itibaren 
Arapça’yı bilim ve edebiyat dili olarak kabul eden İslam yazarlarının eserleri, Moresk İspanyası’nda Latince’ye 
çevrildi. Hıristiyan İspanya, Müslümanların bilgisel üstünlüğünü kabul etmiş ve büyük ölçüde yararlanma 
yoluna gitmiştir. Kitap çevirileri, doğu ile batı arasındaki ilk barışçıl karşılaşmayı temsil etmiş, İslam ile 
Hıristiyanlık arasındaki kültür köprüsü için ilk maddi temeli sağlamış ve karşılıklı anlayışı, diyaloğu ve toleransı 
teşvik etmiştir. Bu ilişkiler Haçlı Seferlerinden sonra çok daha gelişmiş ve yaygınlaşmıştır. Ayrıntılı bilgi için 
bkz. Bernard Lewis,  a.g.e.1996,s.47 v.d.; a.g.e.2000, s.65 v.d.  
   
13 Evrensellik iddiasında olan bu iki büyük din arasındaki ilişkilerin altı önemli tarihsel dönüm noktası olduğu 
görülmektedir. Karşılaşmanın ilk dönüm noktası, 7. Yüzyılda Müslümanlar tarafından Suriye, Filistin ve Mısır’ı 
kapsayan Hıristiyan Doğu Roma topraklarının ele geçirilmesidir;  İkinci dönüm noktası, 8. Yüzyılda genişleyen 
İslam fetihleri ile Kuzey Afrika ve İspanya’nın alınmasıdır. Üçüncü dönüm noktası, 12. ve 13. Yüzyıllarda  
Filistin ve diğer eski Hıristiyan topraklarını tekrar Hıristiyanlara kazandıran Haçlı Savaşları olmuştur. Dördüncü 
dönüm noktası, 1453’te İstanbul’un Türkler tarafından fethedilmesi ve 15.-16. Yüzyıllar boyunca süren Balkan 
fetihleridir. Beşinci dönüm noktası, 19. ve 20. Yüzyıllarda Kuzey ve Doğu Afrika ile Yakın ve Uzakdoğu’nun 
Hıristiyan-Avrupalı sömürgeci güçlerin eline geçmesidir. Altıncı dönüm noktası ise, 11 Eylül 2001 tarihinde 
ABD’de World Trade Center’a, El-Kaide Terör Örgütü tarafından düzenlenen saldırıdır. Ayrıntılı bilgi için bkz. 
Füsun Alver, a.g.e. 2003, s.50 v.d.;Füsun Alver, a.g.e., 2006, s. 12 v.d. 
14 Joana Breidenbach ve Ina Zukrig,  Tanz der Kulturen, München, Kunstmann Verlag, 1998, s.108.   
15 1412- 1431 tarihleri arasında yaşamıştır. İngiliz Katolik İmparatorluğu’nun kahramanı ve Katolik Kilise’sinin 
azizesidir.   
16 688-741 tarihleri arasında yaşamış olan ve  İslam karşıtlarının kahramanı olarak bilinen Frank lideridir.   
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kullanılmaktadır17. Pek çok Avrupa ülkesinde radikal İslamcıların düşünce ve eylemleri, 

İslam dininin amaçları ile özdeşleştirilmekte, cihat çağrısı, İslam’ın kutsal olduğu kabul edilen 

kitabına dayandırılarak, yorumlanmaktadır.    

Hıristiyan Batı gibi İslam da karşı tarafı öteki olarak tasarlamaktadır. Müslümanların en 

çok kullandıkları düşman tasarımı18, Haçlı Seferleriyle ilgilidir. Haçlı Seferleri 11.yüzyılda 

başlamış ancak Batı’nın İslam devletlerinin egemenliğini zedeleyici daha sonraki eylemleri de 

Haçlı Seferi olarak nitelendirilmiştir. Napolyon’un 1798’de Mısır’a yaptığı sefer gibi 1991’de 

ve 2003’te ABD’nin Irak’a müdahalesi, Haçlı Seferi olarak görülmektedir. Günümüzde 

Batı’nın düşman olarak tasarlanmasına argüman sağlayan bir diğer konu da 15. yüzyıldan 

itibaren İspanya’daki Müslümanların, Hıristiyan engizisyonu tarafından sürüldüğü ve yok 

edildiği iddialarıdır. Bunun yanında 90’lı yıllarda Balkanlarda, Grek-Ortodoks Sırplar ve 

Katolik Hırvatların, Müslümanlara karşı bir yok etme politikası güttükleri vurgulanmaktadır. 

İslam ülkelerinin pek çoğu için 19. ve 20.yüzyıl Hıristiyanların, İslam dünyasını bölme 

çabalarını ifade etmektedir19. Kendini tanımlamada dinsel kimliğini ön plana çıkaran 

Müslümanlar, Hıristiyan Batıyı sömürgecilik başta olmak üzere bir dizi ahlaksızlıkla 

özdeşleştirmektedirler. “İslam ülkeleri için Batı; ailenin dağılması, bireyin parçalanması, 

karmaşık cinsel ilişkilerin yaşanması, fuhuş, cinsel hastalıkların yayılması, pornografi, şiddet 

eylemleri, kriminallik, artan kürtaj oranları, uyuşturucu madde ve alkol bağımlılığı, psikolojik 

hastalıklar, yabancı düşmanlığı, ırkçılık, ateizm ve materyalizm anlamına gelmektedir” 20. 

İslam, Hıristiyanlığı, kapitalist ekonomik düzen ile özdeşleştirmekte, geniş toplumsal 

kesimlerin bilinçsiz ve gösterişe dayalı tüketiminden sorumlu tutmaktadır.   

Doğu’nun bir parçası olan İslam ile Batılı Hıristiyanlığın birbirlerini algılama kalıpları 

bazı yönlerden birbirine benzemektedir. Doğu ile Batı arasında yüzlerce yıl içinde pekiştirilen 

önyargılar, iki uygarlığın zihniyet yapısının farklılığı üzerinde odaklanmaktadır. İslam,  

Batı’yı uyuşturucu müptelası olmakla suçlarken, Batı, uyuşturucunun  Doğu’dan geldiğini ve 

Batılı gençleri, Doğuluların zehirlediğini ileri sürmektedir. İslam ve Hıristiyan kültürlerinin 

her biri kendini özgürlük, birlik, adalet, eşitlik, farklı ırklara tolerans gösterme ve geleneksel 

                                                        
17 Fransa’da Le Pen’in, Avusturya’da Haider’in politik iletilerinde bunu görmek olasıdır. Ayrıntılı bilgi için bkz. 
Füsun Alver, a.g.e.  2003, s.263 v.d.  
18 İslam, düşmanları dörde ayırmıştır. Kafirler, eşkiyalar, asiler ve mürtetler. Bu dört sınıf düşmandan her zaman 
uygulamada öyle olmasa da, ilke olarak en önemlisi kafirlerdir. Tabiiyeti (boyun eğmesi) gerçekleştirilememiş 
bir kafir, tanımı gereği düşman olarak kabul edilmektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz.  Bernard Lewis,  İslam’ın 
Siyasal Söylemi,çev. Ünsal Oskay, İstanbul, Cep Kitapları, 1993, s.93.  
 
19 Füsun Alver,a.g.e. 2003, s.60. 
20 Gernot Rotter, “Islam versus Westen-historische Realitaet und ideologischer Reflex”,  Klaus J. Bade (der.)., 
Die multikulturelle Herausforderung: Menschen über Grenzen-Grenzen über Menschen, München, Beck Verlag, 
1996, s.74.  
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sorumluluk ile özdeşleştirirken, karşı tarafı inançsızlık, zorlama, şiddet, despotluk, bastırma, 

cinselliğe aşırı düşkünlük, ırkçılık ve geleneklerin çiğnenmesinden kazanç sağlama ile 

suçlamaktadır. İki din arasındaki ilişkiler, askeri çatışmalar dışında tutulmaya çalışılmasına 

karşın ayrımcı zihniyet ve dinsel savunuculuk sürmektedir. İslam ve Hıristiyan dünyası 

arasında politik gerilimler, dinsel gerilimlerle desteklendiğinde şiddetlenmektedir21.  

Bir toplum kimliğini, çevresinden sınırlandırarak kurmakta ve topluma ait olan 

insanlarla ait olmayan insanlar arasında ayrım yapmaktadır. Bu ayrım, basmakalıp ifadeler ve 

önyargılar aracılığıyla keskinleştirilmekte; önyargı ve negatif duygusal yükleme ile karşıt ve 

düşman imgesi oluşturulmaktadır. “Düşman imgesi, negatif basmakalıp ifadeler ve önyargının 

abartılması, sınırlandırma, kategorize etme ve ayırt etmenin yaşamsal önemli işlevlerinin, 

patolojik aşırılıkta yapılması olarak anlaşılmaktadır”22. Düşman imgesi, bir yandan rasyonel 

alanda politik ve ekonomik menfaat çatışmalarında savaşçı çözümleri nedenselleştirmekte 

diğer yandan ise, bilinçli ya da bilinçsiz olarak psiko- sosyal gereksinim ve amaçların 

gerçekleştirilmesi işlevini görmektedir.  

Düşman imgesi, “iyi” ve “kötü” arasında kutuplaştırma yapılarak üretilmektedir. 

Önyargı ve düşman imgesi,  yalıtılmış bir büyüklük değildir; daha çok “kendi resmi” ile 

“yabancı resmi”ni karşı karşıya koymaktadır. Gruplar arası ilişkileri düzenleme mekanizması 

olarak önyargı, belirli bir grubun üyelerine, yalnızca aidiyetlerinden dolayı gösterilen olumsuz 

tutumdur ve genellikle ötekinin, ayrımcılık ve sınırlandırmaya tabi tutulmasına neden 

olmaktadır. Gruplar arasında sınırlı kaynaklardan yararlanmak için rekabet şiddetlendiğinde, 

yeni çatışmalar ortaya çıkmakta ve önyargılar düşman imgesine dönüşebilmektedir. Bu 

nedenle “düşman haksız, ahlaksız ya da kriminal bir kişi değildir; düşman, kamusal 

nedenlerle karşılaşılan ve mücadele edilen kişidir”23. Düşman, kendinin yadsınılan özellikleri 

ile tasarlanmaktadır. Düşman tasarımında, bireysel nedenlerden ziyade öğrenme süreçleri 

etkili olmaktadır. Ekonomik, politik ve sosyal engeller, politik olaylardan duyulan rahatsızlık, 

politik iktidarı ele geçirme isteği ya da politik isteksizlik, demokrasinin tüm kurum ve 

kurallarıyla gerçekleştirilememesi, mahrumiyet, korku, sıkıntı, aşağılık duygusu ve içgüdüler 

düşman imgesinin oluşuma etki etmektedir. Korkuların oluştuğu, kendi imgesinin 

korunmasının zorlaştığı ve kendi değerinin azaldığı durumlarda, düşman arayışı 

güçlenmektedir.  

                                                        
21 Füsun Alver, a.g.e. 2003, s. 61. 
 
22 Kurt R. Spillmann ve Kati Spillmann, “Feindbilder. Entstehung, Funktion und Möglichkeiten ihres Abbaus”, 
Zürcher Beitraege zur Sicherheitspolitik und Konfliktforschung, 12, 1989,s. 31. 
23 Carl Schmitt, Der Nomos der erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum, Berlin, Drucker & 
Humlot,1988, s.30 v.d. 
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Politik düşman ahlaki olarak kötü, estetik açıdan çirkin ya da ekonomik rakip olarak 

karşımıza çıkmak zorunda değildir. Hatta onunla iş yapmak avantajlı bile görülebilir. Ancak 

o, ötekidir, yabancıdır ve onunla aşırı bir durumda çatışma yaşanabilir24. Politik ve askeri 

propagandalarla düşman imgesi, sistemli olarak üretilmekte, ancak düşman imgesinin, nesnel 

enformasyon ile değiştirilmesi zor olmaktadır; çünkü güvenilir düzen ve güvenlik gereksinimi 

tarafından beslenmektedir. “Düşman imgesi, gerçekliği deformasyona uğratan politik ve 

sosyal önyargıdır. Düşman imgesi, iç ve dış politikadaki karşıtlara yönelik olumsuz şablon 

tasarımıdır; oluşan veya yükselen toplumsal potansiyeller için düşman gruplara karşı 

savunmada yararlı nesnedir. Yaşanılmamış güdüler, istekler ve fanteziler, düşman imgesi 

yaratılarak, dışarıya yansıtılabilmektedir25”. Politik amaçlı düşman tasarımlarının toplumu 

bütünleştirici bir işlevi vardır. Dış düşmana işaret edilerek, iç politikadaki sorunların ve 

başarısızlığın üzeri örtülebilmekte ve saldırganlık dışarıya yönlendirilebilmektedir. Böylece 

düşman tasarımları, gerçekliğin algılanmasını güçleştirmekte ya da engellemektedir. 

Bir özne -birey ya da bir grup-, bir olguya negatif özellikler yüklüyor, varoluşsal bir 

tehdit olarak algılıyor, negatif eylemlere yol açmasını bekliyor ve varoluşsal tehdidi büyük bir 

yorum bağlantısı içinde dünyaya ilişkin anlatılara ve yorumlara eklemliyorsa bir düşman 

imgesinin oluşumundan söz edilebilir26. Düşman imgesinin belirgin özellikleri; onun negatif 

değerlendirilmesi, kötü, gaddar, sinsi ve değersiz olanla özdeşleştirilerek sunulması, insanlık 

dışı ve kişiliksiz olarak tasarlanması, empati kurulmaması için üzüntüsünün yansıtılmaması, 

öldürülmesine izin verilmesi ve hatta ölümünün istenmesidir. Bunun için düşmana, tek yanlı 

suç yüklenmekte, sorumlu günah keçisine dönüştürülmekte ve eylemleri güvensizlikle 

karşılanmaktadır27. Düşmanın politik ve askeri eylemleri, basit bir şema ile 

değerlendirilmekte, deforme edilmiş bir tasarımı yapılmakta ve metaforlardan 

yararlanılmaktadır.   

Düşman tasarımında bakteri ve parazit metaforları sıkça kullanılmaktadır. Bu 

metaforlar; mikrop, mikrop taşıyıcısı, virüs,  hastalıklı, verem, ırk veremi, kara hummalı, 

vebalı, kanser hastası, sülük, bitli, tuvalet kurdu, solucan ve halk parazitidir28. Düşman, 

kirlilik, anomi, sosyal uyumsuzluk, medeniyetsizlik ve değiştirilemez kültürel farklılıktır; 

statünün, iktidarın ve çoğunluğun tehdit edilmesini ifade etmektedir.  

                                                        
24 Carl Schmitt, Der Begriff des Politischen, Berlin, Verlag Ullstein GmbH., 1967,s. 14 v.d.   
25 Brigitta Zierer, Politische Flüchtlinge in Österreichischen Printmedien, Wien, Braumüller Verlag,1998,s.102. 
26 Christian Lotz, a.g.e., s. 149 v.d. 
27 Willy Klawe ve  Jörg Matzen,  Thema:  Auslaenderfeindlichkeit: politische Bildungsarbeit auf dem weg in die 
multikulturelle Gesellschaft, Frankfurt am Main, Paedogogischen Arbeitsstelle des Deutschen Volkshochschul-
Verbandes, 1993, s.222 v.d.  
28 Günther Wagenlehner, a.g.e.s. 29 v.d. 
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 Düşmanın farklı tipleri tasarlanmaktadır. Yabancı olarak düşman; saldırgan bir varlık 

ve doğal tehdit olarak düşman; belirgin bir yüzü olmayan, geniş bir kitleyle özdeşleştirilen 

düşman; tanrı düşmanı ya da kötünün dönüşümüyle karşımıza çıkan düşman; şeytan olarak 

veya şeytanla işbirliği içinde, diğer kötülerle birlikte hareket eden ajan düşman; kültürü, 

uygarlığı ve insanlığın tinsel varlığını tehdit eden, ilkel, etik açıdan değersiz, barbar düşman; 

egemenlik kurmak için komşularına saldıran, açgözlü düşman; halka ve insan haklarına karşı 

suç işleyen (anarşist, terörist veya kriminal) düşman; öldürmeye eğilimli, sadist, işkenceci 

düşman; tecavüzcü düşman; canavar ve böcek düşman; ölümü sembolize eden ya da dünyayı 

tehdit eden uğursuz kişi olarak düşman; savaşçı ya da soyut düşman ve ruhu, zihni rahatsız 

eden, akıl dışı fanatik düşman29.  Bununla birlikte düşman imgesinin her zaman bir karşıtı 

vardır. Bu karşıt imge ise, dost imgesidir. Düşman imgesi, dost imgesinin bulunmadığı bir 

yerde ortaya çıkmamaktadır. 

Dost imgesi, ya kendi grubunun bir tasarımıdır ya da kendi grubuyla benzer özellikler 

taşıyan yabancı bir grubun tasarımıdır. Dost ve düşman şeması, siyah / beyaz düşünce 

karşıtlığına dayandırılmakta; kendi grubuna iyilik, düşman gruba ise, kötülük atfedilmektedir. 

Bu tutum sosyal çevrenin algılanması ve yargılanması esasını belirlemektedir. Dost diyalog, 

düşman savaş yönelimlidir30. “Dost, her zaman ne olduğunu ya da olmak istediğini ve 

hakkında ne düşünülmesi gerektiğini belirtmektedir. Burada simetrik bir ilişki söz konusudur. 

Dışarıda tehditkâr bir cehennem ve düşman olmadığı sürece dost da yoktur. Simetri bir 

yanılsamadır. Düşmanı tanımlayan dosttur. Sınıflandırmaları ve yakıştırmaları dost 

denetlemektedir. Dost, işbirliği, düşman ise, savaş aracılığıyla yeniden üretilmektedir. Dost, 

sorumluluk ve ahlaki yükümlülükler ile kazanılmaktadır. Dostun rahatlığı için sorumluluk 

üstlenilmelidir. Sadece bu koşullar altında bir işbirliği, kaynaşma ve karşılıklı bağ 

oluşabilmektedir. Sorumluluk, değişimin gerçekleşebileceği bir veriş olmalıdır. Buna karşılık 

düşmanlık,  sorumluluk ve ahlaki yükümlülüklerin ret edilmesi ile oluşmaktadır. Düşman, 

refahı için sorumluluğu ret eden kişidir”31. Dost imgesi de düşman imgesi gibi 

basitleştirilmiştir ancak yararlı sosyal yönelim sağlamak ve kamuoyunu dost yararına 

etkilemek için düşman aleyhine yapılan propaganda ile aynı iletişim stratejileri, tersine bir 

amaçla kullanılmaktadır.  

                                                        
29 Christiane Ohde, a.g.e., s.50.   
 
30 Massimo Donini, Das Strafrecht und der “Feind”,  Berlin, LIT Verlag, 2007,s.6.  
31 Zygmunt Bauman, “Moderne und Ambivalenz. Das Ende der Eindeutigkeit”, Ulrich Bielefeld (der.).,  Das 
Eigene und das Fremde: neuer Rassismus in der Alten Welt?, Hamburg, Hamburger Edition HIS Verlagsges. 
MbH., 1998, s.23,25.  
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Dostun tüm özellikleri diğerlerinden daha olumlu olarak gösterilmekte, duygusal 

yakınlık nedeniyle dost tasarımları kahraman, erotik ve çekici erkek ya da çekici kadın 

imgeleri, beyaz yaşlı adam ya da gencin yaşamının koruyucusu olarak yapılmaktadır. Dost 

lehinde yapılan propaganda da dost, çocuklara zarar veren düşmanın karşısında, kurtarıcı ya 

da koruyucu olarak tasarlanmaktadır. Toplumsal dost imgeleri ise, politikacılara, yıldızlara ya 

da din adamlarına ilişkin olabilmektedir. Ancak dost imgesi de patolojik unsurlar 

içerebilmektedir. Bu durumda dost imgesi, tüm iyi özellikleri kendi içinde toplamaktadır. 

Patolojik dost imgesi, patolojik düşman imgesi gibi kriz durumlarında ortaya çıkmakta ve bir 

tanrı, bir kahraman ya da bir lider olarak abartılarak, tasarlanmakta ve tüm halkın ya da bazı 

halk gruplarının idealini gerçekleştirebileceği ileri sürülmektedir. Bununla birlikte patolojik 

dost imgesi, patolojik düşman imgesine göre daha seyrek tasarlanmakta ve toplumsal 

sorunlar, dost imgesi aracılığıyla daha az yansıtılmaktadır32. Dost imgesi, tarihten argüman 

sunma, atasözleri ve sloganlardan yararlanma gibi dilsel formülasyonlar ve resimler 

aracılığıyla oluşturulmaktadır. Daha çok duygusal bir yönelim sağlayarak, dosta karşı olumlu 

bir tutum geliştirilmeye çalışılmaktadır.  

2.2- Analitik Ampirizm Kuramı Perspektifinden Haber Üretim Sürecinde Haber 

Değerine Yönelim ve Önyargı 

 

Haber değeri araştırmalarının33 temelini oluşturan ilk çalışma, 1922 yılında ABD’de, 

Walter Lippmann tarafından gerçekleştirilmiştir. Bilgi kuramı perspektifinden hareket eden 

Lippmann34, realitenin tamamen kavranamayacak kadar karmaşık olduğunu düşünmüş; 

haberlerin, realitenin bir kesitini basmakalıp ifadelere bağlı olarak aktardığını ve kendisine 

özgü bir realite tasarladığını belirtmiştir. Lippmann, yayınlanmaya değer bir haber ile 

yayınlanmaya değer olmayan bir haber arasındaki temel ayrımın ne olduğu sorusundan 

hareket ederek, haber değerini ve haber olabilmenin kriterlerini ortaya koymuş; haber değerini 

çeşitli olayların varlığına ve birleşimine göre basın tarafından yayınlanmaya değer görülmesi 

olarak açıklamıştır. Haber değeri, bir olayın haberleştirilmeye değip, değmediğini ve 

gazetenin hangi sayfasında yayınlanacağını göstermektedir. Lippmann tasarısını, haber 

değerini belirleyen somut örneklerle geliştirmiştir. Bir olayın haber değerine sahip olabilmesi 

için alışılmışın dışında (sürpriz, sansasyonel)  olması, tasarlanması, süreyle sınırlandırılması, 

                                                        
32Füsun Alver, a.g.e. 2006, s.20.v.d.  
33 Geçen yüzyılın 20’li yıllarında ABD’de başlayan haber değeri araştırmaları, İkinci Dünya Savaşı sonrasında 
önem kazanmış ve ABD’den bağımsız olarak Avrupa ülkelerinden Norveç’te, İngiltere’de ve Batı Almanya’da 
da gerçekleştirilmiştir. ABD’de 60’lı yıllardan itibaren haber faktörlerinin gazetecilerin eleme kararına etkisi, 
deneysel araştırmalarla sınanmıştır. Avrupa’da ise, gazete haberlerinin niceliksel içerik analizi yapılmıştır.  
34 Walter Lipmann, a.g.e. s.24 v.d.  
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yapısının basit olması, bir mantığa ve anlama sahip bulunması, olaya etkili ve / veya ünlü 

kişilerin katılması ve olay yerinin okura yakın olması35 gerekmektedir.  

Lippmann36 tarafından yapılan çalışmayı, diğer ABD’li37 ve Avrupalı araştırmacıların38 

çalışmaları izlemiştir. Alman bilim adamı Joachim F. Staab39, “Haber Değeri Kuramı” başlıklı 

çalışmasıyla ABD ve Avrupa ülkelerinde gerçekleştirilen Nedensel Model40 yönelimli haber 

değeri araştırmalarından farklı olarak Final Model olarak çerçevelendirdiği bir çalışma 

yapmıştır. Staab, araştırması kapsamında41; Almanya’da fikir ve bulvar gazetelerini, bölgesel 

gazeteleri, radyo ve televizyon programlarını ve Alman Haber Ajansı’nın  (deutsche presse 

agentur) politik haberlerini analiz etmiştir. Haber analizinde, haber faktörlerini belirlerken, 

“işaret edilebilir faktörler” ve “oydaşma koşullu faktörler” ayrımı yapmış; “işaret edilebilir 

faktörler”i, bir olayın mekânsal, politik, ekonomik ve kültürel yakınlığı ile ilgili olan ya da 

haberleştirilen ulusun statüsü veya haberleştirilen bölge ile ilgili olan faktörler olarak 

belirlemiştir. “Oydaşma koşullu faktörler” ise; kişisel ve kurumsal etkiler, kişiselleştirme, 

karşıtlık, saldırganlık, gösteri, sürpriz, erim alanı, gerçek ya da olası zarar ve yarar, konularla 

                                                        
35 Walter Lippmann a.g.e. s. 24 v.d., haber faktörlerini açıklarken; sürpriz içeren ve sansasyon yaratabilecek 
alışılmamış olayları ve bir konunun kurulmasını eleme sürecinde etkili faktörler olarak görmüş ve haberleştirilen 
olayların, yüksek haber değerine sahip olduğunu söylemiştir. Süreyle sınırlandırılan, kısa ve heyecan verici 
olayların, uzun süre devam eden haberlere göre gazetede yayınlanma olasılığı daha yüksektir. Konunun basitliği, 
gazetede sunumunu kolaylaştırmaktadır. Karmaşık ve açıklanması zor konuların elenmesi ise, güçtür. Alımlayıcı 
için mantık ya da anlam, olası zarar ve yarara göre oluşmaktadır. Seçkinlik faktörü, olayda ünlü ve etkili 
bireylerin yer almasını ifade etmektedir. Son haber faktörü olan yakınlık ise, olayın meydana geldiği yerin, 
gazetenin,  haberi yaptığı yere olan mesafesinin yakın olmasını anlatmaktadır. Bir olay, belirtilen faktörlerden ne 
kadar fazlasına sahipse, haber değerine sahip olma ve basında yer alma olasılığı o kadar yüksek olmaktadır.  
36 Walter Lipmann, a.g.e. s.24 v.d.  
37 Carl Warren, a.g.e., s.16 v.d. gazetecilik pratiğine ilişkin yaptığı bir araştırmada haberi, elementlerine göre 
tanımlamıştır. Haber faktörü olarak nitelendirdiği haber elementleri, olayın yayınlanma ve dikkat çekme (dikkate 
alınma) olasılığını belirlemekte ve haberleştirmeye değip, değmediğini göstermektedir. Warren, sekiz haber 
faktörü belirlemiştir. Bunlar; olayın dolaysızlığı, mekansal yakınlık, olaya karışanların seçkin  olması, alışılmışın 
dışında olması, çatışmalı olması, gerilim içermesi, duygu yoğun olması (heyecan) ve  tutarlık (mantık, sonuç) 
içermesidir; Pamela J. Shoemaker ve Stephen D. Reese ise, a.g.e. s. 70 v.d., Amerikan basınında uluslararası 
olaylarda alışılmışın dışındalığın ya da  sapmanın haber seçimine etkisini araştırmıştır. Shoemaker ve Reese, 
alışılmışın dışındalığın olayın meydana geldiği ülkedeki statükoyu ne kadar tehdit ettiği ve Amerikan normlarına 
ne kadar karşı geldiğini ortaya koymuşlardır. Araştırmacılar, alışılmışın dışında olan veya sapma gösteren 
olaylara basında daha fazla yer verildiğini gözlemlemişler; alışılmış olaylara göreceli olarak nadir yer verilirken, 
alışılmışın dışındaki olaylara daha sık yer verildiğini belirtmişlerdir. Buna göre, alışılmışın dışında olmak ya da 
sapma göstermek, yayınlanmaya değer bulunma üzerinde esaslı bir etkiye sahip olmaktadır.  
38 Ayrıntılı bilgi için bkz. Einar  Östgaard, a.g.e.;  Johann Galtung ve Mari Ruge, a.g.e.; Winfried Schulz a.g.e. 
1989;1984;1976; Joachim F. Staab, a.g.e.  
39 Joachim F. Staab, a.g.e. 1990, s.30 v.d., s.34.   
40 Amerikan ve Avrupa araştırma geleneğinde, haber değeri kuramının farklı yorumları, haber faktörlerini 
gazetecilik seçme / eleme kararının bir sonucu olarak kabul eden Nedensel Model’e dayanmaktadır. Ayrıntılı 
bilgi için bkz.Hans Mathias Kepplinger, “Theorien der Nachrichtenauswahl als Theorien der Realitaet”, Das 
Parlament, 15, 1989a, s.14 v.d.;  
41 Joachim F. Staab, a.g.e. s.43., Winfried Schulz’un, a.g.e. 1976 ve 1984, oluşturduğu faktör kataloğundan 
hareket ederek, yirmi iki haber faktörü içeren yeni bir katalog geliştirmiştir. Çalışmasında, o zamana kadar 
geliştirilen kategori sistemlerinde görülen zayıflıklardan, yetersiz seçicilik ve ayrımlardan kaçınmaya çalışmış, 
çok farklılaşmış bazı yeni faktörlerden yararlanmıştır. Haber faktörlerinin seçici kapı bekçiliğine etkisini değil, 
haber faktörleri ile dikkate alma derecesi arasındaki ilişkiyi analiz etmiştir.  
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bağlantı ve realitenin kurgulanmasını kapsamaktadır. Staab, haber faktörlerinin etkisini alan 

ve sunum ile belirlemeye çalışmıştır. Haber faktörlerinin alan üzerinde göreceli güçlü bir 

etkisi bulunurken, sunum üzerinde göreceli zayıf bir etkisi olduğunu düşünmüş, bunu 

özellikle çatışma haberlerinde ayrıntılı olarak gözlemiştir. Tüm medya türlerinin ulusal 

haberlerinde karşıtlık, ayrıcalık ve olası yarar ve zarar haber faktörlerinin; uluslararası 

haberlerde ise, ayrıcalık, erim alanı, gerçek ve olası yarar ve zarar, yakınlık ve etnik 

merkezcilik haber faktörlerinin etkili olduğunu saptamıştır. Süreklilik, önemlilik, elit kişi ve 

negatif haber faktörlerinin, uluslararası haberlerin yanında ulusal haberlerde de etkisini 

vurgulamıştır. Haber faktörleri arasında en fazla karşıtlık, ayrıcalık ve olası ve gerçek zarar ile 

erim alanı ve gerçek yararın etkili olduğunu belirlemiştir.  

Haber faktörlerini gazetecilik seçme / eleme kararının bir nedeni değil, sonucu olarak 

gören Staab42, Final Model’inde;  gazetecilerin, olayları belirli özelliklere sahip olduğu için 

değil, belirli araçsal karaktere sahip oldukları için seçtiklerini düşünmüştür. Bu modele göre; 

haber faktörleri, gösterilecek ilgiyi belirlemek için bilinçli veya bilinçsizce kullanılan bir araç 

işlevi görmektedir. Biçimsel olarak yayınlama kararı, bağımsız değişkenleri; haber faktörleri 

ise, bağımlı değişkenleri oluşturmaktadır. Final Model gazetecileri, edilgen enformasyon 

ileticisi olarak değil aksine haberleri, düşünceler, ya da değer yargıları gibi öznel kriterlere 

göre seçen, haber faktörleri tasarımına dayandıran ve politik davranan enformasyon 

şekillendiricileri olarak görmektedir. Final Model’in temel kabullerine rağmen haber üretim 

sürecinde birey olarak gazetecinin belirleyiciliğinin sınırlı olduğunu belirtmek gerekmektedir; 

çünkü enformasyon, sadece medya örgütlerinin salt gazetecilik amaçlı bir ürünü değildir. 

Sosyal ve ekonomi yapılarına ilişkin realitenin tasarımında olduğu gibi politik yapının 

realitesinin de tasarlanma sürecine, bireysel olarak gazeteciden ziyade çalışılan medya 

örgütünün yayın kimliği ve yayın politikasının yanında ticari yönelimi ve politik, ekonomik 

ve sosyal alanların aktörleri de etkide bulunmaktadır.  

Analitik Ampirizm Kuramı kapsamında yer alan haberde önyargı ya da nesnellik 

araştırmaları ise, ilk kez  1952 yılında ABD’de, Malcom W. Klein ve Nathan Maccoby 

tarafından gazete sahiplerinin siyasi düşünceleri ve gazetelerin yayın çizgisi ile siyasi 

haberlerin sunum biçimi arasındaki ilişkiyi belirlemek için başkanlık seçimi kampanyaları 

sırasında gerçekleştirilmiştir. Klein ve Maccobby43 tarafından gerçekleştirilen çalışma, farklı 

siyasi eğilime sahip günlük yayınlanan farklı sekiz gazetede, Cumhuriyetçi Parti ile Demokrat 

                                                        
42 Joachim F. Staab, a.g.e. s. 43.  
 
43 Malcom Klein ve Nathan Maccobby a.g.e. s. 285 v.d.  
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Partinin temsilcilerine ilişkin haberde tarafsızlığı / taraflılığı, dengesizlik ve sapma biçimiyle 

ortaya koymayı ve gazetecilerin politik eğilimleri nedeniyle haberde, bilinçli deformasyon ve 

dengesizliğin nasıl oluştuğunu belirlemeyi amaçlamıştır. Klein ve Maccobby, çalışmalarında 

gazetelerde yayınlanan haber sayısına, haberin kapsadığı alana ve düşünce ifade sayısına göre, 

bir siyasi adaya, diğerinden daha fazla temsil olanağının verilmesi ve ilgili haberin daha 

pozitif iletilere sahip olması halinde gazetelerin tarafsızlığının söz konusu olamayacağı 

öngörüsünden hareket etmişlerdir.  

Araştırmada içerik analizi ve sorgulama yöntemlerini uygulayan Klein ve 

Maccobby’nin44 elde ettikleri bulgular, farklı gazetelerde haberlere ayrılan yerin, yerin 

kapsamının ve başlıkların büyüklüğünün değiştiğini ortaya koymuştur.  Gazetenin yayın 

çizgisine göre, içerik de farklılık göstermektedir. Gazetenin yayın çizgisi ve gazetecilerin 

politik eğilimleri, haber oluşumunu belirlemektedir. Siyasi seçimlere ilişkin haberlerde 

belirgin olarak siyasi yönelim gözlenmektedir. Klein ve Maccoby, gazetelerin tek taraflı ve 

önyargılı haber yaptıkları ve siyasi faktörlerin haberlerin sunumunda önemli bir rol oynadığı 

sonucuna varmışlardır.  

Klein ve Maccobby’nin araştırmasından sonra başka araştırmacılar45 tarafından da 

haberde önyargı ve nesnellik çalışmaları yapılmıştır.  Bu araştırmalar sonucunda elde edilen 

bulgular, medya haberlerinin realiteyi yansıtmadığını, aksine toplumsal açıdan önemli ve 

tartışmalı konularda haber seçiminde tek yanlı, önyargılı ve politik davranıldığını 

göstermektedir. Haberler ile belirli konular ya da sosyal veya politik problemler ortaya 

konulmakta veya önemli boyutları tanımlanmakta, toplumun düşünce oluşumunun 

yapılandırılmasına etki edilmektedir.  

 

3- İslam (Doğu) ve Hıristiyan (Batı) Çatışmasında Türk Basınında Düşman ve Dost 

Tasarımı  

 

 Çalışmanın üçüncü bölümünde; 1990–2011 yılları arasında İslam (Doğu) ile 

Hıristiyanlık (Batı) arasında ortaya çıkan önemli siyasi ve ekonomik çatışmalar sürecinde 

Türk basınının ve siyasi, askeri ve bürokrat elitlerin, haber içeriklerine yansıyan düşman ve 

dost tasarımlarının incelenmesi öngörülmektedir.    

 

                                                        
44 Malcom W. Klein ve Nathan Maccobby , a.g.e. s. 291 v.d;  
45 Ruth C. Flegel ve  Steven H. Chaffee, a.g.e.; Kurt Lang ve Gladys E. Lang, a.g.e.; Winfried Schulz, a.g.e. 
1989; Hans Mathias Kepplinger, a.g.e. 1989a;1989b.  
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 3.1-Araştırmanın Kapsamı ve Metodu 

 

Araştırma objesi olarak seçilen Cumhuriyet, Yeniçağ46, Hürriyet ve Zaman 

gazetelerinde47; Birinci ve İkinci Körfez Savaşları, Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin’in 

ele geçirilmesi ve öldürülmesi, 11 Eylül 2011 tarihinde ABD’de, World Trade Center’a 

yapılan terör saldırısı ve Usame Bin Ladin’in ve diğer Arap ülkeleri gibi Libya’da da ortaya 

çıkan kitle ayaklanmalarında Libya Devlet Başkanı Muammer Kaddafi’nin öldürülmeleri 

sürecinde, üretilen haberlerde ve siyasi, askeri ve bürokrat aktörlerin haberler içinde yer alan 

iletilerinde, düşman ve dost imgesi tasarımının içerik analizinin48 yapılması ve geliştirilen 

varsayımların, elde edilen bulgularla sınanarak, yorumlanması öngörülmektedir.  

 

3.2- Araştırmanın Varsayımları  

 

Araştırma; Birinci ve İkinci Körfez Savaşları, 11 Eylül 2001’de ABD’de, World Trade 

Center’a, terör örgütü El-Kaide tarafından yapıldığı kabul edilen terör saldırısı, Saddam 

Hüseyin’in, Usame Bin Ladin’in ve Muammer Kaddafi’nin öldürülmeleri sürecinde gazete 

haberlerinin ve haber aktörlerinin iletilerinin incelenmesini içermektedir. Belirtilen olayların 

basında, hangi iletilerle haberleştirildikleri ve ilgili dönemlerde Türk, Müslüman / Doğulu ve 

Hıristiyan / Batılı siyasi, bürokrat ve askeri aktörlerin iletilerine ilişkin ayrı varsayımlar 

geliştirilmiş ve gazete haberlerinin ve haber aktörlerinin iletilerinin içerik analizine yönelik iki 

farklı kodlama çizelgesi düzenlenmiştir.  

 

1- Araştırma kapsamına alınan gazetelerde, I. ve II. Körfez Savaşları, 11 Eylül 2001’de 

ABD’de World Trade Center’a terör örgütü El-Kaide tarafından yapıldığı kabul edilen terör 

saldırısı, Saddam Hüseyin’in, Usame Bin Ladin’in ve Muammer Kaddafi’nin öldürülmeleri 

sürecinde haberlerin, gazetelerin yayın kimliği ve yayın politikasına göre siyasal, sosyal,  

kültürel ve dinsel bir perspektiften üretildiği kabul edilmektedir.   

                                                        
 
46  Yeniçağ Gazetesi, 2002 yılında yayın hayatına başladığı için ancak İkinci Körfez Savaşıyla birlikte içerik 
analizlerine dahil edilebilmiştir. 
47 Çalışmada araştırma nesnesi olarak seçilen gazeteler, farklı medya grupları içinde yer almakta ve farklı yayın 
kimliğine ve yayın politikalarına sahip bulunmaktadır. Cumhuriyet Gazetesi Sol-Kemalist, Yeniçağ Gazetesi 
milliyetçi, Hürriyet Gazetesi muhafazakar –liberal, Zaman Gazetesi ise, din odaklı ve liberal politikaları 
destekleyen bir yayın kimliğine ve yayın politikasına sahip bulunmaktadır. 
48 İçerik analizi, iletilerin içeriksel ve biçimsel özelliklerinin sistematik olarak betimlenmesini amaçlayan 
ampirik bir araştırma metodudur. Ayrıntılı bilgi için bkz. Werner Früh, Inhaltsanalyse, Konstanz, UVK 
Verlagsgesellschaft mbH, 2007,s.27. 
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1.1- Yukarıda belirtilen olayların Cumhuriyet Gazetesinde, siyasal bağlam ön plana 

çıkarılarak, savaş karşıtı ve batı emperyalizmine eleştirel bir yaklaşımla haberleştirildiği 

varsayılmaktadır.  

1.2- Yukarıda belirtilen olayların Hürriyet Gazetesi’nde, siyasal, sosyal, kültürel ve 

dinsel bağlam ön plana çıkarılarak ve ABD merkezci bir perspektiften haberleştirildiği 

öngörülmektedir.  

1.3- Zaman Gazetesi’nin; I. ve II. Körfez Savaşlarını ve 11 Eylül 2001’de ABD’de, 

World Trade Center’a terör örgütü El-Kaide tarafından yapıldığı kabul edilen terör eylemini  

siyasal, sosyal ve kültürel  bağlamı ön plana çıkararak ve İslamı vurgulayan iletilerle 

haberleştirdiği; Saddam Hüseyin’in, Usame Bin Ladin’in ve Muammer Kaddafi’nin 

öldürülmeleri sürecinde ise, siyasi bağlamı ön plana çıkararak, sosyal, kültürel ve dinsel 

iletilere  yer verdiği kabul edilmektedir.   

1.4- Yeniçağ Gazetesinde49, II. Körfez Savaşı’nın, Saddam Hüseyin’in, Usame Bin 

Ladin’in ve Muammer Kaddafi’nin öldürülmelerinin, siyasal bağlam ön plana çıkarılarak, 

ABD emperyalizmine karşıt bir perspektiften haberleştirildiği varsayılmaktadır.  

 

2-İnceleme kapsamına alınan gazetelerde, I. ve II. Körfez Savaşları, 11 Eylül 2001’de 

ABD’de, World Trade Center’a terör örgütü El-Kaide tarafından yapıldığı kabul edilen terör 

saldırısı, Saddam Hüseyin’in, Usame Bin Ladin’in ve Muammer Kaddafi’nin öldürülmelerine 

ilişkin üretilen haberlerde; Türk, Müslüman / Doğulu ve Hıristiyan / Batılı siyasi haber 

aktörlerinin, üst düzey bürokratların ve askeri yetkililerin iletilerine, daha fazla veya daha az 

oranda yer verilerek ve haber faktörlerine yönelinerek, dost veya düşman tasarımları yapıldığı 

öngörülmektedir.   

2.1-Cumhuriyet Gazetesi’nin yukarıda belirtilen olaylarda; Müslüman / Doğulu ve 

Hıristiyan / Batılı  siyasi, bürokrat ve askeri haber aktörlerine, yakın oranlarda kendilerini 

temsil etme olanağı sunduğu; Türk siyasetçi ve uzman görüşlerine ağırlıklı olarak yer verdiği; 

Hıristiyan / Batılı, Müslüman / Doğulu ve Türk haber aktörlerinin iletilerini nötr 

değerlendirdiği; Türk, Müslüman / Doğulu ve Hıristiyan / Batılı aktörlerini, birbirlerine ve 

Türkiye’ye karşı düşman veya dost kategorilerinde tasarlamadığı ve terör eylemlerini negatif 

değerlendirdiği varsayılmaktadır. Cumhuriyet Gazetesi’nin, ağırlıklı olarak elit kişi, 

negativizm ve olası yarar ve zarar haber faktörlerine yöneldiği kabul edilmektedir.    

                                                        
49 Bu varsayım, yalnızca II.Körfez Savaşı’na yönelik olarak geliştirilmiştir. Çünkü Yeniçağ Gazetesi, 2002 
yılında yayın hayatına başlamıştır.  
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2.2- Hürriyet Gazetesi’nin, yukarıda belirtilen olaylarda; Türk, Müslüman / Doğulu ve 

Hıristiyan / Batılı  siyasi, bürokrat ve askeri haber aktörlerinden ağırlıklı olarak ABD’li haber 

aktörlerinin temsiline olanak sunduğu; Hıristiyan / Batılı ve Türk haber aktörlerinin iletilerini 

pozitif; Müslüman / Doğulu haber aktörlerinin iletilerini nötr değerlendirdiği; Saddam 

Hüseyin’i, Usame Bin Ladin’i ve Muammer Kaddafi’yi negatif iletilerle ve düşman, ABD’li 

siyasi aktörleri ise, pozitif iletilerle dost olarak tasarladığı varsayılmaktadır. Hürriyet 

Gazetesinin haber faktörlerinden ağırlıklı olarak elit kişi, negativizm ve kişiselleştirmeye 

yöneldiği kabul edilmektedir.  

2.3- Zaman Gazetesi’nin, zaman içinde değişen yayın politikasına bağlı olarak yukarıda 

belirtilen olaylarda;  Türk, Müslüman / Doğulu ve Hıristiyan / Batılı siyasi, bürokrat ve askeri 

haber aktörlerinin temsiline birbirine yakın oranlarda yer verdiği öngörülmektedir. Gazetenin, 

Hıristiyan / Batılı, Türk ve Müslüman / Doğulu haber aktörlerinin iletilerini pozitif veya nötr 

değerlendirdiği; Gazetenin, Birinci ve İkinci Körfez Savaşı, 11 Eylül terör saldırısı ve Saddam 

Hüseyin’in öldürülmesi sürecinde ABD’li ve İsrailli haber aktörlerini ve terörü, bir düşman 

olarak tasarladığı; Usame Bin Ladin’in öldürülmesi sürecinde, Usame Bin Ladin’i negatif 

iletilerle kişiselleştirdiği ve dünya toplumu için bir düşman olarak sunduğu, batılı haber 

aktörlerini ise, pozitif iletilerle dünya ve Türk toplumu için dost olarak tasarladığı; Muammer 

Kaddafi’nin öldürülmesi sürecinde ise, Kaddafi’yi negatif iletilerle kişiselleştirerek, 

Ortadoğu’nun demokratikleşmesi sürecinde bir engel olarak sunduğu ve Ortadoğu ve diğer 

dünya toplumları için bir düşman olarak tasarladığı varsayılmaktadır. Zaman Gazetesi’nin 

haber faktörlerinden ağırlıklı olarak elit kişi, negativizm ve olası yarar ve zarar hesabına 

yöneldiği kabul edilmektedir.   

2.4- Yeniçağ Gazetesi’nin İkinci Körfez Savaşı, Saddam Hüseyin’in, Usame Bin 

Ladin’in ve Muammer Kaddafi’nin öldürülmeleri sürecinde; Türk, Müslüman / Doğulu ve 

Hıristiyan / Batılı  siyasi, bürokrat ve askeri haber aktörlerine,  yakın oranlarda kendilerini 

temsil etme olanağı sunduğu; Hıristiyan / Batılı ve Müslüman / Doğulu haber aktörlerinin 

iletilerini nötr, Türk haber aktörlerinin iletilerini pozitif değerlendirdiği; batılı haber 

aktörlerini, düşman kategorisinde tasarladığı ancak dost kategorilerine yer vermediği 

varsayılmaktadır. Yeniçağ Gazetesi’nin haber faktörlerinden ağırlıklı olarak elit kişi, 

negativizm ve karşıtlık haber faktörüne yöneldiği öngörülmektedir.  

 

3- I. ve II. Körfez Savaşları, 11 Eylül 2001’de ABD’de, World Trade Center’a terör 

örgütü El-Kaide tarafından yapıldığı kabul edilen saldırı ve Saddam Hüseyin’in, Usame Bin 

Ladin’in ve Muammer Kaddafi’nin öldürülmeleri sürecinde; Türk, Müslüman / Doğulu ve 
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Hıristiyan / Batılı  siyasi, bürokrat ve askeri yetkililerin, birbirlerini, Türkiye’nin, Müslüman / 

Doğu veya Hıristiyan / Batı devletlerinin dostu veya düşmanı olarak tasarladıkları 

varsayılmaktadır.   

3.1- Hıristiyan / Batılı siyasi, bürokrat ve askeri aktörlerin, Birinci ve İkinci Körfez 

Savaşları, 11 Eylül terör olayında ve Muammer Kaddafi’nin öldürülmesi sürecinde; Saddam 

Hüseyin’i ve Muammer Kaddafi’yi diktatör, Usame Bin Ladin’i terörist ve Batı ve dünya 

toplumu için bir düşman olarak tasarladıkları kabul edilmektedir. Hıristiyan / Batılı haber 

aktörlerinin, Saddam Hüseyin’in, Usame Bin Ladin’in ve Muammer Kaddafi’nin yanında yer 

alan devletleri de dünya toplumunun düşmanı olarak tasarladıkları öngörülmektedir. Saddam 

Hüseyin’in, Usame Bin Ladin’in ve Muammer Kaddafi’nin karşısında ve Hıristiyan / Batı’nın 

yanında yer alan devletleri ise, Batı ve dünya toplumu için dost olarak tasarladıkları 

varsayılmaktadır.  

3.2- Müslüman / Doğulu siyasi, bürokrat ve askeri aktörlerin, Birinci ve İkinci Körfez 

Savaşları, Saddam Hüseyin’in, Usame Bin Ladin’in ve Muammer Kaddafi’nin öldürülmeleri 

sürecinde; ABD’yi ve ABD-İsrail işbirliğini, İslam dini ve uygarlığı ve Irak için bir tehdit 

olarak gördükleri ve düşman olarak tasarladıkları kabul edilmektedir. Bunun yanında 

Müslüman / Doğulu siyasi, bürokrat ve askeri aktörlerin, 11 Eylül 2001’de ABD’de, El-Kaide 

tarafından yapıldığı kabul edilen terör saldırısı, Saddam Hüseyin’in ve Usame Bin Ladin’in 

öldürülmeleri sürecinde; Saddam Hüseyin’i ve Usame Bin Ladin’i dünya barışı ve dünya 

toplumu için bir tehdit ve düşman olarak tasarladıkları öngörülmektedir. Müslüman / Doğulu 

siyasi, bürokrat ve askeri aktörlerin, sınırlı ölçüde dost tasarımı yaptıkları ve Müslüman 

ülkeleri dost olarak gördükleri varsayılmaktadır. 

3.3- Türk hükümet temsilcisi siyasi ve bürokrat aktörlerin, I. ve II. Körfez Savaşları, 11 

Eylül 2001’de ABD’de, terör örgütü El-Kaide tarafından yapıldığı kabul edilen terör saldırısı, 

Saddam’ın, Usame Bin Ladin’in ve Muammer Kaddafi’nin öldürülmeleri sürecinde; Saddam 

Hüseyin’i, Usame Bin Ladin’i, Muammer Kaddafi’yi ve terörizmi, dünya barışı, dünya 

toplumu ve Türkiye için bir tehdit olarak tasarladıkları ve düşmanlaştırdıkları kabul 

edilmektedir. Türk hükümet temsilcisi siyasi ve bürokrat aktörlerin, Türkiye’yi ABD ve Irak 

halkının dostu olarak tasarladıkları öngörülmektedir.  

 

4- Analitik Ampirizm Kuramı’nın, inceleme kapsamına alınan olaylara ilişkin haber 

üretim sürecinde yapıldığı düşünülen düşman ve dost tasarımını, basında önyargılı içerikler ve 

haber değerine yönelim çerçevesinde açıklama yetkinliği ve potansiyelinin sınırlı olduğu 

varsayılmaktadır.    
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3.3- Elde Edilen Bulgular ve Bulguların Yorumlanması  

 

Seçilen araştırma dönemleri içinde Cumhuriyet, Yeniçağ, Hürriyet ve Zaman 

gazetelerinde düşman ve dost tasarımına ilişkin haberler ve haber aktörlerinin, haberler 

içindeki iletileri, niceliksel ve niteliksel içerik analizi yöntemi ile bulgulanmaya çalışılmıştır. 

Bu çerçevede elde edilen bulgulara aşağıdaki tablolarda50 yer verilmiştir.   

 

Gazete  

I.Körfez 

Savaşı 

(1990) 

11 Eylül 

Terör 

Saldırısı 

(2001) 

II. Körfez 

Savaşı 

(2003) 

Saddam 

Hüseyin’in 

İdamı 

(2007) 

Usame Bin 

Ladin’in 

Öldürülmesi 

(2011) 

Muammer 

Kaddafi’nin 

Öldürülmesi 

(2011) 

Sayı Oran% Sayı Oran% Sayı Oran% Sayı Oran% Sayı Oran% Sayı Oran% 

Hürriyet  126 33 246 33 150 23 29 23 48 29 21 30 

Zaman 125 32 212 29 125 20 29 23 49 29 16 23 

Cumhuriyet 137 35 279 38 241 38 28 22 42 25 17 24 

Yeniçağ - - - - 118 19 40 32 29 17 16 23 

Toplam 388 100 737 100 634 100 126 100 168 100 70 100 

 Tablo 1- Gazetelere göre haber oranları  

 Elde edilen bulgular; I.Körfez Savaşı, 11 Eylül terör saldırısı, II.Körfez Savaşı, 

Saddam Hüseyin’in idamı, Usame Bin Ladin’in ve Muammer Kaddafi’nin öldürülmelerine 

ilişkin haberlerin araştırma nesnesi olarak seçilen gazetelerde birbirlerine yakın oranlarda yer 

aldığını göstermektedir. Bununla birlikte en çok haber üretiminin II.Körfez Savaşı’na ilişkin 

olarak  Cumhuriyet Gazetesi tarafından yapıldığı belirlenmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
50 Tablolarda boş bırakılan sayı ve oranlar bölümleri, “sıfır” değeri taşımaktadır.  
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Haberin yer aldığı sayfa 

HÜRRİYET ZAMAN 
CUMHURİY

ET 
YENİÇAĞ 

Sayı 
Oran

% 
Sayı 

Oran
% 

Sayı 
Oran

% 
Sayı 

Oran
% 

I. Körfez 
Savaşı 

 

1.sayfa 61 48 83 34 59 43 - - 

İç sayfalar 65    52 42 66 79 57 - - 

Toplam 126   100 125 100 138 100 - - 

11 Eylül 
2001 Terör 

Saldırısı 

1.sayfa 64 26 72 34 66     24 - - 

İç sayfalar 182 74 140 66 213 76 - - 

Toplam 246 100 212 100 279 100 - - 

II. Körfez 
Savaşı 

1.sayfa 23 16 37 30 53 22 33 28 

İç sayfalar 127   84 88 70 188 78 85 72 

Toplam 150 100 125 100 241 100 118 100 

Saddam 
Hüseyin’in 

İdamı 

1.sayfa 4 14 2 7 7 25 14 35 

İç sayfalar 25 86 27 93 21 75 26 65 

Toplam 29 100 29 100 28 100 40 100 

Usame Bin 
Ladin’in 

Öldürülmesi  

1.sayfa 8 16 7 14 4 10 1 3 

İç sayfalar 40 84 42 86 38 90 28 97 

Toplam 48 100 49 100 42 100 29 100 

Muammer 
Kaddafi’nin 
Öldürülmesi 

1.sayfa 6 29 4 25 3 18 2 12 

İç sayfalar 15 71 12 75 14 82 14 88 

Toplam 21 100 16 100 17 100 16 100 
Tablo 2- Gazetelere göre haberin yer aldığı sayfa 

  

Haberin hangi sayfada yer aldığı, gazete tarafından habere atfedilen önemi göstermektedir. 

Gazeteler, yayın kimlik ve politikalarına göre, haberin yer alacağı sayfayı belirlemektedirler. 

Elde edilen bulgular; I.Körfez Savaşı, 11 Eylül terör saldırısı, II.Körfez Savaşı, Saddam 

Hüseyin’in idamı, Usame Bin Ladin’in ve Muammer Kaddafi’nin öldürülmelerine ilişkin 

haberlerin çok ağırlıklı olarak iç sayfalarda yer aldığını ortaya koymaktadır. Bu bulgu, Türk 

basının dış politikadan ziyade iç politika haberlerine ilk sayfada ağırlıklı olarak yer 

vermesinden kaynaklanmaktadır.  

 

 

 

 

 

 



1164 
 

 
Haberin konu kategorisi 
 

HÜRRİYET ZAMAN CUMHURİYET YENİÇAĞ 

Sayı Oran% Sayı Oran% Sayı Oran% Sayı Oran% 

I. Körfez 
Savaşı 

 

Siyaset 109 87 93 75 107 78 - - 

Ekonomi 5 3 3 2 3        2 - - 

Sosyal/kültürel/dinsel 12 10 28 22 25 18 - - 

Diğer - - 1 1 3 2 - - 

Toplam 126 100 125 100 138 100 - - 

11 Eylül 
2001 Terör 

Saldırısı 

Siyaset 162 66 132 64 177 63 - - 

Ekonomi 11 4 16 6 26 10 - - 

Sosyal/kültürel/dinsel 73 30 64 30 76 27 - - 

Diğer - - - - - - - - 

Toplam 246 100 212 100 279 100 - - 

II. Körfez 
Savaşı 

Siyaset 121 81 107 86 202 84 105 89 

Ekonomi 2 1 2 1 8 3 3 3 

Sosyal/kültürel/dinsel 27 18 16 13 31 13 10 8 

Diğer - - - - - - - - 

Toplam 150 100 125 100 241 100 118 100 

 
Saddam 

Hüseyin’in 
İdamı 

 

Siyaset 16 55 17 58 18 64 25 63 

Ekonomi - - 2 7 1 4 1 2 

Sosyal/kültürel/dinsel 13 45 8 28 6 21 11 28 

Diğer - - 2 7 3 11 3 7 

Toplam 29 100 29 100 28 100 40 100 

Usame Bin 
Ladin’in 

Öldürülmesi  

Siyaset 31 65 37 76 28 67 24 83 

Ekonomi - - - - 1      2 1 3 

Sosyal/kültürel/dinsel 14 29 12 24 13 31 4 14 

Diğer 3 6 - - - - - - 

Toplam 48 100 49 100 42 100 29 100 

Muammer 
Kaddafi’nin 
Öldürülmesi 

Siyaset 14 70 12 80 12 71 13 81 

Ekonomi - - - - 1 5 - - 

Sosyal/kültürel/dinsel 6 30 3 20 4 24 3 19 

Diğer - - - - - - - - 

Toplam 20 100 15 100 17 100 16 100 
   Tablo 3- Gazetelere göre haberin konu kategorisi 
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Elde edilen bulgular; incelenen olayların gazetelerde ağırlıklı olarak siyasal, sosyal, 

kültürel ve dinsel bağlamı ile ele alındığını ortaya koymaktadır. Bu bulgu;  haberlerin, 

gazetelerin yayın kimliği ve yayın politikasına göre, ağırlıklı olarak siyasal olmakla birlikte, 

sosyal, kültürel ve dinsel bir perspektiften üretildiğine ilişkin birinci varsayımı büyük ölçüde 

doğrulamaktadır.  

 

Haberde ana başlığın 
nesnelliği 

HÜRRİYET ZAMAN CUMHURİYET YENİÇAĞ 

Sayı Oran% Sayı Oran% Sayı Oran% Sayı Oran% 

I. Körfez Savaşı 
 

Nesnel 50 40 54 43 96 70 - - 

Nesnel 
değil 

76 60 71 57 42 30 - - 

Toplam126 100 125 100 138 100 - - 

11 Eylül 2001 Terör 
Saldırısı 

Nesnel 174 71 155 73 216 77 - - 

Nesnel 
değil 

72 29 57 27 63 23 - - 

Toplam246 100 212 100 279 100 - - 

II. Körfez Savaşı 

Nesnel 108 72 98 78 160 66 47 40 

Nesnel 
değil 

42 28 27 22 81 34 71 60 

Toplam150 100 125 100 241 100 118 100 

 
Saddam Hüseyin’in 

İdamı 
 

Nesnel 17 59 18 62 25 89 13 32 

Nesnel 
değil 

12 41 11 38 3 11 27 68 

Toplam29 100 29 100 28 100 40 100 

Usame Bin Ladin’in 
Öldürülmesi 

 

Nesnel 29 60 25 51 15 36 20 69 

Nesnel 
değil 

19 40 24 49 27 64 9 31 

Toplam48 100 49 100 42 100 29 100 

Muammer 
Kaddafi’nin 
Öldürülmesi  

Nesnel 13 62 13 81 11 65 10 63 

Nesnel 
değil 

8 38 3 19 6 35 6 37 

Toplam21 100 16 100 17 100 16 100 
      Tablo 4- Haberde ana başlığın nesnelliği  

Elde edilen bulgular; Hürriyet, Zaman ve Cumhuriyet gazetelerinin, ağırlıklı olarak 

nesnel haber ana başlıklarına yer verirken, Yeniçağ Gazetesi’nin ağırlıklı olarak nesnel 

olmayan haber ana başlıkları kullandığını göstermektedir.  
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Haberde resim kullanımı 
 

HÜRRİYET ZAMAN CUMHURİYET YENİÇAĞ 

Sayı Oran% Sayı Oran% Sayı Oran% Sayı Oran% 

I. Körfez Savaşı 
 

Resimli 55 44 45 36 96 70 - -- 

Resimsiz 71 56 80 64 42 30 - - 

Toplam 126 100 125 100 138 100 - - 

11 Eylül 2001 Terör 
Saldırısı 

Resimli 159      65 91 43 93 33 - - 

Resimsiz 87 35 121 57 186 67 - - 

Toplam 246 100 212 100 279 100 - - 

II. Körfez Savaşı 

Resimli 112 75 54 43 79 33 67 57 

Resimsiz 38 25 71 57 162 67 51 43 

Toplam 150 100 125 100 241 100 118 100 

 
Saddam Hüseyin’in 

İdamı 
 

Resimli 21 72 18 62 12 43 31 76 

Resimsiz 8 28 11 38 16 57 9 24 

Toplam 29 100 29 100 28 100 40 100 

Usame Bin Ladin’in 
Öldürülmesi 

 

Resimli 42 86 37      76 25 60 18 62 

Resimsiz 6 14 12 24 17 40 11 38 

Toplam 48 100 49 100 42 100 29 100 

Muammer 
Kaddafi’nin 
Öldürülmesi 

Resimli 18      86 13 81 12 71 8 50 

Resimsiz 3 14 3 19 5 29 8 50 

Toplam 21 100 16 100 17 100 16 100 

Tablo 5- Haberde resim kullanımı 

Resim konusunda ise, tüm gazetelerin içinde en az oranda resim kullanımının, genel yayın 

politikasına uygun olarak Cumhuriyet Gazetesi tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir.  
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Haberde düşman tasarımı  

HÜRRİYET ZAMAN CUMHURİYET YENİÇAĞ 

Sayı Oran% Sayı Oran% Sayı Oran% Sayı Oran% 

I. Körfez 
Savaşı 

 

Saddam 
Hüseyin 

22 92 2 9 5 83 - - 

Iraklı siyasi 
aktörler 

- - - - - - - - 

Müslüman 
devletlerin 
siyasi aktörleri 

- - 1 5 - - - - 

İslam dini ve 
uygarlığı 

- - - - - - - - 

ABD’li siyasi 
aktörler 

- - 12 54 1 17 - - 

AB’li siyasi 
aktörler 

1 4 - - - - - - 

İsrailli siyasi 
aktörler 

1 4 5 23 - - - - 

Hıristiyanlık 
ve Batı 
uygarlığı 

- - 2 9 - - - - 

Türk siyasi 
aktörler 

- - - - - - - - 

Diğer - - - - - - - - 

Toplam 24 100 22 100 6 100 - - 

11 Eylül 2001 
Terör 

Saldırısı 

Usame Bin 
Ladin  

19 31 5 14 3 7 - - 

Müslüman 
devletlerin 
siyasi aktörleri  

- - - - - - - - 

İslam dini ve 
uygarlığı  

- - - - - - - - 

Radikal İslam 4 7 - - 2 5 - - 

ABD’li siyasi 
aktörler 

1 1 3 9 5 13 - - 

AB’li siyasi 
aktörler 

- - - - - - - - 

Hıristiyanlık 
ve Batı 
uygarlığı 

- - - - - - - - 

Terörizm  32 53 24 68 27 65 - - 

Diğer 5 8 3 9 4 10 - - 

Toplam 61 100 35 100 41 100 - - 

II. Körfez 
Savaşı 

Saddam 
Hüseyin 

29 66 5 18 2 40 3 14 
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Müslüman 
devletlerin 
siyasi aktörleri 

- - - - - - - - 

İslam dini ve 
uygarlığı 

- - - - - - - - 

ABD’li siyasi 
aktörler 

11 25 11 40 1 20 10 45 

AB’li siyasi 
aktörler 

3 7 2 7 2 40 3 14 

İsrailli siyasi 
aktörler 

- - 6 21 - - 6 27 

Hıristiyanlık 
ve Batı 
uygarlığı 

1 2 - - - - - - 

Türk siyasi 
aktörler 

- - 4 14 - - - - 

Diğer - - - - - - - - 

Toplam 44 100 28 100 5 100 22 100 

 
Saddam 

Hüseyin’in 
İdamı 

 

Saddam 
Hüseyin 

4 67 - - - - - - 

Müslüman 
devletlerin 
siyasi aktörleri 

- - - - - - - - 

İslam dini ve 
uygarlığı 

- - - - - - - - 

ABD’li siyasi 
aktörler 

- - 7 58 6 55 11 69 

AB’li siyasi 
aktörler 

- - - - 4 36 3 19 

Hıristiyanlık 
ve Batı 
uygarlığı 

- - 1 8 - - 1 6 

Irak hükümeti 2 33 4 34 1 9 - - 

Türk siyasi 
aktörler 

- - - - - - - - 

Diğer - - - - - - 1 6 

Toplam 6 100 12 100 11 100 16 100 

Usame Bin 
Ladin’in 

Öldürülmesi 
 

Usame Bin 
Ladin 

9 60 5 42 2 15 1 8 

Müslüman 
devletlerin 
siyasi aktörleri  

- - - - - - - - 

Taliban  1 7 - - - - - - 

İslam dini ve 
uygarlığı  

- - - - - - - - 

ABD’li siyasi 
aktörleri 

- - 2 17 3 23 10 84 
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AB’li siyasi 
aktörler 

- - - - 1 8 - - 

Terörizm 2 13 4 33 7 54 - - 

Hıristiyanlık 
ve Batı 
uygarlığı 

- - - - - - - - 

El Kaide terör 
örgütü 

3 20 1 8 - - - - 

Diğer - - - - - - 1 8 

Toplam 15 100 12 100 13 100 12 100 

Muammer 
Kaddafi’nin 
Öldürülmesi 

Süreci 

Muammer 
Kaddafi 

3 100 2 34 1 50 - - 

Müslüman 
devletlerin 
siyasi aktörleri 

- - 1 33 1 50 - - 

İslam dini ve 
uygarlığı 

- - - - - - - - 

ABD’li siyasi 
aktörler 

- - - - - - - - 

AB’li siyasi 
aktörler 

- - - - - - - - 

Hıristiyanlık 
ve Batı 
uygarlığı  

- - 1 33 - - 4 100 

Diğer - - - - - - - - 

Toplam 3 100 4 100 2 100 4 100 

Tablo 6- Gazetelere göre haberde düşman tasarımı içeren iletiler 

 

Gazetelerin iletilerinde düşman tasarımı irdelendiğinde; Cumhuriyet Gazetesi’nin, 

ağırlıklı olarak düşman kategorisine yer vermediği; Hürriyet Gazetesi’nin, Saddam Hüseyin’i, 

Usame Bin Ladin’i ve Muammer Kaddafi’yi; Zaman Gazetesi’nin, Birinci ve İkinci Körfez 

Savaşı, 11 Eylül terör saldırısı ve Saddam Hüseyin’in öldürülmesi sürecinde ABD’li ve 

İsrailli haber aktörlerini ve terörü bir düşman olarak tasarladığı; Usame Bin Ladin’in 

öldürülmesi sürecinde, Usame Bin Ladin’i dünya toplumu için bir düşman olarak sunduğu, 

Muammer Kaddafi’nin öldürülmesi sürecinde ise, Kaddafi’yi, Ortadoğu’nun 

demokratikleşmesine bir engel olarak gördüğü ve Ortadoğu ve diğer dünya toplumları için bir 

düşman olarak tasarladığı; Yeniçağ Gazetesi’nin ise, İkinci Körfez Savaşı, Saddam 

Hüseyin’in, Usame Bin Ladin’in ve Muammer Kaddafi’nin öldürülmeleri sürecinde, batılı 

haber aktörlerini, düşman kategorisinde tasarladığı belirlenmektedir. Elde edilen bulgular 
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çalışmanın, ikinci varsayımının düşman tasarımlarına ilişkin kabullerini büyük ölçüde 

doğrulamaktadır.  

Haberde dost tasarımı  
HÜRRİYET ZAMAN CUMHURİYET YENİÇAĞ 

Sayı Oran% Sayı Oran% Sayı Oran% Sayı Oran% 

I. Körfez 
Savaşı 

 

Saddam 
Hüseyin  

- - - - - - - - 

Iraklı siyasi 
aktörler 

- - - - - - - - 

Müslüman 
devletlerin 
siyasi 
aktörleri 

1 6 - - - - - - 

ABD’li siyasi 
aktörler 

13 82 3 50 - - - - 

AB’li siyasi 
aktörler 

1 6 - - - - - - 

İslam dini ve 
uygarlığı 

- - 2 33 - - - - 

Hıristiyan 
dini ve Batı 
uygarlığı 

- - - - - - - - 

NATO 1 6 - - - - - - 

Diğer - - 1 12 - - - - 

Toplam 16 100 6 100 - - - - 

11 Eylül 
2001 Terör 

Saldırısı 

Usame Bin 
Ladin 

- - - - - - - - 

Müslüman 
devletlerin 
siyasi 
aktörleri 

- - - - - - - - 

İslam dini ve 
uygarlığı 

- - 2 14 - - - - 

Hıristiyan 
dini ve Batı 
uygarlığı 

- - - - - - - - 

Taliban  - - - - - - - - 

ABD’li siyasi 
aktörler 

26 84 9 64 - - - - 

AB’li siyasi 
aktörler 

5 16 3 22 - - - - 

Türk siyasi 
aktörler 

- - - - - - - - 

El-Kaide terör 
örgütü 

- - - - - - - - 

Diğer - - - - - - - - 

Toplam 31 100 14 100 - - - - 
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II. Körfez 
Savaşı 

Saddam 
Hüseyin  

- - - - - - - - 

Müslüman 
devletlerin 
siyasi 
aktörleri 

- - - - - - - - 

ABD’li siyasi 
aktörler 

10 77 6 86 - - - - 

AB’li siyasi 
aktörler 

3 23 1 14 - - - - 

İslam dini ve 
uygarlığı 

- - - - - - - - 

Hıristiyan 
dini ve Batı 
uygarlığı 

- - - - - - - - 

Türk siyasi 
aktörler  

- - - - - - - - 

Diğer - - - - - - - - 

Toplam 13 100 7 100 - - - - 

 
Saddam 

Hüseyin’in 
İdamı 

 

Saddam 
Hüseyin  

- - - - - - - - 

Irak’lı siyasi 
aktörler  

- - - - - - - - 

Müslüman 
devletlerin 
siyasi 
aktörleri 

- - - - - - - - 

ABD’li siyasi 
aktörler  

- - - - - - - - 

AB’li siyasi 
aktörler  

- - - - - - - - 

Hıristiyanlık 
ve Batı 
uygarlığı 

- - - - - - - - 

Türk siyasi 
aktörler 

- - - - - - - - 

Diğer - - - - - - - - 

Toplam - - - - - - - - 

Usame Bin 
Ladin’in 

Öldürülmesi 

Usame Bin 
Ladin 

- - - - - - - - 

Müslüman 
devletlerin 
siyasi 
aktörleri 

- - - - - - - - 

Taliban  - - - - - - - - 

ABD’li siyasi 
aktörler 

7 77 - - - - - - 
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AB’li siyasi 
aktörler 

2 23 - - - - - - 

Türk siyasi 
aktörler 

- - - - - - - - 

El-Kaide terör 
örgütü 

- - - - - - - - 

Diğer - - - - - - - - 

Toplam 9 100 - - - - - - 

Muammer 
Kaddafi’nin 
Öldürülmesi  

Muammer 
Kaddafi 

- - - - - - - - 

Müslüman 
devletlerin 
siyasi 
aktörleri 

- - - - - - - - 

İslam dini ve 
uygarlığı 

- - - - - - - - 

ABD’li siyasi 
aktörler 

- - - - - - - - 

AB’li siyasi 
aktörler 

- - - - - - - - 

Hıristiyanlık 
ve Batı 
uygarlığı  

- - - - - - - - 

Diğer - - - - - - - - 

Toplam - - - - - - - - 

Tablo 7- Gazetelere göre haberde dost tasarımı içeren iletiler 

 

Elde edilen bulgular; Cumhuriyet Gazetesi’nin, Türk, Müslüman / Doğulu ve 

Hıristiyan / Batılı siyasi, askeri ve bürokrat aktörleri, birbirlerine ve Türkiye’ye karşı dost 

kategorilerinde tasarlamadığını, Hürriyet Gazetesi’nin, ABD’li siyasi aktörleri, pozitif 

iletilerle dost olarak tasarladığını, Zaman Gazetesi’nin zaman içinde değişen yayın 

politikasına bağlı olarak dost tasarımına sınırlı olarak yer verdiğini ve dost tasarımını, Usame 

Bin Ladin’in öldürülmesi sürecinde batılı siyasi aktörler için yaptığını ortaya koymaktadır. 

Yeniçağ Gazetesi ise, dost kategorilerine belirgin olarak yer vermemiştir. Elde edilen 

bulgular, çalışmanın gazete haberlerinde dost tasarımına ilişkin varsayımı Cumhuriyet, 

Hürriyet ve Yeniçağ gazeteleri için büyük ölçüde, Zaman Gazetesi için ise, bir ölçüde 

doğrulamaktadır.  
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Haberlerin iletileri  

HÜRRİYET ZAMAN CUMHURİYET YENİÇAĞ 

Sayı Oran% Sayı Oran% Sayı Oran% Sayı Oran% 

I. Körfez 
Savaşı 

 

Saddam 
Hüseyin 
odaklı 

- - - - - - - - 

Irak odaklı 8 7 11 10 8 8 - - 

İslamcı - - 14 13 - - - - 

İslam karşıtı - - - - - - - - 
ABD 
merkezci 

47 38 5 5 3 3 - - 

ABD 
emperyalizmi 
karşıtı 

1 1 13 12 15 16 - - 

Avrupa 
merkezci 

- - - - - - - - 

Avrupa 
emperyalizmi 
karşıtı 

- - 4 4 4 4 - - 

Türkiye 
odaklı  

28 23 21 22 26 28 - - 

Müslüman 
devletler 
odaklı  

1 1 3 2 2 2 - - 

Hıristiyanlık 
yönelimli 

- - - - - - - - 

Hıristiyanlık 
karşıtı 

- - -      - - - - - 

İsrail karşıtı - - 10 9 - - - - 

Küresel - - 5 4 4 4 - - 
Saddam 
Hüseyin 
karşıtı 

27 22 7 6 6 6 - - 

Savaş karşıtı 4 3 8 7 23 24 - - 

Diğer 6 5 7 6 5 5 - - 

Toplam 122 100 108 100 96 100 - - 

11 Eylül 
2001 Terör 

Saldırısı 

Usame Bin 
Ladin odaklı 

19 13 5 4 3 2 - - 

İslamcı 6 4 34 29 4 3 - - 

İslam karşıtı - - - - - - - - 

ABD 
merkezci  

26 18 3 3 - - - - 

ABD 
emperyalizmi 
karşıtı  

- - 10 8 15 12 - - 

Avrupa 
merkezci  

2 1 - - 1 1 - - 
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Avrupa 
emperyalizmi 
karşıtı 

- - - - 3 2 - - 

Türkiye 
odaklı  

23 16 17 14 28 25 - - 

Müslüman 
devletler 
odaklı  

7 5 19 16 17 14 - - 

İsrail karşıtı - - - - 2 1 - - 

Hıristiyanlık 
yönelimli  

- - - - - - - - 

Hıristiyanlık 
karşıtı 

- - - - - - - - 

Küresel 11 8 6 5 17 14 - - 

Terörizm 
karşıtı 

38 28 15 13 23 19 - - 

Savaş karşıtı 1 1 3 3 2 1 - - 

Diğer 8 6 6 5 7 6 - - 

Toplam 141 100 118 100 122 100 - - 

II. Körfez 
Savaşı 

Saddam 
Hüseyin 
odaklı 

15 14 8 11 9 9 13 19 

Irak odaklı 7 6 5 7 5 5 7 10 

İslamcı - - 3 4 - - - - 

İslam karşıtı - - - - - - - - 

ABD 
merkezci  

27 25 6 8 2 2 - - 

ABD 
emperyalizmi 
karşıtı  

2 2 8 11 16 16 21 30 

Avrupa 
merkezci  

1 1 - - - - - - 

Avrupa 
emperyalizmi 
karşıtı 

3 3 2 3 4 4 1 1 

Türkiye 
odaklı  

33 30 19 25 32 33 14 22 

Müslüman 
devletler  
odaklı  

2 2 12 16 7 7 3 4 

Hıristiyanlık 
yönelimli  

- - - - - - - - 

Hıristiyanlık 
karşıtı 

- - - - - - - - 

Küresel 3 3 2 3 4 4 - - 

Savaş karşıtı  11 10 7 9 19 20 7 10 
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Diğer 4 4 2 3 - - 2 3 

Toplam 108 100 74 100 98 100 68 100 

 
Saddam 

Hüseyin’in 
İdamı 

 

Saddam 
Hüseyin 
odaklı 

4 22 1 4 - - - - 

Irak odaklı - - 3 12 2 7 3 7 

İslamcı 1 6 2 8 1 3 2 5 

İslam karşıtı - - - - - - - - 

ABD 
merkezci  

7 39 - - - - 1 2 

ABD 
emperyalizmi 
karşıtı  

- - 6 22 8 29 16 38 

Avrupa 
merkezci  

- - - - - - - - 

Avrupa 
emperyalizmi 
karşıtı 

- - - - 1 3 7 17 

Türkiye 
odaklı  

2 11 2 8 1 3 4 10 

Müslüman 
devletler 
odaklı  

- - 3 12 4 14 - - 

Hıristiyanlık 
yönelimli  

- - - - - - - - 

Hıristiyanlık 
karşıtı 

- - - - - - - - 

Emperyalizm 
karşıtı 

- - 2 8 - - - - 

İdam karşıtı 2 11 6 22 8 29 3 7 

Küresel - - - - - - - - 

Diğer 2 11 1 4 3 12 6 14 

Toplam 18 100 26 100 28 100 42 100 

Usame Bin 
Ladin’in 

Öldürülmesi 
 

Usame Bin 
Ladin odaklı 

8 25 6 22 2 8 2 9 

İslamcı - - 3 10 1 4 - - 

İslam karşıtı - - - - - - - - 

ABD 
merkezci  

11 33 2 7 2 8 - - 

ABD 
emperyalizmi 
karşıtı  

- - 7 24 5 20 13 56 

Avrupa 
merkezci  

2 6 -      - - - - - 

Avrupa - - 2 7 1 4 - - 
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emperyalizmi  
karşıtı 
Türkiye 
odaklı  

2 6 3 10 2 8 5 22 

Hıristiyanlık 
yönelimli  

- - - - - - - - 

Hıristiyanlık 
karşıtı 

- - - - - - - - 

Küresel 3 9 1 3 2 8 - - 

Terörizm 
karşıtı 

5 15 4 14 8 32 2 9 

Diğer 2 6 1 3 2 8 1 4 

Toplam 33 100 29 100 25 100 23 100 

Muammer 
Kaddafi’nin 
Öldürülmesi  

Muammer 
Kaddafi 
odaklı 

3 19 2 11 3 14 3 17 

İslamcı - - - - - - 1 6 

İslam karşıtı - - - - - - - - 

ABD 
merkezci  

- - - - - - - - 

ABD 
emperyalizmi 
karşıtı  

- - - - - - 3 17 

Avrupa 
merkezci  

- - - - - - - - 

Avrupa 
emperyalizmi 
karşıtı 

- - 2 11 3 14 - - 

Türkiye 
odaklı  

- - - - 2 10 - - 

Müslüman 
devletler 
odaklı  

1 6 - - 1 5 - - 

Libya odaklı  6 37 7 38 4 19 5 26 

Muhalif 
güçler karşıtı 

3 19 3 17 6 28 4 22 

İsrail karşıtı - - 1 6 - - 1 6 

Hıristiyanlık 
yönelimli  

- - - - - - - - 

Hıristiyanlık 
karşıtı 

- - - - - - - - 

Küresel 1 6 - - 1 5 - - 

Terörizm 
karşıtı 

- - - - - - - - 

Savaş karşıtı - - - - - - - - 
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Diğer 2 13 3 17 1 5 1 6 

Toplam 16 100 18 100 21 100 18 100 

 

Tablo 8- Gazete haberlerinin ileti içerikleri  

 

Gazetelerin haberlerinin ileti içerikleri irdelendiğinde; Cumhuriyet Gazetesinde, 

incelenen olaylarda savaş karşıtı ve batı emperyalizmine eleştirel bir yaklaşımla yönelindiği; 

Hürriyet Gazetesi’nde, ABD merkezci bir perspektiften haber üretildiği; Zaman Gazetesi’nde, 

İslamı vurgulayan iletilere yer verildiği; Yeniçağ Gazetesi’nde ise, ABD emperyalizmine 

karşıt bir perspektiften haber yapıldığı görülmektedir. Elde edilen bulgular, çalışmanın gazete 

haberlerinde iletilerin içeriklerine yönelik geliştirilen varsayımları, büyük ölçüde 

doğrulamaktadır.  

 
Haber faktörleri 

HÜRRİYET ZAMAN CUMHURİYET YENİÇAĞ 

Sayı Oran% Sayı Oran% Sayı Oran% Sayı 
Oran 

% 

I. Körfez 
Savaşı 

 

Coğrafi ve 
kültürel 
yakınlık 

9 4 10 5 4 1 - - 

Çatışma 15 6 13 6 12 4 - - 

Elit kişi 119 47 99 44 130 49 - - 

Karşıtlık 14 6 13 6 25 10 - - 

Kişiselleştirme 17 7 15 7 16 6 - - 

Negativizm 19 8 22 10 28 11 - - 
Olası yarar ve 
zarar hesabı 

16 7 18 8 18 7 - - 

Önemlilik 11 5 12 5 9 3 - - 

Sansasyonellik 9 4 4 2 8 3 - - 

Sürpriz 2 1 4 2 4 1 - - 

Süreklilik 12 5 11 5 10 4 - - 

Diğer - - - - 3 1 - - 

Toplam 243 100 221 100 267 100 - - 

11 Eylül 
2001 Terör 

Saldırısı 

Coğrafi ve 
kültürel 
yakınlık 

5 1 6 2 8 2 - - 

Çatışma 19 5 11 3 25 7 - - 

Elit kişi 136 36 140 40 65 20 - - 

Karşıtlık 39 11 28 8 36 10 - - 

Kişiselleştirme 47 13 36 10 43 13 - - 
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Negativizm 34 9 51 15 48 14 - - 

Olası yarar ve 
zarar hesabı 

22 6 29 8 38 11 - - 

Önemlilik 18 4 12 3 20 6 - - 

Sansasyonellik 29 7 10 3 14 4 - - 

Sürpriz 5 1 3 1 7 2 - - 

Süreklilik 19 5 18 5 29 8 - - 

Diğer 6 2 7 2 10 3 - - 

Toplam 379 100 351 100 343 100 - - 

II. Körfez 
Savaşı 

Coğrafi ve 
kültürel 
yakınlık 8 4 11 6 9 3 10 5 

Çatışma 17 8 14 8 28 9 13 7 

Elit kişi 77 34 52 29 85 25 78 40 

Karşıtlık 18 8 15 8 39 12 17 9 

Kişiselleştirme 21 9 19 11 33 10 16 8 

Negativizm 22 10 24 14 58 18 24 12 
Olası yarar ve 
zarar hesabı 28 13 22 12 37 11 19 10 

Önemlilik 12 5 5 3 10 3 4 2 

Sansasyonellik 10 4 2 1 - - 3 1 

Sürpriz 4 2 - - - - -  

Süreklilik 6 3 8 5 18 6 11 6 

Diğer - - 5 3 9 3 - - 

Toplam 223 100 177 100 326 100 195 100 

 
Saddam 

Hüseyin’in 
İdamı 

 

Coğrafi ve 
kültürel 
yakınlık 

- - 2 4 5 10 3 6 

Çatışma 3 6 2 4 4 9 3 6 

Elit kişi 21 44 26 46 21 42 15 27 

Karşıtlık 3 6 5 9 - - 7 12 

Kişiselleştirme 7 14 4 7 3 6 8 15 

Negativizm 6 13 8 15 6 12 10 18 

Olası yarar ve 
zarar hesabı 

3 6 3 5 4 9 2 4 

Önemlilik -  1 2 2 4 3 6 

Sansasyonellik 1 2 1 2 2 4 1 2 

Sürpriz 2 4 1 2 - - - - 

Süreklilik 3 6 2 4 2 4 2 4 
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Diğer - - - - - - - - 

Toplam 49 100 55 100 49 100 54 100 

Usame Bin 
Ladin’in 

Öldürülmesi 
 

Coğrafi ve 
kültürel 
yakınlık 

4 6 - - - - - - 

Çatışma 8 12 6 8 9 13 1 2 

Elit kişi 19 29 25 36 32 45 27 49 

Karşıtlık 6 9 4 6 7 10 8 16 

Kişiselleştirme 8 12 8 11 6 8 5 9 

Negativizm 9 14 12 17 11 15 10 19 

Olası yarar ve 
zarar hesabı 

- - - - 1 1 2 3 

Önemlilik 2 3 8 11 - - - - 

Sansasyonellik 7 10 5 7 1 1 - - 

Sürpriz 1 1 1 1 - - 1 1 

Süreklilik 3 4 3 4 5 7 1 1 

Diğer - - - - - - - - 

Toplam 67 100 72 100 72 100 55 100 

Muammer 
Kaddafi’nin 
Öldürülmesi 

Coğrafi ve 
kültürel 
yakınlık 

- - - - 1 3 1 3 

Çatışma 1 2 - - 1 3 1 3 

Elit kişi 20 49 6 27 15 47 15 48 

Karşıtlık 3 7 1 5 1 3 2 6 

Kişiselleştirme 2 5 3 13 3 10 4 14 

Negativizm 7 19 7 30 6 19 5 17 

Olası yarar ve 
zarar hesabı 

1 2 1 5 - - 1 3 

Önemlilik 3 7 1 5 2 6 2 6 

Sansasyonellik 3 7 1 5 2 6 - - 

Sürpriz - - 1 5 - - - - 

Süreklilik 1 2 1 5 1 3 - - 

Diğer - - - - - - - - 

Toplam 41 100 22 100 32 100 31 100 

 

Tablo 9- Gazetelerin yöneldikleri haber faktörleri 
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Gazetelerin yöneldikleri haber faktörleri irdelendiğinde; ağırlıklı olarak elit kişiye ve 

büyük ölçüde negativizm ve olası yarar ve zarar haber faktörlerine yöneldikleri 

belirlenmektedir. Elde edilen bulgular, gazetelerin yöneldikleri haber faktörlerine ilişkin 

geliştirilen varsayımları Cumhuriyet ve Hürriyet gazeteleri için büyük ölçüde, Zaman ve 

Yeniçağ gazeteleri için ise, bir ölçüde doğrulamaktadır.   

 

 
Haber kaynağı kullanımı 

HÜRRİYET ZAMAN CUMHURİYET YENİÇAĞ 

Sayı Oran% Sayı Oran% Sayı Oran% Sayı Oran% 

I. Körfez 
Savaşı 

Irak Devlet 
Başkanı Saddam 
Hüseyin 

8 7 5 5 7 5 - - 

Iraklı siyasi aktör   6 5 8 8 4 3 - - 
Müslüman 
devletlerin siyasi 
aktörleri 

12 10 19 19 8 6 - - 

ABD Başkanı 
George Bush 

7 6 3 3 5 4 - - 

ABD’li siyasi 
aktör 

10 8 4 4 6 5 - - 

AB’li siyasi aktör 10 8 5 5 12 9 - - 
Türk Hükümet 
Yetkilisi 

13 12 13 13 19 14 - - 

Türk Muhalefet 
Aktörü 

3 3 5 5 17 12 - - 

Diğer Türk siyasi 
aktör 

2 1 3 3 10 8 - - 

Diğer ülkelerin 
siyasi aktörleri 

6 5 5 5 7 5 - - 

Iraklı Askeri 
Yetkili 

- - 3 3 1 1 - - 

ABD’li askeri 
yetkili   

17 15 3 3 4 3 - - 

AB’li askeri 
yetkili 

2 1 1 1 - - - - 

Türk askeri yetkili 3 3 - - 5 4 - - 
Müslüman devlet 
askeri yetkilisi 

- - 2 2 - - - - 

Diğer ülkeler 
askeri yetkilisi 

- - -  1 1 - - 

Müslüman Dini 
Aktör 

- - 2 2 1 1 - - 

Hıristiyan Dini 
Aktör 

2 1 - - - - - - 

Uluslararası 
örgütler 

5 4 4 4 3 3 - - 
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Uzmanlar/Yazarlar 8 7 12 12 15 11 - - 

Terör örgütü 
üyeleri 

- - 1 1 1 1 - - 

Diğer 5 4 2 2 5 4 - - 

Toplam 119 100 100 100 131 100 - - 

 
11 Eylül 

2001 Terör 
Saldırısı 

Usame Bin Ladin 5 4 6 4 2 3 - - 

Müslüman 
devletlerin siyasi 
aktörleri 

12 9 14 10 8 13 - - 

ABD Başkanı 
George Bush 

22 15 11 8 7 11 - - 

ABD’li siyasi 
aktör 

28 18 26 18 6 9 - - 

AB’li siyasi aktör 5 4 5 3 5 8 - - 

Türk Hükümet 
Yetkilisi 

18 13 15 10 6 9 - - 

Türk Muhalefet 
Aktörü 

8 6 10 7 5 8 - - 

Diğer Türk siyasi 
aktör 

1 1 2 1 4 6 - - 

Diğer ülkelerin 
siyasi aktörleri 

3 2 1 1 2 3 - - 

ABD’li askeri 
yetkili   

2 1 1 1 - - - - 

AB’li askeri 
yetkili 

1 1 - - - - - - 

Türk askeri yetkili - - - - - - - - 

Müslüman devlet  
askeri yetkilisi 

- - 1 1 - - - - 

Diğer ülkeler 
askeri yetkili 

- - - - -  - - 

Müslüman Dini 
Aktör 

4 3 11 8 1 1 - - 

Hıristiyan Dini 
Aktör 

2 1 2 1 1 1 - - 

Uluslararası 
örgütler 

3 2 2 1 3 5 - - 

Uzmanlar/Yazarlar 8 6 25 18 13 20 - - 

Terör örgütü 
üyeleri 

5 4 3 2 - - - - 

Diğer 14 10 8 6 2 3 - - 

Toplam 141 100 143 100 65 100 - - 

II. Körfez 
Savaşı 

Irak Devlet 
Başkanı Saddam 
Hüseyin 

5 6 3 6 2 2 2 3 

Iraklı siyasi aktör   9 12 7 13 7 8 15 19 
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Müslüman 
devletlerin siyasi 
aktörleri 

3      4 5 10 2 2 8 10 

ABD Başkanı 
George Bush 

3 4 4 10 4 5 5 6 

ABD’li siyasi 
aktör 

11 15 12 20 7 8 8 10 

AB’li siyasi aktör 8 10 9 17 19 23 8 10 

Türk Hükümet 
Yetkilisi 

8 10 1 2 8 9 4 5 

Türk Muhalefet 
Aktörü 

- - - - 5 6 3 4 

Diğer Türk siyasi 
aktör 

- - - - 3 3 1 1 

Diğer ülkelerin 
siyasi aktörleri 

4 5 2 4 6 6 7 9 

Iraklı Askeri 
Yetkili 

- - - - - - - - 

ABD’li askeri 
yetkili   

10 14 3 6 4 5 10 13 

AB’li askeri 
yetkili 

1 1 - - - - - - 

Türk askeri yetkili 3 4 - - 4 5 - - 

Müslüman 
devletlerin askeri 
yetkilisi 

- - - - - - - - 

Diğer ülkeler 
askeri yetkili 

- - - - - - - - 

Müslüman Dini 
Aktör 

- - - - - - - - 

Hıristiyan Dini 
Aktör 

1 1 2 4 - - - - 

Uluslar arası 
örgütler 

1 1 2 4 4 5 2 3 

Uzmanlar/Yazarlar 3 4 2 4 9 10 3 4 

Terör örgütü 
üyeleri 

- - - - 2 2 - - 

Diğer 7 9 - - 1 1 2 3 

Toplam 77 100 52 100 87 100 78 100 

 
Saddam 

Hüseyin’in 
İdamı 

 

Irak Devlet 
Başkanı Saddam 
Hüseyin 

1 5 2 8 1 10 2 12 

Iraklı siyasi aktör   3 14 4 16 7 30 1 7 

Müslüman 
devletlerin siyasi 
aktörleri 

1 5 3 12 2 9 3 20 

ABD Başkanı 3 14 1 4 1 5 - - 
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George Bush 

ABD’li siyasi 
aktör 

1 5 1 4 1 5 - - 

AB’li siyasi aktör - - - - 3 13 - - 

Türk Hükümet 
Yetkilisi 

3 14 4 16 2 9 1 7 

Türk Muhalefet 
Aktörü 

- - - - - - 3 20 

Diğer Türk siyasi 
aktör 

- - - - - - 1 7 

Diğer ülkelerin 
siyasi aktörleri 

- - - - 2 9 - - 

Iraklı Askeri 
Yetkili 

- - - - - - - - 

ABD’li askeri 
yetkili   

1 5 1 4 1 5 - - 

AB’li askeri 
yetkili 

- - - - - - - - 

Türk askeri yetkili - - - - - - - - 

Müslüman 
devletlerin askeri 
yetkilisi 

- - - - - - - - 

Diğer ülkeler 
askeri yetkili 

- - - - - - - - 

Müslüman Dini 
Aktör 

- - 3 12 - - - - 

Hıristiyan Dini 
Aktör 

- - - - - - - - 

Uluslar arası 
örgütler 

- - 2 4 1 5 1 7 

Uzmanlar/Yazarlar 5 24 4 16 - - 2 13 

Terör örgütü 
üyeleri 

- - - - - - - - 

Diğer 3 14 1 4 - - 1      7 

Toplam 21 100 26 100 21 100 15 100 

Usame Bin 
Ladin’in 

Öldürülmesi 
 

Usame Bin Ladin - - - - - - 1 3 

Taliban Yönetimi 1 5 1 4 - - 1 3 

Müslüman 
devletlerin siyasi 
aktörleri 

1 5 6 24 6 19 5 18 

ABD Başkanı 
Barack Obama 

3 16 8 32 5 15 1 3 

ABD’li siyasi 
aktör 

2 11 - - 5 15 1 3 

AB’li siyasi aktör 4 21 2 8 3 9 5 18 

Türk Hükümet 6 32 3 12 4 12 5     18 
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Yetkilisi 

Türk Muhalefet 
Aktörü 

- - - - - - 1 3 

Diğer Türk siyasi 
aktör 

- - - - - - 1 3 

Diğer ülkelerin 
siyasi aktörleri 

1 5 - - - - 1 3 

ABD’li askeri 
yetkili   

1 5 - - - - - - 

AB’li askeri 
yetkili 

- - - - - - - - 

Türk askeri yetkili - - - - - - - - 

Müslüman 
devletlerin askeri 
yetkilisi 

- - - - - - - - 

Diğer ülkeler 
askeri yetkili 

- - - - - - - - 

Müslüman Dini 
Aktör 

- - 2 8 1 3 1 3 

Hıristiyan Dini 
Aktör 

- - 1 4 - - - - 

Uluslar arası 
örgütler 

- - - - - - - - 

Uzmanlar/Yazarlar - - 1 4 3 9 3 12 

İstihbarat örgütleri - - - - 4 12 - - 

Terör örgütü 
üyeleri 

- - - - 1 3 2 7 

Diğer - - 1 4 1 3 1 3 

Toplam 19 100 25 100 33 100 29 100 

Muammer 
Kaddafi’nin 
Öldürülmesi 
Süreci 

 

Muammer Kaddafi 2 10 - - - - - - 

Libyalı siyasi 
aktör 

3 15 - - 2 13 2 13 

Müslüman 
devletlerin siyasi 
aktörleri 

- - - - - - 1 7 

ABD Başkanı 
Barack Obama 

1 5 1 17 2 13 - - 

ABD’li siyasi 
aktör 

1 5 - - - - - - 

AB’li siyasi aktör 8 40 2 32 4 27 5 33 

Türk Hükümet 
Yetkilisi 

1 5 1 17 2 13 2 13 

Türk Muhalefet 
Aktörü 

- - - - - - 1 7 

Diğer Türk siyasi 
aktör 

- - - - - - - - 
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Diğer ülkelerin 
siyasi aktörleri 

- - - - 1 7 - - 

ABD’li askeri 
yetkili 

- - - - - - - - 

AB’li askeri 
yetkili 

- - - - - - - - 

Türk askeri yetkili - - - - - - - - 

Libyalı askeri 
yetkili 

- - 1 17 1 7 1 7 

Diğer ülkeler 
askeri yetkili 

- - - - - - - - 

Müslüman Dini 
Aktör 

- - - - - - - - 

Hıristiyan Dini 
Aktör 

- - - - - - - - 

Uluslararası 
örgütler 

1 5 1 17 - - 2 13 

Uzmanlar/Yazarlar 2 10 - - 1 7 1 7 

Terör örgütü 
üyeleri 

- - - - - - - - 

Diğer 1 5 - - 2 13 - - 

Toplam 20 100 6 100 15 100 15 100 
 

        Tablo 10- Gazetelerde haber kaynağı kullanımı 

 Gazetelere göre haber kaynağı kullanımı irdelendiğinde; Cumhuriyet, Zaman ve 

Yeniçağ gazetelerinin belirtilen olaylarda; Müslüman / Doğulu ve Hıristiyan / Batılı  siyasi, 

bürokrat ve askeri haber aktörlerine, yakın oranlarda kendilerini ifade etme olanağı sunduğu; 

Hürriyet Gazetesi’nin ise, Türk, Müslüman / Doğulu ve Hıristiyan / Batılı  siyasi, bürokrat ve 

askeri haber aktörlerinden ağırlıklı olarak ABD’li haber aktörlerinin temsiline olanak verdiği 

görülmektedir. Elde edilen bulgular, gazetelerde haber kaynağından yararlanılmasına ilişkin 

geliştirilen varsayımın büyük ölçüde doğrulandığını ortaya koymaktadır.  

 

Hıristiyan / Batılı haber 
aktörlerinin düşman 
tasarımı 
 

HÜRRİYET ZAMAN CUMHURİYET YENİÇAĞ 

Sayı Oran% Sayı Oran% Sayı Oran% Sayı Oran% 

I. Körfez 
Savaşı 

Saddam 
dünya barışı 
ve dünya 
toplumu için 
bir tehdittir. 

9 41 6 41 6 37 - - 

Saddam 
insanlığa 

4 18 3 19 5 31 - - 
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karşı suç 
işlemektedir. 
Saddam Irak 
halkı için bir 
tehdittir. 

4 18 5 21 4 26 - - 

Diğer 5 23 3 19 1 6 - - 
Toplam 22 100 17 100 16 100 - - 

11 Eylül 
2001 Terör 

Saldırısı 

Usame Bin 
Ladin dünya 
barışı ve 
dünya 
toplumu için 
bir tehdittir. 

11 33 13 48 16 36 - - 

Usame Bin 
Ladin Batı 
Medeniyeti 
için bir 
tehdittir 

6 19 2 8 11 24 - - 

Usame Bin 
Ladin ABD 
halkı için bir 
tehdittir 

9 27 1 4 4 9 - - 

Usame Bin 
Ladin İslam 
dini  için bir 
tehdittir 

2 6 4 16 2 4 - - 

Usame Bin 
Ladin 
demokrasi 
için bir 
tehdittir 

- - 2 8 1 2 - - 

Usame Bin 
Ladin 
Hıristiyanlık 
dini için bir 
tehdittir 

- - - - 4 9 - - 

Diğer 5 15 4 16 7 16 - - 

Toplam 33 100 26 100 45 100 - - 

II. Körfez 
Savaşı 

Saddam 
dünya barışı 
ve dünya 
toplumu için 
bir tehdittir. 

9 48 7 41 6 40 - - 

Saddam 
insanlığa 
karşı suç 
işlemektedir. 

5 26 4 24 4 27 1 25 
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Saddam Irak 
halkı için bir 
tehdittir. 

4 21 6 35 3 20 3 75 

Diğer 1 5 - - 2 13 - - 

Toplam 19 100 17 100 15 100 4 100 

 
Saddam 

Hüseyin’in 
İdamı 

 

Saddam 
dünya barışı 
ve dünya 
toplumu için 
bir tehdittir. 

3 75 - - 2 33 1 33 

Saddam 
insanlığa 
karşı suç 
işlemiştir.  

- - 2 33 1 17 2 67 

Saddam Irak 
halkı için bir 
tehdittir. 

1 25 3 50 3 50 - - 

Diğer - - 1 17 - - - - 

Toplam 4 100 6 100 6 100 3 100 

 
Usame Bin 
Ladin’in 

Öldürülmesi 
 

Usame Bin 
Ladin dünya 
barışı ve 
dünya 
toplumu için 
bir tehdittir. 

4 45 3 43 3 26 4 50 

Usame Bin 
Ladin Batı 
Medeniyeti 
için bir 
tehdittir 

- - - - - - - - 

Usame Bin 
Ladin ABD 
halkı için bir 
tehdittir 

- - - - 1 8 - - 

Usame Bin 
Ladin 
insanlığa 
karşı suç 
işlemiştir 

2 22 1 14 5 42 - - 

Usame Bin 
Ladin İslam 
dini için bir 
tehdittir 

1 11 3 43 1 8 - - 

Usame Bin 
Ladin 
demokrasi 
için bir 
tehdittir 

1 11 - - - - 2 25 
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Usame Bin 
Ladin 
Hıristiyanlık 
dini için bir 
tehdittir 

- - - - 1 8 - - 

Diğer 1 11 - - 1 8 2 25 

Toplam 9 100 7 100 12 100 8 100 

 
Muammer 
Kaddafi’nin 
Öldürülmesi 

 

Muammer 
Kaddafi 
dünya barışı 
ve dünya 
toplumu için 
bir tehdittir. 

2 22 1 33 - - 1 20 

Muammer 
Kaddafi Arap 
dünyası için 
bir tehdittir 

2 22 - - - - - - 

Muammer 
Kaddafi 
Libya halkı 
için bir 
tehdittir 

5 56 2 67 4 100 3 60 

Diğer - - - - - - 1 20 

Toplam 9 100 3 100 4 100 5 100 
 

      Tablo 11- Hıristiyan / Batılı haber aktörlerinin düşman tasarımı içeren iletileri 

 

Hıristiyan / batılı haber aktörlerinin düşman tasarımı içeren iletileri irdelendiğinde; 

Hıristiyan / Batılı siyasi, bürokrat ve askeri aktörlerin, Saddam Hüseyin’i ve Muammer 

Kaddafi’yi diktatör, Usame Bin Ladin’i terörist ve Batı ve dünya toplumu için bir düşman 

olarak tasarladıkları belirlenmektedir. Bu bulgu; Hıristiyan / Batılı haber aktörlerinin düşman 

tasarımı içeren iletilerine ilişkin varsayımı büyük ölçüde doğrulamaktadır.  

 

 
Müslüman / Doğulu haber 
aktörlerinin düşman 
tasarımı  

HÜRRİYET ZAMAN CUMHURİYET YENİÇAĞ 

Sayı Oran% Sayı Oran% Sayı Oran% Sayı Oran% 

I. Körfez 
Savaşı 

 

AB, İslam 
ülkeleri için 
ekonomik 
tehdittir  

- - 1 3 - - - - 

AB, İslam 
ülkeleri için 
siyasi 

- - 2 6 1 3 - - 
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tehdittir 

ABD, 
Müslüman 
ülkelerin 
ekonomisi 
için bir 
tehdittir. 

- - 5 15 1 3 - - 

ABD, İslam 
dini ve 
uygarlığı için 
bir tehdittir  

3 23 3 9 7 21 - - 

ABD, Irak 
için bir 
tehdittir 

4 30 3 9 2 6 - - 

ABD- İsrail 
işbirliği 
Ortadoğu 
için bir 
tehdittir 

3 23 10 28 6 19 - - 

Türkiye-
ABD işbirliği 
Irak için bir 
tehdittir 

1 8 1 3 7 21 - - 

Saddam 
Ortadoğu 
barışı için bir 
tehdittir. 

- - 4 12 3 9 - - 

Saddam Irak 
için bir 
tehdittir 

1 8 1 3 4 12 - - 

Diğer 1 8 4 12 2 6 - - 
Toplam 13 100 34 100 33 100 - - 

11 Eylül 2001 
Terör 

Saldırısı 

AB, İslam 
ülkeleri için 
ekonomik 
tehdittir  

- - - - - - - - 

ABD, 
Müslüman 
devletlerin 
ekonomisi 
için bir 
tehdittir. 

- - 1 5 2 8 - - 

ABD İslam 
dini ve 
uygarlığı için 
bir tehdittir  

5 23 4 20 9 36 - - 
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ABD-İsrail 
işbirliği 
İslam dini ve 
uygarlığı için 
tehdittir 

- - 1 5 3 12 - - 

ABD 
Ortadoğu 
için bir 
tehdittir. 

4 17 3 16 3 12 - - 

ABD 
Afganistan 
için bir 
tehdittir 

4 17 6 32 3 12 - - 

Usame Bin 
Ladin, İslam 
dini  için bir 
tehdittir 

6 26 2 11 2 8 - - 

Usame Bin 
Ladin, dünya 
barışı ve 
dünya 
toplumu için 
bir tehdittir. 

3 13 2 11 - - - - 

Diğer 1 4 - - 3 12 - - 

Toplam 23 100 19 100 25 100 - - 

II. Körfez 
Savaşı 

AB, İslam 
devletleri 
için 
ekonomik 
tehdittir  

- - - - - - 1 5 

AB İslam 
devletleri 
için siyasi 
tehdittir 

- - - - - - - - 

ABD 
Müslüman 
devletlerin 
ekonomisi 
için bir 
tehdittir. 

- - 2 17 2 13 3 16 

ABD İslam 
dini ve 
uygarlığı için 
bir tehdittir  

1 8 1 8 - - 1 5 

ABD Irak 
için bir 
tehdittir 

5 38 3 25 4 25 3 16 



1191 
 

ABD 
insanlığa 
karşı suç 
işlemiştir 

2 15 1 8 1 6 1 5 

ABD- İsrail 
işbirliği 
Ortadoğu 
için bir 
tehdittir 

1 8 3 25 1 6 5 27 

Türkiye-
ABD işbirliği 
Irak için bir 
tehdittir 

2 15 2 17 4 25 3 16 

Saddam 
Ortadoğu 
barışı için bir 
tehdittir. 

1 8 - - 1 6 - - 

Saddam Irak 
için bir 
tehdittir 

1 8 - - 1 6 1 5 

Diğer - - - - 2 13 1 5 

Toplam 13 100 12 100 16 100 19 100 

 
Saddam 

Hüseyin’in 
İdamı 

 

Saddam 
Hüseyin 
dünya barışı 
ve dünya 
toplumu için 
bir tehdittir. 

- - - - - - 1 13 

Saddam Irak 
halkı için bir 
tehdittir. 

2 50 2 15 2 22 - - 

AB İslam 
devletleri 
için 
ekonomik 
tehdittir 

- - - - - - 2 24 

ABD 
Müslüman 
devletlerin  
ekonomisi 
için bir 
tehdittir. 

- - - - - - - - 

ABD İslam 
dini ve 
uygarlığı için 
bir tehdittir  

1 25 3 23 2 22 - - 

AB İslam 
dini ve 
uygarlığı için 

- - - - - - - - 
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bir tehdittir 

ABD Irak 
için bir 
tehdittir 

1 25 5 39 4 44 4 50 

ABD 
Ortadoğu 
için bir 
tehdittir 

- - 2 15 1 12 - - 

Diğer - - 1 8 - - 1 13 

Toplam 4 100 13 100 9 100 8 100 

 
Usame Bin 
Ladin’in 

Öldürülmesi 
 

AB İslam 
devletleri 
için 
ekonomik 
tehdittir  

- - - - - - - - 

ABD 
Müslüman 
devletlerin  
ekonomisi 
için bir 
tehdittir. 

- - - - - - - - 

ABD İslam 
dini ve 
uygarlığı için 
bir tehdittir  

1 20 1 17 - - 2 22 

ABD-İsrail 
işbirliği 
İslam dini ve 
uygarlığı için 
tehdittir 

- - - - - - - - 

ABD 
Ortadoğu 
için bir 
tehdittir. 

- - 2 32 3 50 3 34 

Usame Bin 
Ladin İslam 
dini  için bir 
tehdittir 

- - - - - - - - 

Usame Bin 
Ladin dünya 
barışı ve 
dünya 
toplumu için 
bir tehdittir. 

1 20 1 17 2 33 2 22 

Pakistan, Irak 
için bir 
tehdittir 

3 60 1 17 1 17 - - 

Diğer - - 1 17 - - 2 22 
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Toplam 5 100 6 100 6 100 9 100 

 
Muammer 

Kaddafi’nin 
Öldürülmesi 

 

Muammer 
Kaddafi 
dünya barışı 
ve dünya 
toplumu için 
bir tehdittir. 

- - - - - - - - 

Muammer 
Kaddafi 
Libya halkı 
için bir 
tehdittir 

- - - - 2 100 - - 

AB Ortadoğu 
için bir 
tehdittir 

- - - - - - 1 100 

Diğer - - - - - - - - 

Toplam - 100 - 100 2 100 1 100 
 

Tablo 12- Müslüman / Doğulu haber aktörlerinin düşman tasarımı içeren iletileri  

 

Müslüman / doğulu haber aktörlerinin düşman tasarımı içeren iletileri, belirtilen olaylar 

çerçevesinde irdelendiğinde; Birinci ve İkinci Körfez Savaşları, Saddam Hüseyin’in, Usame 

Bin Ladin’in ve Muammer Kaddafi’nin öldürülmeleri sürecinde; ABD’nin ve ABD-İsrail 

işbirliğinin, İslam dini ve uygarlığı ve Irak için bir tehdit olarak görülüp, düşman olarak 

tasarlandığı belirlenmektedir. Bunun yanında Müslüman / Doğulu siyasi, bürokrat ve askeri 

aktörlerin, 11 Eylül 2001’de ABD’de, El-Kaide tarafından yapıldığı kabul edilen terör 

saldırısı, Saddam Hüseyin’in, Usame Bin Ladin’in öldürülmeleri sürecinde; Saddam 

Hüseyin’i ve Usame Bin Ladin’i dünya barışı ve dünya toplumu için bir tehdit ve düşman 

olarak tasarladıklarını da ortaya koymaktadır. Bulgular, geliştirilen üçüncü varsayımı büyük 

ölçüde doğrulamaktadır.  

 

Türk haber aktörlerinin 
düşman tasarımı   

HÜRRİYET ZAMAN CUMHURİYET YENİÇAĞ 

Sayı Oran% Sayı Oran% Sayı Oran% Sayı Oran% 

I. Körfez 
Savaşı 

Saddam 
dünya barışı 
ve dünya 
toplumu için 
bir tehdittir. 

2 11 - - 3 38 - - 

Saddam 
insanlığa 
karşı suç 

1 6 2 20 - - - - 
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işlemektedir. 

Saddam Irak 
halkı için bir  
tehdittir. 

2 11 1 10 - - - - 

Saddam 
Türkiye için 
bir tehdittir. 

7 38 4 40 2 24 - - 

Saddam 
Ortadoğu için 
bir tehdittir. 

3 17 - - - - - - 

ABD 
Ortadoğu için 
bir tehdittir. 

1 6 1 10 3 38 -  

Diğer 2 11 2 20 -  - - 
Toplam 18 100 10 100 8 100 - - 

11 Eylül 
2001 Terör 

Saldırısı 

Usame Bin 
Ladin dünya 
barışı ve 
dünya 
toplumu için 
bir tehdittir. 

5 15 2 8 - - - - 

Usame Bin 
Ladin Batı 
Medeniyeti 
için bir 
tehdittir. 

- - - - - - - - 

Usame Bin 
Ladin ABD 
halkı için bir 
tehdittir. 

- - - - - - - - 

Usame Bin 
Ladin 
insanlığa 
karşı suç 
işlemiştir. 

3 9 1 4 - - - - 

Usame Bin 
Ladin İslam 
dini için bir 
tehdittir. 

4 12 5 21 3 10 - - 

Usame Bin 
Ladin 
demokrasi 
için bir 
tehdittir. 

- - - - - - - - 

AB İslam 
ülkeleri için 
ekonomik 
tehdittir. 

- - 2 8 3 10 - - 
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ABD İslam 
ülkeleri için 
ekonomik 
tehdittir. 

- - -- - 2 7 - - 

ABD 
Ortadoğu için 
bir tehdittir. 

2 6 1 4 3 10 - - 

ABD İslam 
dini ve 
uygarlığı için 
bir tehdittir. 

- - - - 2 7 - - 

Terörizm 
dünya barışı 
ve dünya 
toplumları 
için bir 
tehdittir. 

18 52 10 42 15 53 - - 

Diğer 2 6 3 13 1 3 - - 

Toplam 34 100 24 100 29 100 - - 

II. Körfez 
Savaşı 

Saddam 
dünya barışı 
ve dünya 
toplumu için 
bir tehdittir. 

3 14 4 20 5    37 3 13 

Saddam 
insanlığa 
karşı suç 
işlemektedir. 

2 10 3 15 1 7 2      9 

Saddam Irak 
halkı için bir 
tehdittir. 

4 19 1 5 - - - - 

Saddam 
Türkiye için 
bir tehdittir. 

8 37 6 30 2 14 7 30 

Saddam 
Ortadoğu için 
bir tehdittir. 

2 10 - - - - - - 

ABD 
Ortadoğu için 
bir tehdittir. 

- - 2 10 3 21 4 17 

ABD İslam 
ülkeleri için 
ekonomik 
tehdittir. 

- - 3 15 3 21 5 22 

Diğer 2 10 1 5 - - 2 9 

Toplam 21 100 20 100 14 100 23 100 

 
Saddam 

Saddam 
dünya barışı 

- - - - - - - - 
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Hüseyin’in 
İdamı 

 

ve dünya 
toplumu için 
bir tehdittir. 
Saddam 
insanlığa 
karşı suç 
işlemiştir.  

- - - - - - - - 

Saddam Irak 
halkı için bir 
tehdittir. 

- - - - - - 1 100 

Saddam 
Türkiye için 
bir tehdittir. 

- - - - - - - - 

Saddam 
Ortadoğu için 
bir tehdittir. 

1 100 - - - - - - 

ABD 
Ortadoğu için 
bir tehdittir. 

- - - - - - - - 

Diğer - - - - - - -  

Toplam 1 100 - - - - 1 %100 

 
Usame Bin 
Ladin’in 

Öldürülmesi 
 

Usame Bin 
Ladin dünya 
barışı ve 
dünya 
toplumu için 
bir tehdittir. 

4 80 1 100 4 100 4 80 

Usame Bin 
Ladin Batı 
Medeniyeti 
için bir 
tehdittir. 

- - - - - - - - 

Usame Bin 
Ladin ABD 
halkı için bir 
tehdittir. 

- - - - - - - - 

Usame Bin 
Ladin 
insanlığa 
karşı suç 
işlemiştir. 

- - - - - - - - 

Usame Bin 
Ladin İslam 
dini için bir 
tehdittir. 

- - - - - - - - 

Usame Bin 
Ladin 
demokrasi 
için bir 

1 20 -  - - - - 
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tehdittir. 

Usame Bin 
Ladin 
Hıristiyanlık 
dini için bir 
tehdittir. 

- - - - - - - - 

Diğer - - - - - - 1 20 

Toplam 5 100 1 100 4 100 5 100 

 
Muammer 

Kaddafi’nin 
Öldürülmesi 

 

Muammer 
Kaddafi 
dünya barışı 
ve dünya 
toplumu için 
bir tehdittir. 

- - - - - - - - 

Muammer 
Kaddafi Arap 
dünyası için 
bir tehdittir. 

- - - - - - - - 

Muammer 
Kaddafi 
Libya halkı 
için bir 
tehdittir. 

- - 1 100 - - 1 100 

Diğer - - - - - - - - 

Toplam - 100 1 100 - 100 1 100 
 

Tablo 13- Türk haber aktörlerinin düşman tasarımı içeren iletileri 

Türk haber aktörlerinin düşman tasarımı içeren iletileri incelendiğinde; Türk hükümet 

temsilcisi siyasi ve bürokrat aktörlerin, I. ve II. Körfez Savaşları, 11 Eylül 2001’de ABD’de, 

terör örgütü El-Kaide tarafından yapıldığı kabul edilen terör saldırısı, Saddam’ın, Usame Bin 

Ladin’in ve Muammer Kaddafi’nin öldürülmeleri sürecinde; Saddam Hüseyin’i, Usame Bin 

Ladin’i, Muammer Kaddafi’yi ve terörizmi, dünya barışı, dünya toplumu ve Türkiye için bir 

tehdit olarak tasarladıklarını ve düşmanlaştırdıklarını göstermektedir. Bu bulgu da Türk siyasi 

ve bürokrat aktörlerin düşman tasarımına yönelik geliştirilen varsayımı büyük ölçüde 

desteklemektedir. 

 

 
Hıristiyan / Batılı haber 
aktörlerinin dost tasarımı  

HÜRRİYET ZAMAN CUMHURİYET YENİÇAĞ 

Sayı Oran% Sayı Oran% Sayı Oran% Sayı Oran% 

I. Körfez 
Savaşı 

 

Demokrasiye 
bağlı olan tüm 
dünya 

- - - - - - - - 
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devletleri, 
ABD’nin 
dostudur. 
ABD’nin 
Ortadoğu’daki 
politikalarını 
destekleyen 
Müslüman 
devletler, 
ABD’nin 
dostudur. 

3 43 - - - - - - 

İsrail 
ABD’nin 
müttefikidir 

1 14 2 50 1 50 - - 

Türkiye 
ABD’nin 
müttefikidir. 

2 29 - - 1 50 - - 

Türkiye 
NATO’nun 
müttefikidir. 

- - 2 50 - - - - 

Diğer 1 14 - - - - - - 

Toplam 7 100 4 100 2 100 - - 

11 Eylül 
2001 Terör 

Saldırısı 

ABD’nin terör 
politikalarını 
destekleyen 
AB devletleri 
ABD’nin 
dostudur.   

5 50 3 60 4 57 - - 

ABD’nin terör 
politikalarını 
destekleyen 
Müslüman 
devletler, 
ABD’nin 
dostudur. 

2 20 1 20 1 14 - - 

ABD’nin terör 
politikalarını 
destekleyen 
Türkiye 
ABD’nin 
dostudur. 

3 30 1 20 2 29 - - 

Diğer - - - - - - - - 

Toplam 10 100 5 100 7 100 - - 

II. Körfez 
Savaşı 

Demokrasiye 
bağlı olan tüm 
dünya 
devletleri, 
ABD’nin 
dostudur. 

- - - - - - - - 
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ABD’nin 
Ortadoğu’daki 
politikalarını 
destekleyen 
Müslüman 
devletler, 
ABD’nin 
dostudur. 

4 45 - - 3 50 - - 

İsrail 
ABD’nin 
müttefikidir 

1 11 - - - - - - 

Türkiye 
ABD’nin 
müttefikidir. 

3 33 2 67 1 17 - - 

Türkiye 
NATO’nun 
müttefikidir. 

1 11 1 33 2 33 2 67 

Diğer - - - - - - 1 33 

Toplam 9 100 3 100 6 100 3 100 

 
Saddam 

Hüseyin’in 
İdamı 

 

Demokrasiye 
bağlı olan tüm 
dünya 
devletleri, 
ABD’nin 
dostudur. 

- - - - - - - - 

ABD’nin 
Ortadoğu’daki 
politikalarını 
destekleyen 
Müslüman 
devletler, 
ABD’nin 
dostudur. 

- - 1 100 1 100 - - 

Diğer - - - - - - - - 

Toplam - - 1 100 1 100 - - 

 
Usame Bin 
Ladin’in 

Öldürülmesi 
 

ABD’nin 
terörizme 
karşı 
politikalarını 
destekleyen 
AB devletleri 
ABD’nin 
dostudur.   

- - - - - - - - 

ABD’nin 
terörizme 
karşı 
politikalarını 
destekleyen 

- - 2 100 - - - - 
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Müslüman 
devletler, 
ABD’nin 
dostudur. 

Diğer - - - - - - - - 

Toplam - - 2 100 - - - - 

 
Muammer 

Kaddafi’nin 
Öldürülmesi 

 

Demokrasiye 
bağlı olan tüm 
dünya 
devletleri, 
ABD’nin 
dostudur. 

1 100 - - - - - - 

AB’nin 
Ortadoğu’daki 
politikalarını 
destekleyen 
Müslüman 
devletler, 
ABD’nin 
dostudur. 

- - - - - - - - 

Diğer - - - - - - - - 

Toplam 1 100 - - - - - - 
 

Tablo 14- Hıristiyan / Batılı haber aktörlerinin dost tasarımı içeren iletileri 

 

Hıristiyan / Batılı siyasi, bürokrat ve askeri aktörlerin dost tasarımı içeren iletileri 

irdelendiğinde; Saddam Hüseyin’in, Usame Bin Ladin’in ve Muammer Kaddafi’nin 

karşısında ve Hıristiyan / Batı’nın yanında yer alan devletleri, Batı ve dünya toplumu için dost 

olarak tasarladıklarını ortaya koymaktadır. Bu bulgu,  Hıristiyan / Batılı siyasi, bürokrat ve 

askeri aktörlerin, dost tasarımına yönelik geliştirilen varsayımı büyük ölçüde 

doğrulamaktadır.  

 

 
Müslüman / Doğulu haber 
aktörlerinin dost tasarımı  

HÜRRİYET ZAMAN CUMHURİYET YENİÇAĞ 

Sayı Oran% Sayı Oran% Sayı Oran% Sayı Oran% 

I. Körfez 
Savaşı 

 

Demokrasiye 
bağlı olan tüm 
dünya devletleri, 
ABD’nin 
dostudur. 

- - - - - - - - 

ABD’nin 
Ortadoğu’daki 
politikalarını 

1 14 1 20 - - - - 
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destekleyen 
Müslüman 
devletler, 
ABD’nin 
dostudur. 
Irak halkına 
destek veren 
Müslüman 
devletler 
dosttur. 

5 72 3 60 3 100 - - 

Türkiye 
ABD’nin 
müttefikidir. 

- - - - - - - - 

Türkiye 
NATO’nun 
müttefikidir. 

- - - - - - - - 

Diğer 1 14 1 20 - - - - 

Toplam 7 100 5 100 3 100 - - 

11 Eylül 
2001 Terör 

Saldırısı 

İslam’ın Batı 
emperyalizmiyle 
mücadelesini 
destekleyen 
devletler, 
İslam’ın 
dostudur. 

- - - - - - - - 

ABD işgaline 
karşı 
Afganistan’ı 
destekleyen 
Müslüman 
devletler 
dosttur. 

- - - - 1 50 - - 

ABD’nin terör 
politikalarını 
destekleyen AB 
devletleri, 
ABD’nin 
dostudur.   

- - - - - - - - 

ABD’nin terör 
politikalarını 
destekleyen 
Müslüman 
devletler, 
ABD’nin 
dostudur. 

1 100 2 100 1 50 - - 
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ABD’nin terör 
politikalarını 
destekleyen 
Türkiye, 
ABD’nin 
dostudur. 

- - - - - - - - 

Diğer - - - - - - - - 

Toplam 1 100 2 100 2 100 - - 

II. Körfez 
Savaşı 

Irak halkına 
destek veren 
Müslüman 
devletler 
dosttur.  

6 46 5 83 2 50 4 50 

ABD’nin 
Ortadoğu’daki 
politikalarını 
destekleyen 
Müslüman 
devletler, 
ABD’nin 
dostudur. 

4 31 1 17 - - 1 13 

Demokrasiye 
bağlı olan tüm 
dünya devletleri, 
ABD’nin 
dostudur. 

- - - - - - - - 

Türkiye 
ABD’nin 
müttefikidir. 

1 8 - - 1 25 1 13 

Türkiye 
NATO’nun 
müttefikidir. 

2 15 - - 1 25 2 24 

Diğer - - - - - - - - 

Toplam 13 100 6 100 4 100 8 100 

 
Saddam 

Hüseyin’in 
İdamı 

 

Irak halkına 
destek veren 
Müslüman 
devletler 
dosttur.  

- - -  2 67 - - 

Tüm Müslüman 
devletler 
dosttur.  

- - 1    50 1 33 - - 

Saddam İslam 
dininin 
koruyucusu  
olarak 
Müslümanların 
dostudur. 

- - 1 50 - - - - 
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Irak Hükümeti 
ABD’nin 
müttefikidir. 

- - - - - - - - 

Demokrasiye 
bağlı olan tüm 
dünya devletleri, 
ABD’nin 
dostudur. 

- - - - - - - - 

Türkiye 
ABD’nin 
müttefikidir. 

- - - - - - - - 

Türkiye 
NATO’nun 
müttefikidir. 

- - - - - - - - 

Diğer - - - - - - - - 

Toplam - - 2 100 3 100 - - 

 
Usame Bin 
Ladin’in 

Öldürülmesi 
 

İslam’ın Batı 
kapitalizmiyle 
mücadelesini 
destekleyen 
devletler, 
İslam’ın 
dostudur. 

- - - - - - 1 100 

Terörizme karşı 
olan Müslüman 
devletler Batının  
dostudur. 

- - - - - - - - 

ABD’nin terör 
politikalarını 
destekleyen 
Müslüman 
devletler, 
ABD’nin 
dostudur. 

1 100 - - - - - - 

ABD’nin terör 
politikalarını 
destekleyen 
Türkiye, 
ABD’nin 
dostudur. 

- - - - - - - - 

Diğer - - - - - - - - 

Toplam 1 100     1 100 

 
Muammer 

Kaddafi’nin 
Öldürülmesi 

 

Demokrasiye 
bağlı olan tüm 
dünya devletleri, 
ABD’nin 
dostudur. 

- - - - - - - - 

ABD’nin - - - - - - - - 
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Ortadoğu’daki 
politikalarını 
destekleyen 
Müslüman 
devletler, 
ABD’nin 
dostudur. 
NATO 
Libya’nın 
dostudur 

1 100 - - - - - - 

Diğer -  - - - - - - 

Toplam 1 100 - - - - - - 

 

       Tablo 15- Müslüman / Doğulu haber aktörlerinin dost tasarımı içeren iletileri 

Müslüman / doğulu haber aktörlerinin dost tasarımı içeren iletileri incelendiğinde; sınırlı 

ölçüde dost tasarımı yaptıkları ve kendilerini başkalarına dost olarak tasarladıkları ortaya 

çıkmaktadır. Bu çerçevede; Müslüman devlet haber aktörlerinin dost tasarımına ilişkin 

varsayımın bir ölçüde doğrulandığı belirlenmektedir.  

 

 
Türk haber aktörlerinin 
dost tasarımı  

HÜRRİYET ZAMAN CUMHURİYET YENİÇAĞ 

Sayı Oran% Sayı Oran% Sayı Oran% Sayı Oran% 

I. Körfez 
Savaşı 

 

Türkiye Irak 
halkının 
dostudur 

1 72 2 67 3 75 - - 

Türkiye 
ABD’nin 
müttefikidir  

5 14 - - - - - - 

Türkiye AB 
devlerinin 
dostudur 

- - 1 33 - - - - 

Türkiye 
NATO’nun 
müttefikidir 

1 14 - - - - - - 

Türkiye 
Birleşmiş 
Milletler üyesi 
ve dostudur.  

- - - - 1 25 - - 

Diğer -  - - - - - - 

Toplam 7 100 3 100 4 100 - - 
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11 Eylül 
2001 Terör 

Saldırısı 

İslam’ın Batı 
kapitalizmiyle 
mücadelesini 
destekleyen 
devletler, 
İslam’ın 
dosttur. 

- - - - - - - - 

ABD’nin terör 
politikalarını 
destekleyen 
Türkiye, 
ABD’nin 
dostudur. 

14 100 5 100 11 100 - - 

ABD’nin terör 
politikalarını 
destekleyen 
Türkiye, 
dünya 
toplumunun 
dostudur. 

- - - - - - - - 

Diğer - - - - - - - - 

Toplam 14 100 5 100 11 100 - - 

II. Körfez 
Savaşı 

Türkiye Irak 
halkının 
dostudur 

1 11 4 100 3 75 4 66 

Türkiye 
ABD’nin 
müttefikidir  

6 67 - - - - 1 17 

Türkiye 
NATO’nun 
müttefikidir. 

2 22 - - 1 25 1 17 

Türkiye 
Birleşmiş 
Milletler üyesi 
ve dostudur. 

- - - - - - - - 

Diğer - - - - - - - - 

Toplam 9 100 4 100 4 100 6 100 

 
Saddam 

Hüseyin’in 
İdamı 

 

Türkiye Irak 
halkının 
dostudur 

1 100 - - 1 100 - - 

Türkiye 
ABD’nin 
müttefikidir  

- - - - - - - - 

Türkiye 
NATO’nun 
müttefikidir. 

- - - - - - - - 

Diğer - - - - - - - - 
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Toplam 1 100 - - 1 100 - - 

 
Usame Bin 
Ladin’in 

Öldürülmesi 
 

İslam’ın Batı 
kapitalizmiyle 
mücadelesini 
destekleyen 
devletler, 
İslam’ın 
dostudur. 

- - - - - - - - 

ABD’nin terör 
politikalarını 
destekleyen 
Türkiye, 
ABD’nin 
dostudur. 

- - - - - - - - 

Terörizme 
karşı olan 
Müslüman 
devletler 
Batının  
dostudur. 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

Terörizme 
karşı olan tüm 
devletler 
Türkiye’nin 
dostudur 

- - - - - - - - 

Diğer - - - - - - - - 

Toplam - - - - - - - - 

 
Muammer 
Kaddafi’nin 
Öldürülmesi 

 

Demokrasiye 
bağlı olan tüm 
dünya 
devletleri, 
ABD’nin 
dostudur. 

-  - - - - - - 

ABD’nin 
Ortadoğu’daki 
politikalarını 
destekleyen 
Müslüman 
devletler 
ABD’nin 
dostudur. 

- - - - - - - - 

Türkiye 
Libya’nın 
dostudur 

- - - - 1 100 1 100 

Diğer - - - - - - - - 

Toplam - - - - 1 100 1 100 

Tablo 16- Türk haber aktörlerinin dost tasarımı içeren iletileri 
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Türk haber aktörlerinin dost tasarımı içeren iletileri irdelendiğinde; Türk hükümet 

temsilcisi siyasi ve bürokrat aktörlerin, sınırlı ölçüde dost tasarımı yaptıkları ve Türkiye’yi 

ABD ve Irak halkının dostu olarak tasarladıkları belirlenmektedir. Türk haber aktörleri, 

başkalarından ziyade kendilerini dost olarak tasarlamaktadırlar. Bu bulgu; Türk aktörlerin 

dost tasarımına ilişkin geliştirilen varsayımı bir ölçüde doğrulamaktadır.  

 

Gazetelerin Hıristiyan / Batılı 
haber aktörlerinin iletilerini 
değerlendirmesi 

HÜRRİYET ZAMAN CUMHURİYET YENİÇAĞ 

Sayı 
Oran 

% 
Sayı 

Oran 
% 

Sayı 
Oran 

% 
Sayı 

Oran 
% 

 
I. Körfez Savaşı 

 

Pozitif 7 17 3 10 12 26 - - 

Negatif 5 13 9 33 2 4 - - 

Nötr 18 45 16 57 31 68 - - 
Birkaçı bir 
arada 

2 5 - - 1 2 - - 

Belirsiz 8 20 - - - - - - 

Toplam 40 100 28 100 46 100 - - 

11 Eylül 2001 Terör 
Saldırısı 

Pozitif 38 65 12 31 11 19 - - 

Negatif 5 9 - - 5 9 - - 

Nötr 15 26 27 69 41 72 - - 
Birkaçı bir 
arada 

- - - - - - - - 

Belirsiz - - - - - - - - 

Toplam 58 100 39 100 57 100 - - 

II. Körfez Savaşı 

Pozitif 17 45 6 15 3 9 5 18 

Negatif 8 21 15 39 2 6 16 55 

Nötr 13 34 18 46 29 85 8 27 
Birkaçı bir 
arada 

- - - - - - - - 

Belirsiz - - - - - - - - 

Toplam 38 100 39 100 34 100 29 100 

Saddam Hüseyin’in 
İdamı 

 

Pozitif 8 57 9 47 1 7 5 42 

Negatif - - 4 21 2 14 3 25 

Nötr 6 43 6 32 11 79 4 33 
Birkaçı bir 
arada 

- - - - - - - - 

Belirsiz - - - - - - - - 

Toplam 14 100 19 100 14 100 12 100 
 
 

Pozitif 3 19 4 27 2 17 3 30 
Negatif 2 13 3 20 1 8 - - 
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Usame Bin Ladin’in 

Öldürülmesi  

Nötr 9 55 8 53 9 75 7 70 
Birkaçı bir 
arada 

- - - - - - - - 

Belirsiz 2 13 - - - - - - 
Toplam 16 100 15 100 12 100 10 100 

Muammer 
Kaddafi’nin 
Öldürülmesi  

Pozitif -  1 20 - - - - 

Negatif 2 20 - - - - 1 
     
20 

Nötr 8 80 4 80 8     100 4 80 
 Birkaçı bir 

arada 
- - - - - - - - 

Belirsiz - - - - - - - - 

Toplam 10 100 5 100 8 100 5 100 
     

Tablo 17- Gazetelerin Hıristiyan / Batılı haber aktörlerinin iletilerini 

değerlendirmesi 

 

Gazetelerin batılı haber aktörlerinin iletilerini değerlendirmesi irdelendiğinde; 

Cumhuriyet Gazetesi’nin, Hıristiyan / Batılı haber aktörlerinin iletilerini nötr; Hürriyet ve 

Zaman gazetelerinin, Hıristiyan / Batılı haber aktörlerinin iletilerini ağırlıklı olarak pozitif 

veya nötr; Yeniçağ Gazetesi’nin Hıristiyan / Batılı haber aktörlerinin iletilerini nötr 

değerlendirdiği belirlenmektedir. Elde edilen bulgular, Gazetelerin batılı haber aktörlerinin 

iletilerini değerlendirmesine ilişkin varsayımı büyük ölçüde doğrulamaktadır.  

  

Gazetelerin Müslüman / Doğulu 
haber aktörlerinin iletilerini 
değerlendirmesi 

HÜRRİYET ZAMAN CUMHURİYET YENİÇAĞ 

Sayı 
Oran 

% 
Sayı 

Oran 
% 

Sayı 
Oran 

% 
Sayı 

Oran 
% 

 
I. Körfez Savaşı 

 

Pozitif 2 6.8 21 47 11 31 - - 

Negatif 1 3.5 3 7 9 27 - - 

Nötr 21 72.5 19 42 15 42 - - 
Birkaçı bir 
arada  

1 3.5 - - - - - - 

Belirsiz 4 13.7 2 4 - - - - 

Toplam 29 100 45 100 35 100 - - 

11 Eylül 2001 Terör 
Saldırısı 

Pozitif 12 29 11 26 3 8 - - 

Negatif 3 7 - - 3 8 - - 

Nötr 26 62 32 74 31 84 - - 
Birkaçı bir 
arada  

1 2 - - - - - - 
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Belirsiz - - - - - - - - 

Toplam 42 100 43 100 37 100 - - 

II. Körfez Savaşı 

Pozitif 5 19 17 55 2 10 8 29 

Negatif 8 31 3 10 2 10 3 10 

Nötr 13 50 11 35 16 80 17 61 
Birkaçı bir 
arada  

- - - - - - - - 

Belirsiz - - - - - - - - 

Toplam 26 100 31 100 20 100 28 100 

Saddam Hüseyin’in 
İdamı 

 

Pozitif 2 15 4 45 1 10 5 31.3 

Negatif 1 8 - - - - - - 

Nötr 10 77 5 55 8 80 3 
   
18.7 

Birkaçı bir 
arada  

- - - - 1 10 - - 

Belirsiz - - - - - - 8 50 

Toplam 13 100 9 100 10 100 16 100 
 
 
 

Usame Bin 
Ladin’in 

Öldürülmesi  

Pozitif 1 12 1 20 1 17 3 37 
Negatif 2 25 - - - - 1 13 
Nötr 5 63 4 80 5 83 4 50 
Birkaçı bir 
arada  

- - - - - - - - 

Belirsiz - - - - - - - - 
Toplam 8 100 5 100 6 100 8 100 

Muammer 
Kaddafi’nin 
Öldürülmesi 

Pozitif - - - - - - - - 
Negatif 1 14 - - 1       33 - - 
Nötr 6      86 3 100 2 67 - - 
Birkaçı bir 
arada  

- - - - - - 2 100 

Belirsiz - - - - - - - - 
Toplam 7 100 3 100 3 100 2 100 

 

Tablo 18- Gazetelerin Müslüman / Doğulu haber aktörlerinin iletilerini 

değerlendirmesi 

 

Gazetelerin, Müslüman / Doğulu haber aktörlerinin iletilerini değerlendirmesi 

irdelendiğinde; Cumhuriyet ve Yeniçağ gazetelerinin Müslüman / Doğulu haber aktörlerinin 

iletilerini nötr; Hürriyet Gazetesi’nin pozitif; Zaman Gazetesi’nin, pozitif ve nötr 

değerlendirdiğini göstermektedir. Elde edilen bulgular, gazetelerin Müslüman / Doğulu haber 

aktörlerinin iletilerini değerlendirmesine ilişkin varsayımı büyük ölçüde doğrulamaktadır.  
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Gazetelerin Türk haber 
aktörlerinin iletilerini 

değerlendirmesi 

HÜRRİYET ZAMAN CUMHURİYET YENİÇAĞ 

Sayı 
Oran 

% 
Sayı 

Oran 
% 

Sayı 
Oran 

% 
Sayı 

Oran 
% 

 
I. Körfez Savaşı 

 

Pozitif 17 40 19 66 15 79 - - 

Negatif 2 4 - - - - - - 

Nötr 21 49 9 31 4 21 - - 
Birkaçı bir 
arada  

- - - - - - - - 

Belirsiz 3 7 1 3 - - - - 

Toplam 43 100 29 100 19 100 - - 

11 Eylül 2001 Terör 
Saldırısı 

Pozitif 28 53 22 
      
46 

13 25 - - 

Negatif 5 9 - - 2 4 - - 

Nötr 19 36 26 54 37 71 - - 
Birkaçı bir 
arada  

1 2 - - - - - - 

Belirsiz - - - - - - - - 

Toplam 53 100 48 100 52 100 - - 

II. Körfez Savaşı 

Pozitif 17 46 12 46 3 14 19 68 

Negatif 6 16 3 12 2 10 2 7 

Nötr 14 38 11 42 16 76 7 25 
Birkaçı 
birada 

- - - - - - - - 

Belirsiz - - - - - - - - 

Toplam 37 100 26 100 21 100 28 100 

Saddam Hüseyin’in 
İdamı 

 

Pozitif 1 17 - - 1 25 3 60 

Negatif - - - - - - - - 

Nötr 5 83 4 
    
100 

3 75 2 40 

Birkaçı 
birarada 

- - - - - - - - 

Belirsiz  - - - - - - - - 

Toplam 6 100 4 100 4 100 5 100 
 
 

Usame Bin 
Ladin’in 

Öldürülmesi  

Pozitif - - 1 33 - - - - 
Negatif - - - - - - - - 
Nötr 2 100 2 67 2      100 6 100 
Birkaçı 
birarada 

- - - - - - - - 

Belirsiz - - - - - - - - 
Toplam 2 100 3 100 2 100 6 100 
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Muammer 
Kaddafi’nin 
Öldürülmesi  

Pozitif 2 67 2 100 - - - - 
Negatif - - - - - - - - 
Nötr 1 33 - - 3 100 2 100 
Birkaçı 
birarada 

- - - - - - - - 

Belirsiz - - - - - - - - 
Toplam 3 100 2 100 3 100 2 100 

 

Tablo 19- Gazetelerin Türk haber aktörlerinin iletilerini değerlendirmesi 

 

Gazetelerin, Türk haber aktörlerinin iletilerini değerlendirmesi irdelendiğinde; 

Cumhuriyet Gazetesi’nin Türk haber aktörlerinin iletilerini nötr; Hürriyet, Zaman ve Yeniçağ 

gazetelerinin ağırlıklı olarak pozitif değerlendirdiğini ortaya koymaktadır. Elde edilen 

bulgular, gazetelerin Türk haber aktörlerinin iletilerini değerlendirmesine ilişkin varsayımı bir 

ölçüde doğrulamaktadır.  

Niceliksel ve niteliksel analiz sonucunda elde edilen bulgular; Analitik Ampirizm 

Kuramı’nın, inceleme kapsamına alınan olaylara ilişkin haber üretim sürecinde yapıldığı 

düşünülen düşman ve dost tasarımını, basında önyargılı içerikler ve haber değerine yönelim 

çerçevesinde açıklama yetkinliği ve potansiyelinin sınırlı olduğuna ilişkin dördüncü varsayımı 

büyük ölçüde desteklemektedir.   

 

4-Sonuç 

 

İslam (Doğu) ile Hıristiyanlık (Batı) arasında bin yılı aşan bir karşılaşma kültürü 

oluşmuştur. Karşılaşma süreçleri ticarete dayalı ve barışçıl olabildiği gibi çatışmalı ve savaşçıl 

da olmuştur. Ekonomik ve siyasi nedenli çatışmalar, dinsel ve kültürel gerekçelerle 

açıklanmaya ve haklılaştırılmaya çalışılmakta ve bu süreçte siyasi ve askeri elitler ve 

bürokratlar gibi basın da önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmada gazetelerin içerik analizi 

sonucunda elde edilen ve geliştirilen varsayımları büyük ölçüde doğrulayan bulgular, İslam 

(Doğu) ile Hıristiyanlık (Batı) arasındaki real ya da yapay çatışma / düşmanlık durumları gibi 

reel ya da yapay barış / dostluk durumlarının da haberler aracılığıyla tasarlandığını ya da 

yeniden üretilerek ve taraflar kategorize edilerek, sunulduğunu göstermektedir. “Medyada 

modern savaşlar, iyi ile kötünün karşı karşıya oldukları teröre yönelik bir haçlı seferi olarak 

sunulmaktadır. Yeni bir toplum biçimlendirilmeye çalışılarak, uygarlaşmış toplumun, 
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teröristler ve kötüler tarafından tehdit edildiği öne sürülmektedir”51. Çatışmalı durumlarda 

kendi kimliğinin gerçekleştirilmesi, onaylattırılması ve kabul ettirilmesi çabaları, düşman 

imgesinin duygusal etki yaratmak amacıyla işlenmesini beraberinde getirmektedir. Bir 

toplumun tüm üyeleri, kolektif korkulara ve problemlere yönelen ortak bir düşman imgesine 

odaklanabilmekte ve böylece grup kimliği güçlendirilebilmektedir. Taraflar arasında aşılamaz 

kültürel, dinsel ve siyasal yapı farklılıkları vurgulanmakta, ifadeler içinde ikili karşıtlıklar 

kurularak, karşı taraf tehdit olarak tasarlanmakta ve düşmanlaştırılmaktadır.  

Devletler arasında sınırlı kaynakların elde edilmesi amacıyla rekabet yaratılmakta; 

düşman tarafla ilgili real ya da yapay tehditlerden söz edilmektedir. Demokrasilerde uzlaşma 

zor sağlandığı için devletler, düşman imgesi yaratarak da rıza sağlamaya çalışmaktadırlar. 

Düşman imgesi, iç politikaya yönelik olarak demokrasi dışı, demokrasi karşıtı ve anti 

demokratik kaynakları oluşturmakta, içermekte ve uzlaşmanın hammaddesi için enerji 

sağlamaktadır. Düşman imgesi, medyanın kullanılması ve rekabeti kışkırtma gibi kendi 

üretim ilkelerine tabi olmakta ve devlet şiddetini, karşı şiddet olarak meşrulaştırmaktadır52. 

Basının, politik eğilimi ve nesnel olmayan yaklaşımı, haber üretim sürecinde karşıt ya da 

düşman imgesinin üretimine etki edebildiği gibi realite de düşman imgesi tasarımlarını 

yönlendirebilmektedir53. Bazen çatışma durumlarında ilk önce karşıt veya düşman ortaya 

çıkmakta, basın karşıt ya da düşman imgesini korku, öfke ve nefret içeren iletilerle abartarak, 

yeniden üretebilmektedir. Bunun yanında basın kendi veya taraf olduğu kesimin ve dost 

tarafın argümanlarını sağlamlaştıracak ve haklılaştıracak siyasi, askeri veya uzman haber 

aktörlerinin temsiline olanak sağlamaktadır.   

Gazeteciler, çalıştıkları medya örgütünün ve bir ölçüde kendilerinin politik ve ideolojik 

yaklaşımını haberlerin içeriğine eklemleyebilmekte ve çatışma durumlarında karşıt, düşman  

ya da dost imgesinin yeniden üretilmesinde önyargılardan, dilsel formülasyonlardan, 

basmakalıp ifadelerden ve  sembollerden yararlanmaktadırlar. “Düşman yaratılırken dilsel bir 

sembol, bir üst kavram oluşturulmasına çalışılmaktadır. Bu kavram düşmanın tüm 

korkunçluğunu ve gücünü ortaya koymaktadır. Geliştirilen bu tür kavramlar arasında totaliter, 

diktatör, tiran ve despot da bulunmaktadır. Tiran ve despot kavramları, dikkati, sosyal ve 

ekonomik gerçeklerden politik alana çekmektedir”54.  Politik amaçlarla kullanılan düşman 

imgesi, bir propagandanın ürünüdür; semantik, optik ve grafiksel araçlarla, politik-ideolojik 

                                                        
51 Ingrid Hartl, Das Feindbild der Kreuzzugslyrik. Das Aufeinandertreffen von Christen und Muslimen,  Bern, 
Peter Lang AG, Internationale Verlag der Wissenschaften, 2009, s.7.  
52 Ulrich Beck, Die Erfindung des Politischen, Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1993, s.131.  
53 Füsun  Alver, a.g.e. 2006,s. 23 v.d. 
54 Herbert Marcuse, Feindanalysen, Lüneburg, Klampen Verlag, 1998, s.75.  
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karşıta karşı kendi egemenliğini meşrulaştırmayı amaçlamaktadır55. Aynı davranışta bulunan 

dost ve düşman gruplar farklı değerlendirilmektedir. Karşıtın davranışı tehdit olarak 

algılanırken, dostunki uyarı olarak nitelendirilmektedir. Düşman, dostun güvenilir düzenini 

ortadan kaldırmakta, dostun varoluşunu ve şimdisini yadsımaktadır. Can sıkan ve korkutan 

dışarıdakine karşı, içeride rahat ettiren dost bulunmaktadır. Düşman, dostun bütünleyicisidir; 

dost, düşman karşı imgesinin bir parçasıdır. Haberlerde, dost imgesi oluşturmayı amaçlayan 

siyasal, kültürel ve dinsel bezerlikler vurgulanmakta,  tarihsel kardeşlik ve dostluk ilişkilerine 

dikkat çekilmektedir.  

Düşman / dost ayrımı toplumsallaşma, politik, ekonomik ve toplumsal koşullar ve 

eğitim ve medyanın yönlendirmeleri ile öğrenilmekte ve düşman ve dost imgesi, belirli 

algılama ve eylem durumlarında güçlenmektedir. Medyanın ulusal ve uluslararası kamuoyu 

üzerindeki etkisinin farkına varılmasından bu yana politikacılar, askeri elitler ve bürokratlar, 

çatışma dönemlerinde medyayı araçsallaştırmaya çalışmakta; sıcak ya da soğuk savaş ve 

çatışmaya ilişkin haber üretimini, dolaylı ya da dolaysız baskı ve propaganda yöntemleri ile 

etkilemek için çaba göstermektedirler. Politikacıların, askeri elitlerin ve bürokratların,  

enformasyon denetiminin birincil amacı, medyada kendi grubuna ilişkin olumsuz temsillerin 

engellenmesi, kendinin ve dost olarak tasarlanan tarafın pozitif temsili ve kendi 

düşüncelerinin haber içeriğine eklemlenmesidir. Bu amaçla karşı tarafa ilişkin basmakalıp 

ifadelerin, sembollerin, önyargıların ve düşman imgesinin üretilmesi, karşı grubun değerinin 

düşürülmesi, yapılan savaşın nedenselleştirilmesi, haklılaştırılması, rıza üretimini sağlama ve 

meşrulaştırma çabaları tercih edilen yöntemler olmaktadır.  

Düşman ve dost imgesi içeren haberlerin üretiminde, basın, ticari yönelim ile haber 

değeri faktörlerinden de yararlanmakta ve önyargı üretebilmektedir. Ancak Analitik 

Ampirizm Kuramı, basında politik enformasyonun üretimi ve iletimi ile karşıt veya en aşırı 

ifadesi ile düşman imgesinin ve / veya dost tasarımının açıklanmasında yeterli olmamaktadır; 

çünkü Analitik Ampirizm Kuramının Nedensel Modeli’nde; gazeteciler, belli bir amaca 

yönelik hareket etmeyen, haberleri nesnel kriterlere göre seçen, edilgen haber ileticisi olarak 

görülmektedir. Gazetecinin haber üretim sürecini tarafsız, çalıştığı medya örgütünün sahiplik 

yapısından, ticari kaygılarından, siyasi, ekonomik ve kültürel alanlardan bağımsız olarak 

gerçekleştirdiği öngörülmekte ve bu nedenle de olayların ya da haberlerin, belirli özellikleri 

(haber faktörlerini) içerdikleri ve özelliklerin anlamı konusunda bir uzlaşma olduğu için 

                                                        
55 Günther Wagenlehner, Feindbild:Geschichte, Dokumentation, Problematik, Frankfurt am Main, Report 
Verlag, 1989, s.18. 
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medya tarafından yayınlandığı ancak gazetecinin ve medya örgütünün haber üretim sürecinde 

farklı bir amacı olmadığı ileri sürülmektedir56. Medya örgütünün sahiplik ve hiyerarşik 

yapısını, çalışma rutinlerini ve ekonomi, siyaset ve kültürel alan gibi diğer alanlarla karşılıklı  

iktidar ve bağımlılık ilişkilerini ve etkileşimini göz önünde bulundurmadığı için haber üretim 

sürecini açıklama potansiyeli sınırlı kalmaktadır. Bununla birlikte bu kuramsal perspektif 

içinde yer alan haberde önyargı çalışmaları, haber üretim sürecine basın örgütünün yayın 

kimliği ve politikasının ve politik eğiliminin etkide bulunduğu saptaması önemli olmaktadır.   

Analitik Ampirizm Kuramının Nedensel Modeli, sınırlı bir alanda geçerlilik iddiasında 

bulunabilir; çünkü seçme / eleme sürecini paranteze almakta ve medya örgütüne odaklanarak, 

medya örgütünün diğer alanlarla etkileşimini, bağımlılık ve iktidar ilişkilerini göz ardı 

etmekte ve kendi perspektifini de sınırlandırmaktadır. Bu nedenle “nesnel” haber 

faktörlerinin, kurumsal süreçlerin (gazete sahibinin ya da yazı işleri müdürünün etkisi), 

yapısal handikapların (mekan ve zaman yetersizliği), öznel kriterlerin (değerler sistemi ya da 

düşünceler) ve diğer alanlarla etkileşimin ve bağımlılık ilişkilerinin, gazetecileri haber üretim 

sürecinde yönlendirip, yönlendirmediği ve potansiyel etki büyüklüklerinin birbirleriyle nasıl 

bir ilişki içinde bulundukları sorusunu yanıtlayamamaktadır57. Bu çerçevede Entegratif Sosyal 

Kuramların58 medya örgütünün etkileşime ve bağımlılığa dayalı karmaşık ilişkilerini ve haber 

üretim sürecini açıklama potansiyelinin daha yüksek olduğu düşünülmektedir.    

Basında oluşturulan düşman ve dost imgeleri, toplumu önemli ve real problemlerden 

uzaklaştırmak, kamuoyunu manipüle etmek, silahlanmayı ve savaşı haklılaştırmak, 

nedenselleştirmek ve meşrulaştırmak için bilinçli olarak tasarlanabilmektedir. Real ve yapay 

düşman ve dost imgelerinin tasarımının yapılmaması ya da olumsuz etkilerinden korunulması 

ise, tarihi ve yaşanılan anı olabildiğince realiteye uygun olarak doğru ve iyi kavrayan ve 

yorumlayabilen bilinçli bir toplumu oluşturabilecek ekonomik, siyasi ve kültürel yapının 

gerçekleştirilebilmesine bağlıdır.  
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SOSYAL PAYLAŞIM SİTELERİ VE ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ 
 

Nebahat Akgün Çomak*, Elgiz Yılmaz**, Semahat Acar*** 
                                                                
Özet: 

Günümüz dünyasının en büyük paylaşım ağlarından biri olan Facebook 11-12 yaş altı 

çocuklarını, güvenlik açısından büyük bir tehlike ile karşı karşıya getirmektedir. Dolayısıyla 

da Facebook’ da üyelik herkese açık olduğundan, Facebook’un bir çok güvenlik ve gizliliğine 

ilişkin bilgi sahibi olmayan her yaştan çocuklar, üyelik yapabilmektedirler. Facebook’u 

kullanan çocukların, Facebook’u güvenli buluyorlar mı, kendilerini bekleyen tehlikeleri  

biliyorlar mı ve gizlilik kurallarından haberdarlar mı? Sorunsalları  bağlamında, Bahçeşehir 

Koleji (Yalova) 6.sınıfından, 11 yaşındaki Eda Nur Akgün, dört senedir, Facebook kullanıcısı 

olarak, kendi sınıfı (araştırmaya katılan sınıfın tamamı Facebook sosyal paylaşım sitesini 

kullanıyor) ile çocuk kimlikli ve grup odaklı, yüz yüze, karşılıklı ve etkileşimli bir iletişim 

yoluyla yanıtlar ortaya konulmaya çalışılacaktır.                                           

Anahtar Sözcükler: Facebook, Çocuklar, Güvenlik 

 

GİRİŞ: 

Dünyanın en büyük sosyal paylaşım ağlarından biri olan Facebook kullanım yaşının düşmesi 

nedeniyle, Bahçeşehir Koleji (Yalova) 6.Sınıf öğrencileri ile yapılan yüz yüze derinlemesine 

görüşme sırasında, çocuklara 12 soru yöneltilmiştir.  

Sorular: 

1.Facebook sitesine üye misin? 

2.Üye isen, kaç yaşında üye oldun? 

3.Kaç saat ayırıyorsun, hafta içi ya da hafta sonu? 

4.Facebook’u neden kullanıyorsun? 

5.Facebook’ta neler yapıyorsun? 

6.Facebook’u güvenli buluyor musun? 

7.Seni bekleyen tehlikelerden haberdar mısın? 

8.Facebook’ta, kendi kimliğinle mi yoksa başka bir kimlikle mi yer alıyorsun? 

9.Yaşına uygun olmayan bilgi ve içerikle karşılaşıyor musun? 

10.Gizlilik kurallarını biliyor musun? 

11.Gelen, tanımadığınız kişilerin arkadaşlık teklifini kabul ediyor musun? 

12.Tanımadığınız bir kişiden ileti aldığında yanıt veriyor musun? 
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Kocaeli Üniversitesi, Sınıf Öğretmenliği’nden, Bahar Özel öğrencilere soruları yönelterek, 

yüz yüze, karşılıklı ve etkileşimli bir iletişim yoluyla yanıtlar aramaya çalışmıştır. Ayrıca, 

çekim yaparak sunumda gösterilmiştir. Çalışmada, her bir öğrenciyle görüşme sonunda bir 

değerlendirme yapılmıştır ve  bu bağlamda da genel bir değerlendirme sonucuna gidilmiştir. 

GÖRÜŞME: 

Eda Nur AKGÜN  (11 yaşında) 

1.Facebook sitesine üye misin? 

Evet. 

2.Üye isen, kaç yaşında üye oldun? 

7-8 yaşında üye oldum. 

3.Kaç saat ayırıyorsun, hafta içi ya da hafta sonu? 

Haftada yarım saat ya da bir saat. Hafta sonu 1,5 ya da 2 saat.  

4.Facebook’u neden kullanıyorsun? 

Herkesin Facebook’u olduğu için. Ayrıca arkadaşlarımla konuşmak için. 

5.Facebook’ta neler yapıyorsun? 

Oyun oynuyorum, haberlere bakıyorum, arkadaşlarımla konuşuyorum. 

6.Facebook’u güvenli buluyor musun? 

Hayır, bulmuyorum. 

7.Seni bekleyen tehlikelerden haberdar mısın? 

Evet, haberdarım. 

8.Facebook’ta, kendi kimliğinle mi yoksa başka bir kimlikle mi yer alıyorsun? 

Kendi kimliğim. 

9.Yaşına uygun olmayan bilgi ve içerikle karşılaşıyor musun? 

Bazen. 

10.Gizlilik kurallarını biliyor musun? 

Evet, biliyorum. 

11.Gelen, tanımadığınız kişilerin arkadaşlık teklifini kabul ediyor musun? 

Hayır, etmiyorum. 

12.Tanımadığınız bir kişiden ileti aldığında yanıt veriyor musun? 

Hayır, yanıt vermiyorum. 

Değerlendirme: Sorunsallarımız bağlamında; Facebook’u güvenli buluyor musun ? sorusuna 
“hayır bulmuyorum”  Seni bekleyen tehlikelerden haberdar mısın?  sorusuna “evet, 
haberdarım”  gizlilik kurallarını biliyor musun?  sorusuna  da “evet, biliyorum” yanıtını 
vermiştir.  
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Ilgın Su AKDENİZ  (11 Yaşında) 

1.Facebook sitesine üye misin? 

Evet. 

2.Üye isen, kaç yaşında üye oldun? 

8 Yaşında üye oldum. 

3.Kaç saat ayırıyorsun, hafta içi ya da hafta sonu? 

Hafta içi her gün en fazla 1 saat. Hafta sonu her gün en fazla 2-3 saat. 

4.Facebook’u neden kullanıyorsun? 

Çünkü arkadaşlarımın ne paylaştığını merak ediyorum. Bazen bilmediğim şeyleri 
öğreniyorum. 

5.Facebook’ta neler yapıyorsun? 

Paylaşımlara bakıyorum, çok az arkadaşlarımla sohbet ediyor ve ilgilendiğim dalların 
Facebook’taki sayfalarına bakıp bilgi öğreniyorum. 

6.Facebook’u güvenli buluyor musun? 

Evet. 

7.Seni bekleyen tehlikelerden haberdar mısın? 

Evet. 

8.Facebook’ta, kendi kimliğinle mi yoksa başka bir kimlikle mi yer alıyorsun? 

Kendi kimliğimle yer alıyorum. 

9.Yaşına uygun olmayan bilgi ve içerikle karşılaşıyor musun? 

Hayır. 

10.Gizlilik kurallarını biliyor musun? 

Evet. 

11.Gelen, tanımadığınız kişilerin arkadaşlık teklifini kabul ediyor musun? 

Hayır. 

12.Tanımadığınız bir kişiden ileti aldığında yanıt veriyor musun? 

Hayır. 

Değerlendirme: Sorunsallarımız bağlamında; Facebook’u güvenli buluyor musun? sorusuna 
“evet”  Seni bekleyen tehlikelerden haberdar mısın? sorusuna “evet” ve gizlilik kurallarını 
biliyor musun?  sorusuna “evet” yanıtını vermiştir. 

 

Berfin Su FİLİZ  (11 Yaşında) 

1.Facebook sitesine üye misin? 

Evet. 

2.Üye isen, kaç yaşında üye oldun? 

9 Yaşında. 
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3.Kaç saat ayırıyorsun, hafta içi ya da hafta sonu? 

Hafta içi en fazla yarım saat ama hafta sonu en fazla 2 saat. 

4.Facebook’u neden kullanıyorsun? 

Arkadaşımla daha sık görüşebilmek için. 

5.Facebook’ta neler yapıyorsun? 

Oyun oynayıp arkadaşımla görüşüyorum. 

6.Facebook’u güvenli buluyor musun? 

Evet. 

7.Seni bekleyen tehlikelerden haberdar mısın? 

Evet. 

8.Facebook’ta, kendi kimliğinle mi yoksa başka bir kimlikle mi yer alıyorsun? 

Kendi kimliğimle. 

9.Yaşına uygun olmayan bilgi ve içerikle karşılaşıyor musun? 

Hayır. 

10.Gizlilik kurallarını biliyor musun? 

Evet. 

11.Gelen, tanımadığınız kişilerin arkadaşlık teklifini kabul ediyor musun? 

Hayır. 

12.Tanımadığınız bir kişiden ileti aldığında yanıt veriyor musun? 

Hayır, hiç gelmedi ancak gelirse yanıt vermem. 

Değerlendirme: Sorunsallarımız bağlamında; Facebook’u güvenli buluyor musun?  sorusuna  
“evet” Seni bekleyen tehlikelerden haberdar mısın?  sorusuna “evet” ve gizlilik kurallarını 
biliyor musun? sorusuna da “evet” yanıtını vermiştir. 

 

Filiz Aleyna LİMON ( 12 Yaşında) 

1.Facebook sitesine üye misin? 

Evet. 

2.Üye isen, kaç yaşında üye oldun? 

9-10 Yaşında. 

3.Kaç saat ayırıyorsun, hafta içi ya da hafta sonu? 

Hafta içi günde 5-10 dakika, hafta sonu günde 10 dakika ya da daha az. 

4.Facebook’u neden kullanıyorsun? 

Arkadaşlarımla ve tanıdıklarımla mesajlaşmak ve bilgileri öğrenmek için. 

5.Facebook’ta neler yapıyorsun? 

Bazı sitelere bakıyorum, arkadaşlarımla sohbet ediyorum. Oyun oynamıyorum. 

6.Facebook’u güvenli buluyor musun? 
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Evet bazen. 

7.Seni bekleyen tehlikelerden haberdar mısın? 

Hayır. 

8.Facebook’ta, kendi kimliğinle mi yoksa başka bir kimlikle mi yer alıyorsun? 

Kendi kimliğimle yer alıyorum. 

9.Yaşına uygun olmayan bilgi ve içerikle karşılaşıyor musun? 

Hayır. 

10.Gizlilik kurallarını biliyor musun? 

Evet. 

11.Gelen, tanımadığınız kişilerin arkadaşlık teklifini kabul ediyor musun? 

Hayır. 

12.Tanımadığınız bir kişiden ileti aldığında yanıt veriyor musun? 

Hayır. 

Değerlendirme: Sorunsallarımız bağlamında; Facebook’u güvenli buluyor musun? sorusuna 
“evet, bazen” Seni bekleyen tehlikelerden haberdar mısın? sorusuna “hayır” ve Gizlilik 
kurallarını biliyor musun? sorusuna da “evet” yanıtını vermiştir. 

 

Delfin Naz KORAY (11 Yaşında) 

1.Facebook sitesine üye misin? 

Evet. 

2.Üye isen, kaç yaşında üye oldun? 

8 Yaşında. 

3.Kaç saat ayırıyorsun, hafta içi ya da hafta sonu? 

Hafta içi yarım ya da 1 saat, hafta sonu yarım ya da 1 saat. 

4.Facebook’u neden kullanıyorsun? 

Mesajlaşmak ve arkadaşlarımdan haber almak için. 

5.Facebook’ta neler yapıyorsun? 

Haberlere bakıyorum ve mesajlaşıyorum. 

6.Facebook’u güvenli buluyor musun? 

Evet. 

7.Seni bekleyen tehlikelerden haberdar mısın? 

Evet. 

8.Facebook’ta, kendi kimliğinle mi yoksa başka bir kimlikle mi yer alıyorsun? 

Kendi kimliğimle. 

9.Yaşına uygun olmayan bilgi ve içerikle karşılaşıyor musun? 

Hayır. 
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10.Gizlilik kurallarını biliyor musun? 

Evet. 

11.Gelen, tanımadığınız kişilerin arkadaşlık teklifini kabul ediyor musun? 

Hayır. 

12.Tanımadığınız bir kişiden ileti aldığında yanıt veriyor musun? 

Hayır. 

Değerlendirme: Sorunsallarımız bağlamında; Facebook’u güvenli buluyor musun? sorusuna 
“evet” Seni bekleyen tehlikelerden haberdar mısın? sorusuna ”evet” ve Gizlilik kurallarını 
biliyor musun? sorusuna da “evet” yanıtını vermiştir. 

 

Eren Can POLAT  (11 Yaşında) 

1.Facebook sitesine üye misin? 

Evet. 

2.Üye isen, kaç yaşında üye oldun? 

7 Yaşında. 

3.Kaç saat ayırıyorsun, hafta içi ya da hafta sonu? 

1-2 Dakika. 

4.Facebook’u neden kullanıyorsun? 

Arkadaşlarımla haberleşmek için. 

5.Facebook’ta neler yapıyorsun? 

Arkadaşlarıma mesaj atıyorum. 

6.Facebook’u güvenli buluyor musun? 

Hayır. 

7.Seni bekleyen tehlikelerden haberdar mısın? 

Evet. 

8.Facebook’ta, kendi kimliğinle mi yoksa başka bir kimlikle mi yer alıyorsun? 

Kendi kimliğimle. 

9.Yaşına uygun olmayan bilgi ve içerikle karşılaşıyor musun? 

Hayır. 

10.Gizlilik kurallarını biliyor musun? 

Evet. 

11.Gelen, tanımadığınız kişilerin arkadaşlık teklifini kabul ediyor musun? 

Kabul etmiyorum. 

12.Tanımadığınız bir kişiden ileti aldığında yanıt veriyor musun? 

Hayır. 
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Değerlendirme: Sorunsallarımız bağlamında; Facebook’u güvenli buluyor musun? sorusuna 
“hayır” Seni bekleyen tehlikelerden haberdar mısın?  sorusuna “evet” ve Gizlilik kurallarını 
biliyor musun? sorusuna da “evet” yanıtını vermiştir. 

 

Umut   CEVRİ  ( 10 Yaşında) 

1.Facebook sitesine üye misin? 

Evet. 

2.Üye isen, kaç yaşında üye oldun? 

9 Yaşında. 

3.Kaç saat ayırıyorsun, hafta içi ya da hafta sonu? 

Hafta sonu yarım saat. 

4.Facebook’u neden kullanıyorsun? 

Okul dışında da arkadaşlarımla haberleşmek ve oyun oynamak için. 

5.Facebook’ta neler yapıyorsun? 

Oyun oynuyorum, paylaşımlarıma bakıyorum ve arkadaşlarımla mesajlaşıyorum. 

6.Facebook’u güvenli buluyor musun? 

Evet. 

7.Seni bekleyen tehlikelerden haberdar mısın? 

Evet. 

8.Facebook’ta, kendi kimliğinle mi yoksa başka bir kimlikle mi yer alıyorsun? 

Kendi kimliğimle. 

9.Yaşına uygun olmayan bilgi ve içerikle karşılaşıyor musun? 

Çoğu zaman evet. 

10.Gizlilik kurallarını biliyor musun? 

Evet. 

11.Gelen, tanımadığınız kişilerin arkadaşlık teklifini kabul ediyor musun? 

Hayır, kabul etmiyorum. 

12.Tanımadığınız bir kişiden ileti aldığında yanıt veriyor musun? 

Hayır, yanıt vermiyorum. 

Değerlendirme: Sorunsallarımız bağlamında; Facebook’u güvenli buluyor musun? sorusuna 
“evet” Seni bekleyen tehlikelerden haberdar mısın? sorusuna “evet” ve Gizlilik kurallarını 
biliyor musun? sorusuna da “evet” yanıtını vermiştir. 

 

Burcu Hazal ÖZDİL ( 11 Yaşında) 

1.Facebook sitesine üye misin? 

Evet. 
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2.Üye isen, kaç yaşında üye oldun? 

9 Yaşında. 

3.Kaç saat ayırıyorsun, hafta içi ya da hafta sonu? 

Hafta sonu 1 saat. 

4.Facebook’u neden kullanıyorsun? 

Arkadaşlarımla görüşmek için. 

5.Facebook’ta neler yapıyorsun? 

Arkadaşlarımla konuşuyorum. 

6.Facebook’u güvenli buluyor musun? 

Evet. 

7.Seni bekleyen tehlikelerden haberdar mısın? 

Evet. 

8.Facebook’ta, kendi kimliğinle mi yoksa başka bir kimlikle mi yer alıyorsun? 

Başka kimlikle. 

9.Yaşına uygun olmayan bilgi ve içerikle karşılaşıyor musun? 

Hayır. 

10.Gizlilik kurallarını biliyor musun? 

Evet. 

11.Gelen, tanımadığınız kişilerin arkadaşlık teklifini kabul ediyor musun? 

Hayır. 

12.Tanımadığınız bir kişiden ileti aldığında yanıt veriyor musun? 

Hayır. 

Değerlendirme: Sorunsallarımız bağlamında; Facebook’u güvenli buluyor musun? sorusuna 
“evet” Seni bekleyen tehlikelerden haberdar mısın? sorusuna “evet” ve Gizlilik kurallarını 
biliyor musun? sorusuna da “evet” yanıtını vermiştir. 

 

Haluk Cem BABACAN ( 12 Yaşında) 

1.Facebook sitesine üye misin? 

Evet üyeyim. 

2.Üye isen, kaç yaşında üye oldun? 

7 Yaşında üye oldum. 

3.Kaç saat ayırıyorsun, hafta içi ya da hafta sonu? 

Hafta içi yarım saat, hafta sonu 2 saat. 

4.Facebook’u neden kullanıyorsun? 

Arkadaşlarımla iletişim kurabilmek için. 

5.Facebook’ta neler yapıyorsun? 
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Sayfalara, paylaşımlara bakıyorum, arkadaşlarımla mesajlaşıyorum. 

6.Facebook’u güvenli buluyor musun? 

Orta. 

7.Seni bekleyen tehlikelerden haberdar mısın? 

Hayır. 

8.Facebook’ta, kendi kimliğinle mi yoksa başka bir kimlikle mi yer alıyorsun? 

Kendi kimliğim ile. 

9.Yaşına uygun olmayan bilgi ve içerikle karşılaşıyor musun? 

Çok az. 

10.Gizlilik kurallarını biliyor musun? 

Okumadım. 

11.Gelen, tanımadığınız kişilerin arkadaşlık teklifini kabul ediyor musun? 

Hayır. 

12.Tanımadığınız bir kişiden ileti aldığında yanıt veriyor musun? 

Hayır. 

Değerlendirme: Sorunsallarımız bağlamında; Facebook’u güvenli buluyor musun? sorusuna 
“orta” Seni bekleyen tehlikelerden haberdar mısın? sorusuna “hayır” ve Gizlilik kurallarını 
biliyor musun? sorusuna da “okumadım” yanıtını vermiştir. 

 

Denizalp SAYAR  ( 12 Yaşında) 

1.Facebook sitesine üye misin? 

Evet. 

2.Üye isen, kaç yaşında üye oldun? 

10 Yaşımda. 

3.Kaç saat ayırıyorsun, hafta içi ya da hafta sonu? 

Hafta sonu istediğim kadar, hafta içi girmiyorum. 

4.Facebook’u neden kullanıyorsun? 

Arkadaşlarımdan haberdar olmak için, mesajlaşmak için kullanıyorum. 

5.Facebook’ta neler yapıyorsun? 

Mesajlaşıp, bakıyorum. 

6.Facebook’u güvenli buluyor musun? 

Çok olmasa da evet. 

7.Seni bekleyen tehlikelerden haberdar mısın? 

Evet haberdarım. 

8.Facebook’ta, kendi kimliğinle mi yoksa başka bir kimlikle mi yer alıyorsun? 

Kendi kimliğimle kullanıyorum. 
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9.Yaşına uygun olmayan bilgi ve içerikle karşılaşıyor musun? 

Hayır, hiç karşılaşmadım. 

10.Gizlilik kurallarını biliyor musun? 

Evet. 

11.Gelen, tanımadığınız kişilerin arkadaşlık teklifini kabul ediyor musun? 

Hayır, kabul etmiyorum. 

12.Tanımadığınız bir kişiden ileti aldığında yanıt veriyor musun? 

Hayır, asla yapmadım. 

Değerlendirme: Sorunsallarımız bağlamında; Facebook’u güvenli buluyor musun? sorusuna 
“çok olmasa da evet” Seni bekleyen tehlikelerden haberdar mısın? sorusuna “evet, 
haberdarım” ve Gizlilik kurallarını biliyor musun? sorusuna da “evet” yanıtını vermiştir. 

 

Simge ZENGİN  ( 12 Yaşında) 

1.Facebook sitesine üye misin? 

Evet. 

2.Üye isen, kaç yaşında üye oldun? 

10 Yaşımda. 

3.Kaç saat ayırıyorsun, hafta içi ya da hafta sonu? 

1 Saat. 

4.Facebook’u neden kullanıyorsun? 

Herkes  olduğu için. 

5.Facebook’ta neler yapıyorsun? 

Oyun ve birkaç resim yayınlıyorum.  

6.Facebook’u güvenli buluyor musun? 

Evet. 

7.Seni bekleyen tehlikelerden haberdar mısın? 

Hayır. 

8.Facebook’ta, kendi kimliğinle mi yoksa başka bir kimlikle mi yer alıyorsun? 

Kendi kimliğimle yer alıyorum. 

9.Yaşına uygun olmayan bilgi ve içerikle karşılaşıyor musun? 

Bazen. 

10.Gizlilik kurallarını biliyor musun? 

Hayır. 

11.Gelen, tanımadığınız kişilerin arkadaşlık teklifini kabul ediyor musun? 

Hayır. 

12.Tanımadığınız bir kişiden ileti aldığında yanıt veriyor musun? 
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Hayır. 

Değerlendirme: Sorunsallarımız bağlamında; Facebook’u güvenli buluyor musun? sorusuna 
“evet” Seni bekleyen tehlikelerden haberdar mısın? sorusuna “hayır” ve Gizlilik kurallarını 
biliyor musun? sorusuna da “hayır” yanıtını vermiştir. 

 

Aziz Can GÜLEÇ ( 11 Yaşında) 

1.Facebook sitesine üye misin? 

Evet. 

2.Üye isen, kaç yaşında üye oldun? 

7 Yaşımdan beri kullanıyorum. 1 Sınıfa gidiyordum. 

3.Kaç saat ayırıyorsun, hafta içi ya da hafta sonu? 

 En az 2 saat. 

4.Facebook’u neden kullanıyorsun? 

Ablamla ve arkadaşlarımla mesajlaşmak ve konuşmak için. 

5.Facebook’ta neler yapıyorsun? 

Troll’le bakıyorum. 

6.Facebook’u güvenli buluyor musun? 

Güvenli buluyorum. 

7.Seni bekleyen tehlikelerden haberdar mısın? 

Hayır olamaz, onların hepsi anne uydurması. Bir tehlike yok. 

8.Facebook’ta, kendi kimliğinle mi yoksa başka bir kimlikle mi yer alıyorsun? 

Yaşımı büyük gösterdim. Ben doğum tarihimi 1958 yaptım. 

9.Yaşına uygun olmayan bilgi ve içerikle karşılaşıyor musun? 

Yaşıma hiçbir şey uygun değil. 

10.Gizlilik kurallarını biliyor musun? 

Öyle bir şey yok. 

11.Gelen, tanımadığınız kişilerin arkadaşlık teklifini kabul ediyor musun? 

Evet, bir şey olmuyor. 

12.Tanımadığınız bir kişiden ileti aldığında yanıt veriyor musun? 

Aslında çok yok. 

Değerlendirme: Sorunsallarımız bağlamında; Facebook’u güvenli buluyor musun? sorusuna 
“evet” Seni bekleyen tehlikelerden haberdar mısın? sorusuna “ne tehlikesi” ve Gizlilik 
kurallarını biliyor musun? sorusuna da “öyle bir şey yok” yanıtını vermiştir. 

 

Metin Umut ÖZAY ( 11 Yaşında ) 

1.Facebook sitesine üye misin? 
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Evet. 

2.Üye isen, kaç yaşında üye oldun? 

7 Yaşında. 

3.Kaç saat ayırıyorsun, hafta içi ya da hafta sonu? 

3 saat. 

4.Facebook’u neden kullanıyorsun? 

Oyun için. 

5.Facebook’ta neler yapıyorsun? 

Oyun. 

6.Facebook’u güvenli buluyor musun? 

Evet. 

7.Seni bekleyen tehlikelerden haberdar mısın? 

Yok. 

8.Facebook’ta, kendi kimliğinle mi yoksa başka bir kimlikle mi yer alıyorsun? 

Kendimin. 

9.Yaşına uygun olmayan bilgi ve içerikle karşılaşıyor musun? 

Yok. 

10.Gizlilik kurallarını biliyor musun? 

Evet. 

11.Gelen, tanımadığınız kişilerin arkadaşlık teklifini kabul ediyor musun? 

Evet. Ben görüşüyorum. Hatta 60 yaşında bir emekli öğretmenle görüşüyorum. İyi 
anlaşıyorum ve görüntülü konuşuyorum. 

12.Tanımadığınız bir kişiden ileti aldığında yanıt veriyor musun? 

Evet. 

Değerlendirme: Sorunsallarımız bağlamında; Facebook’u güvenli buluyor musun? sorusuna 
“evet”  Seni bekleyen tehlikelerden haberdar mısın? sorusuna “yok” ve Gizlilik kurallarını 
biliyor musun? sorusuna da “evet” yanıtını vermiştir. 

 

Ayşenur ÇAKIR ( 11 Yaşında) 

1.Facebook sitesine üye misin? 

Evet. 

2.Üye isen, kaç yaşında üye oldun? 

5 Yaşında. 

3.Kaç saat ayırıyorsun, hafta içi ya da hafta sonu? 

Hafta sonu 2 saat, hafta içi toplam 4 saat. 

4.Facebook’u neden kullanıyorsun? 
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Oyun oynamak ve arkadaşlarım ile konuşabilmek için. 

5.Facebook’ta neler yapıyorsun? 

Oyun oynuyor ve sohbet ediyorum. 

6.Facebook’u güvenli buluyor musun? 

Orta düzey olarak. 

7.Seni bekleyen tehlikelerden haberdar mısın? 

Evet. 

8.Facebook’ta, kendi kimliğinle mi yoksa başka bir kimlikle mi yer alıyorsun? 

Kendi kimliğimle çünkü gerçek kimliğimi kullanmam şart. 

9.Yaşına uygun olmayan bilgi ve içerikle karşılaşıyor musun? 

Bazen, onları da sayfamdan siliyorum. 

10.Gizlilik kurallarını biliyor musun? 

Evet. 

11.Gelen, tanımadığınız kişilerin arkadaşlık teklifini kabul ediyor musun? 

Hayır. 

12.Tanımadığınız bir kişiden ileti aldığında yanıt veriyor musun? 

Hayır, engelliyorum. 

Değerlendirme: Sorunsallarımız bağlamında; Facebook’u güvenli buluyor musun? sorusuna 
“orta düzey olarak” Seni bekleyen tehlikelerden haberdar mısın? sorusuna “evet” ve Gizlilik 
kurallarını biliyor musun? sorusuna da “evet” yanıtını vermiştir. 

 

Alper ÇEKİNMEZ  ( 12 Yaşında) 

1.Facebook sitesine üye misin? 

Evet. 

2.Üye isen, kaç yaşında üye oldun? 

Bir kaç ay önce. 

3.Kaç saat ayırıyorsun, hafta içi ya da hafta sonu? 

Hafta sonu yaklaşık 1 saat. 

4.Facebook’u neden kullanıyorsun? 

Arkadaşlarımla oyun oynamak için. 

5.Facebook’ta neler yapıyorsun? 

Arkadaşlarımla konuşuyorum. Ben YouTube’den bazı videoları Facebook üzerinden 
izliyorum. 

6.Facebook’u güvenli buluyor musun? 

Evet. 

7.Seni bekleyen tehlikelerden haberdar mısın? 
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Evet. 

8.Facebook’ta, kendi kimliğinle mi yoksa başka bir kimlikle mi yer alıyorsun? 

Evet. 

9.Yaşına uygun olmayan bilgi ve içerikle karşılaşıyor musun? 

Hayır. 

10.Gizlilik kurallarını biliyor musun? 

Evet. 

11.Gelen, tanımadığınız kişilerin arkadaşlık teklifini kabul ediyor musun? 

Hayır. 

12.Tanımadığınız bir kişiden ileti aldığında yanıt veriyor musun? 

Hayır. 

Değerlendirme: Sorunsallarımız bağlamında; Facebook’u güvenli buluyor musun? sorusuna 
“evet” Seni bekleyen tehlikelerden haberdar mısın? sorusuna “evet” ve Gizlilik kurallarını 
biliyor musun? sorusuna da “evet” yanıtını vermiştir. 

 

Beste SERİN ( 11 Yaşında) 

1.Facebook sitesine üye misin? 

Hayır, değilim. 

2.Üye isen, kaç yaşında üye oldun? 

3.Kaç saat ayırıyorsun, hafta içi ya da hafta sonu? 

4.Facebook’u neden kullanıyorsun? 

5.Facebook’ta neler yapıyorsun? 

6.Facebook’u güvenli buluyor musun? 

7.Seni bekleyen tehlikelerden haberdar mısın? 

8.Facebook’ta, kendi kimliğinle mi yoksa başka bir kimlikle mi yer alıyorsun? 

9.Yaşına uygun olmayan bilgi ve içerikle karşılaşıyor musun? 

10.Gizlilik kurallarını biliyor musun? 

11.Gelen, tanımadığınız kişilerin arkadaşlık teklifini kabul ediyor musun? 

12.Tanımadığınız bir kişiden ileti aldığınızda yanıt veriyor musun? 

Değerlendirme: Facebook’a üye değil. 

 

Ilgaz ÖZDEMİR ( 11 Yaşında) 

1.Facebook sitesine üye misin? 

Evet. 

2.Üye isen, kaç yaşında üye oldun? 

1.Sınıf. 
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3.Kaç saat ayırıyorsun, hafta içi ya da hafta sonu? 

Hafta içi pek girmem, hafta sonu 30 dakika- 1 saat. 

4.Facebook’u neden kullanıyorsun? 

Canım sıkılınca can sıkıntısını gidermek için, arkadaşlarımla konuşmak, eğlenmek için. 

5.Facebook’ta neler yapıyorsun? 

Siteleri (sayfaları) geziyorum, mesajlaşıyorum (arkadaşlarımla). 

6.Facebook’u güvenli buluyor musun? 

Yani, evet. 

7.Seni bekleyen tehlikelerden haberdar mısın? 

Genelde. 

8.Facebook’ta, kendi kimliğinle mi yoksa başka bir kimlikle mi yer alıyorsun? 

Kendi kimliğim. 

9.Yaşına uygun olmayan bilgi ve içerikle karşılaşıyor musun? 

Hayır. 

10.Gizlilik kurallarını biliyor musun? 

Evet, yani. 

11.Gelen, tanımadığınız kişilerin arkadaşlık teklifini kabul ediyor musun? 

Hayır. 

12.Tanımadığınız bir kişiden ileti aldığınızda yanıt veriyor musun? 

Hayır. 

Değerlendirme: Sorunsallarımız bağlamında; Facebook’u güvenli buluyor musun? sorusuna 
“yani, evet”  Seni bekleyen tehlikelerden haberdar mısın? sorusuna “genelde” ve Gizlilik 
kurallarını biliyor musun? sorusuna da “evet, yani” yanıtını vermiştir. 

 

M. Tarık GÜNEŞ ( 11 Yaşında) 

1.Facebook sitesine üye misin? 

Evet. 

2.Üye isen, kaç yaşında üye oldun? 

 7 Yaşında. 

3.Kaç saat ayırıyorsun, hafta içi ya da hafta sonu? 

Hafta içi hiç, hafta sonu 15 dakika. 

4.Facebook’u neden kullanıyorsun? 

Oyun oynamak. 

5.Facebook’ta neler yapıyorsun? 

Oynuyorum. 

6.Facebook’u güvenli buluyor musun? 
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Evet. 

7.Seni bekleyen tehlikelerden haberdar mısın? 

Evet, çünkü birkaç kez oldu. 

8.Facebook’ta, kendi kimliğinle mi yoksa başka bir kimlikle mi yer alıyorsun? 

Kendi kimliğimle. 

9.Yaşına uygun olmayan bilgi ve içerikle karşılaşıyor musun? 

Hayır. 

10.Gizlilik kurallarını biliyor musun? 

Evet. 

11.Gelen, tanımadığınız kişilerin arkadaşlık teklifini kabul ediyor musun? 

Hayır. 

12.Tanımadığınız bir kişiden ileti aldığınızda yanıt veriyor musun? 

Hayır. 

Değerlendirme: Sorunsallarımız bağlamında; Facebook’u güvenli buluyor musun? sorusuna 
“evet” Seni bekleyen tehlikelerden haberdar mısın? sorusuna “evet, çünkü bir kaç kez oldu” 
ve Gizlilik kurallarını biliyor musun? sorusuna da “evet” yanıtını vermiştir. 

 

Orhan Berkay BİLDİK ( 11 Yaşında) 

1.Facebook sitesine üye misin? 

Evet. 

2.Üye isen, kaç yaşında üye oldun? 

11 Yaşında. 

3.Kaç saat ayırıyorsun, hafta içi ya da hafta sonu? 

Hafta içi değil hafta sonu 30 dakika. 

4.Facebook’u neden kullanıyorsun? 

Canım sıkılıyor, oyun oynuyorum. 

5.Facebook’ta neler yapıyorsun? 

Oyun oynuyorum, video izliyorum. 

6.Facebook’u güvenli buluyor musun? 

Hayır. 

7.Seni bekleyen tehlikelerden haberdar mısın? 

Bilmiyorum. 

8.Facebook’ta, kendi kimliğinle mi yoksa başka bir kimlikle mi yer alıyorsun? 

Kendimin. 

9.Yaşına uygun olmayan bilgi ve içerikle karşılaşıyor musun? 

Evet, kabul etmiyorum. 
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10.Gizlilik kurallarını biliyor musun? 

Az. 

11.Gelen, tanımadığınız kişilerin arkadaşlık teklifini kabul ediyor musun? 

Hayır. 

12.Tanımadığınız bir kişiden ileti aldığınızda yanıt veriyor musun? 

Hayır. 

Değerlendirme: Sorunsallarımız bağlamında; Facebook’u güvenli buluyor musun? sorusuna 
“hayır” Seni bekleyen tehlikelerden haberdar mısın? sorusuna “bilmiyorum” ve Gizlilik 
kurallarını biliyor musun? sorusuna da “az” yanıtını vermiştir. 

 

Özgün DEĞİRMENCİ   ( 11 Yaşında) 

1.Facebook sitesine üye misin? 

Evet. 

2.Üye isen, kaç yaşında üye oldun? 

5 Yaşında. 

3.Kaç saat ayırıyorsun, hafta içi ya da hafta sonu? 

1 veya 2 saat. 

4.Facebook’u neden kullanıyorsun? 

Mesajlaşmak ve okul hakkında bilgi almak için. 

5.Facebook’ta neler yapıyorsun? 

Oyun oynuyorum ve mesajlaşıyorum. 

6.Facebook’u güvenli buluyor musun? 

Çok değil. 

7.Seni bekleyen tehlikelerden haberdar mısın? 

Evet. 

8.Facebook’ta, kendi kimliğinle mi yoksa başka bir kimlikle mi yer alıyorsun? 

Kendi kimliğimle. 

9.Yaşına uygun olmayan bilgi ve içerikle karşılaşıyor musun? 

Hayır. 

10.Gizlilik kurallarını biliyor musun? 

Evet. 

11.Gelen, tanımadığınız kişilerin arkadaşlık teklifini kabul ediyor musun? 

Hayır. Benim yabancı arkadaşlarım var. Oyunlar oynuyoruz. Oyundaki davranışlarından iyi 
biri olduğunu düşünüyorum.  

12.Tanımadığınız bir kişiden ileti aldığınızda yanıt veriyor musun? 

Hayır. 
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Değerlendirme: Sorunsallarımız bağlamında; Facebook’u güvenli buluyor musun? sorusuna 
“çok değil” Seni bekleyen tehlikelerden haberdar mısın? sorusuna “evet” ve Gizlilik 
kurallarını biliyor musun? sorusuna da “evet” yanıtını vermiştir. 

 

Şevval AKIN ( 12 Yaşında) 

1.Facebook sitesine üye misin? 

Hayır, değilim çünkü annem izin vermiyor ve Facebook’ta geçireceğim zamanı ders 
çalışmakla geçirmemi söylüyor. Annem izin verse de tek görüştüğüm kişiler arkadaşlarım 
olurdu. Onlarla da burada konuşuyorum. 

2.Üye isen, kaç yaşında üye oldun? 

3.Kaç saat ayırıyorsun, hafta içi ya da hafta sonu? 

4.Facebook’u neden kullanıyorsun? 

5.Facebook’ta neler yapıyorsun? 

6.Facebook’u güvenli buluyor musun? 

7.Seni bekleyen tehlikelerden haberdar mısın? 

8.Facebook’ta, kendi kimliğinle mi yoksa başka bir kimlikle mi yer alıyorsun? 

9.Yaşına uygun olmayan bilgi ve içerikle karşılaşıyor musun? 

10.Gizlilik kurallarını biliyor musun? 

11.Gelen, tanımadığınız kişilerin arkadaşlık teklifini kabul ediyor musun? 

12.Tanımadığınız bir kişiden ileti aldığınızda yanıt veriyor musun? 

Değerlendirme: Facebook’a üye değil. 

 

GENEL DEĞERLENDİRME: 

Dünyada,  bir milyardan fazla kullanıcısı olan, en büyük paylaşım ağlarından biri olan 

Facebook, 4 Şubat 2004 tarihinde, Mark Zuckerberg tarafından (wikipedia.org) kurulmuş bir 

sitedir.Günlük yaşamın her yanına internetin girmesiyle, insanlar arasındaki ilişki biçimi sanal 

ortamlara taşınmıştır ve bu doğrultuda da web sitelerine, özellikle de çocuklar arasında  ilgi 

çok artmıştır ( Yılmaz, 2012) Gizlilik kurallarını bilmeyen, her yaş kullanıcıya açık olan 

Facebook,11-12 yaş altı çocuklarını, güvenlik açısından büyük bir tehlike ile karşı karşıya 

getirmektedir. Dolayısıyla da, çalışmamızda çocukların; “1. Facebook’u güvenli buluyorlar 

mı? 2.Kendilerini bekleyen tehlikeleri biliyorlar mı? 3.Gizlilik kurallarından haberdarlar 

mı?”sorunsalları bağlamında verilen yanıtlarda, Facebook’u kullanan çocukların çoğunluğu 

güvenli bulduklarını belirtmişlerdir. Çocukların, kendilerini bekleyen tehlikeleri biliyorlar mı? 

Sorunsalına da “evet, evet biliyorum” yanıtını vermişlerdir.. Bir çocuk “ne tehlikesi” iki 

çocuk “hayır” yanıtını vermişlerdir. Gizlilik kurallarından haberdarlar mı? Sorunsalına, 

çoğunluk “evet” yanıtını vermişlerdir. Bu bağlamda da, Facebook kullanan çocukların yaş 
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oranlarının 11-12 yaş altında olduğu ve yaşlarının küçük olmasına rağmen, kendi kimlikleri 

ile üye oldukları görülmüştür. Facebook’a üyelik herkese açık olduğundan bir çok güvenlik ve 

gizliliğine ilişkin, bilgi sahibi olmayan her yaştan çocuklar üyelik yapabilmektedirler. 
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SİBER GÜVENLİK AÇISINDAN SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ VE 
TEKNOLOJİK DETERMİNİZM 

 
Elgiz Yılmaz* 

 
Özet: 
 

Bilgi ve iletişim teknolojileri vatandaşlar, tüketiciler, devletler, kurumlar, sivil toplum 

örgütleri gibi farklı grupların iletişim davranışlarını ve ilişki biçimlerini değiştirmiştir. 

Dünyanın farklı yerlerindeki toplumsal olaylar kapsamında artan sosyal medya kullanımı ve 

devletlerin bu eğilim karşısında yaptıkları uygulamalar uluslar arası alanda enformasyona 

erişim ve enformasyon iletimi açısından oldukça önemlidir.  

Çalışmamızda geleneksel medyanın ve özellikle sosyal medyanın araçlar olarak 

bireyler, hatta toplumlar üzerindeki etkisi ve gücü Rogers’ın Yeniliklerin Yayılması ve 

McLuhan’ın teknolojik determinizm kuramı çerçevesinde ele alınmış, toplumsal olaylar ve 

enformasyon savaşları sürecinde siber saldırıların hükümetlerin diplomatik, politik ve sosyal 

süreçlerini nasıl etkilediği, geleneksel medyanın nasıl kontrol altına alınabildiği ve sosyal 

medyada yapılan enformasyon iletimi betimleyici bir çalışma ile incelenmiştir.  

Anahtar kelimeler: sosyal medya, teknolojik determinizm, enformasyon, siber 

güvenlik 

 

 

Giriş: 

Bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde “dijital davranış” ve “dijital 

düşünce sistemi”nin yanı sıra “mobilite” hemen her sektörde son 10 yılın yükselen değeri 

oldu.  

Dünyadaki gelişime ayak uydurma, daha iyi hizmet verebilme ve refahı artırma 

çabaları içerisinde kamu ve özel sektörde; elektrik üretim santralleri iletişim sistemleri, 

telekomünikasyon, ulaştırma, barajlar gibi alt yapı sistemleri ile fabrikalar, eğitim kalitesinde 

dünyanın her yerinde aynı seviyeye ulaşma amacıyla uzaktan eğitim sistemleri, bankacılık ile 

finans kuruluşları gibi önemli yatırımlar gerçekleştirildi. Bu sektörlerin bilgisayar sistemleri 

otomasyon sistemlerine çevrilerek zamandan ve maliyetten tasarruf edecek, daha hızlı hizmet 

sunacak şekilde birbirlerine bağımlı hale getirildiler.  

                                                        
* Doç. Dr., Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi, elyilmaz@gsu.edu.tr 
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Öte yandan siber dünyadaki güvenlik yatırımlarına önem vermeyen bazı kurum ve 

kuruluşların güvenlik açıklarından faydalanmak isteyen örgütlü ve/veya örgütsüz saldırganlar 

hizmet vericilerin faaliyetlerini engellemiş; kurumlar ve ülkeler arası krizlere neden 

olmuşlardır. Kamu hizmetlerinin, ulaşımın, iletişimin, bankacılık ve finans kuruluşlarının, 

enerji üreten sistemlerin, medyanın ve alt yapı sistemlerinin bilgisayar temelli faaliyetlerinin 

siber saldırı tehditleri alında kalmaları ciddi bir şekilde artmaktadır.   

Siber dünyanın yarattığı olumlu gelişmelerin yanı sıra güvenlik açıklarının 

doğurabileceği sonuçları göz önünde bulunduran birçok ülke ulusal savunma planlarına ve 

istihbarat toplama faaliyetlerine siber güvenlik önlemlerini de dahil etmiştir.  

 

1) Enformasyon Savaşları ve Siber Güvenlik İhtiyacı 

 

Alvin ve Heide Toffler1, 'Savaş ve Anti-savaş' adlı çalışmalarında, tarım toplumlarında 

Birinci Dalga savaşların amacının toprak ele geçirmek için yapıldığını belirtirken; sanayi 

toplumlarında yapılan İkinci Dalga savaşlarda amacın üretim kapasitelerinin kontrolü 

olduğunu dile getirirler. Sanayi sonrası dönemde yapılan Üçüncü Dalga savaşlarda amaç 

bilginin kontrolü için yapılmaktadır. 

Enformasyon, bilgi kavramların iç içe geçtiği gibi enformasyon ve bilgi savaşı ile 

siber savaş kavramları farklı savaş türlerini açıklar.  

           Siber savaş, internet alanında yapılan örgütlü net savaşlarından daha geniş bir alanı; 

yani tüm siber alanı, internet dışında da şebeke ile birbirine bağlanmış alanı kapsar. 

Bankaların on-line servisleri, hastanelerin otomasyon sistemleri, e-devlet uygulamaları, 

elektrik, tren vs. hatlar hep siber savaş alanı içindedir.  

           "Siber saldırıları, psikolojik savaş uygulamalarını ve iletişim tesislerine 

gerçekleştirilecek konvansiyonel saldırıları da kapsayan muhtelif araçlar kullanılarak 

düşmanın enformasyon kaynaklarının tamamen tahrip edilmesi”2 olarak tanımlanan 

enformasyon savaşı ise enformasyon teknolojilerindeki hızlı gelişme ile daha da etki alanını 

genişleten en üst düzey bilgi savaşıdır. Net ve siber savaşları kapsar ama onları aşar.  

           Enformasyon savaşı savaş tarihi ile başlamıştır. Amacı, düşmana enformasyon 

üstünlüğü sağlayarak, elde edilen bilgi üstünlüğünü savaşı kazanmak için bir faktör olarak 

kullanmaktır. Enformasyon savaşını tanımlayan bir Amerikan askeri dokümanı şöyle 

                                                        
1 Alvin Toffler ve Heide Toffler, War and Anti-War: Making Sense of Today's Global Chaos,  Grand Central 
Publishing, 1995.  
 
2 http://bianet.org/biamag/bianet/8406-enformasyon-savasi-icin-agir-silahlanma, (erişim tarihi: 10.01.2014) 
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demektedir3: “Enformasyon savaşı, düşmanın enformasyonunu ve fonksiyonlarını yalanlayan, 

sömüren, bozan ya da onlara zarar veren her faaliyet; kendimizi bu faaliyetlere karşı 

korumamız ve kendi enformasyon operasyonlarımızı kullanmamızdır”. Bu tanıma göre; 

enformasyon savaşı savaş ve/veya barış odaklı stratejik planlamalarda bir ülkenin kendi 

toplumu ile düşmanların ve/veya yabancı toplumların gerçeklik algısını yönetmek amacı taşır. 

Bu sayede mesajları ileten kaynak ve iletişim kanalları üzerinde güç ve kontrol sağlayarak 

kendi egemen iradesini diğerleri üzerinde kabul ettirebilir. İletişim teknolojileri sayesinde 

giderek önemi, etki ve kullanım alanı artan dijital iletişim kanalları enformasyon savaşlarının 

etkili olmasında büyük rol oynamaktadır.   

Sosyal medya kavramının literatüre girmesiyle; gazete, dergi, radyo, televizyon ve 

sinema gibi kitle iletişim araçları “geleneksel medya” kavramıyla ifade edilmeye başlanmıştır. 

Bu iletişim araçlarında iletilecek mesaj üretimi kontrollü, iletişim ve etkileşim tek yönlüdür. 

Bu durum, kurumsal web siteleri, haber portalları… vs. gibi birçok online içerik için de 

geçerlidir. Son kullanıcı, başkasının kontrolündeki içerikle temas halindedir4.  

Öte yandan, sosyal medya araçları arasında sayabileceğimiz bloglar, wikiler, sosyal ağ 

siteleri (MySpace, Facebook, Linkedin… vs.), sosyal paylaşım siteleri (YouTube, Vimeo, 

Flickr… vs. resim ve video paylaşım siteleri), sosyal işaretleme ve etiketleme (Foursquare, 

Gowalla… vs.), podcasting, online basın odaları, markalı platformlar sayesinde iletişim çok 

yönlü, herkesin katılımına, yaratımına ve paylaşımına açıktır.   

            Geleneksel medya, içeriğin herkese ulaşması için belirli kaynaklara ve belirli bir 

zamana ihtiyaç duyar. Ancak sosyal medyada içeriği yayınlamak veya içeriğe erişmek 

geleneksel medyaya göre daha az masraflıdır. Yeni bilgi ve gelişmeler daha çabuk 

güncellenebilir. Yüklü yatırımlara ya da ağır hukuki yükümlülüklere gerek duyulmamaktadır. 

Farklılaştırılmış, mikro hedef kitlelere uygun, anlık güncellenebilen içerik üretiminin giderek 

önem ve değer kazandığı, bireysel kullanıcıların kendilerine ait verileri kolaylıkla ve çok 

sayıda eklediği dijital kanallarda kullanıcıların dijital ortamlardaki tüm ayak izleri şirketler, 

reklamverenler, uygulama geliştiriciler, hükümetler ya da internet korsanları tarafından izinli 

veya izinsiz takip edildiği bilinmektedir.   

 Bireylerini kurumlarım ve devletlerin giderek artan mahremiyetlerini koruma ihtiyacı 

nedeniyle bazı sivil toplum kuruluşları hareket geçmiştir. Kullanıcıları yasal boşluklar, 

şirketlerin aç gözlü, etik dışı ve hukuksuz davranışları, devletlerin ise yurttaşlara karşı baskıcı, 

                                                        
3 Ümit Özdağ, “Enformasyon Savaşları”, http://www.acikistihbarat.com/Haberler.asp?haber=924, (erişim tarihi: 
12.01.2014) 
4 D. Evans, Social Media Marketing An Hour a Day, Wiley Publishing, Inc. India, 2008.  
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paranoyak güvenlik politikaları ile sınırları genişleyen dijital gözetimden korumak için hayata 

geçirilen internet siteleri hazırlatıp, siber güvenlik konusunda bilgilendirici içerik ve 

programlara yer vermektedirler. 

 

      2) McLuhan ve Teknolojik Determinizm Kuramı 

 

Bilgi en büyük güçtür. Bilgiye sahip olan kişi, grup, şirket veya ülkeler güce de 

sahiptir. Yeni iletişim ve bilgi teknolojilerinin kullanıldığı çoklu kanallar, kullanıcıların içerik 

üretimine dahil olması, mesaj kontrolünün takip edilememesi, içeriklerin hızlı yayılması kötü 

niyetli kullanıcıların yarattığı siber tehditleri de beraberinde getirmektedir.  

Toplumsal süreçleri değerlendirmede McLuhan teknolojiyi başlangıç noktası olarak 

kabul eder. McLuhan her yeni iletişim teknolojisinin yeni bir çevre yarattığına inanmıştır ve 

şöyle der: “Aletleri biz şekillendiririz, onlar da bizi!”. Bu yargısından hareketle temsil ettiği 

Teknolojik Determinizm Kuramı’na göre insanlık ve toplum yaşamının merkezinde 

teknolojinin yer alır. Teknoloji, kurumsallaşmadan sosyalleşmeye kadar her türlü toplumsal 

değişim ve dönüşümün motor gücünü oluşturur.   

“McLuhan için kitle iletişim araçları güçlü, bireylerin davranışlarını belirleyici, özerk 

ve aktif bir özne hükmündedir ve kendi iktidar alanını oluşturmuştur”5. İletinin ya da içeriğin 

değil, aracın önemli olduğunu ve her yeni teknolojinin bir insan organının uzantısı olarak 

varlık bulduğunu savunur. Çağdaş dünyada “elektrik süreçler”in dünyayı 

“merkezsizleştirmekte, birleştirmekte ve hızlandırmakta” olduğuna inanan McLuhan6, yeni 

küresel köyde yeni bir tarihsel deneyim tarzının gün yüzüne çıktığına inanır7. Uydu, kablosuz 

sistemler, fiber altyapılı internet ağları, mobil teknolojiler, uzaktan yönetim sistemleri tüm 

dünyayı “küresel bir köy” haline getirmiş, bireylerin düşünce sistemlerini buna uyarlamış ve 

dünya toplumları milliyetçilik akımının tersine birbirlerine yakınlaşmaya başlamışlardır.  

Siber tehditler; bilgi güvenliğini ihlal edecek tüm faaliyetler, DDoS saldırıları; yani 

internet üzerinden sistemlerin erişilebilir olmasını engelleme, hacking aktiviteleri, izinsiz 

kişisel ve/veya devlete ait bilgi sızdırma faaliyetleri, bireysel, kurumsal ve/veya ülke 

itibarlarına zarar verme faaliyetleri kapsar. Arap Baharı sürecinde Mübarek yönetiminin beş 

gün boyunca İnterneti ve cep telefon ağlarını kapatarak isyancıları susturma çabaları, Çin’de 

                                                        
5 Ece Baban, “McLuhan ve Baudriallard’ın Penceresinden Sosyal Medyanın Etkisi: İfadenin Esareti, Gözetlenen 
Toplum ve Kayıp Kimlik Sendromu”, Tolga Kara ve Ebru Özgen (eds.), Sosyal Medya / Akademi, Beta 
Yayınları, İstanbul, 2012, ss.59-60.  
6 Marshall McLuhan & Frank Zigrone, Essential McLuhan, London: Routledge, 1996, p.2. 
7 Marshall McLuhan & Quentin Fiore, War and Peace in Global Village, New York: Bantham, 1968, p.18 
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çevrimiçi toplum tarafından organize edilen pazar protesto yürüyüşleri İnternet sansür 

sistemleri vasıtasıyla hızla engellenmesi, genel seçimlerde “internet trafiğini kontrol altında 

tutmak” amacıyla kurulan Estonya’nın yeni siber birliği gibi Batılı demokratik hükümetlerin 

internetten gözetleme faaliyetleri siber savaş örneklerinden sadece birkaçı. 

Bu bağlamda; dünyanın farklı yerlerindeki toplumsal olaylar, ifade özgürlüğü, iletişim 

özgürlüğü, bilgi güvenliği, kişisel bilgilerin korunması, güvenlik ihlalleri, bilgi hırsızlığı, 

siber tehditler ve sosyal medyanın toplumsal olaylardaki rolü, bunlara yönelik mahremiyeti ve 

bilgilerin güvenliğini korumaya yönelik düzenlemeler hazırlamak siber güvenliğin alanına 

girmektedir.  

Toplumun düşünme, algılama ve kavrama tarzını değiştiren, etkileyen medya ve yeni 

iletişim teknolojileri küreselleşmenin en önemli halkalarından. Sadece teknolojik değil, 

sosyal, siyasal ve ekonomik boyutlarına değinilmeli.  

 

3) Rogers ve Yeniliklerin Yayılması Kuramı  

 

 Yeni iletişim teknolojilerinin etkilerine odaklanan kuramlar McLuhan’ın “yeni medya 

her şeyi değiştirir” tezinden ilham almaktadır. Kitle iletişim araçlarının önemli bir işlevi de 

toplumun modernleşmesine olan katkılarıdır. Bu işlevin ne oranda işlerlik gösterdiği 

Rogers’ın Yeniliklerin Yayılması Kuramı’nda ele alınmıştır. Çünkü Rogers kitle iletişim 

araçlarının yeniliklerin yayılmasına etkisinden önce yeniliklerin toplumda yayılması ve 

yerleştirilmesi sürecinin farklı aşamalarını ortaya koyar8. Bunlar: 

- “Bilgilendirme: İnsanların yenilik hakkında bilgilendirilmeleri gerekmektedir. 

Bilgilendirme farklı kanallar tarafından yapılabilir. Uzmanlar, meslek çevreleri, 

yeniliğe ilişkin araştırma yapmış kimseler, kitle iletişim araçları vb. 

- İkna: Yeniliğe ilişkin gerekli bilgilendirme yapıldıktan sonra, insanlarda söz konusu 

yeniliğe ilişkin bir tutum geliştirilmeye çalışılır. Bu tutum bir yandan eskinin 

unutturulması, yeniye ilişkin ise olumlu algıların oluşturulmasıdır. Kitle iletişim 

araçlarının rolü ve kullanıcı deneyimi önem taşır.  

- Karar: Bilgilendirme ve ikna işlemlerinin ardından bireyin yeniliğe ilişkin bir karar 

vermesi beklenir. Bu karar verme sürecinde birey yeniliği kabul eder ya da etmez. 

Burada da kitle iletişim araçlarının ve ağızdan ağıza deneyim aktarmanın etkisi önem 

taşır.   

                                                        
8 E. Rogers, Diffision of Innovation, The Free Pres, New York, 1981, p.94.   



1243 
 

- Onaylama: Bu aşamada bireyin verdiği karar çevresi tarafından da onaylanırsa; birey 

kabul ettiği yeniliği kendi yaşam pratiğine dahil eder”9. 

 

Rogers’ın modelinde yeniliklerin toplumda yayılmasında ve kabul görmesinde kitle 

iletişim araçlarının etkisinin yanı sıra toplumun yeniliklere açık dinamik yapısı, din, 

gelenekler, toplumdaki egemen iletişim biçimi de etkili olmaktadır. Ayrıca toplumda 

gelişmişlik ve az gelişmişlik düzeyi, enformasyon ve iletişim teknolojileri merkezli 

yeniliklere açık olunsa da bunlara sahip olabilme oranı açısından belirleyicidir.  

2013 yılında Seray Öney Doğanyiğit ile 6000 kişi ile online anket yoluyla yaptığımız 

“Türkiye’de Mobil Aplikasyon Kullanım Oranı” başlıklı araştırmamızda10; çalışmamıza 

katılanların kadın-erkek toplam %71’i akıllı telefon; %39’u ise tablet kullandığını belirtti.  

Demografik özelliklere göre popülasyonu incelediğimizde ise; 31-45 yaş aralığındaki, lise ve 

lisans mezunu kadın ve erkek popülasyonda akıllı mobil telefon kullanım oranının arttığını 

saptadık. Eğitime paralel olarak artan gelir düzeyi bu eğilimde etkilidir.  

Yukarıdaki veriler ışığında; hayatın her alanında toplumun bireyleri ile buluşan 

iletişim teknolojileri ve kolay kabul gören sosyal medya kanalları iletişim biçimlerini 

değiştirmiştir. İletişim teorilerinde ideal yöntem olarak tasvir edilen çift yönlü iletişimin 

sosyal ağlar aracılığı ile gerçekleştiği öne sürülmekte; iletişim uzmanlarının kontrolünde 

hazırlanan ve hedef kitlelere aktarılan mesajların artık samimiyetini yitirdiği belirtilmektedir.  

 

4) Sosyal Medya Açısından İletişim Eylemleri, İkna ve Etki  

 

Sosyal medya, web 2.0 teknolojileri üzerine kurulan, daha derin sosyal etkileşim, 

topluluk oluşumu ve işbirliği projelerini başarmaya imkan sağlayan internet tabanlı 

mecralardır11. Zaman ve mekan sınırlaması olmadan (mobil tabanlı) paylaşımın, bilgi ve 

görüş alışverişinin esas olduğu yeni bir iletişim şeklidir. Bu nedenle, sosyal medya informal 

eğitim ve bilgi edinme araçlarından biridir.  

Sosyal medya, aynı zamanda, hedeflerine çeşitli sosyal medya platformlarında iki 

yönlü diyaloğa izin veren bir katılım göstererek ulaşmayı amaçlayan çevrimiçi pazarlama 

yöntemidir. “E-katılımcılık” olarak tanımlanan bu yeni iletişim türü bireylerin yanı sıra e-

                                                        
9 Nazife Güngör, İletişim, Kuramlar veYaklaşımlar, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2011, s.94.  
10 S. Doğanyiğit & E. Yılmaz, “Türkiye’de Mobil Aplikasyon Kullanım Oranı” araştırması, Digital Health 
Summt 2013’te sunuldu. 
11 A. Bruns ve M. Bahnisch, “Social media: Tools for User-Generated Content Social Drivers behind Growing 
Consumer Participation in User-Led-Content Generation”, Vol.1, State of Art, March 2009, p.7. 
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devlet uygulamaları ile devlet, kamu ve özel kuruluşlar tarafından da tercih edilmektedir. 

Bilgiye kolay ve hızlı ulaşım sağlayan, iletişimde etkileşimi küresel hale getiren internet 

temelli uygulamalarının tüm hizmet alanlarında kullanımı kaçınılmazdır.  

Sosyal medya platformları, bireylerin ortak ilgi alanları veya aktiviteleri gibi 

konularda birbirleri ile bağlantı ve iletişim kurmalarını sağlayan Internet tabanlı bir hizmettir. 

Bu yeni iletişim teknolojileri ürünü mecralar, kullanıcı kontrolüne ve katılımına dayandığı 

için çok daha etkin ve interaktif bir iletişim sağlar. Geleneksel iletişim yöntemleri ile 

arasındaki fark, en temel anlamıyla iletişimin yönü ve içeriğindedir. Tek yönlü ve sınırları 

belirlenen bir alandan çıkıp, çok yönlü ve sınırları süreç içerisinde oluşan bir alana geçiş 

yapıldığı görülmektedir.  

Sosyal medya platformlarında geçirilen süre ve etkileşim miktarı incelendiğinde 

Türkiye’de  yeni tüketicinin medya tüketim alışkanlıkları net bir şekilde görülebilmektedir12: 

35.990.932: Türkiye’de internet kullanıcı sayısı 

36.000.000: Türkiye’de aktif Facebook kullanıcı sayısı (penetrasyon oranı %45) 

38.000.000: Türkiye’de aktif mobil internet abonesi (penetrasyon oranı %84) 

% 97: Bir sosyal ağa üye olan Türk kullanıcı oranı 

%72: Twitter’a üye olan Türk kullanıcı oranı 

%33: Linkedin’de profili olan Türk kullanıcı oranı 

%26: Instagram’a üye olan Türk kullanıcı oranı 

 

Bu verileri bize şunu gösteriyor: İçeriğin birkaç kanaldan değil yüz binlerce farklı 

yerden gelmesi, insanların içeriğe dilediği zaman ulaşabilmeleri, görüşlerini verdikleri oylar, 

yazdıkları yorumlarla belirtebilmeleri, katılımcı olabilmeleri, ücret ödememeleri, kendileri 

gibi düşünen insanlarla tanışa bilme olanağına sahip olmaları internet kullanıcılarının sosyal 

medyaya hızlı bir şekilde dahil olmalarını sağladı.  

Video ve resim ekleme, yazı yazma, paylaşma, mesajlaşma, mobil kullanım fırsatları 

gibi yüzlerce önemli teknik özellik sosyal medyayı oluşturan web sitelerinin vazgeçilmez 

gerçekleri olmakla birlikte, sosyal medya gerçek gücünü içerikten alıyor. Herkesin kendi ilgi 

alanına göre içerik bulması, sosyal medyanın en ilgi çekici özelliğidir.  

 

 

 

                                                        
12 http: www.wearesocial.sg, “We Are Social-2013”, erişim tarihi: 24.02.2014. 
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Sonuç 

 

Yeni iletişim ve bilgi teknolojileri ile sınırların ortadan kalkması enformasyonun 

iletilmesi ve ona erişilmesinde önemli değişiklikler getirmiştir. “Hükümetlerin geleneksel 

medyayı engellediği ülkelerde yeni medya enformasyonun iletilmesini sağlamıştır. Öte 

yandan uydu, mobil internet, kablosuz sistemler sayesinde yüz yüze iletişim daha güçlü ve 

etkili hale getirilebilir.13” Politika açısından ise yeni medya birçok toplumda gelişmişlik 

düzeyiyle ilişkili olarak kitlelerin siyasi katılımını ve çok sesliliğini artırırken; bir kısım 

kitlelerin de tektipleştirilmelerini ve kültürel imhalarını kolaylaştırmıştır. 

Yeni iletişim teknolojilerinden katılımı, içerik üretimini, çift yönlü iletişimi, 

samimiyet ve topluluk oluşturmayı teşvik eden sosyal medya kanalları bireysel kullanıcıların 

yanı sıra kurumlar, kamu ve özel sektör çalışanları ve her düzeyden yöneticiler, bürokratlar, 

milletvekilleri ve devlet başkanları tarafından aktif olarak kullanılmaya başlayınca siber 

güvenlik kavramının içeriği gelişti ve hatta karmaşıklaştı. Sosyal medya sivil toplumda 

tartışılamayacak kadar merkezi bir role sahip oldu. 

Kamudan bağımsız olarak, mesaj kontrolü ve herhangi bir yasal sınırlama veya 

koruma olmaksızın bilgi yüklemekte tamamen özgür olan net kullanıcıları son zamanlarda 

“ulusal, uluslar arası ve küresel siber tehditlerin giderek artması ve tehlikeli hale gelmesi” 

gerekçesiyle hükümetlerin bazı siber savunma düzenlemeleri ile karşılaştılar. Zaman, mekan, 

maliyet, güncellik ve içerik etkin olmasına karşın internet temelli teknolojiler bazı kişi kurum 

veya grupların mevcut erklere karşı iradelerini güçlendirmekte araç haline gelebileceği, 

kontrol edilemeyen dezenformasyon akışı nedeniyle ülke imajına ve diplomatik stratejilere 

zarar verebileceği, eşit koşullarda bilgi edinemeyen kişileri “bilgi uçurumu”na 

düşürebilecekleri, kendi çıkarları doğrultusunda gündem yaratabilecekleri, suçlulara yeni bir 

alan ve yeni bir kaçış yolu sunabileceği, sivil hareket ve sivil katılım adı altında halkın 

içinden çıkan eylemcileri kendi hükümetlerine karşı harekete geçirebilecekleri, provokatör 

güçlerin kolaylıkla operasyona teşvik edebilecekleri gerekçesiyle bazı kanuni düzenlemelerle 

hükümetler tarafından kontrol ve gözetim altına alınmaktadır.  

Önemli olan devletler arasında çatışmalara ve tehlikeli operasyonlara, diplomatik 

politikalara zarar verecek dezenformasyon akışı gibi siber tehditlere ve tuzaklara karşı önlem 

alırken; sosyal medyanın toplumun bireylerine yaratıcı ifade açısından sunduğu olanaklardan 

                                                        
13 J. Nye, “Public Diplomacy and Soft Power”, The Annals of the Academy of Political and Social Science. 
NO:616, 2008, p.104.  
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yararlanmalarını kısıtlamayacak, çoklu demokrasiyi teşvik edecek stratejiler 

geliştirebilmektir. 
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TERÖRİZMİN, BİR EKONOMİK REFAH ARACI OLAN TURİZM 

SEKTÖRÜNE ETKİLERİ 

 

Demet Şenbaş* , Derman Küçükaltan** 

 

Özet  

Günümüzde turizm, küreselleşmenin de etkisiyle, dünyanın en hızlı gelişen 

sektörlerinden biridir. Turizm birçok insana iş imkânı sağlamakta ve ülkelere döviz 

getirmektedir. Turizm sektörü sadece seyahat sektörünü değil turizmle bağlantılı olarak 

ülkeler içindeki birçok sektörü harekete geçirmektedir. Bunlar içinde yeme-içme, oteller, 

plajlar, turistik mekanlar, vb. birçok sektör yer almaktadır. Dolayısıyla turizm, ülke 

ekonomileri içindeki yeri nedeniyle, her zaman desteklenen sektörlerden biri olmaya devam 

etmektedir. Ancak, turizm sektörü bunalımlara, terör ve şiddet olaylarına yüksek duyarlılığı 

nedeniyle teröristlerin belli başlı hedefi haline gelmiştir. Turizm ve terörizm arasında ters 

orantılı bir ilişki söz konusudur. Turizm sektörü, terörist eylem sonrası, turist sayısındaki 

azalma, güvenlik ve olumsuz imaj nedeniyle terörden çoğu sektöre göre daha da negatif 

etkilenmektedir. Bunun tam tersi olarak, terörist eylem sonrası terörist grup, hedeflediği 

ülkeye mesajını vermekte, turizm üzerinden ekonomilere zarar vermekte ve medya üzerinden 

adını geniş kitlelere duyurmaktadır. Bu çalışmada turizmle terörizm arasındaki ilişki 

incelenecek, terörizmin turizm üzerinden elde ettiği çıkarımlar ve terörizmin turizm 

üzerindeki olumsuz yansımaları üzerinde durulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: terörizm, turizm, ekonomi, politik istikrar, turist hareketi  

Abstract 

          

 Recently, with the effect of globalism, Tourism is one of the fastest developing sectors 

of the world. Tourism provides possibilities of working for many people and brings foreign 

currencies. The tourism sector not only activates the traveling sector but also energizes the 

other sectors of countries which are connected to tourism. Herein, many sectors have place 

like the nutrient, the hotels, the beaches, the touristy places, etc. Whereat, tourism is always 

going to be one of the most supported sectors because of its place in countries’ economies. 

But tourism sector has high sensitivity to crisis, terorism and violence and because of that it is 

                                                        
* Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler AB Dalı Doktora Prog.- Edirne 
** Prof.Dr., Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fak.İşletme Bölümü-EDİRNE 
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a target for terrorists. There is a relation of inverse ratio between tourism and terrorism. 

After an terrorist attact, the tourism sector is badly affected because of the reduction in 

tourist number, reconstruction, and security and promotion campaigns. Contrarily, after an 

terrorist attack, the terrorist group can give message to which country it wants, can give 

harm to the economies across the tourism and can announce its name to all World with the 

help of media. In this study, the relation between tourism and terrorism will be analysed, the 

inferences of terrorism across tourism and the negative reflection of terrorism to tourism will 

be emphasized. 

Key Words: terrorism, tourism, economics, political instability, tourist behavior 

 

1. Giriş 

Küreselleşmenin etkisiyle Turizm, günümüzde en hızlı büyüyen sektörler arasında yer 

almaktadır. Dünya Turizm Örgütü’ne (WTO) göre dünyada silahlanmaya harcanan paranın iki 

katından fazlasının harcandığı turizm sektörü, dünyanın en büyük ve çarpan etkisi yüksek 

sektörlerinden birisidir. Turizm 126 milyondan fazla insana iş imkânı sağlamaktadır. Bunun 

yanı sıra, döviz getirmesinden dolayı, ülke ekonomileri tarafından en çok desteklenen 

sektörlerden biri olmaya devam etmektedir.1 Küreselleşme ve teknolojik gelişimin etkisiyle 

artık her noktaya ulaşım kolaylaşmış, bu da turizmin ekonomilerde daha da büyümesini 

sağlamıştır. Turizm sektörü sadece seyahat sektörünü değil turizmle bağlantılı olarak ülkeler 

içindeki birçok sektörü harekete geçirmektedir. Bunlar içinde yeme-içme, konaklama, ulaşım, 

tekstil, inşaat vb. birçok sektör yer almaktadır. Diğer yandan turizm sektörü krizlere, terör ve 

şiddet olaylarına yüksek duyarlılığı nedeniyle özellikle son 30 yıl içerisinde teröristlerin 

hedefi haline gelmiştir. Turistlerin serbest ve özgürce hareket etmeleri ve savunmasız 

olmalarının sağladığı olanak nedeniyle terör eylemleri daha kolay gerçekleşmekte, ayrıca 

uluslararası medyanın da yoğun ilgi odağı olmaktadır. Turizmin ekonomiler içindeki önemini 

fark eden terör örgütlerinin turizme yönelik artan şiddet hareketleri sonucunda turizm sektörü 

büyük zarar görmektedir. Terörizm, turizm aracılığıyla ülke ekonomilerinde de bir duraklama 

hatta gerilemeye neden olabilmektedir. Bu çalışmada terörizmin turizm üzerindeki etkisine 

örneklerle yer verilecektir.  

 

 

 

                                                        
1 Kamil Unur, “Turizm-Terörizm İlişkisi ve Türkiye Örneği”, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, Eylül-
Aralık 2000, s. 171 
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2. Terörizm ve Turizm Arasındaki İlişki 

Terörizmin halen akademik, sivil ve yasal alanlarda açık ve evrensel bir açıklaması 

yoktur.2 Terörizm sınıfına giren hareketler devlet politikaları yönetmeliklerinde net bir şekilde 

karşılık bulamaz. Bunun iki nedeni vardır. Jenny Teichman’a göre, normal gazeteler, 

politikacılar ve konuşmalarda terörizm olarak nitelenen bütün değişik olağanüstü olayları 

listelediğimizde, birbirine çok benzeyen özellikleri olmadığını görebiliriz. Ayrıca, terörizmin 

kullanımı konusunda anlaşmazlıklar vardır. Birini terörist olarak isimlendirmek Claudia 

Card’a göre sadece bir keşif yapmak değil, üzerlerine bir yargılama kondurmaktır.3 

Dolayısıyla terörizmi tanımlamak zor bir durumdur.   

ABD terörizm kavramını “sivillere ve silahsız askeri personele karşı, ulus içi gruplar 

tarafından uygulanan ve genellikle bir kitleyi etkilemeyi amaçlayan politik destekli şiddet 

hareketleri” olarak; uluslararası terörizm kavramını ise “birden fazla ülkenin topraklarını ve 

yurttaşlarını içeren şiddet hareketleri” olarak tanımlamaktadır. 4 Amerika’daki 11 Eylül 

saldırıları sonrasında Bush yönetimi terörizmle savaş politikasını geliştirmiş ve bu politika, 11 

Eylül olaylarını meydana getiren olağanüstü hareket tipini bitirmek için yapılan bir hareket 

olarak tanıtılmıştır. Bu nedenle ABD’nin yaptığı tanımlamaların 11 Eylül olaylarına 

uyarlandığını söyleyebiliriz.5  Terörizm Mısır’da “gelip geçici bir gölge”, Kuzey İrlanda’da 

“belalar” olarak anılır. Ancak terörizm son günlerde sadece adıyla anılmakta ve turistik 

bölgelerin kriz planlamalarının ve risk yönetimlerinin merkezinde bulunmaktadır. Hükümet, 

endüstri ve seyahat eden toplum, terörizmin turizm talebi üzerinde olumsuz bir etkisi 

olduğunu kabul etmektedir.6 Politik istikrarsızlık ise; bir hükümetin devrildiği ve/veya bir 

darbeyi takiben öne çıkan gruplarca kontrol edildiği veya asayiş kontrolünün temel 

fonksiyonel önkoşullarının sağlanamadığı ülkelerin durumunu açıklar. Terörizm ve politik 

istikrarsızlık birbiriyle yakından ilişkilidir. Terörizm haricinde, uluslararası, bölgesel ve bölge 

içi savaşlar, etnik temizlik, askeri hukuk beyanları, darbeler, isyanlar politik huzursuzluğa 

neden olabilir ve Ortadoğu, Balkanlar ve Doğu Afrika’da olduğu gibi, bazı ülkelerin ve 

bölgelerin güvenliğini tehdit edebilir.7 

                                                        
2 Heather Panter, “Defining Terrorism and Counterterrorism Methods”, Crime Law Soc Change, no: 58, 2012, s. 
579 
3 Eric Reitan, “Defining Terrorism for Public Policy Purposes: The Group Target Definition”, Journal of Moral 
Philosophy, no: 7, 2010, s. 258 
4 Sevil F. Sönmez “Tourism, Terrorism and Political Instability”, Anals of Tourism Research, Vol. 25, no: 2, 
1998, s. 417 
5 Eric Reitan, a.g.e., s. 258 
6 Abraham Pizam and Ginger Smith, “Tourism and Terrorism: A Quantitive Analysisi of Major Terrorist Acts 
and Their Impact on Tourism Destinations”, Tourism Economics, vol.2 no:6, pp. 123-138, 2000, s. 123-4 
7 Sevil F. Sönmez, a.g.e, s. 420-21 
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Terör örgütlerinin turizmi hedef almasının nedenlerini şöyle sıralayabiliriz: Terör 

örgütleri yabancı ziyaretlerini engellemek istemektedirler çünkü böylece turizmden sağlanan 

gelir azalır. Bu da bazı ülkelerin ekonomik ilerlemelerini zayıflatabilir ve yöneticileri 

yıpratabilir. Turizm sektörünün zayıflaması işsizliğe neden olabilir ve bu da sosyal stres 

yaratabilir. Düşman ülkeyle saldırının yapıldığı ülke arasında sorun yaratabilir ve bu durum 

yönetici gücün istikrarını azaltabilir. Daha çok İslamcı terörün amaçlarından olan yabancıların 

gelişini ve Batı değerlerinin ülke içindeki artışını engellemek terörist saldırılarla ve turizmin 

baltalanmasıyla mümkün olabilir.8 

Yirminci yüzyılın başlarında Avrupa’da turizm değeri düşük olan bir harekettir. Ancak 

21. Yüzyılın sonlarına doğru turizm bir endüstri olarak algılanmaya başlanmıştır.9 Tarihsel 

olarak turizm, gözlemci pozisyonundan yayılan bir forma karşılık geliyor gibi durmaktadır. 

Bu konuda elde edilen kaynaklara göre turizm “yer” kavramından doğmuş; kanunlarla, 

normlarla veya kurallarla yönetilmiş ve genellikle kendine özgü politikalar tarafından 

yönlendirilmiştir.10 Turizm birçok sektörün aktivitelerine yayılmıştır: oteller, ticaret, zanaat, 

yapı, vb. Özellikle yol yapımı, turistik bölgelerin düzenlenmesi gibi konularda yeteneklerini 

kanıtlamaya çalışan teknisyenler ( mühendis, zanaatkar, son zamanlarda kentbilimciler) için 

yeni alanlar ortaya koymaktadır. Bu açıdan bakıldığında, zaman zaman nöbeti, turizmin 

ilerlemesini amaçlayan milli veya bölgesel cemiyetlere devreden politik güç modelleri ortaya 

koyarak, kamu alanlarının (plajlar, caddeler) veya özel alanların (oteller) kullanımıyla ilgili 

kuralları ortaya koyarak ve teknik alanların (araba, elektrik) kullanımını çerçeveleyerek bu 

aktiviteler üzerinde hakimiyet kurmak istemektedir.11 

Turizm dünyanın en geniş, en hızlı gelişen ve iş olanağı sağlayan endüstrisi olarak 

bilinmektedir.12 Doğu Avrupa’nın dağılması ve istikrarsızlık, Güneydoğu Asya, Japonya, 

Rusya, Latin Amerika’daki sosyopolitik ve finansal karışıklık, Yugoslavya’daki sivil savaş, 

Körfez Savaşı gibi etkenlerle bir gerileme yaşasa da turizm endüstrisi dünyanın önemli 

endüstrilerinden biri haline gelmiştir ve küresel GDP’ye 3.6 trilyon dolar getirisi vardır. 

1997’de açıklanan Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi’nin raporunda 255 milyon insana iş 

olanağı sağladığı belirtilmektedir. Ancak ülke ekonomilerinin gelişmesindeki önemine ve 

ekonomik gücüne rağmen ekonomik gerilemeler, doğal afetler, salgın hastalıklar, uluslararası 
                                                        
8Z. Domboroczky, “The New Target Area of International Terrorism: The Tourism”, Lucrarı Ştııntıfıce, Seria 1, 
Vol. XII, s. 3 
9 Frédéric Vidal, “Faire la ville et pratiquer des lieux. L’histoire du tourisme sur le pas de Michel de Certeau”, 
Revue d’histoire des Sciences Humaines, no:23, 2010, s. 102 
10 Frédéric Vidal, a.g.e., s. 101 
11 Frédéric Vidal, a.g.e., s. 103 
12 Mohammed Nayef Alsarayreh et al., “The Influence of the Terrorism on the Internetional Tourism Activities”, 
Europen Journal of Social Science, Vol. 13, no: 1, 2010, s. 146 
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çatışmalar gibi iç ve dış şoklardan yüksek biçimde etkilenmektedir. Doğal bir afet turizm 

akışını sekteye uğratırken, terörizm seyahat eden halkı daha çok ürkütebilmekte, 

sindirebilmektedir. Turizm zevk alma eylemini amaçladığından turistler kolaylıkla var olan 

veya beklenen risklerden dolayı başka yerleri tercih etme özgürlüğünü ve gücünü kullanırlar. 

Eğer terörist olaylar azalırsa gerçekleşen olayın turistlerin hafızalarındaki yeri de zayıflar. 

Ancak arka arkaya gerçekleşen terörist hareketler turistik bölgenin güvenlik ve çekicilik 

imajını zedeler ve bütün turizm endüstrisini tehlikeye sokabilir. Mısır, İsrail, Kuzey İrlanda 

politik şiddetin nasıl turist tercihleri ve turist hareketleri üzerinde etki ettiğine iyi birer 

örnektir. Bu ülkeler terörizmi farklı şekilde deneyimlemiş olmaların rağmen turizm sektörleri 

benzer kaygılarla karşı karşıyadır.13  

Teröristlere göre turizmi hedef almak, politik, dini, sosyoekonomik veya kültürel kin 

yaratarak ülkeleri etkileyebilir ve ideolojik/politik muhalefete mesaj iletmede etkili bir araç 

olabilir. Hangisi olursa olsun hedef olarak turist seçimi tesadüfi değildir. Terörist için 

uluslararası turistin sembolik profili önemlidir. 14 

Birçok çalışma terörizm ve turizm ilişkisinin doğasını açıklamayı amaçlamaktadır. Bu 

araştırmalardan anlaşılacağı üzere, turistleri veya endüstriyi hedef almak tasarlanmış bir 

durumdur ve teröristlerin bazı kazançlar sağlamasına yardımcı olmaktadır. (örneğin kamuoyu, 

ekonomik zarar, turizme karşı ideolojik muhalefet ) Konu üzerine yazılan ilk makalelerden 

birinde Richter barışçıl uluslararası turizm ve diplomatik ilişkiler arasında paralellik çizerek 

terörizm ve turizm ilişkisinin sembolik doğasını resmetmiştir. Ona göre turistler ülkelerinin 

birer temsilcisi olarak görülmekte ve bu nedenle yumuşak hedefler olarak ve genellikle 

düşman ve sempatik olmayan hükümetlerin sembolik değerleri olarak görüldükleri için 

saldırıya uğramaktadırlar. Bu durum 1985 yılında Achille Lauro yatının Filistinli teröristler 

tarafından kaçırılmasında net olarak görülmüştür. Sadece Yahudi bir Amerikanın öldürülecek 

yolcu olarak seçilmesi tesadüfi değildir. 15 

Terörizmin amaçlarını farklı tanımlasalar da yazarlar teröristlerin turistleri hedef 

alarak kazanç sağladıklarında hem fikirdirler. Eğer ülke tarafından destekleniyorsa, turizm 

kapitalizmi simgelediğinde, endüstriye yapılan bir saldırı, hükümete de yapılan bir saldırı 

haline gelmektedir. Ticaret önemli bir ekonomik aktivite haline geldiğinden, turistlere yönelik 

                                                        
13  Sevil Sönmez et al., “Tourism in Crisis: Managing the Effects of Terrorism”, Journal of Travel Research, vol: 
38, no:1, 1999, s. 13 
14 Sönmez F. Sevil, a.g.e, s. 426 
15 Sönmez F. Sevil, a.g.e., s. 424 
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terörist saldırı yabancı dövizlerde düşüşe neden olarak teröristlere hükümeti dolaylı yoldan 

zarara uğratma imkanı sağlar. 16  

Bir yerden bir yere ve bir ülkeden bir ülkeye seyahat etmeye dayalı doğası nedeniyle, 

politika ve uluslararası ilişkilerle ilgili olan ancak bunlarla sınırlı olmayan farklı etkenlerden 

etkilenmektedir. Birçok insan turizm ve politika arasında bir ilişki olduğunu düşünmez ancak 

politikanın özellikle politik gerilim dönemlerinde turizm üzerinde önemli bir etkisi olduğunu, 

yönetimdeki politikacıların yurttaşlarını savaş olasılığı veya politik istikrarsızlık durumlarında 

diğer ülkelere yaptıkları seyahatler konusunda uyarmasından anlayabiliriz. Dahası, bazı 

ülkeler, seyahat hareketini engelleyerek, turizmi diğer ülkelerin rejimleri üzerinde baskı aracı 

olarak kullanırlar. 17 

Seyahat etmek insanın gereklerinden biridir ve çeşitli nedenlerden insanlar seyahat 

etmeye devam edeceklerinden, seyahat hareketi asla son bulmayacak, turizm hareketleri 

modern teknoloji ve ulaşım araçlarındaki devrimlerin etkisiyle artarak devam edecektir. 

Turizm bazı ülkelerce yabancı döviz için önemli bir kazançtır ve ülkelerin ekonomilerinde 

önemli rol oynar. Dünya Turizm Örgütü 2020 yılı vizyonunda turizm kazançlarının yıllık 

olarak 2 trilyon Doları ve günlük olarak 5 milyon Doları geçeceğini ve yabancı ülkeleri 

ziyaret eden turist sayısının 15 milyarı bulacağını öngörmektedir. Ancak turizm kırılgan bir 

sektördür ve herhangi bir ekonominin, savaşlardan, terörizmden, politik istikrarsızlıktan ve 

politik gerginlikten en çok etkilenen sektörüdür.18 Turizmini geliştirmek için bir turistik 

nokta, turizm aktivitesinin olumlu etkilerini öne çıkararak olumsuz etkilerini dışarıda 

bırakmalıdır. Bir ülkenin gelişmesi için turizm sektörünün büyümesi gelir açısından kısa bir 

adım olabilir ancak uzun vadede ülkenin sosyo-ekonomik gelişimi için önemlidir.19 

Turizm uluslararası bir aktivitedir ve uluslararası ilişkilerden ayırmak zordur. Turizm 

bir ticaret hareketidir ancak dış diplomasinin bir formudur ve küresel turizm uluslararası 

ilişkilerin önemli bir ayağını oluşturur. Yabancı ziyaretçileri kabul etmek, seyahatlerini 

kolaylaştırmak, ülke sınırlarındaki güvenliklerini garanti altına almak politik bir harekettir ve 

iç politikada da etkinliği gerektirmektedir. Uluslararası ilişkiler ve ulusların kendi ülkelerine, 

ülke dışına yapılan seyahatler için uyguladıkları politikalar çağdaş turizmi anlamakta önemli 

yer edinmektedir. 20 

                                                        
16 Sönmez F. Sevil, a.g.e., s. 425 
17 Mohammed Nayef Alsarayreh et al., a.g.e., s. 146 
18 Mohammed Nayef Alsarayreh et al., a.g.e., s. 146 
19 Nathalie Fabry et al., “L’innovation soutenable dans le tourisme : le cas de la Cité Européenne de la Culture et 
du Tourisme Durable”, Revue Management & Avenir, 54,   s. 101 
20 Mohammed Nayef Alsarayreh et al., a.g.e., s. 146 
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Turizm krizlerinin doğal (sel, deprem, vb.) veya insan yapımı (terörist saldırı, politik 

istikrarsızlık, vb.) olması, turistlerin etkilenen bölgeye girmekten vazgeçmesi durumunu 

değiştirmez. Ancak terörizm kaynaklı turizm krizlerinin diğerlerinden farklı olduğu 

söylenebilir. Bu konuda çalışma yapanların ortak vardığı nokta, teröristlerin turistleri hedef 

alarak çok şey kazandıklarıdır. Öncelikle turistleri hedef almak stratejik hedeflerini 

gerçekleştirmekte yardımcı olur. Bu kısa veya uzun vadeli hedefler turist merkezlerinde korku 

ve heyecan yaratmayı, ekonomiyi zayıflatmayı veya medyanın dikkatini çekmeyi 

içermektedir. Teröristler aynı zamanda kendi kaynak ihtiyaçlarını karşılayabilir. Seyahat 

edenler arasında serbestçe dolaşabilir, şüphe uyandırmadan döviz alımı konusunda finansal 

hareketlerde bulunabilirler. Terörizm bir ekonomik hareket olduğundan, turistlere yönelik 

terörist saldırılar yabancı dövizin girişini azaltabilir, dolayısıyla dolaylı yoldan hükümet 

üzerinde maliyete sebep olabilir ve politik kazanç sağlayabilirler. Turistlerin evde kalma veya 

daha güvenli yerler tercih etme hareketleri terörün yaşandığı ülkenin ekonomisinde büyük 

kayıplara yol açabilir. Turizm kapitalizmi simgeler, ülke destekli turizm ise hükümeti 

simgeler, bu nedenle turizmi hedef almak teröristlerin karşı olduğu hükümete saldırması 

anlamına gelir. Böylece teröristler hükümeti zayıf göstererek kendi amaçlarını 

güçlendirebilirler.21 

Son yıllarda teröristler uluslararası turizmin önemini fark etmişlerdir. Bunun nedenleri 

basittir ve birçok olayla da örneklendirilmiştir. Öncelikle medya, teröristler için önemli bir 

reklam kaynağıdır. Başka ülkelerin vatandaşları işin içine girdiğinde, medyada yer almak 

kaçınılmazdır. Medya gündemini haftalarca ve aylarca meşgul etmek, bu grupların kendi 

imajlarını güçlendirmelerini, mesajlarını duyurmalarını, organizasyon etkinliğini artırmalarını 

sağlayabilir. Turistler kaçırıldığı veya öldürüldüğü zaman konu medya tarafından dramatize 

edilmekte ve bu da teröristler ve yönetim arasındaki sorunun küresel düzeyde bilinmesini 

sağlamaktadır. İkinci olarak teröristler ideolojik amaçlarını yerine getirmek için turistlere 

saldırırlar. Seyahat eden kişiler, diğerlerinin veya düşman hükümetlerin dolaylı temsilcileri 

olarak sembolik değerleri nedeniyle hedef alınırlar. Bu durum 1985’te Achille Lauro’nun 

yatına Filistinli teröristler tarafından saldırı düzenlenmesinde net bir şekilde görülmüştür. 

Sadece Yahudi bir Amerikalının yatının seçilmesi ve tek bir yolcunun öldürülmesi tesadüf 

değildir. İdeolojik hedefler sosyoekonomik terimlerle de açıklanabilir. Örneğin Mısırlı 

yerlilerle turistleri dil bariyerleri kadar ekonomik ve sosyal boşluklar da birbirinden ayırır. 

Turistlere karşı uygulanan şiddet üzerinde yoksulluktan muzdarip yerlilerin lüksten hoşlanan 

                                                        
21 Sevil Sönmez et al., a.g.e., s. 14 
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turistlerle beraber yaşamaya zorlanması da etkili olabilir ve turizme karşı duyulan tepki 

seyahat stillerinin ideolojik değerleri, sınıfsal davranışları, diğer ülke turistlerinin ve 

ülkelerinin politik kültürlerinden de kaynaklanabilir. Ev sahibi ve misafir arasında çarpışan 

kültürler ve değerlerin sebep olduğu çatışmalar son yıllarda Mısır’da çok fazla 

gözlemlenmektedir. Domuz eti tüketimi, kumar oynama, alkol, batı tarzı giyim gibi bazı turist 

davranışları İslam değerleriyle çatışmakta ve Mısır’da turistlere karşı saldırı yapılmasına 

neden olmaktadır.  22 

Olumlu politik ilişkiler uluslararasındaki seyahatleri destekler niteliktedir. Buna Doğu 

Avrupa’nın sosyalist ülkeleri ve komünizmin hakim olduğu ülkeler arasındaki turistik 

hareketler örnek gösterilebilir. Bunun tersi olarak zayıf ilişkiler de turistik hareketleri 

zayıflatabilir. Buna örnek olarak da 1960’tan itibaren Amerikalıların Küba’yı ziyaret 

etmekteki isteksizliği ve Afganistan’ın işgalinin ve KAL 007 uçağının Sovyetler Birliği 

tarafından vurulmasının ardından, Sovyetler Birliği ülkelerine yönelik Amerikalı 

ziyaretlerinin birden kesilmesi örnek gösterilebilir.  

Geçtiğimiz yüzyılın ikinci yarısında kurulan bölgesel ve ulusal kuruluşlara ek olarak; 

turizm sektörüyle doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili olan IMF, OECD, GATT gibi ve 

özellikle turizm sektörüyle ilgili olan Dünya Turizm Örgütü, ICAO, IMO, CCC gibi 

uluslararası örgütlerin kurulmasıyla birlikte turizm, uluslararası politikanın önemli bir parçası 

haline gelmiştir. 23 1963’te Roma’da Birleşmiş Milletler tarafından yapılan Seyahat ve Turizm 

Konferansı’nda turizmin ekonomik ilerlemedeki ve uluslararası ilişkilerin ilerlemesindeki 

rolüne yer verilmiştir. Dahası, ülkeler arasında, çift veya çok taraflı olarak birçok uluslararası 

turizm anlaşması imzalanmıştır. Turizme yakından bakıldığında ideolojik bir yapısının da 

olduğu görülebilir. Örneğin Avrupa Birliği turizme sadece ekonomik ve iş potansiyeli olarak 

değil, Avrupalılaşma sürecinin destekleyen ve yücelten bir etken olarak bakmaktadır. 24 

Soğuk Savaş sürecinde Doğu Bloğu vatandaşlarının ideolojik inanç ve 

düşüncelerinden etkilenmemeleri için Batı’yı ziyaret etmesi yasaktı. Aynı blok içinde bile 

ilişki kurmak engellenirdi. Örneğin Sovyetler Birliği döneminde Çek’lerin Birliğe karşı 

düşünce ve inançlarından etkilenmelerini önlemek için birçok Polonyalının Çekoslovakya’yı 

ziyaret etmesi engellenirdi. Bulgaristan’da ülke dışına yapılan seyahatlerde dövizin dışarı 

çıkmasını engellemek için yalnızca 20 Dolar dışarı çıkartılmasına izin verilirdi. Buna karşın 

Hırvatistan, 1989’a kadar turistik hareketlerin azaldığı Doğu Avrupa ülkelerinin tersine, 

                                                        
22 Sevil Sönmez et al., a.g.e., s. 14 
23 Mohammed Nayef Alsarayreh et al., a.g.e., s. 146 
24 Mohammed Nayef Alsarayreh et al., a.g.e., s. 147 
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Batı’daki turistleri çekmek için bürokratik ve parasal zorlukları azaltmıştır. Önceleri bu 

politikalar Hırvatistan’a zorluk yaratsa da, şimdilerde politik liberalleşmesi sürecinin bir 

parçası olmuş ve bağımsızlığının getirdiği bir hak olmuştur. 25 

Turistlere yönelik terörizm artık küresel politikanın sınırlarını aşmakta, uluslararası 

ticaretin merkezlerini hedef almaktadır. 1972’de 206 terörist olay olurken, 1985’te bu sayı 

3010’a yükselmiştir. Yapılan araştırmalar sonucunda 1985’te Roma ve Venedik havalimanına 

yapılan Filistin saldırısı ve 1986’da TWA uçağının Atina’da kaçırılması ve Achille Lauro’nun 

gemisine saldırı gibi terörist olaylar sonrası, 1986’da ABD’ye ve Avrupa’ya gelen turist 

sayısında bir milyonluk azalma, %23’lük bir kayıp ve turistik kazanç ve taleplerde ciddi bir 

düşüş kaydedilmiştir. 26 

Turizm talebi politik şiddetten ve terörist saldırıdan etkilenecek kadar hassastır, çünkü 

turistler turistik bölgenin kendilerine sunduğu huzurun verdiği eğlence ve hareketlilik için 

gittikleri yerde barış ve huzura önem verirler. 11 Eylül olayları Kanarya Adaları ve Akdeniz 

ülkelerine yönelik seyahat planlarında gözle görülür bir azalmaya neden olmuştur. Bu 

azalmanın nedeni, terör şokundan sonra, turizm endüstrisinin etrafında oluşan korku ve turizm 

hareketinin bireylere sağladığı faydalarda azalma olduğu düşüncesidir. Yapılan araştırmalarda 

turizm bölgelerine gitmeye yönelik istekte %25’lik bir azalma tespit edilmiştir. Turizmin 

sağladığı ürünlere yönelik tüketici talebi değişmiş, hizmet sektörüne ödeme yapmaya yönelik 

isteksizlik belirmiştir. Dolayısıyla önemli terör saldırıları hem bir kişinin seyahat etme isteğini 

hem de turizmin sağladığı ürünlere olan talebini azaltmaktadır. Bununla birlikte terörist 

eylemler sürmediği takdirde, sektör kendini 6 ila 12 ayda toparlamaktadır. 27 Buna örnek 

olarak, 11 Eylül etkisinin azaldığı bir dönem olarak 2006’da, turist sayısında 842 milyon 

kişiyle %4’lük bir artış kaydedilmiş olması gösterilebilir. Dünya Turizm Örgütü bu sayının 

2013 yılında milyarı geçeceği, 2020’de ise milyarı da aşacağı öngörüsünde bulunmuştur.28  

 

3. Turizm-Terörizm Arasındaki İlişkiye Dünya’dan Örnekler 

Uluslararası terörizm ve turizm bazı ortak özelliklere sahiptir. Her ikisi de ülke 

sınırlarını aşar, farklı ülkelerin vatandaşlarını içerir ve seyahat ve iletişim teknolojilerini 

kullanır. Bu ilişki son yıllarda birçok habere konu olmuştur.  Terörist hareketler, turistleri 

korkutur ve terörist saldırılar kamuoyunun hafızasından silinene kadar turizm hareketlerini 

                                                        
25 Mohammed Nayef Alsarayreh et al., a.g.e., s. 147 
26 Abraham Pizam, and Ginger Smith, a.g.e., s. 124 
27  Jorge E. Arana and J. Léon  Carmelo,  “The Impact of Terrorism on Tourism Demand”, Annals of Tourism 
Research, vol. 35, no. 2., 2008, s. 311 
28 “Risques Tourisme: Face au Terrorisme Global”, Alertes La Lettre d’actualité mensuelle du groups GEOS, no: 
62, Juillet 2007 
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azaltır veya yönlendirir. Devamlı olan terörist saldırılarsa turistik bir noktanın olumlu imajını 

zedeler ve bütün turizm sahasını tehlikeye sokabilir.  Turizm, terörist saldırılar uzadığı, turist 

algılarını etkilediği ve terörist organizasyonlar endüstriyi hedef aldığı sürece çok ciddi 

zararlar görür.29 Bu bölümde turizm ve terörizm ilişkisine ülkelerden örnekler verilecektir. 

3.1.  Çin 

Bütün dünyanın gözlemlediği gibi, Çin yönetimi, 4 Haziran 1989’da Beijing’de 

Tiannamen Caddesi’nde düzenlenen öğrenci protestolarına karşı sıkı önlem almıştır. Hükümet 

bu hareketleri terörist bir saldırı olarak adlandırmıştır. Tankları ve kaosu anlatan son dakika 

haberleri, tam da Çin Halk Cumhuriyeti’nin ülkesini uluslararası turizme açtığı bir zamana 

denk gelmiştir.  Hükümete karşı dünyanın bakışı hemen olumsuza dönüşmüştür. Bu 

karışıklığın bir sonucu olarak Beijing’e yapılan otel rezervasyonları %30 düşmüş, 300 grup 

seyahat planlarını iptal etmiş ve 1989’da turizm kazancı $430 milyon dolar azalmıştır.30  

3.2.  Mısır 

Mısır’da aşırı İslamcı bir grup olan ve amacı Hüsnü Mübarek yönetimini İslami bir 

yönetime dönüştürmeyi hedef alan Al-Gama’at al Islamiyya örgütü 1070’lerin sonunda etkin 

hale gelmiştir. Örgüt 1992’den itibaren Mısır’ın turizm sektörünü hedefleyen saldırılar 

düzenlemiştir. 1992 ve 1995 arasında turistlere karşı 120’den fazla saldırı gerçekleştirilmiş ve 

bu saldırılarda 13 turist hayatını kaybetmiştir. Mısır’ın uluslararası ziyaretçi sayısında 

%22’lik, gece konaklayan turist sayısında %30’luk ve turizm kazancında %43’lük bir düşüş 

söz konusundur.31  

Mısır’daki terörizm üzerine yaptığı çalışmalarda Aziz, İslam’ın yalnızca 

sosyoekonomik açıklamadan dolayı yabancı turistlere karşı olduğu fikrine karşı çıkmaktadır. 

Ona göre, turistler ve yerliler ekonomik ve sosyal alanlar kadar dil bariyerleriyle de 

birbirlerinden ayrılırlar. Yoksulluk içindeki yerli halk, lüksü yaşayan uluslararası turistlerle 

yan yana yaşamaya zorlandığında ihtilaf kaçınılmaz hale gelir. Seyahat tarzları ideolojik 

değerlerin, sınıf davranışlarının ve turistlerin ve ülkelerinin politik kültürünün bir temsili 

olabilir. Sonuç olarak turistler tüketim şekillerini ortaya koyan turizm tarzlarından (örneğin 

para ve kredi kartı, flaşlı fotoğraf ekipmanı, pahalı elbiseler, mücevherler ve bavullar) dolayı 

da saldırıya uğrayabilmektedirler. Ev sahibi ve misafir arasındaki ihtilaf, çatışan kültür ve 

değerlerden de kaynaklanıyor olabilir. İslam kültürel değerlerine uymayan bazı turist 

                                                        
29 Sevil F. Sönmez, a.g.e., s. 421 
30 Sevil F. Sönmez, a.g.e., s. 422 
31 Sevil F. Sönmez, a.g.e., s. 422 
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davranışları (domuz ve alkol tüketimi, kumar oynamak, Batı tipi giysiler) de Mısırlıların 

ihtilafı için muhtemel bir açıklama olabilir.32 

Uluslararası turizmde patlama yaşandığından beri Mısır önemli bir turizm merkezi 

olarak düşünülmektedir. Turizm Mısır’ın ekonomisinde ciddi bir yer tutmaktadır. Mısır 

gelişmekte olan bir ekonomiye sahiptir ve bu gelişim Mısır’ın turist sayılarındaki artışla da 

gözlemlenebilir.33. Turistleri ve Mısır kültürel mirasını korumak için Mısır hükümeti, turistik 

bölgeleri geçmişteki imajını değiştirip güvenli bir görüntü elde etmek ve mirasına sahip 

çıkabilmek amacıyla restore etmiştir. Bu süreçte Mısır’a Avrupa Birliği, UNESCO, UNDP 

gibi Mısır’ın turistik alanlarını Batı tarihi ve insanlık tarihinin geçmişi olarak gören 

uluslararası organizasyonlar da yardımcı olmuştur. Gerçek Mısır’ı tanıtmak ve turistleri 

korumak için bu uluslararası aktörler Mısır yönetimi ve turizm endüstrisiyle beraber bu 

turistik bölgelerin tarihsel konteksti altüst eden uzay organizasyonları projelerini 

desteklemiştir.34  Örneğin 2006’da 9 milyon turist ülkeyi ziyaret etmiştir ve bu durum 8.5 

milyar Dolarlık bir kazanç anlamına gelmektedir. 2007 yılında hem kazanç hem de turist 

sayısı artış göstermektedir ve bu da 11.2 milyon turist ve 10.6 milyar Dolar kazanç anlamına 

gelmektedir. 2008’de de bu durum devam etmiş ve gelişim sürmüştür. 2008 yılında 12.1 

milyon turist ve 11.6 milyar Dolar kazanç elde edilmiştir. 2009 yılında 13 milyon turist ve 

12.4 milyar Dolarlık bir kazanç elde edilmiştir.35 Günümüzdeyse, yaşanan kaos ortamı 

nedeniyle, turizm gelirleri hızlı bir şekilde düşmüştür. Bu da politik istikrarsızlık ve terör 

olaylarının turizm sektörüne ve yükselen ekonomilere verdiği zarara güzel bir örnek olabilir.  

3.3.  Meksika 

Meksika’da Kuzey Amerika Serbest Ticaret Antlaşması (NAFTA) 1 Ocak 1994’de 

yürürlüğe girdikten sonra, EZLN Meksika hükümetine karşı silahlı direniş başlatmıştır. 

Direnişin ilk 12 gününde 145 ila 500 ölüm gerçekleşmiştir. Mart 1994’te Luis Donaldo 

Colosia’ya yapılan suikast Meksika’da çok büyük olaylara sebep olmuştur. Sonuç olarak 

1994’te ziyaretçi sayısı Ocak ayında %70 ve Şubat ayında %70 düşmüştür.36 

3.4.  Kuzey İrlanda 

Amacı Kuzey İrlanda’yı İngiliz etkinliğinden çıkarıp, İrlanda Cumhuriyeti’yle 

birleşmesini sağlamak olan Sinn Fein’in silahlı kanadı IRA 1969 yılında kurulmuştur. Bu 

tarihten sonra saldırılarını Kuzey İrlanda’da bulunan İngiliz hükümeti memurlarına, İngiliz 

                                                        
32 Sönmez F. Sevil, a.g.e., s. 426 
33 Z. Domboroczky, a.g.e., s. 5 
34 Elisa Wynne-Huges, “Who would Go To Egypt? How Tourism Account for Terrorism”, Review of 
International Studies, no: 38, 21 Ferbruary 2012, s. 636 
35 Z. Domboroczky, a.g.e., s. 6 
36 Sevil F. Sönmez, a.g.e., s. 422 
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asker ve polislerine karşı düzenlemişlerdir. Bu saldırılar turist hareketlerini etkilemiştir. Risk 

ve tehlike imajının bir sonucu olarak, 1967’de 1.080.000 olan turist sayısı 1976’da 321.000’e 

düşmüştür. 31 Ağustos 1994’de başlayan ateşkes, 9 Şubat 1996’da Londra’da patlayan ve 43 

kişinin yaralanmasına ve 2 kişinin ölmesine neden olan saldırı sonrası son bulmuştur. Bu 18 

aylık ateşkes döneminde Kuzey İrlanda Turizm Komisyonu turistik seyahat talebinde 

%59’luk, otel rezervasyonlarında %11’lik ve tatil seyahatlerinde %68’lik bir artış 

kaydetmiştir. 37 Bu örnekte görüldüğü gibi, birbiriyle doğrudan ilişkili olan politik 

istikrarsızlık ve terör ortamı ortadan kaldırıldığında, turist hareketinde belirgin artış 

gözlemlenmektedir. 

3.5.  Peru 

Peru’da Sendereo Lumunoso adlı Maocu terörist grup, 1960larda, var olan Perulu 

yönetimi köylü bir devrim rejimiyle değiştirmeyi ve dış etkilerden uzak özgür bir Peru 

yaratmak için kurulmuştur. Saldırılar 1989’da 350.000 olan turist sayısının, 1991’de 33.000’e 

düşmesine neden olmuştur. 17 Aralık 1996’da MRTA adındaki karşıt grup, Japon Elçiliğini 

basmış ve 500 kişiyi rehin almıştır.  İsyancılarla Peru askeri güçleri arasındaki direniş 126 

günde sonlanmış ve rehineler küçük gruplar halinde serbest bırakılmıştır.38 

3.6.  Slovenya 

Yugoslav ordusu Slovenya’ya Haziran 1991’de saldırmıştır. Slovenya’nın savaşı 10 

gün sürmüş ve ardından olaylar önce 1991’de Hırvatistan’a, sonra 1992’de Bosna Hersek’e 

sıçramıştır. Yugoslavya için düzenlenen turlar çerçevesinde rezervasyon yapan 1 milyon 

turisti Yugoslavya, 1991’deki olaylar nedeniyle kaybetmiştir. Hatta savaştan iki yıl sonra bile 

Slovenya turizmi savaştan önceki halinden çok uzaktır. 39  

3.7. İspanya 

İspanyol terörist grup ETA ilk silahlı saldırısını 1961 yılında gerçekleştirmiştir. 1959 

yılında Franco diktatörlüğüne karşı kurulan ve İspanya'nın kuzeydoğusundaki ve Fransa'nın 

güney batısındaki Bask bölgesinin bağımsızlığı için 1968 yılından bu yana faaliyetlerde 

bulunan ETA, taktik olarak kaçırmalardansa katliamları tercih etmektedir. Enders ve Sandler 

yaptıkları analizde İspanya’nın yabancı yatırımında terörizmin %13.5’i üzerinde olumsuz bir 

etkisi olduğunu kaydetmişlerdir.40 Politikacılar, ordu ve hükümet mensupları geleneksel 

hedefleridir. Ancak ETA 1984 ve 1987 yılları arasında turizm endüstrisini hedef haline 

                                                        
37 Sevil F. Sönmez, a.g.e., s. 422-3 
38 Sevil F. Sönmez, a.g.e., s. 423 
39 Sevil F. Sönmez, a.g.e., s. 423 
40 Carlos Pestana Barros, “An Intervetion Analysis of Terrorism: The Spanish ETA Case”, Defence and Peace 
Economics, vol: 146, no: 6, 2003, s. 402 
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getirmiştir. Turist otelleri ve seyahat acenteleri bombalanmıştır. Enders ve Sandler yaptıkları 

araştırmada ETA’nın saldırılarının Bask Bölgesi’ndeki turizmin üzerinde olduğu kadar, yerli 

ve yabancı yatırım üzerinde de caydırıcı etkisi olduğunu ortaya koymuşlardır. Abadie ve 

Gardeazabal 2001 yılında bölgenin GSYIH’si üzerinde terörün yarattığı ekonomik etkileri 

inceleme amacıyla yaptıkları araştırmada, Bask Bölgesi’nin kişi başına düşen GSYIH’si ile 

terörden etkilenmemiş bir bölgenin kişi başına düşen GSYIH’si arasında %10’luk bir fark 

olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 41 Turistlere yönelik terörist saldırılara dikkati çeken 200’den 

fazla mektup ve mail ETA tarafından yabancı elçiliklere ve medyaya yollanmıştır. ETA’nın 

1996 yılında düzenlediği yaz kampanyası Temmuz ayında altı bombalı saldırıyı içermektedir. 

Barcelona yakınlarındaki Reus Havaalanı’na düzenlenen saldırıda 35 kişi yaralanmış ve 

İspanya’nın Costa Dorada civarındaki oteller bombalanmıştır. Bu nedenle turist sayısında bir 

düşüş belirlenmiştir.42  

3.8. Tibet 

Tibet’te Lhasa’da 1987’de başlayan milliyetçi hareketler Mart 1989’daki 

sıkıyönetimle son bulmuştur. 1990’da Kathmandu’da demokrasi gösterilerini fotoğraflamak 

isteyen 3 yabancı vurulmuş ve biri öldürülmüştür. Bu nedenle Tibet turizm endüstrisi ciddi bir 

düşüş yaşamıştır. 1988’de 22.000 ziyaretçi kayıt edilmiş, ancak 1989’un ilk altı ayında 1092 

turist Tibet’i ziyaret etmiştir. Sadece %3.1 ziyaret hükümet tarafından kayıt edilmiş ve 4.52 

milyon Yuanlık bir zarar turizm işletmelerinden bildirilmiştir.43  

3.9. Batı Afrika 

Batı Afrika’nın gelişmekte olan küçük bir ülkesi olan Gambia 1965’te İngiltere’den 

bağımsızlığını kazandıktan sonra politik istikrardan uzaktır.  1994’te kanlı bir direniş 

başlamıştır. Sonuç olarak önce İngiliz sonra İskandinav turları durdurulmuş ve ciddi şekilde 

ülkenin turizm endüstrisine darbe vurmuştur. Turist sayısı 5000’den 300’e düşmüş, direk veya 

dolaylı olarak turizmle ilişkili 2000 kişi işini kaybetmiş, 8 otel kapanmış ve ülkenin ekonomik 

ve sosyal durumu çok hızlı bir biçimde altüst olmuştur.44  

3.10. Kenya 

Kenya’nın başkenti Nairobi ve Tanzanya’nın başkenti Daresselam’daki ABD elçilik 

binalarına 7 Ağustos 1998 günü eş zamanlı patlamalar düzenlenmiştir. Kenya’daki patlamada 

12’si Amerikalı 213 kişi ölürken 4000’den fazla Kenyalı yaralanmıştır. Tanzanya’daki 

patlamada ise 11 kişi ölmüş, 85 kişi yaralanmıştır ve saldırıların sorumluluğu iki hayali örgüt 

                                                        
41 Carlos Pestana Barros, C. P., a.g.e., s. 404 
42 Carlos Pestana Barros, C. P., a.g.e., s. 404 
43 Carlos Pestana Barros, C. P., a.g.e., s. 404 
44 Sevil F. Sönmez, a.g.e., s. 424 
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tarafından üstlenilmiştir. ABD, Kenya hükümetine olaydan sonraki dört yıl boyunca terörle 

mücadele eğitimi için 3.1 milyon dolar ve havaalanı güvenliğinin artırılması için 750.000 

dolar yardımda bulunmuştur. Saldırılardan sonra elçilik binalarının onarımı, misilleme 

harekâtı ve diğer elçilik binalarının güçlendirilmesi gibi harcamalar ABD bütçesine iki trilyon 

dolar ilave yük getirmiştir. 45 Olaylar turizm talebini düşürmüş, ülkenin ekonomisini de 

olumsuz yönde etkilemiştir.  

Kenya’da 21 Eylül 2013 tarihinde lüks bir alışveriş merkezine silahlı saldırı 

düzenlenmiştir. Saldırı Doğu Afrika’daki terörizme karşı önemli bir güç haline gelen 

Kenya’yı derinden yaralamıştır. 46 Saldırıda 69 kişi ölmüş, birçok kişi rehin alınmış, 63 kişi 

kayıp olarak bildirilmiştir. Dolayısıyla ölü sayısının artması beklenmektedir. Saldırıyı 

Somali’nin militan grubu Eş-Şebab üstlenmiştir. 47 Somalili radikal İslamcı örgüt, Kenya'nın 

Somali’ye asker göndermesine misilleme olarak bu alışveriş merkezine saldıracağı tehdidinde 

önceden bulunmuştur. Bazı görgü tanıklarına göre saldırganlar, Müslümanlardan binayı terk 

etmelerini istemiş ve sadece Müslüman olmayanların hedef alınacağını belirtmiştir.48 Ölenler 

arasında İki Fransız ve biri diplomat iki Kanadalının bulunduğu ve tanınmış Ganalı şair Kofi 

Awoonor ve Çinli bir kadının da öldüğü kaydedilmektedir. İngiltere Dışişleri Bakanlığı 

ölenler arasında üç de İngiliz vatandaşının bulunduğunu açıklamıştır. Güvenlik uzmanlarının 

daha önce İsrailli bir şirkete ait alışveriş merkezinin bir saldırıya hedef olabileceği uyarısında 

bulunduğu belirtilmektedir. Saldırı, Ağustos 1998’de ABD Büyükelçiliği’nin bombalı 

saldırıya uğramasından bu yana Kenya’da yaşanan en kötü eylem olarak tanımlanmaktadır.49 

ABD, İsrail ve İngiltere Kenya güçlerine yardıma hazır olduklarını belirtmişlerdir.50 Ancak bu 

saldırıların Müslümanları hedef alması ve yabancı turistlerin de öldürülmüş olması ve dahası, 

önceden uyarılmış olmalarına rağmen, Kenya güçlerinin saldırıları önlemek için gerekli 

önlemleri almamış olması ülkeye olan güveni azaltmaktadır ve turizm hareketlerine olumsuz 

etki etmesi olasıdır. 

 

 

 

                                                        
45 Hakan Özalp “Kenya ve Tanzanya ABD elçilikleri saldırıları (1998)”, Özel Güvenlik Dünyası, 07 Ağustos 
1998 
46 Nicholas Kulish, “Shots and Explosions Heard as Kenya Presses Assault Against Militants in Mall”, New 
York Times, 23 Eylül 2013 
47 Robyn Dixon, “Explosions rock besieged Kenya mall; soldiers move in”, Los Angeles Times, 23 Eylül 2013 
48 “Somalia's al-Shabab claims Nairobi Westgate Kenya attack”, BBC News Africa, 21 Eylül 2013 
49 “Kenya: Alışveriş merkezine saldırıda ölü sayısı 68”, BBC Türkçe, 22 Eylül 2013 
50 Nicholas Kulish, “Shots and Explosions Heard as Kenya Presses Assault Against Militants in Mall”, New 
York Times, 23 Eylül 2013 
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3.11. Akdeniz Ülkeleri 

3.11.1. Türkiye 

Türkiye’nin Güneydoğusunda bağımsız bir Marksist ülke kurmayı hedefleyen PKK 

1974’te kurulmuştur. Günümüze kadar PKK öncelikle Türkiye devlet güçlerini ve sivilleri 

hedef almıştır. 1993’ten beri PKK Türkiye’ye karşı Batı Avrupa’da çok aktif bir hal almış ve 

özellikle 1991 sonrası Türkiye turizmini hedef almaya başlamıştır. PKK yabancı şirketleri 

Türkiye’ye turist yollamamaları için uyararak ETA’nın mektup kampanyasını taklit etmiş, 

turistik site ve otelleri bombalamış ve turistleri kaçırmıştır. Yabancı turistlerin sayısı 

1992’den 1993’e kadar %8 azalmıştır.51  

Terörizm özellikle terörist olayların belirgin şekilde yaşandığı ülkelerde turist 

hareketleri üzerinde etkilidir. Türkiye de bu ülkelerden biridir. Türkiye’de PKK, TIKKO gibi 

terörist organizasyonların terörist hareketleri özellikle 1990 sonrasında Türkiye’nin günlük 

hayatının bir parçası haline gelmiştir. Bu saldırılar arasında bir kadının Aralık 1998’de Doğu 

Anadolu’da bombayı patlatması ve kendini öldürüp 22 kişiyi yaralaması sayılabilir. Bu 

olaydan bir ay önce bir otobüste patlatılan bombayla 4 yolcu öldürülmüş, 17 kişi yaralanmış, 

Güneydoğu Anadolu’da yapılan bir intihar saldırısında bir kadın vücuduna yerleştirdiği 

bombalarla bir polis karakolunun önünde 6 kişiyi öldürmüştür.  Bu saldırılar 1998’de PKK 

lideri Abdullah Öcalan’ın İtalya’da yakalanmasının ardından yapılan saldırılardır. Bunun 

ardından Kürt terörizmine karşılık sadece İngiltere’den gelen turist sayısında %20’lik bir 

düşüş belirlenmiştir. Bu durum Türkiye’nin döviz girdilerinde %25’lik bir kayba yol 

açmıştır.52 

Türkiye’de turizm, milli gelirin en büyük ikinci kaynağı ve dış borç ödemelerini 

dengeleyerek ekonomiye yardım eden en önemli yabancı döviz kaynağıdır. Turizm 

endüstrisinin gelişmesi Türkiye ekonomisinin ilerlemesinde anahtar bir rol oynamaktadır. 

Dolayısıyla turizm endüstrisini hedef almak terörist grupları için bir yandan politik hedeflerini 

yerine getirirken diğer yandan Türkiye ekonomisinin istikrarını ve uluslararası imajını 

zedelemek için ideal bir taktik olarak ortaya çıkmaktadır. 53 Olayların daha canlı olduğu 

1990’lardaki turist hareketiyle, olayların nispeten zayıfladığı 2000’li yıllar arasında olumlu 

yönde bir fark vardır.  Buradan anlaşılacağı üzere turist hareketi bir bölgenin olumlu 

                                                        
51 Sevil F. Sönmez, a.g.e., s. 424 
52 Konstantinos Drakos and Mehmet Ali Kutan, “Regional Effects of Terrorism on Tourism in Three 
Mediterranean Countries”, Journal of Conflict Resolution, Vol. 47, no. 5, October 2003, pp. 621-641, s. 622 
53 Mete Feridun, “Impact of Terrorism on Tourism in Turkey: emprical evidence from Turkey”, Applied 
Economics, no: 43, 2011, s. 3350 
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imajından ve terör saldırılarının azalmasından veya durmasından olumlu yönde 

etkilenmektedir.  

3.11.2. İsrail 

Ortadoğu’daki karışıklıklar ve özellikle İsrail’in Arap ülkeleriyle arasındaki siyasal 

sorunlardan kaynaklanan terör saldırılarına sahne olması, bu ülkenin zengin potansiyeli olan 

turizm sektörünü de doğallıkla etkilemektedir. Nitekim 28 Aralık 2000’de ise Tel Aviv’de 

otobüse konan bir bomba ile 14 kişi yaralanmış, bu olay İsrail’in alışveriş merkezinde 

gerçekleşmiştir. Bu saldırının İsrail ekonomisi üzerindeki etkisi için İsrail Bankası’nın 

Yabancı Döviz Departmanı Başkanı Sylvia Piterman, “terörist saldırıların en önemli ve en 

büyük etkisi turizm üzerinde olmuştur” şeklinde bir açıklama yapmıştır.  54 

3.11.3. Yunanistan 

Yunanistan’da ise 8 Haziran 2000’de 2 silahlı ve motorlu kişi İngiliz Askeri Ataşesi 

Brigadier Stephan Saunders’ı katletmiştir. 10 Kasım 1999’da Başkan Clinton’ın Atina’ya 

düzenlediği ziyareti protesto etmek için 4 bomba patlamıştır. Bir ay sonra 4 Ekim 1999’da 

Atina yakınlarındaki McDonalds’a 3 gaz bombası atılmıştır. 55  Bu tip saldırıların yanında, bu 

ülkede zaman zaman yaşanan siyasi ve ekonomik krizler de turizm sektörüne olumsuz 

yansımaktadır. 

Bu son üç ülkenin ortak noktaları vardır. Öncelikle üç ülkenin de GDP’sinde turizmin 

büyük payı vardır. İkincisi bu ülkeler turistik gelirlerde dünya ticaretinde önemli yer tutarlar. 

Örneğin 1999’da Türkiye, İsrail ve Yunanistan dünya ticaretinde %1.8, %3.2 ve %0.6’lık 

turistik paylara sahiptir. Üçüncü olarak, bu ülkeler geçtiğimiz yüzyılda Türkiye’deki PKK 

saldırıları, İsrail’deki Ortadoğu sorunları ve Yunanistan’daki N17 gibi aşırı solcu grupları 

içeren terörist saldırıların merkezi konumundadır.56  Bu üç ülkede de turizm en önemli 

sektörlerden biridir fakat yaşadıkları terör olayları nedeniyle en hızlı etkilenebilen 

sektörleridir. Bu durum, bu üç ülkeyi de uluslararası imajlarını düzeltmek için ekonomilerinde 

büyük bütçeler ayırmaya ve turizmin canlı olduğu sürelerde büyük bütçelerle önlem almaya 

itmektedir. Dolayısıyla bu bütçeler ekonomilerinin üzerinde yük teşkil etmekte ve ekonomik 

ilerlemeyi yavaşlatmaktadır. 

 

 

 

                                                        
54 Konstantinos Drakos and Mehmet Ali Kutan, a.g.e., s. 622 
55 Konstantinos Drakos and Mehmet Ali Kutan, a.g.e., s. 622 
56 Konstantinos Drakos and Mehmet Ali Kutan, a.g.e.,, s. 622 
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4. Terörizm-Turizm İlişkisine Örnek Olaylar 

Uluslararası seyahatler tüm dünyada giderek artmasına rağmen, dünyada yaşanan bazı 

olaylar, gelişmeler bu seyahatleri büyük ölçüde azaltıcı etki yapmıştır. 

4.1. Olimpiyat Oyunları 

Medya ve televizyonda yer alan Olimpiyat Oyunları, Dünya Futbol Kupası, Fransa 

turları gibi büyük spor olayları kamuoyu ilgisi, küresel medya haberleri ve sembolik temsilleri 

nedeniyle terörizmin merkezi haline gelmektedir. Terörizm potansiyeli, kaygıları ve terörist 

risk algılaması nedeniyle katılımcılar spor olaylarına katılmaktan çekinmektedirler. Terörizm 

riskleri yönetimi spor olaylarını planlarken sadece güvenlik için değil ekonomik olarak 

dışardan ve içerden gelen kazançları da düşünmektedirler. Bu kazançlar genellikle turizm ile 

ilgilidir ve turizm önemli bir getiridir.57  

2004 olimpiyatlarına olan az sayıda katılımın nedenlerinden biri terörizm korkusudur. 

Oyunlara katılanlar metal detektörlerle ve çeşitli kontrol teknikleriyle aranmışlardır. Bu 

güvenlik önlemleri katılımcıların deneyimlerini olumsuz etkiler. Spor olayları terörist 

saldırıların hedefi olduğundan bu önlemler yerine, potansiyel tehditler ciddi bir şekilde ele 

alınmalıdır.58 

1972’deki Münih olimpiyatlarındaki saldırıdan 2003’e kadar 168 değişik olayın 

yaşandığı tahmin edilmektedir. Bunlar içinde 2002’de Madrid’de Avrupa Futbol Şampiyonası 

Ligi yarıfinal maçı öncesinde ETA tarafından arabaya koyulan bombanın patlaması ve 

ardından 16 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olay; 2004’te Manchester’da futbol 

stadyumunda aşırı İslamcı bir grubun bomba patlatmak istemesi ve yine 2004’te İspanya’nın 

Bernebau Stadyumu’nda 70.000 taraftarı, oyuncuları ve çalışanları hedef alan bomba tehdidi 

de yer almaktadır. Ancak halen spor ve terörizm arasındaki ilişki çok ender olarak çalışma 

konusu olmaktadır. Çok az sayıda çalışma 11 Eylül saldırılarının 2002 FIFA Dünya 

Kupası’na, 2002 Kış Olimpiyatları Oyunlarına ve 2003 Rugby Dünya Kupası’na katılanlar 

üzerindeki etkisini incelemiştir. Büyük spor olayları şiddet tehlikesine direnen katılımcılarla 

birlikte etiketlenmiş durumdadır. 59 

1972’de İsrail takımının 11 oyuncusu Münih Olimpiyatlarında rehin alınmış ve 

katledilmiştir. Olay Siyah Eylül adındaki gruba mensup 8 Filistinli teröristin atlet kampına 

gelip 2 İsrail atletini öldürüp, 9’ unu rehin almasıyla birlikte Olimpiyat Kampı’nda 

başlamıştır. Görüşmeler başarısız olmuş ve olaylar diğer atletlerin, 5 teröristin ve 1 Alman 

                                                        
57 Tracy Taylor and Kristine Toohey, “Perception of Terrorism Threats at the 2004 Olympic Games: 
Implications for Sport Events”, Journal of Sport&Tourism, vol. 12, no:2, May 2002, s. 100 
58 Tracy Taylor and Kristine Toohey, a.g.e., s. 100 
59 Tracy Taylor and Kristine Toohey, a.g.e., s. 101 
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polisinin öldürülmesiyle sonuçlanmıştır. Ancak “Oyun devam etmeli” kararı Uluslararası 

Olimpiyat Komitesi tarafından alınmış ve yeni güvenlik planları gündeme gelmiştir. 

1976’daki Montreal Olimpiyatlarında güvenlik konusunda hiçbir masraftan kaçınılmamıştır. 

Ancak önlemler teröristleri engelleyememiş, oyunların farklı yönlerini hedef almışlardır. 

1992’de ETA ve GRAPO adındaki Marksist grup Barcelona Olimpiyat Oyunlarını kamu 

alanlarını bombalayarak baltalamıştır. Ancak saldırılar az zahmet vermiş ve medyadan 

istediği ilgiyi görememiştir. 1996’da Atlanta Olimpiyat Oyunlarında Contennial Park’taki 

konser sırasında bomba patlamıştır. Bir kişi ölmüş, bir kişi de kalp krizinden hayatını 

kaybetmiş, 100’den fazla kişi yaralanmıştır. 2000’deki Sydney oyunlarında herhangi bir 

terörist saldırı olmamış ancak iki potansiyel terörist saldırı engellenmiştir. Ancak 11 Eylül 

olayından sonra dünyadaki değişim sonrasında Olimpiyat Oyunlarının güvenlik doğası da 

değişmiştir.   11 Eylül Saldırılarından sonra yapılan ilk oyun olan 2002 Salt Lake Şehri Kış 

Olimpiyatları Oyunlarında güvenlik planları değişmiş, katılımcılar, atletler, iletişim sistemleri 

ve olay yerleriyle ilgili sıkı denetimler getirilmiştir. Bu denetimler oyunların güvenliği için 70 

Milyon dolara ve Salt Lake Şehrinin bütçesine de 500 milyon dolara mal olmuştur. Neyse ki, 

oyunlarda hiçbir terörist saldırı gerçekleşmemiştir. 60 

Atina Olimpiyatları Ağustos 2004’te 17 günlük bir süreç içinde gerçekleşmiştir. Atina 

Olimpiyatlarının güvenliği için 1 trilyon dolar harcanmıştır. Bunun içinde 10 bin eğitimli 

personel, havadan savunma ve gözetim, kıyı ve liman güvenliği ve hatta NATO’nun desteği 

yer almaktadır. Yunanistan’daki güvenlik planlarını, eğitimi ve bilirkişi desteğini, ülkelerin 

güvenlik güçlerinden oluşan Olimpiyat güvenliği danışmanları sağlamıştır. Atina’daki 

Oyunlar bugüne kadar en çok güvenlik olanağı sağlanan Olimpiyat Oyunları olmuştur. Tüm 

bunlara rağmen yunanlı görevliler güvenlik önlemlerinin yeterliliği için sorgulanmışlardır. 

Bunun nedeni 2004’teki uluslararası ve ulusal boyutlu terörist saldırılardır. Örneğin 

Uluslararası Olimpiyat Kurulu Başkanı’nın Atina ziyaretini hedef alan bir terörist saldırı 

yapılmış iki Yunan hükümeti aracı bombalanmış, iki yerli grup olayı üstlenmiş ve amaçlarının 

Oyunları engellemek olduğunu dile getirmiştir. Bunu takiben Atina’da 3 bomba patlamış ve 

bu da bölgesel grupların Olimpiyat Oyunlarını kendi politik amaçları için kullandığı fikrini 

ortaya çıkarmıştır.61 

Boston’da düzenlenen maratona yönelik saldırı ise olimpiyatlara ve bu gibi büyük spor 

organizasyonlarına yönelik terörist saldırılarına başka bir örnektir. 15 Nisan 2013’te 

Boston’da düzenlenen maraton sırasında 2 bomba patlamış ve en az 144 kişi yaralanmış ve 

                                                        
60 Tracy Taylor and Kristine Toohey, a.g.e., s. 102 
61 Tracy Taylor and Kristine Toohey, a.g.e., s. 103 
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biri 8 yaşında bir çocuk olmak üzere 3 kişi öldürülmüştür. Hilton Worldwide ve Mariott 

International adına açıklama yapan konuşmacılar bölge otelleri ve ülke çapındaki 

işletmelerindeki güvenliği arttırdıklarını açıklamışlardır. Monument Sports & Entertainment 

adına açıklama yapan bir konuşmacı terörist saldırıları takiben Verizon Merkezindeki 

güvenliği sıkılaştırdıkları yönünde açıklama yapmıştır. Washington bölgesindeki seyahat 

endüstrisi işletmeleri ziyaretçilerin kendilerini güvende hissetmeleri ve olayın 11 Eylül 2001 

terörist saldırıları hatırlatmaması için yeni adımlar atmaktadırlar. Omega World Travel’ın 

müdürü Gloria Bohan bombaların kuşku ve heyecana neden olduğunu ve özellikle ABD’ye 

gelmek konusundaki tartışmaların yabancıları burada tatil yapmaktan vazgeçirmesi 

durumunda bunun ekonomik etkilerinin mutlaka olacağını söylemektedir. Bunun yanısıra 

saldırıların kamuoyuna açık herhangi bir yerde veya uçak ve diğer ulaşım araçlarında 

meydana gelmemiş olması, 11 Eylül saldırılarında olduğu gibi seyahat endüstrisi üzerinde 

aynı şekilde bir etki yaratmayacağı fikrini doğurmaktadır.62 

4.2.  11 Eylül 2001 Olayları 

11 Eylül 2001’de intihar saldırısı düzenleyen 19 terörist 4 ABD ticari uçağını kaçırmış 

ve New York’taki Dünya Ticaret Merkezi’nin İkiz Kulelerine ve Washington’da Pentagon’a 

çarpmıştır. İkiz Kulelerin ve Pentagon’un yıkılması sırasında ve uçaklardaki tahminen 5000-

6000 kişi hayatını kaybetmiştir. Bu trajedi için yeniden inşa süreci 105 milyar Dolara mal 

olmuştur. Uçak yolcuları sayısındaki %50’lik ve otel rezervasyonlarında, restoranlara 

talepteki benzer düşüş ile Amerika’nın Turizm sektörü de ciddi biçimde etkilenmiştir. ABD 

ekonomisi darboğaza girmiş, 100 bin havayolu çalışanı ve turizm endüstrisine bağlı olan diğer 

sektörlerde çalışan binlerce kişi işini kaybetmiştir. Olayın Amerika üzerindeki en büyük etkisi 

güvenlik önlemleri üzerine olmuştur. Uçaklar, otobüsler, trenler ve gemiler, okullar, kolejler, 

üniversiteler, turistik bölgelerde  (örneğin parklar, stadyumlar, konser ve tiyatro alanları, 

alışveriş merkezleri) güvenlik önlemleri arttırılmıştır. 63  Bu güvenlik önlemleri, seyahat 

edenler için check-in zamanında artışa ve uzun gecikmelere neden olmuş; güvenlik alanlarına 

harcanan paralar uçak biletleri fiyatlarını arttırmış; insanlar evde daha çok zaman 

geçirdiklerinden ve ofis çalışmalarını telefon, kişisel bilgisayar ve e-mail üzerinden 

yürüttüklerinden daha çok evden çalışmaya başlanmış; güvensizlik ve parasal kaygılar 

nedeniyle iş gezilerinden kaçınıldığından telekonferans görüşmeleri artmıştır. Bu durum 

                                                        
62Sarah Halzack and Thomas Heath, Travel industry cautious about bombing aftermath, The Washington Post 
Published, 16 April 2013 
63 Jonathan N. Goodrich, “September 11, 2001 Attack on America: Impact on Tourism Security”, Journal of 
Travel & Tourism Marketing, Vol. 11, no. 4, 2001, s. 2 
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ziyaretçilerin seyahat acentalarına ne yapmaları gerektiği ve alternatif yollar konusunda 

tavsiye almak için başvurmaları sonucunu doğurmuştur.64 

Terör şokundan sonra turistlerin talebi turistik bölgenin imajı için önem taşımaktadır. 

Belki bu duruma en iyi örnek 11 Eylül olayı olabilir. İslam nüfusunun fazla olduğu Tunus, 

Türkiye gibi ülkeler bu durumdan Kanarya Adaları gibi İslam nüfusunun daha az olduğu 

bölgelere göre daha az etkilenmiştir. Bu sonuç elbette şaşırtıcı değildir. Çünkü bir turistik 

bölgenin imajı, farklı unsurların yanında, güvenlik, kültür, sosyal durum gibi birçok özelliği 

de kapsamaktadır. 65 

 

5. Terörizme Turist Tepkisi 

Terörist harekete karşı turist tepkisi önemlidir. 1985’te 28 milyon Amerikalı yurtdışına 

seyahat etmiş, 162’si terörist saldırıda öldürülmüş veya yaralanmıştır. Dolayısıyla yurtdışına 

seyahat eden Amerikalıların % 0.00057’si terörist saldırıların kurbanı olmuştur. 1986’da 

yaklaşık 2 milyon Amerikan vatandaşı yabancı ülkelere seyahat planlarını bir önceki yılın 

olayları nedeniyle değiştirmiştir. 1991 Körfez Savaşı’nda ise terörist saldırılar tekrar gündeme 

gelmiş ve uluslararası turizmi etkilemiştir. 275 terörist saldırı bu dönemde kaydedilmiştir. 

1990’lardaki şiddet olaylarından dolayı Mısır, Türkiye, Slovenya, Meksika gibi diğer ülkeler 

de turist sayıları ve kazançlarında benzer kayıplar yaşamıştır.  Diğer taraftan yapılan 

araştırmalar eğer terörizm riski ortadan kalkarsa turizm hareketlerinin artış gösterdiğini ortaya 

koymaktadır. Bunun en önemli örneği 18 aylık ateşkes döneminde Kuzey İrlanda turizminin 

hareketlenmesi olarak gösterilebilir.66     

Bir çalışmada Yechiam terörist saldırının turist hareketleri üzerindeki etkisindeki 

farklılığının üç değişkene bağlı olduğunu belirtir. Bunlar kültürel etkenler, kişisel deneyim, 

riskten kaçınma maliyeti. Kültürel değerler ve kişisel deneyim bu talepte anahtar rol 

oynamazken, aksine riskten kaçınma maliyeti önemli bir faktördür. Yapılan çalışmalara göre, 

veriler arasındaki değişikliğin derecesi azsa (bu da riskten kaçınma maliyetlerinin çok olması 

anlamına gelir), terör hareketinin turist üzerindeki etkisi de az olmaktadır.67 İstatistikler 

risklerin turizm talebini düşürdüğünü göstermektedir. Örneğin, 6 milyondan fazla Amerikalı 

1985’te Avrupa’yı ziyaret etmiştir ve 7 milyonunun 1986’da geleceği öngörülmüştür. Ancak 

%54’ü Avrupa’ya olan rezervasyonlarını terörist aktivitelerdeki artıştan dolayı iptal etmiştir. 

Çernobil olayı ve Libya’ya ABD askeri saldırısını da içeren 1986’daki olaylar Avrupa 

                                                        
64 Jonathan N. Goodrich, a.g.e., s. 7 
65 Jorge E. Arana and  Carmelo J. Léon, a.g.e., s. 312 
66 Sevil Sönmez et. al, a.g.e., s. 15 
67 Jorge E. Arana and Carmelo J. Léon, a.g.e., s. 311-2 
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ziyaretlerini azaltmış, bazı Avrupa ülkelerine yapılan seyahatler beklenenin altında kalmıştır. 

Örneğin Yunanistan %30, İngiltere %68, Batı Almanya % 77 oranında altında kalmıştır. 

Akdeniz ülkeleri rezervasyonda %50 oranında bir düşüş yaşamış ve Mısır sadece Amerikan 

ziyaretçi sayısında %65’lik bir düşüş yaşamıştır. Dünya Turizm Örgütü 1985’teki terörizm 

olaylarından dolayı turizm kazançlarında %105 milyarlık bir kayıp olduğunu rapor etmiştir. 

Diğer taraftan turizm hareketleri terörizm riskleri ortadan kalktıktan sonra yükselişe 

geçmektedir. Örneğin IRA ve Kuzey İrlanda yönetimi arasındaki 18 aylık ateşkes sırasında 

turist sayısında artış gözlenmiştir.68 Araştırmalar turistlerin seyahatleri sırasında davranışlarını 

korunma amaçlı olarak değiştirdiklerini, riskli noktalardan daha güvenli seçimlere ve direkt 

olarak etkilenmeyen komşu ülkelere yöneldiklerini göstermektedir. Bir noktadaki terörist 

aktiviteler turistlerin risk algılarını arttırır ve turizmin güvenli bulunan bir noktaya kaymasına 

neden olur. Orta Doğu ve Avrupa’daki terörist uçak kaçırma olaylarındaki artış ve Orlando 

Uluslararası Havaalanına gelen uluslararası yolcu sayısındaki artış arasındaki ilişki buna 

örnek olabilir. Benzer şekilde turistler, 1991 Körfez Savaşı sırasında Avrupa’yı, Karayip ve 

Kuzey Amerika gemileri ile seyahat etmeyi tercih etmişlerdir. Arap-İsrail sorunlarından 

dolayı turizm talebinde, az istikrarlı iç halka Ortadoğu ülkelerinden (Mısır, İsrail, Filistin, 

Lübnan ve Suriye) daha sakin dış halka ülkelerine (Yunanistan, Kıbrıs ve Türkiye) doğru bir 

değişim söz konusundur. 69 Bu değişimi basit bir varış noktası değişimi yerine taşma etkisi 

olarak adlandırmak zor olsa da; bölge içi turistler, kolayca sorun içindeki varış noktalarına 

komşu olan sakin varış noktalarını tercih edebilirler. Ancak bunlardan farklı olarak dış bölge 

turistleri sorunu bütün bölgeye geneller. Bu durum Körfez Savaşı sırasında Irak’ın 

komşularına yönelik turistik eğilimdeki düşüşü açıklamaktadır.70 

Bu yer değiştirme etkisi bazı bölgelerin neden diğerlerine tercih edildiğini 

açıklamaktadır. Genelleştirme etkisi neden bazı turistlerin bir ülkedeki terörizm tehdidini 

bütün bölgenin riskli olduğu şeklinde anladığını açıklayabilir. Bunun sonucunda terörizm ve 

politik istikrarsızlıkla karşı karşıya kalan ülkenin bulunduğu bölgedeki diğer ülkeler de 

turistler tarafından tercih edilmemektedir. Komşuları politik istikrarsızlığa maruz kalan az 

sayıdaki ülkede görülen terör olayları sonucunda, baştanbaşa tüm Avrupa’daki turizm 

hareketlerinin azalması bu duruma örnek gösterilebilir. Diğer bir örnek olarak, Körfez Savaşı 

sırasında Irak’ın komşularının da turizm konusunda kayba uğraması gösterilebilir.71   
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69 Sevil F. Sönmez, a.g.e., s. 429 
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Yazılı ve sözlü medyanın yaygın doğasının ve terörizm haberlerinin, hızlı bir şekilde 

etkilenen bölgedeki turizmi baltalayacağına inanılmaktadır. Aksine, araştırmalarda elde edilen 

verilere göre, turistlerin terörizme reaksiyonları gecikmelidir. İspanya örneğinde tipik bir 

uluslararası terörist olaydan sonra uluslararası ziyaretler 140 bine düşmüştür ancak bu durum 

olaydan 3 ay sonra gerçekleşmiştir. Buna neden olarak birçok varsayımdan bahsedilebilir. 

Uluslararası turizm pahalı bir harcamadır ve turistler planlarını terörist olaylardan hemen 

sonra değiştirmekte veya isteksiz kalabilmekte veya olanaklarının darlığı nedeniyle varış 

noktasını değiştirmekte aceleci olmayabilmektedirler. Çünkü turistler aynı yerde başka bir 

olayın olma ihtimalinin zayıf olduğuna inanabilmekte veya medyanın terörizm olayından 

sonraki düzelme sürecini yansıtan haberlerini de seyahatleri üzerinde etkili 

kılabilmektedirler.72 

 

6. Sonuç 

Turizm günümüzde hızlı büyüyen sektörler arasında yer almaktadır. Ancak, turizm 

sektörü bunalımlara, terör ve şiddet olaylarına yüksek duyarlılığı nedeniyle teröristlerin belli 

başlı hedefi haline gelmiştir. 

Turistik tüketicilerin, serbestçe hareket edebilmeleri için sağlanan ortam, terör 

eylemlerinin kolayca ve yakalanma riski çok düşük olarak gerçekleştirilmesine olanak 

vermekte ve turistik tüketicileri hedef alan terör eylemleri hem ulusal hem de uluslararası 

medyanın yoğun ilgi odağı olmaktadır. Bu nedenle, turistik tüketicilere yönelik terör 

eylemleri, yoğun medya ilgisi ve yarattığı etkiler yüzünden terörist grupların amaçlarına 

büyük ölçüde hizmet etmektedir. Bu şekilde herhangi bir terör örgütü kendi ideolojisini 

dünyaya duyurmakta, karşı olduğu hükümetin imajını zayıflatmakta veya başka bir ülkeyle 

arasının açılmasını sağlamaktadır. Başka bir ülke vatandaşına karşı terörist saldırı 

düzenlendiğinde, o mesajı en acı yoldan o ülkeye iletmekte ve ekonomilere zarar vermektedir. 

Her ülkenin içindeki terörist saldırı mutlaka ilk olarak turizm sektörüne yansımıştır. O ülkeye 

gelen turist sayısında bir azalmayla beraber hem gelen dövizi engelleyerek, hem turizme bağlı 

diğer sektörlere de zarar vererek o ülke ekonomisini yıpratmakta, hem ülkenin yeniden 

yapılanma ve tanıtım harcamalarına büyük bir bütçe ayırmasını sağlayarak ekonomiye yük 

yaratmakta, aynı zamanda uluslararası imajını da zayıflatmaktadır. Dolayısıyla bu gerekçeler 

nedeniyle ne yazık ki terörizmin daha çok uzun yıllar turizmi hedef alacağı öngörülebilir. 

Çünkü bu bir ülkeye zarar vermenin hem ucuz hem de çok etkin bir yoludur. Bu nedenle 
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ülkeler terörist saldırıları minimum düzeye indirmek için gerekli önlemleri almalı, daima bir 

kriz yönetimi planı bulundurmalı ve bu alandaki güvenlik önlemlerini arttırmalıdırlar. Aksi 

halde terörist saldırının ülke ekonomilerine etkisi daha büyük olacak ve barış iklimlerinde 

büyüyen turizm sektörü de bundan büyük zarar görecektir. 
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Küreselleşme olgusu ile birlikte neredeyse her alanda yaşanan uluslararası entegrasyon 

süreci beraberinde kırılgan bir dünya yapısını doğurmuştur. Teknolojik gelişmeler ve artan 

rekabetin katalizör etkisi yapmasıyla yayılan küreselleşme ekonomik, sosyal, politik, kültürel ve 

teknolojik boyutlarda karşılıklı bağımlılık yaratmaktadır. 1990’lı yılların başında küreselleşme 

sürecinin hız kazanmaya başladığı dönemde kapitalist sistem sosyalist sisteme üstün gelmiştir. 

Günümüzde ise endüstriyel kapitalizm değişim göstererek finansal kapitalizm formuna 

bürünmüştür. Bu yeni düzen beraberinde küresel ilişkilerde güçlü aktörleri doğurmuştur. Bu 

aktörler arasında sayılabilecek egemen devletlerin merkez bankaları, IMF, Dünya Bankası, çok 

uluslu yatırım fonları, milletler üstü şirketler, kredi derecelendirme kuruluşları, batamayacak kadar 

büyük şirketler gibi kurumların yöneticilerinin davranışlarından algılanan sinyaller istikrarı tehdit 

edebilmektedir. Finansal kapitalizmin tetiklediği finansal krizlerin zamanının ve şiddetinin tahmin 

edilememesi ve önlem alınamaması sonucunda küresel güvenlik üzerindeki riskler çoğalmaktadır. 

Bu çalışmada, uluslarüstü sürdürülebilir büyümenin ve istikrarın güvenliğini tehdit eden finansal 

krizler ve finansal aktörler incelenmektedir.     

Anahtar kelimeler : Finansal krizler, finansal kapitalizm, IMF, merkez bankaları, 

derecelendirme kuruluşları, güvenlik.  

 

FINANCIAL CRISES AND SECURITY: A GLOBAL LOOK 

Abstract 

The process of international integration in almost every area along with the phenomenon of 

globalization has given rise to a vulnerable global structure. As a result of technological advances 

and the catalyst effect of the increasing competition, globalization has created interdependence in 

economic, social, political, cultural and technological dimensions. The capitalist system gained 

superiority over the socialist system when globalization started to gain momentum in the early 

1990s. Today, industrial capitalism has shown some changes and become financial capitalism. This 

new layout has given rise to powerful actors in global affairs. The signals perceived from the 

behavior of managers of institutions such as the central banks of the sovereign states, IMF, the 

World Bank, multinational investment funds, transnational companies, credit rating agencies, too 

big to fall firms that are among these actors can threaten the stability. Risks over global security 

have been increasing since the time and severity of financial crises triggered by the financial 

capitalism can neither be anticipated nor be prevented. In this study, financial actors and financial 

crises that threaten the security of stability, and supranational sustainable growth are investigated. 
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Key Words : Financial crises, financial capitalism, IMF, central banks, rating institutions, 

security. 

 

“Demokrasimiz hacklenmiştir. Para, günümüz siyasetinde baskın bir rol oynamaktadır. 

(Our democracy is hacked. Money plays a dominant role in politics today.)” 

 Al Gore, ABD Eski Başkan Yardımcısı, 17.10.2013  

 

Giriş 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) hükümetinin 2013 yılının Ekim ayında 16 gün süreyle 

kapalı kalması ve ülkenin tarihinde ilk defa temerrüde düşmesine saatler kala uzlaşılması sonucunda 

hükümetin tekrardan işlerlik kazanmasıyla Al Gore yukarıda verilen görüşlerini medyayla 

paylaşmıştır. Bu ifadeler, dar anlamda paranın, geniş anlamda ise finansal hareketlerin bir devlet 

yönetiminde ne kadar etkili olduğunun bir göstergesidir. Bu durum, tek bir devleti etkilemekle 

sınırlı kalmamıştır. Japonya ve Çin gibi devletlerin hükümetleri ve birçok uluslararası kuruluşun 

yöneticileri, ABD hükümetinin kapalı kaldığı bu süreçte, diğer bir ifade ile hükümetin harcama 

yetkisi olmadığı bu dönemde, ABD hükümetinin bir an önce açılarak, borç ödeyememe sorunu ile 

ilgili borçlanma tavanının da yükseltilmesi konusunda acilen karar alınması için uyarılarda 

bulunmuştur. Günümüzde bir devlette ortaya çıkan sorunların etkisi sadece o devletin sınırları 

içerisinde kalmamakta olup bölgesel hatta küresel bir etkileşim de yaratabilmektedir. Özellikle, 

sorunun kaynağı ya da tarafı olan devlet dünyada güçlü bir devlet konumunda ise, etkiler küresel bir 

boyut kazanmaktadır. Demokrasi, odağında bireye saygı duyan, tüm insanlık için evrensel geçerlilik 

taşıyan bir yönetim biçimi (Lipson, 1964) olması nedeniyle, Al Gore demokrasinin önünde hiçbir 

engel olmaması gerektiğini vurgulamaktadır. Bireyin değerinin ön planda olacağı çağdaş bir ülkenin 

ön koşulu çağdaş demokratik uygarlıktan geçmektedir (Ergin, 2010). “Demokrasinin temeli, insanın 

kişiliğine saygı ve hukukun üstünlüğüne dayanır” ilkesini içeren 1990 Paris Şartını imzalayan 

ülkeler demokrasiyi kuvvetlendireceklerini taahhüt etmişlerdir. Çünkü yeterince güçlendirilememiş 

bir demokrasiye karşı oluşan tehditler aynı zamanda ulusal güvenliği de etkilemektedir. Günümüzde 

ise, demokrasinin ve küresel güvenliğin önündeki tehditler arasında para çok önemli bir etkiye sahip 

duruma gelmiştir.   

Krizler çoğu zaman beklenmedik anlarda ortaya çıkmaktadır. Krizlerin kaynakları çok çeşitli 

olabilmektedir: Mali sektörün yapısı, üretim ortamı, hükümetlerin uyguladığı yanlış politikalar, 

yöneticilerin yetersizlikleri, yolsuzluklar, ekonomik istikrarsızlık, büyüme, dışa açılma, uluslararası 

standartlara uyum çalışmaları gibi. Ekonomik ortamın en önemli aktörleri arasında ülkenin Merkez 

Bankası ve bankacılık sektörü gelmektedir. İnsan yaşamının vazgeçilmez unsuru olan kanın 
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damarlara yeterli bir düzeyde pompalanması gibi, bankacılık sisteminin de ülke ekonomisine yeterli 

bir düzeyde para akışını sağlaması gerekmektedir. Paranın yeterince sağlanamaması durumunda 

büyüme olumsuz bir şekilde etkilenmekte, faizler yükselmektedir. Türkiye bu durumla 2001 

krizinde karşılaşmış ve bankalar kendi aralarındaki kredi hatlarını kapatarak birbirlerine borç para 

vermemesi nedeniyle faizler yüzde binleri aşmıştır. Sonuç olarak, o dönemde yaklaşık 20 banka 

batmış, ülke ekonomisi %10’lara varan bir küçülme yaşamıştır. Bankacılık sektörü tarafından 

ekonomiye aşırı bir paranın enjeksiyonu ise, faizleri gereğinden fazla düşürerek toplumu tüketime 

yönlendirmekte, bir süre sonra para değer kaybetmekte, enflasyon yükselmeye başlamakta ve 

sürdürülemez bir yapıya doğru gidilmektedir. Bankacılık sektöründen kaynaklanan krizlerin, bu 

yönüyle diğer nedenlerden kaynaklanan krizlere göre, yıkım şiddeti daha fazla olmaktadır. Mali 

politikaların gereksinimlerini karşılayacak finans kesiminin temelinde yer alan bankaların yenilenen 

standartlara uyum için geliştirecekleri stratejiler ile finansal şoklara karşı bankacılık sisteminin 

dayanıklılığı konusu her zaman ön planda tutulmalıdır. Makroekonomik göstergelerin sürekli 

izlenmesi ve etkili yönetimi ile finansal piyasaların gözetilmesi sayesinde, ortaya çıkacak krizlerin 

yıkıcılığı azaltılabilecektir. Krizlerin oluşması ile ortaya çıkan sonuçların ve krizlerin nedenlerinin 

araştırılarak ders çıkartılması gerekmektedir. Ancak, günümüzde finansal sistemi etkileyen güçlü 

finansal aktörlerin varlığı ve yenilerinin ortaya çıkması ile krizlerin yapısı daha da karmaşık bir hale 

gelmektedir. 

 

Ekonomi ve Güvenlik İlişkisi 

Güvenlik kavramı hakkındaki yoğun tartışmalara karşın üzerinde anlaşılmış bir tanımı 

bulunmamaktadır. Güvenlik, bir düzenin aksamadan yürütülmesi ve bu konuda bir endişe 

duyulmaması durumu olarak genelde anlaşılmaktadır. Büyük Türkçe sözlükte güvenlik, “toplum 

yaşamında yasal düzenin aksamadan yürütülmesi, kişilerin korkusuzca yaşayabilmesi durumu, 

emniyet” olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla, en dar anlamda güvenlik, bir tehditten veya 

zarardan korunma derecesidir. Güvenlik aynı zamanda tehditlerle mücadele edebilme etkinliğini ve 

tehditleri savuşturmayı da kapsamaktadır. Geniş anlamda ise, bireysel, ulusal, bölgesel ve küresel 

olarak güvenliğe katkıda bulunarak refah düzeyinin politik, sosyal, ekonomik, kültürel vb. alanlarda 

artmasını ifade etmektedir. Güvenliği tanımlamanın bir zorluğu ise algılanan güvenlik ile gerçek 

güvenlik kavramlarından doğan farklılıktır. Örneğin, hava taşımacılığının riskli olduğu yönünde 

görüşler olmasına karşın, gerçekte hava taşımacılığı nedeniyle oluşan tehditler kara 

taşımacılığından kaynaklanan tehditlerden çok daha düşük oranda gerçekleşmektedir. Wolfers 

(1952) güvenliği normatif bir terim olarak algılamaktadır. Her ulus tehdit algılarının, içinde 

bulundukları ortama göre değişebilmesi nedeniyle güvenliği farklı yorumlayabilmektedir. 
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Lippmann (1944) güvenliği bir ülkenin temel değerlerini koruma yeteneği olarak 

tanımlamaktadır. Bu amaçla ülkelerin savaştan kaçınarak temel değerlerini kaybetmemesi ve bu 

değerleri için, gerektiğinde savaşarak elde tutması gerektiğini vurgulamaktadır. Ullman (1984) 

kırılganlığın azalmasını güvenlik olarak tanımlamaktadır. Güvenlik kavramının yakın zamandaki 

gelişimi incelendiğinde ise bu kavramın yeni bir nitelik kazandığı görülmektedir. Geleneksel 

yaklaşım, uzun yıllar, güvenliği askeri ve devlet odaklı çerçeveyle sınırlayarak tanımlamakla 

yetinmiştir (Chipman, 1992, Gray, 1994). Geleneksel görüşün savunucuları güvenlik kavramını güç 

ile ilişkilendirmelerinden dolayı bu gücün de askeri nitelikli olması gerektiğini iddia etmektedirler. 

Dolayısıyla, askeri gücün dışındaki ekonomik, çevresel, sağlık vb. konuların güvenlik konusu ile 

karıştırılmaması gerektiği görüşündedirler. 1989 yılında Demir Perde’nin yıkılması ve ABD 

tarihinde, 11 Eylül 2001 günü yaşanan en büyük terör saldırısı sonrasında güvenlik kavramı 

genişleyerek politik, ekonomik, sosyal, çevresel vb. alanları da içine almıştır (Buzan, Waever, and 

Wilde, 1998). Böylelikle, uluslararası güvenlik kavramı, 1940’lı yıllardaki süper güç çatışmaları ve 

nükleer silahlanma odaklı stratejik bakış açısından günümüzdeki çevresel, ekonomik, insani vb. 

boyutlardaki çeşitliliği de kapsar hale gelmiştir (Buzan ve Hansen, 2009).  

Finansal güvenlik, birey veya hane halkının tasarruflarını ve harcamalarını yönetmesini 

tanımlamaktadır. Ekonomik güvenlik ise toplumun üretim düzeyini ve çalışmayan vatandaşlar da 

dahil bireylerin desteklenmesini kapsamaktadır. Çünkü yokluktan ve korkudan bağımsız olma 

temellerine dayanan bireyin güvenliği kritik bir öneme sahiptir. 

Politik ve uluslararası ilişkiler bilimi kapsamında ekonomik güvenlik ise ulus devletlerin 

ulusal ekonomilerinin gelişimi sürecinde izleyecekleri politikaların seçimindeki özgürlük düzeyi 

olarak ifade edilmektedir. Ekonomik güvenliğe olan bakış açısı da, yakın zamanda meydana gelen 

olumsuz olaylar (bankacılık krizleri, konut balonu, işsizlik, döviz kurlarındaki hareketlilik vb.) 

nedeniyle değişikliğe uğramıştır (Kindleberger ve Aliber, 2011). Bireyler, hükümetlerin yanlış 

politikaları ve ekonomik istikrarsızlık nedeniyle kendilerini güvende hissedememektedirler. 

Ekonomik güvenlik, uluslararası ilişkilerde belirleyici ana etken olarak öngörülmektedir. Bu 

olgu, 11 Eylül 2001’de ABD’ye düzenlenen terör saldırılarından sonra, ABD’nin dış politikasındaki 

petrol jeopolitiğinde kendisini hissedilir bir şekilde göstermiştir (Rupert, 2007). Bert (2012), 

ekonomik güvenliğin, yönetişim ve istihdam yaratılması ile ABD’de kurulabileceğini 

savunmaktadır ve bu bağlamda, Alaska, kuzey kutbunda bulunan trilyon dolarlar değerindeki doğal 

kaynaklar ile ilgili bir strateji belirlenmemesi durumunda ulus ekonomisi ve ulusal güvenliğin daha 

fazla zarara uğrama riskinden bahsetmektedir. Ronis (2011), ulusal güvenlik sisteminin karmaşık 

olduğu ve ulusal gücü oluşturan tüm unsurların (diplomasi, bilgi, askeri, ekonomik vb.) birbiriyle 

uyumlu hale getirilmesi gerektiğini savunmaktadır. 
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Küreselleşmenin finansal krizlerdeki rolü yadsınamamaktadır. Küreselleşme, çeşitli 

şekillerde tanımlanmakta ise de, gözlemlenmekte olan gerçeğe göre; dünyaya egemen olmak veya 

liderlik etmek isteyen sanayileşmiş devletlerin, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin 

kaynaklarını, kendi çıkarları doğrultusunda kullanabilmek için II. Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya 

çıkardıkları bir kavram olduğu yönünde de görüşler ileri sürülmektedir. Küreselleşmenin getirmekte 

olduğu ulusal ekonomik düzenlemeler üzerindeki kısıtlamalar, ulus devletin yetkilerinin uluslararası 

kurumların otoritesine bırakılması gibi yaptırımları sonucunda devletlerin güvenliklerini 

etkilemektedir.  

II. Dünya Savaşı’ndan sonra yaşanmaya başlanan ve kısaca, “Küreselleşme” olarak 

tanımlanan; ulusların birbirlerine ekonomik, sosyal ve siyasal bağımlılıklarının artması sürecinde 

yaşanan finansal krizler, ulusların her alandaki istikrar ve güvenlikleri üzerinde göreceli etkiler 

yaratmaktadır. Küreselleşme, ulus üstü devlet yapılanmalarında olduğu gibi, her ulusu ve her 

kültürel topluluğu çeşitli biçimlerde etkilemektedir. Bu etkiler, neden olduğu krizlerin boyutlarına 

göre ve ülkelerin dayanıklıkları ölçüsünde ülkelerde riskler yaratmaktadır. Bir anlamda, ulusların 

entegrasyonu olan küreselleşme, her entegre ülkeyi bir şekilde etkilemektedir. Mondale (1974), 

uluslararası ekonomik istikrarsızlıkların Batı’nın demokrasi biçimini tehdit ettiğini ileri sürmekte ve 

bu tehdidi ortadan kaldırmanın yolu olarak da iç politikanın bir uzantısı olarak dış ekonomik 

politikayı kapsaması gerektiğini savunmaktadır. Küreselleşmenin, ulusların her alanda bütünleşmesi 

ve dayanışmasının artmasına katkı sağlaması hedeflenmektedir. Ancak, sanayi devrimindeki 

başarılarını, çağcıl bir anlayışla sürdüren küresel güçlerin amaçları az gelişmiş ve gelişmekteki 

ülkelerin kaynaklarının öncelikle savaş dışı yollardan ele geçirilerek sömürülmesi ve bu ülkelerin 

her alanda teslim alınmaları olarak da küreselleşme kavramı algılanmaktadır.  

Özellikle mikro milliyetçiliğe yönelik akımlardan uzak duran ve etkilenmeyen süper güçler 

ile sanayileşmiş1 ulus-devletlerin, kendileri dışındaki devletlerde destekledikleri mikro 

milliyetçiliğe yönelik akımlar, aslında her toplum için çeşitli boyutlarda sorunlar yaratabilme 

potansiyeline sahip bulunmaktadır.   

Kültürel toplulukların2 hareketlerinin ulus-devlete oluşturacağı risk için Adam Smith, 

“Ulusların içinde kendi kader anlarını bekleyen başka uluslar mı vardır veya uyanan azınlık uluslar 

                                                        
1 Sanayileşmiş ulus devletlerin çağdaşlaşmasını da tamamladıkları varsayılmaktadır. 
2 Günümüzde “etnik” yerine “kültürel topluluklar” kavramının kullanımı uluslararası yazında tercih edilmeye 
başlanmıştır. Yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren etnik kavramı tartışılmaktadır. Genetik bilimciler, etnik veya 
ırk sözcüklerinin genetik olarak bir anlamının olmadığını 1997’de açıklamışlardır. İnsanlar arasındaki bütün fiziki yapı 
ve yaşam tarzlarını ifade eden kültürel farklılıklar coğrafi ve sosyal nedenlerle meydana gelmektedir. Birleşmiş 
Milletler (BM) her tür ırk/etnik ayrımcılığının kaldırılması ve cezalandırılması için sözleşmeler gerçekleştirmiştir. 
UNESCO, BM çerçevesinde, 04 Kasım 1966 günü yayınladığı Kültürel İşbirliği Bildirgesi ile ulus ve halkları farklı 
kültürler olarak vurgulamıştır. Çağcıl uluslar için kullanılan çoğulculuk da “kültürel çoğulculuk” olarak, farklı 
kültürlere sahip küçük gruplar olarak tanımlanmıştır. 
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eskiden oluşturulmuş siyasal ulusların çözülmesini mi beklemektedir?” sorusunu sormaktadır 

(Hocaoğlu, 2010). Bu sorunun açık anlamı; bazı kültürel toplulukların uluslaşarak kendi ulus-

devletlerini kurarken, tarihi miadını dolduran veya doldurmaya yüz tutan, ya da güçlü devletlerce 

miadını doldurmuş olması istenen bazı ulus-devletlerin onlara yer açması ve bunun sonucunda, 

küçülmesi veya toptan tarihe gömülmesidir.  

Ulus-devleti tehdit eden, daha başka, risk faktörlerini de saymak mümkündür. Ancak, 

onyedinci yüzyılın ikinci yarısında çağdaşlaşmaya başlayan İngiltere’yi, bağımsızlığına kavuşur 

kavuşmaz çağdaşlaşmaya başlayan ABD ve onları takip eden Batı Avrupa devletlerinin sanayi 

devrimini başararak ulus-devletlere dönüşmeleri, kendilerine, her tür krize karşı, adeta bir bağışıklık 

sağlamıştır.  

Bu ülkelerin her alandaki çağcıl gelişmişlikleri, kendilerine çeşitli krizlerin etkilerinden en 

az zararla kurtulma yeteneğini kazandırmıştır. Türkiye de bu konuda bir tür bağışıklığa sahiptir: 

Böyle bir bağışıklığın kazanılmasında özellikle küçük ve bağımsız girişimcilerin üretme, iç ve dış 

pazar bulmadaki yeteneklerinin önemli bir rolü bulunmaktadır. 

 

Finansal Kapitalizm  

1850’li yıllardan itibaren maliyetleri düşürmek ve talebi karşılamak amacıyla büyük ölçekli 

üretim yapabilmek için sermaye birikimine olan ihtiyaç kapitalizm olgusunu doğurmuştur. 1990’lı 

yıllardan itibaren sosyalizm düzen yerini kapitalizme bırakmıştır. Dar anlamda, üretim tarzı; 

kârlılık, rekabet ve akılcılık temelinde şekillenmiş bir ekonomik sistem olarak da tanımlanan 

kapitalist ekonomik sistemin ana amacı kârlılıktır. Bu üretim odaklı kapitalizmden günümüzde yeni 

bir kapitalizm doğmuştur: Finansal Kapitalizm. Bu yaklaşımda, endüstriyel kapitalizmde olduğu 

gibi sermayenin bir araya getirilmesi amaçlanmakta ancak bu sermaye doğrudan üretim yapma 

amacı gütmemektedir. Finansal kapitalizm, kısa sürede sermayenin arttırılmasına çalışmaktadır. 

Sermayenin yetmediği durumlarda ise finans kuruluşlarından borçlanarak amacına ulaşmaya 

çalışmaktadır. Sermayenin çoğalmasını sağlayacak para ve sermaye piyasalarına yatırım 

yapılmaktadır. Sıcak para da denilen bu portföy yatırımları ile sermaye, dünyadaki farklı 

piyasalarda oluşan fırsatları değerlendirmek amacıyla çok hızlı bir şekilde hareket etmektedir. Diğer 

bir yöntemde ise, benzer bir yaklaşımla, dünyada göreceli olarak değeri düşük kalmış şirketlere 

ortak olarak veya bu şirketleri satın alarak, şirketlerin değerlerinin yükseltilmesinden sonra 

satılması amaçlanmaktadır. Özetle, finansal kapitalizm, paradan para kazanabilmek için dünya 

genelinde fırsatları araştırmakta ve döviz, faiz, menkul kıymetler, emtia, şirket satın almaları vb. her 

türlü yatırımı yapmakta ve hedeflediği kârı elde ettiğinde bu yatırımlarını elden çıkarmaktadır.  
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Finansal kapitalizmin neden olduğu finansal krizlerin, ulusal olduğu kadar küresel güvenlik 

üzerindeki riskleri de çok önemli ve yaşamsal sonuçlar yaratmaktadır. Bu konuda kaydedilmesi 

gereken bir gerçek de, yeterince büyüdüğünü düşünen kapitalistlerin, sahip oldukları varlıklarını 

koruyabilmek için güç sahibi olmayı istemeleridir. Bu istek, sermayenin kesin güvenliği ve 

sermayedarın serbestçe hareket etmesinin sağlanabilmesi için denetimin kendilerine bırakılması ile 

sonuçlanmıştır. Yirminci yüzyılın son çeyreğinde kapitalizmin sağladığı bu denetimsizlik imtiyazı, 

vahşi kapitalizm olarak nitelenen, halka ve işçiye acımasızca davranan bir ekonomik etkinliğe 

dönüşmüştür.  Bu durum, önlem alınmasını gerektiren, birçok sosyal sıkıntıya yol açmaktadır. 

Nobel ödüllü ekonomist Joseph Stiglitz krizlere yol açan finansal ve sosyal kaos ile 

ABD’nin neden olduğu dünya finansal krizini çok çarpıcı bir biçimde açıklamaktadır (Timeturk, 

2008): “Kapitalizm insanın icat ettiği en üstün sistemlerden biridir. Ancak henüz kimse bu sistemin 

istikrar yaratacağını söylemedi, özellikle Serbest Pazar ekonomisinin son otuz yıl boyunca yüzden 

fazla kriz ile karşılaştığının altını çizersek. Bu nedenle ben ve benim gibi başka ekonomistler de 

çalışma yeteneğine sahip pazar ekonomisinde kontrol ve devlet düzenlemesinin iki temel unsur 

olduğuna inanıyoruz. Bunlar olmaksızın dünyanın her tarafında sürekli kriz üreten bir yapıyla 

karşılaşılır.” Ancak, serbest pazar sistemi sayesinde piyasalardaki dengelerin serbestçe oluşacağına 

inanılması nedeniyle bu piyasada kontrol ve müdahaleler taraflar tarafından da istenmemektedir.  

Stiglitz (Timeturk, 2008), 2007 yılının sonunda başlayan küresel ekonomik krizin öncelikli 

nedenini piyasayı düzenleyen kanunların yetersiz olmasına ve piyasadaki faiz oranlarının düşük 

olmasına bağlamaktadır. Mevcut sorunların, alınan borçların ödenememesi, alışkanlık ve 

ekonominin küresel yapısından kaynaklandığını belirtmektedir. Mevcut krizin, kanunlarla sınırlı 

olmayan bir serbest piyasa ekonomisinin tehlikelerle dolu olduğunu gösterdiğini ifade ederek tek 

taraflı siyasetin, ekonomik olarak birbirlerine bağımlı bir küresel sistemde işe yaramayacağını 

kaydetmiştir (Stiglitz, 2010). Dolayısıyla, kapitalizmin neden krizlere düştüğü, krize düşmekten 

neden kaçınamadığı ve kaçınamayacağı sorunsalı piyasanın kontrol edilip edilmeyeceği ile 

yakından ilişkili bulunmaktadır. 

Küresel kapitalizm; küresel güç dengesini elinde tutarak uluslararası sermayenin varlığını 

koruyabilmeyi ve geliştirebilmeyi temel amaç olarak benimsemiştir. Aksi halde yaşayamayacağını 

düşündüğü için, şayet aralarındaki rekabet yıkıcı bir niteliğe dönüşürse, bu sınır tanımaz küresel 

sermaye, kendi amacı yönünde rahatça hareket edebilmek için, ülkeler arasında savaş ve çatışmaları 

tetikleyebilecektir. Kapitalizm ve ekonomi, gücün farklı biçimlerini etkilemektedir. Örneğin, askeri 

ekonomi çerçevesinde değerlendirildiğinde, askeri gücün finanse edilmesi gerekliliği ortaya 

çıkmaktadır. Modern dünyada güç ve para karşılıklı etkileşim halinde bulunmaktadır (Smith, 2009). 

Hükümetler bütçelerini hazırlarken askeri alana ayıracakları harcamalar sonucunda askeri 
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yatırımların boyutları da belirlenmiş olmaktadır. Ekonomik yönden güçlü olunamaması beraberinde 

ulusal güvenlikte zayıflığı, içsel çatışmaları, suçun artışını ve terörist hareketlerin çoğalması 

sonucunu doğurabilmektedir (Aydın, 2009). Diğer bir taraftan ise, tarih boyunca askeri güç ve 

çatışma, ekonomik büyümenin yakıtı olmuştur. Askeri harcamalar her zaman paraya bağlıdır. 

Savaşın ve finansın kaynağı çoğu zaman insanoğlunun korku ve açgözlülük içgüdüleridir (Smith, 

2009). 

Bu etkiler, krizlerin boyutlarına göre, bazı ülkelerde çok ciddi risklere neden olmaktadır. Bir 

anlamda ulusların entegrasyonu girişimi olan küreselleşme, doğal olarak, her ülkeyi göreceli olarak 

etkilemektedir. 

Pek çok durumda aniden ortaya çıkan ve çoğu kere kestirilemediği ileri sürülen finansal 

krizler, genelde finansal piyasalarda ters giden ve ahlaki tehlike (moral hazard) problemlerinin 

bozulmayı çok daha kötüleştirdiğini göstermektedir. Kriz sonunda finansal piyasalar, likidite ve 

varlık değerlerinin düşmesi gibi nedenlerden dolayı fonların en üretken yatırım alanlarına geçişine 

izin vermemektedir.  

Finansal krizler; finans piyasalarındaki (döviz ve hisse senedi piyasaları gibi) şiddetli fiyat 

dalgalanmaları veya bankacılık sistemindeki dönmeyen kredilerin aşırı şekilde artması sonucunda 

yaşanan ciddi ekonomik sorunlardan da doğmaktadır. Ancak bu krizler genelde görülememektedir. 

Alman ekonomist Rudi Dornbusch tarafından ileri sürülen ve sonrasında Dornbusch Kanun’u 

olarak anılan görüşe göre, finansal krizler düşünüldüğünden çok daha uzun zaman sonra meydana 

gelmekteyken diğer taraftan düşünüldüğünde, çok daha kısa sürede meydana gelmektedirler. 

Böylelikle iki defa yanılgıya düşülmektedir (Dornbusch, 1997). Kısacası, Dornbusch krizin ancak 

patladığında görülebildiğini savunmaktadır. 

Diğer alanlarda olduğu gibi, finans konusunda da sınırların kalkması ile beklenmeyen 

anlarda ve sonucu kestirilemeyen finansal krizler meydana gelmektedir. Birinci nesil kriz modeli 

olarak da anılan para krizleri yanlış makroekonomik politika uygulayan ülkelerde olmuştur. İkinci 

nesil kriz modellerinde, makroekonomik ortamda bozulma olmamasına karşın yatırımcıların 

algılarındaki değişiklikler ile spekülatif işlemler krize neden olmuştur. Üçüncü nesil krizlerde ise 

sistemin kırılganlığı ön plana çıkmıştır. Bu kırılganlığın en önemli belirtisi bankacılık ve finans 

sektörüdür. Krizleri açıklamak için geliştirilen modeller sonucunda krizlerin öngörülmesinde 

kullanılmak amacıyla çeşitli göstergeler de ortaya konulmuştur (Reinhart, 2001). Ancak, tüm bu 

çalışmalara karşın, bir sonraki krizin nasıl çıkacağı ve etkilerinin boyutu henüz tahmin 

edilememektedir. 

Ülke ekonomisinin istikrarı, gelişmesi, dışa açılması ve genelde mali politikaların 

gereksinimlerini karşılayacak olan finans kesiminin temelinde yer alan bankalardır. Peter Drucker, 
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ulusal devletleri güçsüzleştiren en önemli olayın, paranın kontrolünün ulusal devletlerin elinden 

alınması olduğunu belirtmektedir (Yıldırım, 2012). Oysaki para, ulusal egemenliğin sembolüdür. 

Ancak, paranın kontrolü ulusal bağımsız merkez bankalarının kontrolünde bulunmaktadır. Bu 

sayede, para arzının kontrolü ve faiz oranlarının belirlenmesi siyasi iradeden bağımsız olarak 

yapılabilmektedir. Ancak, merkez bankalarının kendi kanunları ve yöneticilerinin görüşleri ile 

hükümetin politikaları çelişebilmektedir.  

Frederick Soddy ise, bir ulusun kendi parası üzerinde kontrolü kaybetmesi durumunda, 

bütün geleceğini kaybedeceğini belirtmektedir (Yıldırım, 2012). Bu kontrolü kaybetme konusunda 

yapacağı ilk yanlış, paranın kontrolünü özel bir kuruma devretmesidir. Bundan sonraki yanlışların, 

bu temel üzerine bina olacağını ifade etmektedir. Paranın kontrolü ülkelerin merkez bankalarında 

olup, çoğu ülkede merkez bankaları kanunla bağımsız bir kurum haline getirilmiştir.  

Dünyadaki paranın kontrolünde rol oynayan, uluslararası rezerv para olan dolar, uluslar üstü 

para birimi olarak kabul ettirilmiş olduğu için uluslar üstü şirketlerin kurulmalarını da sağlamıştır. 

Ünlü ekonomist Galbraith, kapitalistlerin devletlerin egemenliğinde olması gerekirken, gerçekte bu 

durumun tersinin yaşandığını ileri sürmektedir. Kapitalistler, en iyi devletin en az yöneten devlet 

olduğu tezi ile devleti ekonomi yönetiminden uzaklaştırmaktadırlar. Devletlerin ulusal güvenliği 

nedeniyle gereken ekonomik güç için Türkiye’de ulusal bağımsızlık savaşının zaferle 

sonuçlanmasından sonra, 18 Şubat 1923’de, İzmir’de yapılan Türkiye İktisat Kongresi’nde kabul 

edilen Misak-i İktisadi (Ekonomi Ant) kararı ulusal ant ile eşdeğerde kabul edilmiştir. Ekonomik 

And, yeni doğan ve tam bağımsızlık anlayışı ile çağdaşlaşma yönünde geliştirilmeye muhtaç bir 

devlet için bir sigorta olarak benimsenmiştir. Ekonomik And sayesinde, Türkiye Cumhuriyeti 

Devleti’nin çağcıl bir dünyada yerini alabilmesi amacıyla var gücüyle çaba harcayan Türk ulusunun 

büyük bir hızla kalkınabilmesi, hak ve menfaatlerini koruyabilmesi için, o günün koşullarında, 

ekonominin tamamen devletin denetim ve gözetiminde olması bir zorunluluk olarak öngörülmüştür.  

 

Finansal Krizler 

Finansal kriz türleri arasında en yaygın olarak bankacılık, menkul kıymet borsaları, döviz, 

faiz, borç ödeyememe, resesyon, depresyon gibi nedenler sayılabilmektedir. Ekonomik ve finansal 

krizler sonucunda, büyüme yavaşlamakta veya eksiye dönmekte, şirket iflasları, işten çıkarmalar, 

emeklilik vb. fonlarda oluşan zararlar oluşmaktadır. Krizlerin etkileri ekonomik alanda birçok 

göstergede izlenebilmektedir: Enflasyon, sanayi ve hizmet üretimi, işsizlik, dış borçlanma düzeyi, 

gayri safi milli hasıla, kamu borcu, ortalama ücret düzeyi, doğrudan yabancı yatırım, çapraz kurlar, 

ithalat ve ihracat (Cioacă, 2010). Son yüzyılda meydana gelen ve küresel bir etkiye sahip olan 

ekonomik ve finansal krizler aşağıda sıralanmaktadır: 
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1929, ABD, Büyük Buhran, 

1973 ve 1979, Petrol Krizleri, Yüksek Enflasyon dönemi, 

1997-1998 Asya Krizi, 1998 Rusya, 1999 Brezilya, 2001 Arjantin Krizleri, 

2001 Enron ve 2002 Arthur Andersen muhasebe hilesi ve iflasları, 

2008-2012, Küresel işletme zarar ve iflasları; ABD ve AB borç ödeme sorunu, döviz kuru savaşları, 

2013-…., kapanan ABD hükümeti, borç tavanı krizi. 

Türkiye’de de sık sık krizler yaşanmıştır. Bu krizlerin bazıları içsel nedenlerden 

kaynaklanmışken, küresel krizlerden de Türkiye belirli ölçüde etkilenmiştir. 1994’de yaşanan 

devalüasyon sonrasında, negatif büyüme, işsizlik ve özellikle döviz borcu olan şirketlerin iflasları 

meydana gelmiştir. 1999 ile 2003 yılları arasında Türkiye’de 23 bankanın kapanmasından dolayı 

ülke ekonomisinde 55 milyar ABD Doları’nın üzerinde bir zarara neden olmuştur. 1986 yılında 

faaliyete başlayan BİST (İMKB) tarihinde, 50’nin üzerinde şirketin hisse senetlerinin işlem gördüğü 

tahtasının kapatılması sonucunda 400 bin yatırımcı etkilenmiş ve 1 milyar doları aşan zarar 

oluşmuştur. Gönüllü (2013), krizlerin Türkiye’ye etkilerini tarihsel bir süreçte analiz etmiş ve 

küresel sermaye akımlarının Türkiye’deki krizlerin hem ana nedenini hem de sonucunu 

oluşturduklarını belirtmiştir.  

Krizler beraberinde çeşitli kontrol mekanizmalarını da getirmektedir. Örneğin, 1929 Büyük 

Buhranı’ndan sonra, başta Almanya ve ABD olmak üzere, halka açık şirketlere zorunlu bağımsız 

denetim koşulu getirilmiştir. Küresel alanda banka sektörü üzerindeki kontrolün arttırılması için 

1974 yılında Basel Komitesi kurulmuştur. 2004 ve 2010 yıllarında Basel II ve Basel III adı altında 

yeni düzenlemeler getirilmiştir. 1990’lı yıllardaki ülke iflaslarından sonra OECD tarafından 1999 

yılında Kurumsal Yönetim ilkeleri yayımlanmıştır. Türkiye’de 1999 yılında banka iflaslarının 

başlaması ile 2000 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kurulmuştur. 

Enron ve Arthur Andersen şirketlerinin kapanması sonucunda ABD’de Sarbanes Oxley Yasası 

yayımlanmış ve 2002 yılında kamu gözetimi kurumu (PCAOB) kurularak bağımsız denetim 

kurumlarının da denetlenmesi yükümlülüğü getirilmiştir. Türkiye’de de 2012 yılında Kamu 

Gözetimi Kurumu kurulmuştur. 2009 yılında ise uluslararası denetim standartları yayımlanmış ve 

Türkiye de bu standartları kabul ederek 2013 yılından beri uygulamaya başlamıştır. 

 

Ekonomik Aktörler 

Günümüzde ABD, Euro Bölgesi ve Japonya en önemli ekonomik güçleri oluşturmaktadır. 

Ancak, günümüzde ortaya yeni güçler de çıkmaktadır. Ekonomik, politik, diplomatik ve askeri gücü 

her geçen gün artan Çin buna bir örnektir. Günümüzde süren ABD ile Çin arasındaki Asya 
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bölgesindeki farklı güvenlik görüşleri, Çin’in daha fazla güç kazanmasıyla artarak devam edeceğe 

benzemektedir (Kang, 2011). 

Küreselleşme, güçlü devletler dışında, başka güçlü aktörleri de ön plana çıkarmıştır. Bu 

aktörler aşağıda kısaca açıklanmaktadır.  

 

Merkez Bankaları 

Ulusal merkez bankalarının temel görevleri arasında bir ülkede sürdürülebilir büyümenin ve 

fiyat istikrarının sağlanması, ulusal paranın değerinin ayarlanması gibi makroekonomik kararlar 

bulunmaktadır. Bunların dışında, finansal krizlerin önlenmesi için, yurtiçindeki son kredi mercii 

sorumluluğu vardır. Ancak merkez bankaları çoğu ülkede kanunlarla bağımsızlığını kazanmıştır. 

Merkez bankası yöneticileri ile hükümetin ekonomi yöneticileri arasındaki görüş ayrılıkları ise her 

zaman bir risk oluşturmaktadır. Günümüzde ABD ve Avrupa merkez bankalarının aldıkları kararlar, 

açıklamaları büyük bir dikkatle tüm dünya genelinde izlenmektedir.  

 

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası 

2. Dünya Savaşı’ndan sonra çoğu devletin ekonomisinin bozulması ve yeniden imar ve 

kalkınmaya olan ihtiyaçlara çözüm bulunması amacıyla IMF ile Dünya Bankası kurulmuştur. IMF 

devletlerin kısa süreli ödeme sorunlarının aşılması için kredi verilmesine olanak sağlamayı 

amaçlarken, diğer taraftan Dünya Bankası da devletlerin yatırımlarına uzun vadeli finansman 

sağlanmasını amaçlamaktadır. ABD halen bu iki kuruluşun sermaye ve kaynaklarının önemli bir 

kısmını karşılamaktadır. Her ne kadar bu kurumlar bağımsız olarak faaliyetlerini yürütseler de, 

kaynakların büyük kısmına sahip olan devlet yöneticilerinin karar alma sürecinde dolaylı etkileri 

bulunmaktadır. Ancak, IMF tarafından uygulanan standart reçeteler dünya genelinde 

eleştirilmektedir. Ülkeler farklı nedenlerden dolayı likidite veya döviz krizine girebilmektedirler. 

Bu ülkelerin yapısal durumları, krize girme nedenleri birbirinden çok farklı gerekçelere 

dayanabilmektedir. Oysa ki IMF tarafından uygulanan çözüm reçeteleri genelde standart 

olmaktadır. Çözüm olarak enflasyonu düşürücü para politikaları uygulanması, devalüasyonlardan 

kaçınılması ve serbest ticaretin devam etmesi önerilmekte ve yaptırımlar karşılığında ülkeye borç 

verilmektedir. Bu çözümler küresel ticaret için olumlu görünse de, krize yakalanmış ülke için her 

zaman çözüm olmamaktadır. Çünkü enflasyonun para politikalarıyla düşürülmesi büyüme üzerinde 

olumsuz baskı yapmakta; paranın değerinin göreceli olarak korunmaya çalışılması sonucunda dış 

ticarette rekabetçi bir konuma gelinememekte; serbest ticaretin kriz öncesindeki gibi devam 

ettirilmeye çalışılması ise borç alınan dövizlerin tekrardan ithalat için harcanmasına yol açmaktadır. 

Bu nedenlerden dolayı, IMF gibi bir kuruluşa küresel olarak gereksinim olduğu kuşkusuz olmakla 
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beraber, IMF’nin aldığı kararların tarafsızlığı ve yapmış olduğu yardımların sonuçları hakkında 

şüpheler bulunmaktadır. IMF tarafından, krize giren ülkenin durumunun incelenerek, o ülkeye özgü 

çözüm paketleri sunulmasının daha akılcı bir yol olacağı konusunda görüşler bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, Dünya Bankası günümüzde daha çok az gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkelerin kalkınmalarına destek olmakta, proje ve program temelli krediler vermektedir. Ancak, bu 

kuruluş da eleştirilerden payını almaktadır. Öncelikle bu kuruluşun 50 yıldır süren çalışmaları 

süresince, destek olduğu az gelişmiş ülkelerden gelişme göstermiş bir ülke olduğu ileri 

sürülememektedir. Ayrıca, bu kuruluşun yaptığı çalışmalar ile az gelişmiş ülkeleri kendi kontrolleri 

altında tutarak izlediklerine dair yaygın bir görüş bulunmaktadır. Diğer bir eleştiri konusu ise, bu 

kuruluşun faaliyetleri sonucunda kâr elde etmesidir ki bu durumda kredi faizlerini yüksek olarak 

belirlediği düşünülmektedir. 

IMF ve Dünya Bankası, uluslararası düzeyde son kredi merciisidirler (Kindleberger ve 

Aliber, 2011). Devletlerin finansal krize sürüklendikleri zamanlarda bu kurumlar son çare 

olmaktadırlar. Ancak, alınan kararların siyasal baskılardan ne kadar etkilendiği ve kararların 

etkinliği her zaman tartışılmaktadır.  

 

Çok Uluslu Yatırım Fonları 

Uluslararası yatırım şirketlerinin izledikleri saldırgan stratejiler nedeniyle yüksek tutardaki 

fonlar hızlı bir şekilde ülkelerin ekonomilerine girip çıkabilmektedirler. Söz konusu yatırım 

şirketleri, bireysel, profesyonel ve kurumsal yatırımcılardan topladıkları fonları çoğaltmak için risk 

alarak fırsatlar peşinde koşmaktadırlar. Aynı zamanda, bu şirketlerin yöneticilerinin yaptıkları 

açıklamalar sonucunda, yatırımcılar tarafından o ülkelere bakış açısı ve o ülkelerin risk algısında 

değişiklik olabilmektedir. Bu fonların ekonomilere giriş ve çıkışları ile bu fonların yöneticileri 

tarafından yapılan açıklamalar ülkelerde kırılganlığa yol açabilmektedir.  

 

Çok Uluslu Şirketler 

Küreselleşmenin etkin aktörlerinden olan transnasyonal şirketler veya çok uluslu şirketler 

(ÇUŞ), küresel ekonomideki etkinliklerinin yanında, başta siyasi ve kültürel etkileri olmak üzere, 

her alanda, yaygın ve yönlendirici bir güce sahiptirler. Bu nedenle ÇUŞ’lar, küreselleşme 

fenomeninin en etkin ve aynı zamanda en etkileyici aktörleri arasında sayılmaktadır. ÇUŞ’ların 

sayılarının, zaman zaman azalma ve çoğalma gibi değişiklikler göstermesi, onların küresel 

etkilerinde, genelde, ciddi bir değişiklik yaratmamıştır. ÇUŞ sayısı 1970’de 7.000 civarında iken 

2013’te 60.000 dolayında olup bu şirketler, yaklaşık 1.500.000 kadar şubeleri ile dünyayı adeta 

kuşatmış durumdadırlar (Kaymakçı, 2013). 
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ÇUŞ’lar yatırım için, genelde, çağcıl anlamda gelişmiş ülkeleri tercih etmektedirler. Diğer 

bir anlatımla, sermaye, yatırım için, istikrarın en geçerli güvencesi olan, hukukun üstünlüğünün 

egemen olduğu, çağcıl bir eğitimle yetiştirilen kültürel bir toplumun yaşadığı demokratik ülkeleri 

tercih etmektedirler. Halen, sermayenin dış yatırımlarının %80’ne yakın bir kısmının, bu gibi 

gelişmiş ülkelere yapılmış ve yapılmakta olmasının nedeni de açıklanmış olmaktadır. 

 

Kredi Derecelendirme Kuruluşları 

Üç Pulitzer ödüllü Friedman, 1995 yılında gazete köşesindeki yazısında iki süper güçten 

bahsetmektedir. Bunlar, ABD ve kredi derecelendirme kuruluşu olan Moody’s’dir. ABD bir ülkeyi 

bombalayarak yok etme gücüne sahipken, Moody’s ise bir ülkeyi (veya işletmeyi) kredi derecesini 

düşürerek yok edebileceği görüşünü ileri sürmüştür (Friedman, 1995). Gerçekten de, günümüzde 

kredi derecelendirme kuruluşlarının yadsınamaz bir gücü bulunmaktadır. Moody’s gibi Standart and 

Poor’s, Fitch Ratings ve Duff and Phelps kuruluşlarının kredi derecelendirmesi konusunda önemli 

bir saygınlıkları bulunmaktadır. Ancak, bu kuruluşların değerlendirmeleri çoğu zaman gecikmeli 

olmaktadır. Diğer bir ifadeyle, kredi notunu düşürmeleri öncesinde sorunlar ortaya çıkmakta ve 

böylece kredi notundaki düşüş sadece bir tepkisel davranış olarak kalmaktadır. Ayrıca, bu 

kuruluşların ne kadar tarafsız davrandıkları konusunda şüpheler bulunmaktadır. Kullandıkları 

yöntemlerin kamuoyuna açık olmaması da yapmış oldukları değerlendirmelerin nesnelliği sorununu 

getirmektedir. 

 

Batamayacak Kadar Büyük Şirketler 

Basında kullanılmaya başlayan bu kavram, ilk defa olarak resmi olarak 1984’de ABD 

parlamento üyesi Stewart McKinney tarafından parlamentoda dile getirilmiştir. ABD Federal 

Rezerv Bankası Başkanı Ben Bernanke, bu kavramı 2010 yılında şu şekilde tanımlamıştır: 

Batamayacak kadar büyük bir şirketin, büyüklüğü, karmaşıklığı, bağlantıları ve kritik fonksiyonları 

nedeniyle, ansızın likidite sıkıntısına girmesi sonucunda geri kalan finansal sistem ve ekonomi ciddi 

olumsuz sonuçlara maruz kalmaktadır. Hükümetlerin bu tür şirketlere destek vermesi gerektiğini 

belirtmektedir. Bu destek belirli bir yönetimin, sermaye sahiplerinin veya kredi alacaklıların 

desteklenmesi amacını gütmemektedir. Bu destek, bu desteğin verilmemesi sonucu ortaya çıkacak 

sonuçların, desteğin verilmesi sonucunda ortaya çıkacak sonuçlardan daha fazla ekonomi üzerinde 

düzensizlik yaratarak ağır sonuçlara neden olacağı yüzündendir. Krizden çıkartılabilecek bir ders 

varsa, o da batamayacak kadar büyük şirketler sorununun çözülmesi gerekliliği olduğunu 

belirtmektedir (Bernanke, 2010). 
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Mijalković ve Milošević (2011), yukarıda sayılan aktörler dışında güvenlik ile ilgili farklı 

aktörlerin de gerekliliğinden bahsetmektedir. Bunlar arasında yabancı para müfettişi, mali polis, 

ticaret müfettişi, para aklanması üzerine uzmanlaşmış kurulları belirtmektedir. Güvenlik sorunu ile 

mücadelede, bu aktörler arasında daha fazla koordinasyon ve iş birliği kurulmasını önermektedirler. 

 

Sonuç 

İnsanoğlunun güvenliğe duyduğu ihtiyaç, askeri boyuttaki ‘barışı koruma’ anlayışını aşarak 

ekonomik, sosyal, çevresel, teknolojik vb. tüm alanlara yayılmıştır. Ekonomik ve finansal krizler, 

ulusal ve küresel güvenlik üzerinde tehdit oluşturmaktadır. Küreselleşme, kırılgan bir dünya yapısı 

doğurmuştur. Özellikle ekonomik kırılganlık, güvensiz bir ortam yaratmaktadır. Ekonominin 

kalbinde ise finans bulunmaktadır. Değişik alanlardaki güvenlik sorununun ortak paydasında 

finansal kaynakların yeterliliği ve istikrarı bulunmaktadır. Gerek bireysel gerekse ulusal ve küresel 

boyutta ortaya çıkan güvenlik sorunlarının kaynağını finansal sıkıntılar oluşturmakta ve taraflar 

fazlasıyla etkilenmektedirler.  

Krizler aynı zamanda fırsatlar da sunmaktadır. Yapısal zayıflıkları olan uluslar, yaşadıkları 

krizler nedeniyle bu tür eksikliklerini belirleyebilmekte ve giderebilmektedirler. Örneğin, 1999 ile 

2003 yılları arasında Türkiye’de yaşanan ekonomik krizler sonucunda 23 bankaya devlet tarafından 

el konulmuştur. Yaşanan bu kriz sonrasında alınan önlemler sayesinde, 2008 yılında başlayan 

küresel finansal krizden Türk bankacılık sektörü çok az etkilenmiştir. ABD ve birçok ülkede banka 

iflasları olurken Türkiye’de bir tek banka bile kapatılmamıştır. Cioacă (2010), krizin ortaya çıkması 

ile beraber makro ve mikro ekonomik önlemler alarak güvenli bir ortam yaratan hükümetlerin, 

Romanya’da olduğu gibi, vatandaşların gözünde güvenilirliklerini arttırdıklarını belirtmektedir. 

İleriye dönük olarak alınabilecek önlemler aşağıda özetlenmektedir:  

Ekonomik ve finansal krizlerin ortaya çıkışlarının tahmin edilemeyeceği ve önlenemeyeceği 

anlaşılmaktadır. Güvenliğin sağlanması için, krizlerin küresel etkilerinden dolayı, çözümlere de 

küresel bir bakış açısıyla yaklaşmak gerekmektedir. Bu doğrultuda, erken uyarı yapabilecek 

uluslarüstü bağımsız saygın kurumlar oluşturulmalıdır. 

Tekil olarak ortaya çıkan her finansal sorun, hemen olmasa da bir süre sonra küresel bir 

sorumluluğu da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle, küresel sorunlara küresel çözümler bulma 

gereksinimi doğmaktadır. Bu çerçevede uluslararası finansal mimari kavramı ileri sürülmektedir 

(Pattison ve Fratianni, 2002). Bu yeni yaklaşım ile bir noktada ortaya çıkan sorunun, küresel 

sermayenin hareketi ile diğer uluslara yayılmadan önlenmesi amaçlanmaktadır. 

Krizlerin genelde aniden ortaya çıktıkları ve hazırlıklı olunmadığı takdirde, bir panik ortamı 

oluşturduğu dikkate alınarak, krizlere karşı nasıl davranılacağı hususunda acil durum planları 
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hazırlanmış olmalı ve bu planlar derhal uygulamaya konulmalıdır. Finansal kriz, içsel veya dışsal 

olabileceği gibi, özel veya kamu sektörlerinden de kaynaklanabilmektedir. Dolayısıyla, krizlerin 

farklı kaynakları için farklı senaryolar hazırlanmalıdır.    

Finansal krizlerin etkileri; sosyo-ekonomik, istihdam, güvenlik ve kültürel gibi hemen her 

alanda görüleceğinden, krizlere karşı, kamu genelinde önlemler alınmalıdır. Bu önlemlerin, daha 

önce yaşanmış olan krizlerden çıkarılan derslere dayandırılmak suretiyle gerçekçiliği ve 

güvenilirliği sağlanmalıdır. Her ne kadar hiçbir kriz, tıpa tıp bir diğerine benzemez ise de, krizlerin 

bilimsel analizleri, alınacak önlemler için güvenilirlik sağlamaktadır. 

Risk ile mücadelede, risk yönetimi üzerinde eğitilmiş personel ile en iyi başarının elde 

edileceği dikkate alınarak, bu çok önemli konu üzerinde daima hazırlıklı bulunulmalıdır. Bu 

amaçla, sürekli görev yapacak risk yönetim birimi oluşturulmalıdır. 

Adeta istisnasız olarak bütün kamu, özel kurum ve kişiler için ideal, kaçınılmaz ve olmazsa-

olmaz bir iletişim gereksinimi olan internet kullanma zorunluluğu “Ağ Güvenliği” sorununun kesin 

şekilde çözümünü gerektirmektedir. En değerli meta sayılan ve her tür krize neden olabilen 

bilgi’nin güvenliği, onu kullanan her kurum ve kişi için yaşamsal derecede önem ve değere sahiptir.   

Ulusal güvenlik3, günümüzde yaşamsal derecede önemli olmakla beraber, uluslararası 

güvenlik de çok önemlidir. Çünkü uluslararası güvenlik, uluslar ve Birleşmiş Milletler gibi 

uluslararası kuruluşlar tarafından, karşılıklı güvenlik ve yaşamı sürdürmeyi güvence altına almak 

amacıyla alınan önlemlerden oluşmaktadır. Bu nedenle halkın, yaşadığı ülkede ulusal güvenliğin 

kusursuz olarak sağlanmış olduğuna ve her sorunun üstesinden gelineceğine olan güven ve inanca 

dayalı üstün bir morale sahip olması, ulusa sonsuz bir “yaşamı sürdürme” olanağı sağlar. Küresel 

mücadele alanında uluslararası güç; ulusal güç veya devlet gücü (Guiora, 2013) anlamına 

gelmektedir.   

Her ulus için, “ulusal gücü” oluşturan unsurların başında gelen “ekonomik gücün” rolünü 

kavramak stratejik bir öneme sahiptir. Ulusal bağımsızlık savaşının kazanılmasından kısa bir süre 

sonra ve daha cumhuriyet ilan edilmeden sekiz ay önce, 18 Şubat 1923’de İzmir’de yapılan Türkiye 

İktisat Kongresi’nde, “Misak-ı İktisadi” kararı ile “Misak-ı Milli” (Ulusal ant) kararını eşdeğerde 

kabul etmekle, Türkiye Cumhuriyeti’nin milli güvenliği için de gerçekçi bir sigorta sağlanmıştır. 

Dolayısıyla, ekonomik analiz gerçekçi bir şekilde yapılarak ulusal strateji kurgulanmalıdır.  

Küreselleşme, “bilgi eşittir güç” denklemini kesinleştirmiştir. Bu gerçek ön planda tutularak, 

her alanda çalışan insanların yaptıkları işin gerektirdiği bilimsel yeteneğe sahip olacak bir kalitedeki 

eğitim ile yetiştirilmeleri, sorunların çözümünde güvenilir bir olanak sunacaktır. Kaliteli, bilimsel, 

                                                        
3 Ulusal güvenlik, devletin yaşamını devam ettirmek için bir gereksinim olup ekonomik güç, diplomasi, güç tasarımı 
(tahmini) ve politik güç yoluyla sağlanmaktadır. 
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çağcıl eğitimin yanında kazandırılacak etik değerler ile insanın toplum çıkarlarını şahsi çıkarlara 

üstün tutması ve finansal kapitalizm ile ahlaki tehlike risklerinden korunulması sağlanabilecektir.   

Krizlere karşı alınacak önlemlerin başında gelen kamuda ve halkta oluşturulacak “Güvenlik 

Kültürü” her tür tehdidin önlenmesinde bir anahtar rolü oynayacaktır. Finansal krizlerden çıkardığı 

bilimsel derslerden yararlanarak hazırlıklı olmayı başaran ülkeler, krizlerden korunmakta veya 

asgari etkilenmekte başarılı olarak vatandaşlarına mutlu ve güvenlikli bir gelecek sunabileceklerdir. 
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TÜRKİYE’NİN EKONOMİK GÜVENLİĞİ: FIRSATLAR VE TEHDİTLER  

 

Süheyb Ayaz* 

 

Özet  

Devlet merkezli klasik güvenlik kavramı, Soğuk Savaş sonrası dönemde küreselleşme ile 

birlikte kapsamlı bir değişim ve dönüşüm sürecine girmiş, çok boyutlu yeni güvenlik yaklaşımları 

teknolojinin ve enerjinin öne çıktığı ekonomik güvenlik boyutunu ihtiva etmeye başlamıştır. 

Ekonomik güvenlik; “devletin kamu finansmanını, ödemeler dengesini ve finansal sistemin 

güvenliğini sağlaması; ulusal kaynaklarını, üretim sistemlerini ve jeoekonomik konumunu kullanma 

kabiliyetini sürdürülebilir kılması, bu kabiliyete zarar verebilecek tüm risk ve tehditlere karşı 

gerekli tedbirleri geliştirmesi” olarak tanımlanabilir. Bu çalışmada ekonomik güvenlik kavramının 

genel çerçevesi içinde Türkiye’nin ekonomik güvenliği, iç ve dış gelişmeler bağlamında ticaret 

güvenliği, enerji güvenliği ve teknoloji güvenliği olmak üzere üç başlıkla sınırlı olarak 

incelenmekte, fırsatlar ve tehditler gözden geçirilmektedir.  

Ticaret güvenliği başlığı altında Türkiye’de ihracata yönelik üretim süreçleri, ticari ortak 

statüsündeki ülkelerdeki problemler, ticaret yollarının güvenliği, uluslararası piyasalarda tayin 

edilen standartlara intibak sorunu, kaçak ve yasa dışı ticaretle mücadele ele alınmaktadır. Enerji 

güvenliği alt başlığında, Türkiye’nin petrol ve doğal gaz tedarik güvenliği, enerji nakil 

güzergâhlarının güvenliği, nükleer ve yenilenebilir enerji stratejisi değerlendirilmektedir. 

Türkiye’nin teknoloji güvenliği bölümünde, üretim teknolojilerinde üstünlük sağlanması ve bu 

üstünlüğün sürdürülmesi (yerli savunma sanayiinde gerçekleştirilen atılım sürecinde geliştirilen 

teknolojinin korunması) ve ileri teknoloji ürünlerindeki patent sorunları analiz edilmektedir.  

 

Giriş  

Realizm etkisinde gelişmiş devlet merkezli klasik güvenlik kavramı, Soğuk Savaş 

döneminde egemen teori olmuştur. Dönemin güvenlik çatışmaları ve güvenlik anlayışları da aynı 

çerçevede gelişmiş ve olgunlaşmıştır. Soğuk Savaş sonrası dönemde küreselleşme ile birlikte hakim 

klasik güvenlik anlayışı kapsamlı bir değişim ve dönüşüme girmiş, çok boyutlu yeni güvenlik 

yaklaşımları ortaya çıkmıştır. Yeni güvenlik yaklaşımlarında teknolojinin ve enerjinin öne çıktığı 

ekonomik güvenlik boyutu, güvenlik kavramı ile sık sık bir arada ifade edilmeye başlanmıştır. 
                                                        
* BİLGESAM Ekonomi Araştırmaları Uzmanı 
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Süreç içerisinde Cable’ın da belirttiği gibi uluslararası ekonomik ve güvenlik kavramları arasındaki 

sınır çizgisi giderek belirsizleşmiştir. (Cable,1995)  

Soğuk Savaş sonrası gerginliğin azalmasıyla küreselleşme büyük gelişme göstermiş ve 

piyasa ekonomileri hem genişlemiş hem de sayı olarak artmıştır. Bununla birlikte konvansiyonel 

savaşları gitgide azalmış ve gerginlikler yerini büyük çoğunlukla ekonomik işbirlikleri ve paktlara 

bırakmıştır. Çeşitli işbirliklerinin yanında bir ekonomik rekabet ortamı oluşmuş, kur savaşları gibi 

bir takım ekonomik çekişmeler de ortaya çıkmaya başlamıştır.  

Değişim ve dönüşüme uğrayan güvenlik anlayışı içerisinde risk ve tehdit kavramları da 

farklılaşmıştır. Klasik güvenlik içerisindeki ana unsurlardan biri olan tehdit algısının içerisine risk 

etkeni dahil olmuş ve bu iki kavram gitgide iç içe girmiştir. Hatta küreselleşme ile birlikte birçok 

tehdit olarak tanımlanan etmen risk grubu içerisine girmiş ve o şekilde değerlendirilmiştir. Bu 

kapsam içerisinde ekonomi güvenliği içerisinde tehditler kavramı yerine riskler büyük ölçüde 

kullanılmaya başlanmıştır. Günümüz küresel ekonomik sisteminde risk etkeni, hem finansal hem de 

reel ekonomik aktivitelerin birbirine entegre ve karşılıklı bağımlı olmasından dolayı her bir 

oyuncuyu ilgilendiren bir kavram olmuştur. Bu bağlamda riskler gelişmiş ekonomileri olduğu kadar 

Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomileri yakında ilgilendirmektedir.  

Risklerin her oyuncuyu etkilediği ekonomik rekabet ortamının oluşması devletlerin 

ekonomik bağımsızlık ve sürdürülebilirliğinin devamlılığı sağlaması gerekliliği doğurmuştur. 

Ekonomik güvenliği kavramı ise burada devreye girmektedir.  

Ekonomik güvenlik, “devletin kamu finansmanını, ödemeler dengesini ve finansal sistemin 

güvenliğini sağlaması; ulusal kaynaklarını, üretim sistemlerini ve jeoekonomik konumunu kullanma 

kabiliyetini sürdürülebilir kılması, bu kabiliyete zarar verebilecek tüm risk ve tehditlere karşı 

gerekli tedbirleri geliştirmesi” olarak tanımlanabilmektedir. Ulusal güvenlikle birçok konudan 

örtüşebilecek olan bu tanımdan da anlaşılacağı gibi ekonomik güvenlik bir anlamda bir devletin 

devamlılığının gerekliliklerinden ve asli unsurlarından biri haline gelmiştir.  

Karşılıklı bağımlılıkların mevcut olduğu küresel ortam içerisinde, dünyada hızla artan enerji 

ve teknoloji tüketiminin sonucu olarak ekonomik güvenlik kavramına birçok konuyu müdahil 

olmuş ve böylece ekonomik güvenlik tanımı giderek bulanıklaşmıştır. Bu yüzden ekonomik 

güvenlik incelemelerinde birçok farklı sınıflandırma ve değerlendirme yapılabilmektedir. Bu 

çalışmada geniş muhtevalı ekonomik güvenlik kavramı çerçevesi içerisinde Türkiye’nin ekonomik 

güvenliği; iç ve dış gelişmeler bağlamında ticaret güvenliği, enerji güvenliği ve teknoloji güvenliği 
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olmak üzere üç başlıkla sınırlı olarak incelenmektedir. Ek olarak son kısımda ise bu minvalde çeşitli 

fırsatlar ve tehditler de gözden geçirilecektir.  

Ticaret güvenliği başlığı altında Türkiye’de ihracata yönelik üretim süreçleri, ticari ortak 

statüsündeki ülkelerdeki problemler, ticaret yollarının güvenliği, uluslararası piyasalarda tayin 

edilen standartlara intibak sorunu, kaçak ve yasa dışı ticaretle mücadele ele alınmaktadır.  

Enerji güvenliği alt başlığında, Türkiye’nin petrol ve doğal gaz tedarik güvenliği, enerji 

nakil güzergâhlarının güvenliği, nükleer ve yenilenebilir enerji stratejisi değerlendirilmektedir.  

Türkiye’nin teknoloji güvenliği bölümünde, üretim teknolojilerinde üstünlük sağlanması ve 

bu üstünlüğün sürdürülmesi (yerli savunma sanayiinde gerçekleştirilen atılım sürecinde geliştirilen 

teknolojinin korunması) ve ileri teknoloji ürünlerindeki patent sorunları analiz edilmektedir.  

 

Ticaret Güvenliği  

2008 yılında patlak veren küresel ekonomik krizinin bir dizi etkisi Türkiye ekonomisi 

üzerinde etkiler bırakmıştır. Özetle kriz öncesi uzun vadeli ve düşük faizle borçlanabilen Türkiye 

kriz sonrasında aynı uzun vadeli finansman bulmakta zorlanmış, kriz sonucu olarak dünyadaki 

toplam ticaret hacmi ciddi derecede düşmüş ve birçok emtia ve petrol fiyatları ise artış göstermiştir. 

Dolar kurunun 2009 yılından sonra artış göstermesi de enerji ithalatçısı Türkiye için ek maliyet 

oluşturmuştur. Bütün bu nedenlerin sonucu olarak Türkiye son yıllarda cari açık problemi ile karşı 

karşıya gelmiştir. 2012 yılında ise cari açık problemine karşı bir takım önlemler alınsa da mevcut 

durum itibariyle bazı yapısal sorunlar halen devam etmektedir.  

Rakamlarla Türkiye’nin son on yılı ekonomisi değerlendirildiğinde, küresel ekonomik krizi 

başlangıcı 2008-2009 yılları hariç ihracat miktarında artan bir trendi bulunmaktadır. Türkiye 2012 

yılsonu itibariyle tarihinin en yüksek seviyesinde yaklaşık 152 milyar dolar ihracat ve 236 milyar 

dolarlık ithalat gerçekleştirmiş olup bu da yüzde 64.5 ithalat-ihracat karşılama oranıyla birlikte 84 

milyar dolarlık dış ticaret açığı anlamına gelmektedir. (Dipnot 1) 

Türkiye’nin ticaret güvenliği genel olarak beş madde içerisinde değerlendirilebilir. İlk 

olarak Türkiye’deki ihracata yönelik üretim sürecinin yapısı dikkate alındığında, ihracatın yüzdelik 

katma değer oranı önem arz etmektedir. Rekor seviyede bulunan ihracatın içeriğine baktığımızda, 

OECD verilerine göre Türkiye’nin ihracatının sadece yüzde 41.5 kısmı yerli katma değerden 

oluşmakta, geriye kalan yüzde 58.5 yabancı kaynaklı katma değer içermektedir. (Dipnot 2) Bu 

yapılan her yüz birimlik ihracatın sadece kırk bir biriminin Türkiye menşeli olup gerisinin yapılan 
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ara mal veya hammadde ithalatına dayalı bir üretim süreci olduğunu göstermektedir. Yapılan her 

yüz birimin sadece kırk bir biriminin Türkiye için bir kazanç olması ise üretim sürecinin ithalat 

odaklı/bağımlı olduğunu göstermektedir.  

İhracatımızın yüksek oranda ithalata bağlı olmuş olması hem ihraç edilecek olan ürünlerin 

maliyetlerini arttırmakta hem de ihracatın üzerinde kur ve ithalat ürün fiyatları açısından bir baskı 

ve kırılganlık oluşturmaktadır. Üretim yapısının bu yapısı ve kırılganlığı ise Türkiye’nin sahip 

olduğu artan ihracat eğiliminin sürdürülebilirliğinin önünde bir risk etkeni oluşturmaktadır.  

Türkiye’nin yüksek katma değere sahip olarak kabul edilen ileri teknoloji ürünlerin ihracatı 

toplam sanayi ihracatındaki oranı yüzde 7 ve toplam ihracata oranı yüzde 4 seviyesindedir. Ek 

olarak Türkiye’nin birim başına ihracat getirisi 1.7 Euro iken örnek olarak Almanya’nın 4 Euro 

civarında bulunmaktadır.  

Söylem olarak sürekli dile getirilen Türkiye’nin ihracatında daha yüksek katma değere 

geçilmesi mevzusu sadece ithalat-bazlı ihracatın azaltılması değil aynı zamanda ileri teknoloji 

ürünlerin de toplam ihracat içerisindeki oranın arttırılması anlamına gelmelidir. Lakin bu husus 

göründüğü ve dile getirildiği kadar basit ve hızlı bir süreç olamamaktadır. Yıllar sürecek bir altyapı 

çalışmasına olan Ar-Ge çalışmalarında, öncelikle üretim yöntemleri ile ilgili yapısal ve teknik 

altyapının yetersizlik ve eksiklerinin giderilmesi başta olmak üzere ihracatı daha yerli hale 

getirmenin yollarını aranmalıdır. Teknoloji bağımlılığının sonucu olan üretim süreçlerinin yerli 

olma oranı ekonomik güvenliğin en önemli parçalarından biridir.  

İkinci ticaret güvenliği konusu ise Türkiye’nin ticaret partnerleri ve bunlarla olan 

ilişkileridir. İhracatın bileşenlerinin yanında ihracat ve ithalat partnerleri de ticaret dengesi için 

önem arz etmektedir. Türkiye’nin en büyük ticaret partneri olan AB ülkelerinin uzun süredir devam 

eden ekonomik buhranın etkisi ihracat rakamlarına da yansımıştır. AB üyesi ülkeleriyle olan 

ihracatın toplam ihracata oranı 2011 yılında yüzde 46,2 iken 2012 yılında yüzde 39 seviyesine 

gerilemiştir. Benzer şekilde Suriye’deki iç savaş neticesinde Türkiye’nin ticareti yüzde 70 oranında 

azalmıştır. (Dipnot 3) Zaman zaman bazı gümrük kapılarındaki sorunlar nedeniyle oluşan tır 

kuyrukları da ticaretin yavaşlaması ve sorun sürekli devam etmesi halinde bu ülkelere ve ülke 

firmalarına olan ticaretteki teşvik edici etkenlerin azalmasına da yol açmaktadır.  

Belirtilen hususlar ekonomik güvenlik açısından, partner ülkelerin içerisinde oldukları 

ekonomik ve siyasal durumların ve ticaret yollarının güvenliğinin Türkiye gibi stabil olmayan çevre 

ülkelere sahip ülkeler için ticaret güvenliğini tehlikeye sokmaktadır.  
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Türkiye’deki ticaret güvenliğinin bir diğer ilgi alanı ticareti yapılan ürün ve servislerin 

standardizasyonu ve uygunluk denetimi sağlanmasıdır. Genel itibariyle standartlaştırma “belirli bir 

ekonomik fayda sağlamak amacıyla çeşitli kural ve biçim belirleme” şeklinde tanımlanabilir. 

Üretilen mal ve hizmetin satışının gerçekleştirilebilmesi için ilgili standart ve uygunluk kurallarına 

uyması gerekmekte ve küresel ekonomide üretim araçları ve biçimlerinin belirlenmesinde önem arz 

etmektedir. Ürün ve hizmetlerin içerik, üretim şekli, kalibrasyon ve sunumu gibi konuları içeren 

standartlaştırma konusu, ticari ürün ve hizmetlerin belirli ve istenen formatta olması için gerekli bir 

husustur.  

Amerika ve Almanya’nın başını çektiği standartlaştırma ve uygunluk denetim hizmetleri 

ilgili sektör ve alanlarda standart belirleme işini yürütmektedirler. Genel olarak standardı koyan 

ülkenin üretim yöntem ve teknolojilerine yakın olarak belirlendiği gözlenen bu standartlaştırmanın, 

küresel rekabetçi ortamda standarda yakın veya hızla o yönde üretim yapabilecek olan üreticilere 

piyasalara hakim olabilme şansını elde etme imkanını doğurmaktadır. Ticaretteki ekonomik 

güvenliğin önemli parçası olan bu husus standardı oluşturanların yararına olmaktadır.  

Standartlaştırma işlemi endüstriyel alanlar, demiryolları, büyük yapılar ve her türlü araç, 

ekipman ve ara mallarda uygulanabilmektedir. Standartlaştırma ve uygunluk denetimini sağlayan 

şirketler aynı zamanda belgelendirme, deney ve laboratuvar hizmetleri ve muayene gibi hizmetleri 

de temin etmektedir. Türkiye’de standartlaştırma ve uygunluk denetimi sektöründe en büyük 

sağlayıcı Türk Standartları Enstitüsü’dür. (TSE) Yıllık 110 milyon Euro cirosu bulunan TSE’nin, 

tek başına cirosu 5 milyar Euro büyüklüğünde iş dengi Avrupalı şirketler bulunmaktadır. (Dipnot 4) 

Türkiye’nin standartlaştırma konusunda geri planda olması ve yurt dışında standart 

oluşturmuyor olması ise ticarette Türk şirketlerinin standartları belirleyen şirketlere karşı dezavantaj 

oluşturmaktadır. Üretim teknoloji ve yöntemlerini büyük ölçüde ithal eden bir ülke olan Türkiye 

için bu husus ekonomik güvenliği tehdit edici unsur olmaktadır. Yavaş ve sonradan reaksiyon veren 

bir üretim yöntemine sahip Türk firmalarının ticaret hacimlerinin, hızlı reaksiyon veren firmalara 

göre daha düşük ve pazar paylarının az olması doğuracaktır. Sürdürülebilir artan ihracat trendinin 

devamı konusunda Türkiye’nin adımlar atarak standart oluşturma ve firmalarına hızlı reaksiyon 

verdirtme konusunda desteğinin artması, Türkiye ekonomik güvenliğini riskinin azaltmasını 

mümkün kılmaktadır.  

Kaçakçılık ve yasadışı ticaret ise Türkiye’nin karşı karşıya olduğu bir başka ticari ekonomik 

güvenlik sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Gümrükteki sıkıntılar, bazı ürünlerin vergiler 

nedeniyle çok pahalı olması gibi çeşitli sebeplerden dolayı Türkiye’de akaryakıt, sigara, içki, çay ve 
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elektronik ürün gibi birçok farklı kalemde kaçak ve yasa dışı mal girişi bulunmaktadır. Bu ürünlerin 

ise yıllık ekonomiye maliyetinin tahmini olarak 25 milyar doların üzerinde olduğu belirtilmektedir. 

Kaçak giren ürünler sadece vergi kaybından ziyade istihdam ve gelir kaybına da yol açmaktadır.  

Ayrıca kaçakçılık ve yasa dışı ticaretin içerisinde uyuşturucu ve silah ticareti de yaygın 

olmasının yanı sıra, bu gelirlerin önemli bir kısmı ise terör örgütüne finansman olmaktadır. Terör 

örgütünün faal olduğu yasa dışı ticaret ve kaçakçılığın tam miktarı bilinmese de son yıllarda yapılan 

birçok baskında ele geçirilen yasa dışı ve kaçak malların hacmi artmaktadır. Bu durum sadece 

ekonomik güvenliğin bir parçası olmasının yanında aynı zamanda askeri ve sivil güvenliği de tehdit 

eden bir sorun teşkil etmektedir.  

 

Enerji Güvenliği  

Türkiye’nin sahip olduğu ekonomik büyüme trendi aynı zamanda artan enerji ihtiyacını da 

beraberinde getirmiştir. Lakin Türkiye enerji kaynakları bakımından kendi kendine yetecek bir ülke 

konumunda değildir. Yeterli kaynaklarının olmaması kaynaklı enerji ithalatı Türkiye için ciddi 

ekonomik bir yük getirmektedir. Enerji tüketiminin sadece yüzde 28’ini üretebilen Türkiye’nin 

2012 yılı 236.5 milyar dolarlık toplam ithalatının 60 milyar doları enerji ithalatından oluşmaktadır. 

Dolayısıyla, 2012 yılı cari açığı 46,9 milyar dolar olan bir ülke için enerji ithalatı önemli bir paya 

sahiptir. (Dipnot 5) Ayrıca 2010-2012 yılları arasındaki enerji ithalatının toplam ithalat içerisindeki 

payı da artmaktadır. Enerji talebindeki artışın ekonomik maliyetinin artması ve yüksek dışa 

bağımlılık Türkiye’ye alternatif yollara başvurmasına sebebiyet vermektedir.  

Türkiye’nin 2012 yılsonu itibariyle enerji üretimi 34,4 MTEP (Milyon Ton Eşdeğer Petrol), 

enerji tüketimi ise 120,9 MTEP’tir. Türkiye’nin enerji üretimdeki en büyük payı zengin kömür 

rezervleri ile sağlamaktadır. Toplam enerjinin üretiminin yüzde 55ini linyit ve taşkömürü ile 

karşılamasına rağmen, kömür üretimi talebi karşılayamamaktadır. Buna karşılık üretimin en büyük 

ikinci ayağını ise yüzde 24 üretim oranıyla yenilenebilir enerji oluşturmaktadır. (Dipnot 6) Yüksek 

potansiyele karşın yenilenebilir enerji teknolojisinin yeteri kadar gelişememesinden kaynaklı 

yüksek olan yatırım maliyetleri, Türkiye için potansiyel altı üretim yapmasına neden olmaktadır. 

Ayrıca yeni kurulacak olan nükleer enerji santralinin 2023 yılında toplam tüketimin yüzde 10luk bir 

kısmını karşılaması beklenmektedir.  

Her büyüyen ekonomide olduğu gibi Türkiye’de enerji talebi giderek artmaktadır. Enerji 

üretiminin arttırılmasının yetersiz olmasının yanı sıra petrol ve doğalgaz üretiminin çok az veya 

olmaması ise Türkiye’nin bu iki enerji türünde dışa bağımlı olmasını getirmektedir. Toplam enerji 
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tüketimi içerisinde doğalgazın payı yüzde 31.9 ve petrolün payı ise yüzde 26.7’dir. Ayrıca petrol 

yüzde 90dan fazlası ve doğalgazın tamamı ithal edilmektedir. Bu nedenle enerji güvenliği 

Türkiye’nin ekonomik güvenliğinin önemli bir parçası haline gelmiştir. (Dipnot 7)  

2011 yılı itibariyle petrolün yüzde 42’si İran, yüzde 21’si Rusya, yüzde 12’si Irak ve diğer 

bir yüzde 12’si de Suudi Arabistan’dan ithal edilmektedir. Doğalgazda ise ithalatın yüzde 48’i 

Rusya’dan ve yüzde 22’si İran’dan yapılmaktadır. (Dipnot 8) Türkiye’nin hem petrol hem de 

doğalgaz açısından bu iki ülkeye bağımlılığının yüksek olması tedarik güvenlik sorununu ortaya 

çıkarmaktadır. Bir kriz veya yaptırım durumunda petrol ve doğalgazın tedarikinin sağlanabilmesi ve 

nasıl sağlanacağının stratejisinin olması gerekmektedir.  

Rusya’nın önceki senelerde Ukrayna üzerinden Avrupa’ya olan doğalgazı bir süre kesmesi 

üzerine Avrupa ülkelerinin yaşadığı kriz ise bunun örneği sayılmaktadır. Ayrı zamanda en büyük 

petrol ithal partnerimiz İran’ın, nükleer enerji ile ilgili Batılı devletlerle ve İsrail’le yaşadığı 

gerginlik üzerine ABD koyduğu bazı yaptırımların Türkiye’yi etkilemesi de mevcut durumlardır. 

Ayrıca bu ülkelerle stabil olmayan politik ilişkilerin ve terör örgütünün varlığı, enerji tedariğin 

yanında birde enerji nakil yollarının güvenliği konusunda da endişe getirmektedir. Türkiye’nin bir 

kriz durumunda aynı veya benzer durumlara düşmemesi gerekmekte ve enerjinin tedariği 

konusunda ekonomik güvenliğini güvenceye almanın yollarını araması gerekmektedir.  

Türkiye Akkuyu ’da yapılacak olan ve 2019 yılında bitmesi planlanan ilk nükleer enerji 

reaktörü projesine girmiştir. Rus yapımı VVER-1200 (AES-2006) model reaktör kullanılacak olan 

proje kapsamında reaktör çalışır hale geldiğinde Türkiye’nin enerji ihtiyacının yüzde 8-10 kısmını 

karşılayacağı beklenmektedir. Rus şirketinin işleteceği reaktörde üretilen elektrik enerjisi Türkiye 

tarafından en az 15 yıllık olmak kaydıyla satın alınacaktır. Ayrıca Sinop’ta Japon-Fransız işbirliği 

ile bir başka nükleer reaktör projesi bulunmaktadır. Türkiye Sinop’ta kurulacak nükleer reaktörün 

ortağı olacak ve kademeli olarak işletmesi devredilecektir.  

Türkiye’de yenilenebilir enerji genel itibariyle hidroelektrik santralleri (HES) üzerinden 

ürümektedir. Enerji Bakanlığı’nın 2011 verilerine göre yenilenebilir enerjinin yüzde 90’ı HES ve 

yüzde 8’i rüzgar enerjisinden elde edilmektedir. Resmi yenilenebilir enerji stratejisinde genel 

ağırlığın HES üzerine yapıldığı ve ekonomik bakımdan elverişli bütün hidroelektrik potansiyelin 

kullanılması üzerine olduğu görülmektedir. Bu strateji doğrultusunda 2023 yılında elektrik 

üretiminin yüzde 30’u yenilenebilir kaynaklardan temin edilmesi hedeflenmiştir. (Dipnot 9) 

Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney’in belirttiği gibi Akkuyu ve diğer kurulması planlanan 

reaktörlerin işlerlik kazanması sonucu Türkiye’nin kendi enerji ihtiyacının yüzde 60’lara yakınını 
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kendi imkânlarıyla sağlaması mümkün olacaktır. Böylece Türkiye’nin petrol ve doğalgaz başta 

olmak üzere enerji tedariki konusundaki dışa bağımlılığı yüzde 30’lara düşmesi söz konusudur. 

Türkiye nükleer enerji konusunda geç kalmış olsa da plan dahilinde hareket etmesi enerji ithalatında 

Türkiye’nin enerji bağımlılığını düşük seviyeler çekmesi söz konusudur. (Dipnot 10) 

 

Teknoloji Güvenliği  

Türkiye’nin Ar-Ge harcamalarının GSYH oranı yüzde 0,84 ve özel sektör Ar-Ge 

harcamalarının GSYH içindeki payı ise yüzde 0,36 olmaktadır. Türkiye’de 2012 yılı itibariyle tüm 

şirket ve girişimcilere Ar-Ge çalışmaları için 789 milyon TL destek sağlamıştır. Toplam 47 adet 

teknoparktan 32’si faaliyet göstermekte olup ağırlıklı olarak yazılım, bilişim, elektronik, ileri 

malzeme teknolojileri, tasarım, nanoteknoloji, biyoteknoloji ve yenilenebilir enerji teknolojileri 

üzerine faaliyet göstermektedir. (Dipnot 11) 

Ekonomik güvenlik içerisinde bahsi geçmiş olan ticaret güvenliği kısmında Türkiye’nin 

yüksek ithalatı olduğu ve ihracatta bile yüzde 59 oranında dışa bağımlı olduğu bahsedilmiştir. 

Durumun bu seviyede olmasının en büyük nedenlerinden biri ise üretim teknolojilerinde 

Türkiye’nin geri kalmış olması yatmaktadır. Teknoloji ve makine ithalatına bağlı Türkiye, “montaj 

ihracatı” modelinden de sıyrılması sürdürülebilir büyüme ve refah için elzem olmaktadır.  

Daha önce bahsedilen standartlaştırma sektöründe ilerleme kaydedilmesi için de yerli üretim 

teknolojilerinin geliştirilip Türk firmalarının rekabet güçlerinin arttırılması ve yerli katma değerin 

arttırılması gerekmektedir. Gücün ve katma değerin arttırılması ise yerli teknolojik gelişmelere 

bağlıdır. Türkiye teknoloji ithalatı yaptığı sürece rekabet gücünden ve yerli katma değerinden feda 

etmek zorundadır.  

İleri teknoloji sayılan nükleer teknoloji, nanoteknoloji, biyoteknoloji ve hidrojen 

teknolojileri Türkiye’nin ekonomik güvenliği için dikkate alması gerekli bir başka konudur. 

Nükleer teknolojiye sahip olunması; reaktör yakıtının üretimine geçilebilmesini, tamamen yerli 

reaktörlerin üretimine yol açmasını ve nanoteknoloji gibi diğer ileri teknolojiler için gerekli olan 

teknolojik alt yapının sağlanmasını elverişli kılmaktadır. Nükleer teknoloji kurulacak olan santral 

projeleri dahilinde dışarıya okumak için gönderilen öğrenciler ve Japon-Fransız ortaklığında 

yapılacak reaktör ile elde edilmesi planlanmaktadır. Böylece nanoteknoloji başta olmak üzere diğer 

ileri teknolojilere ağır verilmeye başlanılabilir.  

Nano, biyo ve hidrojen teknolojilerinin geliştirilmesi Türkiye için başta enerji, gıda, ilaç ve 

bilişim teknolojileri gibi ülkeler için hayati öneme sahip sektörlerin yerli denklerinin oluşup dünya 
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pazarlarına girebilmesini mümkün kılmaktadır. İleri teknolojide dünya çapında ürün üretebilecek 

yerli firmaların oluşması haline Türkiye’nin hem teknolojik altyapısının hem de marka değerinin 

artması olasıdır.  

Teknoloji üretim ve Ar-Ge sinin en yoğun yapıldığı sektör ise yerli savunma sanayiidir. 

İnsansız hava aracı, radar, zırhlı araç ve hava saldırı savunma sistemleri gibi birçok konuda 

geliştirilen ve gerçekleştirilen teknolojik gelişmeler Türkiye’nin askeri teknoloji bağımlığının 

azalmasını sağlamaktadır. 2012 yılı içerisinde dünya toplamında yapılan savunma sanayii 

harcamaları 2 trilyon dolar civarındadır. Sektörün büyük olması, yüksek ve gizli teknolojik bilgi 

içermesi savunma sanayiine yapılan Ar-Ge’nin yanı sıra bu teknolojilerin casusluk ve askeri bilgi 

hırsızlığı gibi konulara açık olması güvenliğin bir konusudur.  

Türkiye’nin ileri teknolojideki en büyük kalemi olan savunma sanayii ürünlerinin patent ve 

teknolojik bilgilerini koruması ve olası casusluk ve bilgi hırsızlığına karşı mücadele etmesi 

gerekmektedir. Teknolojinin üretimden ziyade korunması gerektiğinden yeni gelişen teknoloji Ar-

Ge sektöründe üretilen bilginin heba olmaması ve Türkiye’nin teknolojilerini sürekli geliştirip 

ilerletmesi yararına olacaktır.  

 

Öneriler 

Türkiye’nin ekonomik güvenlik konusunda daha risksiz ve tehditlerden uzak olabilmesi 

amacıyla ticaret güvenliği, enerji güvenliği ve teknoloji güvenliği hakkında birden fazla konuyu 

ilgilendirebilecek öneriler sunulmaya çalışılacaktır.  

Ticaret güvenliğinde bahsi politikacılar tarafından sıkça dile getirilen bir konu yerli katma 

değerin arttırılmasıdır. Lakin yerli katma değerin arttırılması ifade edildiği kadar basit değildir. 

Türkiye ekonomisi toplam üretiminin sadece yüzde 25’ni sanayii üretiminden gerçekleştirmektedir. 

Bu durum Türkiye için bir yapısal bir sorun olmakta ve İspanya örneği gibi hizmet temelli bir 

ekonomi yapıyla büyümeyi sürdürmeye çalışmaktadır. İhracatta “montaj sanayii” olarak 

adlandırılan üretim şekli, ihracattaki yerli katma değerin yüzde 41 olmasıyla göz önüne 

çıkmaktadır. Türkiye bu temel üretim yapısını ve yüksek ara mal girdili ihracat modelini 

değiştirmeye çalışmalıdır. Aksi takdirde hedeflenen büyüme rakamları veya büyüyen ihracat 

trendini tutturması zor gözükmektedir.  

Türkiye’nin Ar-Ge konusunda atılımlar yapması için sadece para ve mekan sağlamaktan 

ziyade eğitim sisteminde ciddi değişikler yapması gerekmektedir. Bilgi ve teknoloji üretimi 

insanlarla gerçekleşmesinden ötürü bu üretimi sağlayabilecek beyinlerin yetişmesi için gerekli 
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ortam ve eğitim sağlanabilmelidir. Ciddi ve kaliteli üniversite eğitimi ve laboratuvar ortamı 

oluşturulmanın yanı sıra bilim insanlarının bilgi üretimine yönlendirecek teşviklerinde verilmesi 

gerekir.  

Standartlaştırma ve uygunluk denetimi konusunda geç kalınmamalı ve özellikle Türkiye’nin 

yeni açılımlar gerçekleştirdiği Afrika ve Orta Asya ülkelerinde standartlaştırma ve uygunluk 

denetimi hizmetlerini en kısa sürede sağlaması yararınadır. Birçok sektörde olduğu gibi 

standartlaştırma ve uygunluk denetimi sektöründe de rant ve önce uygulamaya geçmenin avantajı 

yüksektir. Ülke ve sektörlerde standartlarını kendi belirleyen bir Türkiye, gerekli üretim modeline 

de sahip olduğu takdirde ihracatının şekil değiştirip yüksek katma değere ulaşacağı malumdur.  

Kaçakçılık ve yasadışı ticaretin azaltılması için sadece gerekli operasyonlar ve gümrük 

uygulamalarının yanında insan ve şirketleri bu yola teşvik edici olan vergi yükümlülükleri, gümrük 

kuralları da düzeltilmelidir. Vergi sisteminin makul ve işler bir halde getirilmesi ve gümrüklerde 

denetim ve uyguların düzenli hale gelmesinin sonucu olarak kaçakçılık ve yasa dışı ticaret azalacağı 

gibi, terör örgütü finansmanına da darbe vurulması söz konusudur.  

Enerji kaynaklarını verimli kullanmaya çalışan Türkiye, yenilenebilir enerji konusunda 

çeşitlendirmeye daha çok ağırlık vermelidir. Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve jeotermal enerji 

potansiyelinin değerlendirilmesi ve yenilenebilir kaynakların her alanda kullanılması teşvik 

edilmelidir. Enerji konusunda bağımlılığı az bir ülkenin dış politika elinin de güçleneceği ise 

örnekleri ile malum gözükmektedir.  

Üniversiteler ile gerekli anlaşmalar sağlanıp, döner sermaye ve maddi getirilerden 

olabildiğince arınmış Ar-Ge sektörü inşa edilmelidir. Yerli teknolojinin en basit ithal üründen en 

ileri sayılan nano, biyo, hidro ve nükleer teknolojiye kadar yelpazesi genişletilmelidir. Dışarıdan 

çamaşır suyundan, domates tohumuna kadar her şeyi ithal eden bir ülke konumunun değiştirilmesi 

gerekmektedir.  

Belirtilen önerilerin gerçekleşmesi halinde Türkiye’nin ekonomik güvenlik açısından çok 

daha sağlam ve riskleri azalmış bir yapıya kavuşacağı beklenmektedir. Risk ve tehditleri azalmış bir 

ekonomik güvenliğe sahip Türkiye için bölgesel ve küresek aktör konumuna gelmek beklenesi ve 

doğal bir süreç haline gelecektir.  
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KARŞILAŞTIRMALI SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMLERİ: TÜRK SOSYAL 

GÜVENLİK SİSTEMİ YAPISI 

 

Tülin Bayraktar* 

 

Özet 

Sosyal güvenlik, belirli sosyal risklerin yol açabileceği gelir kayıpları ve gider artışlarına 

karşı tüm bireylerin güvenliklerinin sağlanmasıdır. Sosyal güvenlik her şeyden önce insanın 

hakkıdır. Kavram, 9 temel sosyal güvenlik riskine karşı bireylerin korunması gerektiğini belirtir. Bu 

riskler; tıbbi yardım, hastalıkta parasal yardım, işsizlik, yaşlılık, iş kazası ve meslek hastalıkları, 

analık, sakatlık, ölüm ve aile yardımlarıdır. Türkiye’de aile yardımı dışındaki diğer 8 riske karşı 

bireyler ödedikleri prim gereği güvence altına alınmıştır. Ülkemizde 1881’de Bismark tarafından 

temeli atılan Bismarck sistemi geçerlidir. Sistem, çalışma esasına dayalıdır. Sistemin finansmanı, 

yararlananların ödedikleri sigorta primleri ile karşılamaktadır. Yani yalnızca prim ödeyenin hak 

kazandığı bu duruma karşılıklılık ilkesi denir. Dünya genelinde sosyal güvenliğinin bireysel 

olmaktan çıkıp kurumsallaşma sürecine girmesi refah devleti anlayışının ortaya çıkmasıyla 

olmuştur. Bu çalışmanın amacı sosyal güvenlik kavramını Türkiye ile dünya ülkeleri arasında 

karşılaştırmalı olarak ele almaktır. Çalışmada Türk sosyal güvenlik yapısından bahsedilecek, 

Türk sosyal güvenlik sisteminin başlıca sorunlarına değinilip bunlara getirebilecek alternatif 

çözümler üzerinde durulacaktır. Türk sosyal güvenlik sisteminin, Alman sosyal güvenlik sistemi 

ile benzer yanları ortaya koyulacak, refah devleti sınıflandırması içerisinde Türk sosyal güvenlik 

sisteminin yeri belirtilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Güvenlik, Bismarck, Refah Devleti, Türkiye Sosyal Güvenlik 

Sistemi. 

 

Abstract 

Social security and social risks can lead to a certain loss of income and expenditure to ensure the 

safety of all individuals against increases in. First of all, social security is a human right. The 

concept indicates that the protection of individuals against the risk of the nine basic social security. 

These risks are the medical aid, the financial aid disease, the unemployment, the old age, the 

accidents at work and occupational diseases, the maternity, the disability, the death and the family 

aids. Eight individuals other than family allowances paid by Turkey against the risk premium has 

                                                        
* Öğretim Görevlisi, Kocaeli Üniversitesi 
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been guaranteed by. In our country, the system of Bismarck which has been found by Bismarck in 

1881 is being valid. The system is based on working. The financing of the system, meets with 

insurance premiums paid by beneficiaries. So, this situation is only entitled to the premium payer is 

called the principle of reciprocity. Across the globe, into the process of institutionalization of social 

security ceases to be an individual has been the emergence of the concept of the welfare state. The 

purpose of this study is the concept of social security between Turkey and the countries of the world 

is considered as a comparative. At this study, we will discuss the structure of the Turkish social 

security, we refer to the major problems of the Turkish social security system, we will focus on 

these alternative solutions that can. We will put out to the sides between Turkish social security 

system and German social security system, Turkish social security system shall be specified in 

place of the welfare state classification. 

Key words: Social Security, Bismarck, the Welfare State, Turkish Social Security System . 

 

GİRİŞ 

İşçilerin korunmasına yönelik ilk İş Hukuku tedbirlerinin İngiltere’de alınmasına karşın, sosyal 

güvenlikle ilgili modern uygulamalar ilk olarak Almanya’da başlamış ve oradan diğer ülkelere 

yayılmıştır. Almanya’da 19. yüzyılın sonlarına işçilerim yararlandığı primli ve zorunlu yardımlaşma 

sandıkları bulunmaktaydı. Bu dönemde Almanya sanayileşme düzeyi olarak diğer Avrupa 

ülkelerinden daha ileri bir konuma sahipti. Başbakan Bismark 1877 yılındaki ekonomik bunalımın 

etkisi, kentlerde baş gösteren sefalet ve sosyalist akımların işçi kitlelerini harekete geçirmeye 

başlaması nedeniyle ülkesine sosyal devlet görünümü kazandırma çabası içine girmiştir. Bu çabalar 

1883 yılında somut adımlara dönüşmüş ve hastalık sigortası kabul edilmiştir. 

Türkiye ise sanayileşme sürecine ancak Cumhuriyet döneminde girmiştir. Osmanlı 

İmparatorluğu’nun sanayileşme sürecine girememiş olması gerçek anlamda bir sosyal politikanın 

oluşumunu engellemiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nda sanayileşme sürecine girilemediği için bir 

sosyal politika ve sosyal güvenlik sistemi de gerçekleşememiştir. Fakat sosyal koruma ihtiyacı her 

zaman var olmuştur. Modern anlamdaki sosyal sigortaların ilk temelleri ancak 1936 tarihli İş 

Kanunu ile atılabilmiştir. 

Bu çalışmanın amacı özellikle AB üyesi ülkelerin sosyal sosyal güvenlik sistemleri ile Türkiye’nin 

sosyal güvenlik sistemini karşılaştırmalı olarak ele alıp incelemektir. Çalışmanın ilk bölümünde 

kavramsal çerçeve belirlenecek, ikinci bölümünde dünyada sosyal güvenlik sisteminin incelemesi 

yapılacak, üçüncü bölümde Türk Sosyal Güvenlik Sistemi ele alınacak ve son bölümde Türk sosyal 

güvenlik sisteminin başlıca sorunlarına değinilip bunlara getirebilecek alternatif çözümler üzerinde 

durulacaktır. 
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1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Sosyal Devlet  

Günümüzde çağdaş devlet anlayışına uygun olarak sosyal adaleti, sosyal refahı ve sosyal güvenliği 

sağlamayı amaç edinen devlettir. 

Sosyal Adalet  

Toplumların belli bir dönemde ürettiği mal ve hizmetlerden bireylerin yaptıkları katkıya ve 

ihtiyaçlarına uygun olarak adil pay almalarıdır. 

Sosyal Refah 

Toplunda refahın yaygınlaştırılması, toplumdaki yoksul ve korunmaya muhtaç insanların devlet 

tarafından koruma altına alınması, bunlara yardım edilmesi ve bu kişilere insan onuruna yakışan 

asgari bir yaşam düzeyinin sağlanması, yani toplumda hiç kimsenin aç ve açıkta bırakılmamasıdır. 

Sosyal Güvenlik 

Belirli sosyal risklerin yol açabileceği gelir kayıpları ve gider artışlarına karşı tüm bireylerin 

güvenliklerinin sağlanmasıdır. 

Dar Anlamda Sosyal Güvenlik Kavramı 

Hem amaçları, hem de amaçlara ulaşmak için oluşturulan özgün hukuksal teknikleri kapsamaktadır. 

Dar anlamda sosyal güvenlik; fiziki ve mesleki sosyal risklere karşı toplumun geneline sosyal 

güvence dağıtmakta, bir başka ifade ile sosyal güvenlik, sosyal amaçlı olarak yeniden dağıtım 

hukukunu amaçlamaktadır1. 

Çağdaş sosyal güvenlik sistemleri, tüm sosyal riskleri değil, bireyin yaşamını olumsuz etkileyip, 

bireyin ekonomik güvencelerini ilk anda sarabilecek sosyal riskleri kapsamına alır. Bu nedenle 

sosyal güvenlik hukuku; özgün kuralların oluşturulmasını amaçlayan bir yeniden dağıtım hukuku 

olarak da tanımlanır2. 

 

2. SOSYAL GÜVENLİK KAPSAMINDAKİ RİSKLER 

Sosyal Risk 

Sosyal riskler (sosyal tehlike), insanı doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak etkileyen risklerdir. 

Sosyal güvenlik anlamında sosyal risk, bireyi etkileyerek gelir azalmasına veya gider artışına yol 

açan, gerçekleşmesi kesin ya da olası olan her türlü tehlike olarak ifade edilmektedir. Sosyal riskler, 

ortaya çıkış nedenlerine ve sonuçlarına göre olmak üzere iki farklı sınıflandırmaya tabi olmaktadır. 

2.1. Ortaya Çıkış Nedenlerine Göre Sosyal Riskler 

Ortaya çıkış nedenlerine göre sosyal riskler üç grupta ele alınmaktadır: 

                                                        
1 Sg kitabı 
2 GÜZEL/OKUR, S. 11; tuncay/ekmekçi, s.134 vd. 
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Mesleki Riskler: İş kazaları ve meslek hastalıkları bu grupta yer almaktadır. 

Fizyolojik Riskler: kişinin kendi bünyesinde meydana gelen ve mesleki risklerin dışında kalan 

risklerdir. Bunlar; hastalık, analık, malullük, yaşlılık ve ölüm riskleridir. 

Sosyo-ekonomik Riskler: toplum, aile ve iş hayatından kaynaklanan risklerdir. En önemlisi 

işsizliktir. Bunun yanında evlenme, çocuk sahibi olma, konut ihtiyacı da sosyo-ekonomik riskler 

arasında sayılmaktadır. 

2.2.  Sonuçlarına Göre Sosyal Riskler 

Sonuçlarına göre sosyal riskler ikiye ayrılır. Bu kapsamdaki risklerden bazıları bireyin gelirinde bir 

azalmaya neden olurken, bazıları da bireyin giderlerinde artışa neden olmaktadır. 

Gelir Azalmasına neden Olan Sosyal Riskler: Bu kapsama iş kazası ve meslek hastalıkları, 

hastalık, analık ve işsizlik, sürekli kısmi iş göremezlik, sürekli tam iş göremezlik, yaşlanma ve ölüm 

gibi riskler girmektedir. 

Gider Artışına Yol Açan Sosyal Riskler: iş kazası ve meslek hastalıkları, hastalık, analık, yaşlılık, 

çocuk sahibi olma ve ölüm riskleri neden oldukları olaylar nedeniyle bireye fazladan harcama 

yaptırarak gider artışına neden olmaktadır. 

 

3. DÜNYADA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ 

Sosyal güvenlik insanlık tarihi kadar geçmişlere gitmektedir. Ancak modern anlamda uygulamalar 

20. yüzyılda yaygınlaşmaya başlamıştır. Geçen yüzyılın başından itibaren, dünyada bazı ülkeler, 

sosyal güvenlikte model olarak diğer ülkeleri etkilemiştir3. Bu bölümde ülkeler arasındaki bu 

etkileşim incelenecektir. 

Almanya 

Almanya’da sosyal güvenlik uygulamalarının başlangıcı Alman Başbakanı Bismarck’ın, 17 Kasım 

1881 tarihli imparatorluk fermanı ile Alman Parlementosu’ na bütün Alman İmparatorluğu’nda 

uygulanacak zorunlu bir sosyal sigorta sistemini öngören bir kanun teklifi getirmesi ile 

gerçekleşmiştir4. Sistem, üç aşamada ve üç ayrı kanunla vücut bulmuştur. İlk önce, 1883’te hastalık 

sigortası, sonra 1884’te iş kazaları sigortası, en sonra da 1889’da yaşlılık ve maluliyet sigortası 

kurulmuştur5. Bu sistemde, hastalık sigortasının yönetimi mevcut sandıklara, iş kazasının yönetimi 

meslek derneklerine, malullük ve yaşlılık sigortasının yönetimi de her federe devletin resmi 

makamlarına bırakılmıştı6. Sistem büyük ölçüde özel sigorta tekniğinin uygulamasına 

dayanmaktadır. Sosyal riskle karşılaşan sigortalılara ücretleriyle orantılı olarak bir ödenek verilmesi 

                                                        
3 sg 
4 ŞAKAR, Sosyal Sigorta Uygulaması, s. 21. 
5 sg 
6 TUNCAY/EKMEKÇİ, s. 19. 
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esası benimsenmiştir. Bismarck’ın sistemi zorunluluk ilkesine dayanmaktadır. Bu ilkeye göre 

kanunun kapsamına giren tüm işçiler zorunlu olarak sigortalı olmuşlar ve primler sigorta kollarına 

göre sigortalı ile işveren arasında dağıtılmıştır. Ayrıca, primler sigortalının kazançları dikkate 

alınarak belirli oranlarda tespit edilmiştir. Bir diğer önemli husus ise malullük ve yaşlılık 

sigortalarına sigortalı ve işverenin primleri yanı sıra devletin de genel bütçeden katkı sağlamasıdır. 

Ancak iş kazası halinde yardımlar sadece işveren derneklerince karşılanmıştır7. 

Fransa  

Toplumu sosyal risklere karşı korumak amacıyla zorunlu sosyal sigorta uygulanmasından 

yararlanma düşüncesini ortaya koyan ilk ülke Fransa olmasına karşın, modern sosyal sigortalar 

1928 yılında kurulabilmiştir. Fransa’da da Almanya ve Türkiye’deki gibi prim sistemine dayalı bir 

sosyal güvenlik sistemi mevcuttur. Sistemin özü; çalışma esasına dayalı bir sosyal sigorta 

mekanizmasına dayanıyor olmasıdır.  

 İngiltere 

Sanayileşme hareketlerinin başladığı ilk ülke İngiltere’dir. Buna bağlı olarak sosyal güvenlikle ilgili 

ilk adımların atıldığı ülke de İngiltere olmuştur. Ancak modern sosyal sigortalar ilk olarak 

Almanya’da kurulmuştur. 

İngiltere’de halk sigortası adı verilen bir sistem mevcuttur. Buna göre; sosyal güvenlik, belirli bir işi 

yapma (çalışma) koşuluna bağlanmaz. O ülkenin bütün vatandaşları bu kapsam içindedir. Finansal 

kaynağı vergilerdir. 

Amerika Birleşik Devletleri 

ABD’de 1929 ekonomik krizine değin devam eden liberal öğreti, sosyal güvenlik sisteminin 

oluşmasını engellemiştir8. Ancak doğan kriz ile beraber başlanan yeni arayışlar önce 17 eyalette 

yaşlılık sigortasının kanunlaşmasını sağlamış ve Franklin D. Roosevelt’in “New Deal” olarak 

adlandırılan politikası kapsamında hazırlanan iki yasadan biri olmuştur9. Bu program, ABD’de 

başlayıp tüm dünyayı saran 1929 ekonomik bunalımının olumsuz sonuçlarını ortadan kaldırmak ve 

tekrar böyle bir krizle karşılaşılması durumunda ABD2nin bunu en az kayıpla atlatabilmesini 

sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak New Deal programı çerçevesinde 1935 

tarihli ABD Sosyal Güvenlik Kanunu kabul edilmiştir. Bu kanunla muhtaç yaşlılara, körlere ve 

muhtaç çocuklara yönelik sosyal yardım programı, işsizlik sigortası, sanayi ve ticaret kesiminde 

çalışanlar için yaşlılık sigortası kurulması öngörülmüştür. Ayrıca ölüm sigortası da düzenlenmiştir. 

Görüldüğü gibi; getirilen bu çözümler sadece çalışan sınıfları değil, ekonomik bunalım nedeniyle 

                                                        
7 ŞAKAR, Sosyal Sigorta Uygulaması, s. 23. 
8 sg 
9 TUNCAY/EKMEKÇİ, S. 20-21. 
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yoksulluğa düşen tüm toplum kesimlerine yönelik olmuştur. bazı eksin yönlerine karşılık 1935 

tarihli ABD Sosyal Güvenlik Kanunu modern sosyal güvenlik anlayışının öncülüğünü yapmıştır. 

Yeni Zelanda 

Modern sosyal güvenlik anlayışının gelişmesinde etkili olan bir diğer sosyal güvenlik sistemi de 

Yeni Zelanda sosyal güvenlik sistemidir. Bu sistem yardımlardan yararlananların katılımının 

olmadığı, finansmanın vergilerle sağlandığı bir yardım sistemidir. 

1938 yılında oluşturulan sistem, ilk kez yoksulluk sorununa köklü bir çözüm getirme özelliğiyle 

sosyal güvenlik tarihindeki saygın yerini almıştır10. Sistemin finansmanı vergilerle sağlanır11. Bu 

sistemin en belirgin özelliği, ülkede yaşayan tüm bireylerin toplumdan sosyal güvenliği bir hak 

olarak talep edebilmeleridir.  

İsveç 

Minimum gereksinmelerin karşılanmasından ziyade gereksinmelerin yüksek düzeyde karşılanması 

temeline dayanır. Ulusal sosyal güvenlik tekniğiyle, yani herkesi kapsamına alan, kazanca göre 

değişen yüksek primlere dayalı, vergi ve primlerle finanse edilen, sosyal güvenlikte teklik ilkesini 

benimseyen bir ülkedir. Beşikten mezara herkese sosyal güvenlik sunmayı amaçlayan basit bir 

tekniğe sahiptir. Ulusal sağlık hizmetlerinden herkes yararlanır. 

 

4. TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ 

Ülkemizde halen uygulanmakta olan Sosyal Güvenlik Sistemi karma bir yapıya sahip 

bulunmaktadır. Anayasamızın 60. Maddesi çerçevesinde hem primli rejim, hem de primsiz rejim 

uygulanmaktadır. 

                                                        
10 sg 
11 TUNÇOMAĞ, Sosyal Güvenlik, s. 25. 



1305 
 

 

Primli Sosyal Güvenlik Kurumları 

Eski TC Emekli Sandığı iştirakçilerini, SSK’lıları ve Bağ-Kurluları tek çatı altına alarak (SKG) 

kapsamına alır. Bununla birlikte Sosyal Sigorta Sandıkları, Munzam Sigorta Sandıkları, OYAK ve 

Amele Birliği de kapsama alınan gruplardır. 

Primsiz Sosyal Güvenlik Sistemi İçindeki Kurum ve Kuruluşlar 

2022 sayılı 65 Yaş Kanunu, Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu, Sosyal Yardımlaşma ve 

Dayanışma Vakıfları, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu. 

Sistemimizde primli rejim ağırlık taşımaktadır. Primli içinde sosyal güvenlik sisteminin ana aracı 

sosyal sigortalardır. Bağımlı çalışanlardan işçi statüsü ile çalışanların sosyal sigorta kuruluşu, 

Sosyal Güvenlik Kurumu’dur. Vakıf Statüsündeki Sosyal Sigorta Sandıkları, Amele Birliği ve 

Munzam Sigorta Sandıkları ise hizmet akdine dayanarak bağımlı çalışanlara yardımcı, ek yardımlar 

sağlayan kuruluşlardır. Bağımsız çalışanlar ile bağımlı çalışan diğer büyük kitlenin yani Devlet 

memuru statüsünde çalışanların sosyal sigorta kuruluşu da Sosyal Güvenlik Kurumu’dur. OYAK 
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ise bilindiği gibi Devlet memurları içinde bir gruba Türk Silahlı Kuvvetleri personeline TC Emekli 

Sandığı tarafından sağlanan hizmetler dışında ek yardımlar sağlayan bir kuruluştur.  

Primsiz rejim içinde, sosyal güvenlik araçları, sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler olmaktadır. 

Sosyal yardımlar olarak 65 Yaş Kanunu Uygulaması ile Sosyal Yardım ve dayanışma Fonu 

kapsamındaki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları gösterilebilir. Sosyal Hizmetler olarak 

da Sosyal Hizmet ve Çocuk Esirgeme Kurumu faaliyetleri ve Yeşil Kart uygulamaları gösterilebilir. 

Bunlara gönüllü kuruluşların faaliyetleri de eklenebilir. Türk Sosyal Güvenlik sisteminin çok 

önemli bir bölümünü eski TC Emekli Sandığı iştirakçilerini Bağ-Kur’ lular ve SSK’lıları bir araya 

toplayan Sosyal Güvenlik Kurumu oluşturmaktadır.  

4.1.  Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin Sorunları ve Çözüm Önerileri 

Türkiye’de sosyal güvenlik sisteminin sorunlarına bakıldığında sorunların hem yapısal hem de 

finansal odaklı olduğu anlaşılmaktadır. Yani yapısal sorunlar finansal sorunları tetiklemekte ve 

böylelikle hem yapısal hem de finansal bozukluklar iç içe geçerek bir sorunlar yumağına 

dönüşmektedir. 

Yapısal Sorunlar 

Türkiye’de 1980’lerde baş gösteren özellikle de 1990 sonrası sosyal güvenlik sisteminde ortaya 

çıkan popülist politika eksenli sigortacılık ilkeleriyle bağdaşmayan ölçüsüz hizmet borçlanmaları, 

erken emeklilik, sıklıkla çıkarılan af yasaları, karşılığı bulunmayan ödemeler, fonların 

işletilememesi gibi uygulamalar şeklinde gelişen yapısal sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu yüzden 

sistemin finansman dengesi bozulmuş; gelir ve giderler arasında oluşan açıkların, genel bütçeden 

yapılan transferlerle karşılanması yoluna gidilmiştir. 

Emeklilik Yaşı Ve Erken Emeklilik Sorunu 

Sosyal güvenlik sistemimizin özellikle de SSK’nın yıllardır süregelen en temel sorunu, bütçesinin 

sürekli açık vermesi olup, söz konusu açıkların oluşmasında en büyük etkenlerden biri kuşkusuz 

geçmiş dönemlerde çıkartılan ve sosyal sigorta ilkeleri ile bağdaşmayan erken emeklilik 

uygulamasıdır 

Af Uygulamaları ve Borçlanma Yasaları 

Devlet, sosyal güvenlik sisteminin bütünlüğünü bozup bozmadığına bakmaksızın çıkardığı 

borçlanma yasaları ile kurumların kaynaklarının erimesine neden olmuştur. Yapılan bu borçlanma 

yasalarıyla beraber bir de af uygulamalarına gidilmesi sistemin sürdürülemez boyutlara gelmesine 

neden olmuştur. Prim borçlarına getirilen bu aflarla birlikte prim tahsilatlarında önemli düşüşler 

gerçekleşmiştir. Çıkartılan bu afların mükellefler üzerindeki en büyük etkisi ileriki zamanlarda af 

çıkabilme ihtimalini göz önünde bulundurarak yükümlülüklerini yerine getirmelerinde daha rahat 

bir pozisyon çizmelerine neden olmuştur. Diğer taraftan primlerini zamanında ve düzenli ödeyen 
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mükelleflerin de ister istemez tepkisini çekmiştir. Bu afların çıkarılmasında en büyük etkenlerden 

biri politikacıların popülist politikalarla hareket ederek ortanca (medyan) seçmene iyi görünebilme 

çabası olmuştur. 

Kayıt dışı İstihdam Ve Kaçak Sorunu 

Kayıtlı istihdamın işverenlere yarattığı maliyetin gerçekçilikten uzak biçimde yüksek olması ve 

işletme ölçeklerinin küçüklüğü yüzünden günümüzde % 50’ye varan oranlara ulaşan kayıt dışı 

istihdam prim ödeme potansiyeli olan çok büyük bir nüfusun sistem dışında kalmasına yol açmıştır. 

Türkiye’de kayıt dışı ekonomiye yönelimin temel nedeni olarak istihdamdaki vergi yükleri 

gösterilmektedir. İşletmeler bu yolla kayıt dışılığa yönelirken kayıt dışı kesimlerin genişlemesi de 

vergilerin ağırlaşmasına neden olmaktadır 

Mevcut Sistemin Yoksulluğa Karşı Koruma Sağlayamaması 

Sosyal güvenlik sistemleri, yoksulluğu ve insanların maddi yönden geleceklerinden emin olma ve 

muhtaç duruma düşme korkularını önleme amacı taşıyan kurumlardır. Toplumsal ve ekonomik 

sorunların küreselleşme ve serbest piyasa ekonomisi ortamında acil çözüm yollarını gerektiren 

boyutlara ulaşmış olması adil bir bölüşüm ve yoksullukla mücadele konusunda sosyal güvenlik 

sistemlerinde yeni düzenlemelere gidilmesi gerekliliğini artırmıştır. Böylelikle genelde sosyal 

güvenlik, özelde sosyal yardım sistemlerinin yeniden yapılandırılması yoğun olarak dile 

getirilmektedir.310Ülkemizde yaşanan yoksulluk sorunu her alanda etkili olduğu gibi sosyal 

güvenlik alanında da yaşanmaktadır. 

Sağlık Harcamalarındaki Artışlar 

Günümüzde refah devleti krizi tartışmalarında öne çıkan en önemli sorun, yükselen sağlık 

harcamalarıdır. Son 30 yılda belirgin bir şekilde artan ekonomik baskılar, hükümetleri ek kaynak 

bulmaya yönlendirmektedir. Özellikle yaşlı nüfusun artışı ile birlikte demografik yapılar değişmiş, 

teknolojinin ve ilaç biliminin gelişmesiyle de maliyetler yükselmiştir. Sistemi yeniden yapılandırma 

ve maliyetleri azaltma çalışmaları, sağlık reformlarının ana meselesi haline gelmiştir. Bu yönelime 

maliyet etkinliğinin arttırılması gereği de eklenince sağlık sistemlerinin yönetim sorunu da ön plana 

çıkmaktadır. Sağlık reformları özünde geleceğe yönelik finansal kaygılar nedeniyle kökten 

değişikliklerin gündeme geldiği yeni bir arayış içindedir12. 

4.2.  Çözüm Süreci Kapsamında Yapılan Reformlar 

Türkiye’de sosyal güvenlik sistemindeki ilk ciddi reform adımları 1999’da 4447 Sayılı kanunla 

yapılan değişikliklerle başlamış, 2001’de Bireysel Emeklilik Sistemi’ne geçilmesiyle reform 

                                                        
12 Coşkuni BAKAR, Seval AKGÜN, Türkiye’de Sağlık Reformları; Sonu Gelmeyen Hikaye, 
Toplum Ve Hekim, Cilt:20, Sayı:5, Eylül-Ekim-2005, s.340. 
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sürecindeki ilk aşama bitmiştir. Reform sürecinin 2. aşaması ise 15.01.2003 tarihinde Hükümet 

Planı Ve Acil Eylem Planı çerçevesinde Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 

emeklilik, sağlık ve sosyal yardımlar konusundaki reformların hayata geçirilmesi çalışmaları ile 

başlayıp günümüze kadar süregelmiştir. Bu ve buna ilave çalışmalar aşağıdaki gibidir: 

• Emeklilik yaşı ve emekliliğe geçişte kademeli yaş uygulaması 

• Prim ödeme gün sayılarının artırılması 

• Aylık bağlama oranlarının düşürülmesi ve aylık hesabına esas alınan kazanç döneminin 

değiştirilmesi 

• Kayıtdışı çalışmayı engellemeye yönelik düzenlemeler 

• Prime esas kazanç sınırlarının belirlenme koşullarının değiştirilmesi 

• Prim oranlarının yükseltilmesi ve yeni primlerin getirilmesi 

• Bireysel emeklilik sistemine geçilmesi 

• Genel sağlık sigortası sistemi 

• Sosyal hizmetler ve sosyal yardım sistemi 

• Sosyal güvenlik kurumu başkanlığı yapılandırması: tek çatı 

SONUÇ 

• Ülkeler arası SG Sistemlerini karşılaştırırsak; 

� ABD ve İngiltere’de, liberal refah rejimi gereği Beveridge Sistemi’ne dayanan bir 

sosyal güvenlik sistemi bulunmaktadır. Bu sisteme aynı zamanda halk sigortası 

sistemi de denir. Bu sistemde; sosyal güvenlik, belirli bir işi yapma (çalışma) 

koşuluna bağlanmaz. O ülkenin bütün vatandaşları bu kapsam içerisindedir. Finansal 

kaynağı vergilerdir. 

� Almanya, Fransa ve Türkiye’de muhafazakar refah rejimi gereği Bismarck 

Sistemi’ne dayanan bir sosyal güvenlik sistemi bulunmaktadır. Bu sisteme aynı 

zamanda işçi sigortası sistemi de denir. Sistemin özü; çalışma esasına dayalı sosyal 

sigorta mekanizmasına dayanıyor olmasıdır. Bireyler ödedikleri prim kadar güvence 

altındadır. Bu duruma karşılıklılık ilkesi de denir. 

� İsveç, Danimarka ve Hollanda’da; sosyal demokrat refah rejimi gereği karma sistem 

bulunmaktadır. Sistem, minimum gereksinmelerin karşılanmasından ziyade 

gereksinmelerin yüksek düzeyde karşılanmasını içerir. Sosyal sigorta (çalışanlara)+ 

Ulusal sigorta (tüm vatandaşlara) birleşiminden oluşur. 3 karakteristiği var: 

       1. Evrensel gelir 2. Sosyal sigorta 3. Son derece gelişmiş sosyal hizmetler 
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Ülkemizdeki sosyal sigorta modeli istihdamı arttırma yerine sosyal güvenlik sağlamayı tercih eder. 

Bu da işsizleri iş piyasasına girme yerine, iş piyasasından çıkmaya teşvik edebilir. 
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TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS FOR A SUSTAINABLE SECURITY FOR  

TURKEY TOWARDS 2023 

 

M. Oktay Alnıak*, Pelin Bolat** 

 

ABSTRACT: This paper aims to give a brief approach for technological progresses in 

Turkey towards 2023.  While the views are noted in the paper, the previous studies of the authors 

reviewed. Most of the ideas depending on experiences, and history  are offered to have a better 

peaceful conditions for Turkey and for the region. Only the logical, reasonable and rational 

decisions of administrations will lead the nations appropriate humanbeing living conditions. This is 

a good willing paper to keep just and lasting peace in the region. In fact, the most important value 

for humanbeing may be keeping the peace throughout the World. This is a request in international 

scientific platforms from developed countries that they should not cause more political turbulance 

in developing and underdeveloped countries.To prevent their own benefits against developing ones’ 

weak progressing attempts will be evaluated unjustice in the future. This is awating a humanistic 

sound from developed countries not to divert peaceful situations to conflicts. 

Keywords: Technology Strategies, Turkey  

 

1. Introduction 

When  the term of technology  has been undertaken based on its historical origin, it connotes 

to a definition that covers “the knowledge of inventive and pratics”.   Although this definition is so 

simple, it gives a clear explanation of technology and its development process.  Technology can 

make us capable for influencing the nature, minds and inventives while it enables us to mimic the 

nature, which we understand and give meaning to. If nature is referred to science, technology can be 

defined as the process of giving functionality to science by human being. As this process has 

constituted with the flow of ideas and technological transformation in Turkey towards 2023, we 

have to think how the technological management process can be integrated to our national policies. 

This integration can be achieved by focusing on answering the question of “what are the 

requirements of technological develeopments for a civilization?”.  

Answering this question can be taken within two approaches  One of the approaches can 

deal with the obligations of our nation for more sustainable future.  Second one can be the 

                                                        
* Prof. Dr., Bahcesehir University 
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obligations of technological developments for industrial revolution in our country. These two 

approaches can give us opportunity to assess our technological state within environmental and 

socioeconomic circumstances by obtaining national competitive strategies in international arena.  

In the foregoing circumstances, this paper covers  three more sections after introduction part. 

In the second section, the obligations of industry are given through technological management 

perspective. Third section includes the steps of national policies for technological developments. 

Lastly, a brief conclusion is given. 

 

2.   Technological Developments  through National Industry 

2.1 Technology Forecasting  

  Technology forecasting is to understand the futuristic technological needs by integrating the 

technological developments and the potential demands of individuals. There have been many 

forecasting techniques for technology forecasting. However the scientific literature, expert 

workshops and reports can be basically a way for technology forecasting.  Based on these activities 

and publications (TUBITAK, 2004; DPT, 2007), we can define the technologies for 2023 as: 

• Information Technologies 

• Biotechnologies and Genetic Science Technologies 

• Energy and Environment Technologies 

• Material Technologies 

• Mecathronic 

• Nanotechnology 

• Desing Technologies 

• Process Technologies 

• Cognitive and Neurotechnologies 

• Transportation Technologies with alternative power trains 

 

2.2 Defining the Core Industrial Areas 

           Technology forecasting attempts not only to foresee the technological progresses but also to 

match these technologies to the appropriate industrial sectors. In this context, loom larging 

industrial areas can be given as:  

• Security Industry 
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• Machinery Industry 

• Material Industry 

• Construction Industry 

• Maritime Industry 

• Communication Industry 

• Medical Industry 

• Agricultural Industry  

• Textile Industry 

 

While the technological progresses have been tried to integrate these areas, planning and 

demonstration activities should be accelerated to ease the adoptation and diffusion of the new 

technologies. It is also important to assess these industries and complementary technologies within 

national circumstances to avoid time loss. For example, agricultural industry should be assessed 

within the policies of developing countries instead of developped countries.  While developped 

countries generally give prioritization to growth in rural areas  and  efficiency, developing countries 

should give prioritization to production policies.    

 

2.3      Technology Incubators :Academy-Industry Ventures and Technoparks  

When the history of the successful technoparks have been investigated world-wide, it is 

obviously seen that the expectations has been met after five to ten years later of their launch As new 

technologies needs more then ten years to be innovated and adopted, assessing the technoparks have 

to be done  within the perspective of their scientific outputs, industrial collaboration projects and 

entreprenuership potential.  In Turkey, it is seen that the important technoparks have been built up 

within the universities. These are the technoparks of 

• İstanbul Technical University 

• Middle East Technical University 

• Bilkent University 

• Yıldız Technic University 

• Gebze Institute of Technology 

• Boğaziçi University 
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3. Technological Development  for Sustainability within National Policy 

 For achieving sustainability during technological development process, it is important to 

know what the conditions, sources and assets that our country has. From the point of view, it is also 

important to be aware of global course of events especially for China-USA-EU. When global 

context  is analysed, it is seen that there is a global crisis in world-wide. This problem shows us that 

 •   there would be different agents in economical competititveness.  

•   there would be a economic transformation that has shifted from West to East.  

After the global crisis, most of the countries probable will focus on the activities based on 

knowledge and information gathering and assessing, and transformation to knowledge based 

economies will be accelareted. Accordingly, for the next 20-25 years, science and technology based 

economy and policy actions will emerge. 

On the other hand, while this knowledge based economies are getting important day by day, 

the need for physical human power turns to the need for  knowledge and expertise power.  

Accordingly if appropriate policies are not emerged, unemployment will become one of the main 

problems, especially for high populated countries.  Accordingly technological developments and 

economy policies have to be balanced. The technological and economic gaps of our neighbourhood 

countries should be identified and these gaps have to be filled with assets of our country.  

In the foregoing circumstances, awareness becomes an important  parameter for  national 

policies. As we claimed that the national policies have to be based on technology and scientific 

progressess with a proper knowledge management system, acquiring and evaluating the information 

will be the main activity that  would be supported by the national policies. Hereby four topics can 

be  placed in national policies for increasing awareness. 

 3.1  Technology Intelligence 

Technology forecasting needs to be aware of the technological progresses in different 

industrial within international perspective. Thus it is an essential process to read the open source 

codes, scientific literature and data. Accordingly data mining and modeling these data should be 

enhanced as core competence of national scientific and industrial entitites. Industrial companies 

should also work with technology analyst for defining their roadmaps in competitive global 

environments. 

3.2  Technology Attaches 
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The attaches that will be assigned to developped countries can monitor the technological 

developments in these countries. They should coordinate the information flow between our country 

and the workplace country by contacting with Turkish students and Turkish investors. They also 

have to conduct activities for presenting the new technologies that  would be emerged by the 

country in which they will work.  

3.3 Education 

Education  can be defined as (Alniak et al., 2011) 

• the process of acquiring knowledge as an informational dimension.  

• the process of learning the learning as an didactic dimention  

• the process of activating the attention and interest as a motivational dimension.  

 

Due to the continual developments in technology,  the questions that related with the 

knowledge of what should be gathered have increased..  From the point of view, education has not 

be only obtaining the knowledge or learning the learning but also it refers to improve the 

capabilities, creativeness and innovation culture. Creativity  and innovation cultute are strategic 

components of education in 21th century. Accordingly education can be defined by a new paradigm 

as a process of gaining creativity and innovation culture. Consequently education institutions have 

to maintain new capabilities  that enable the students  to understand, assess and use of the new and 

emerging technologies. If the students are not understand the technological changes according to the 

new technologies, they will have difficulties to integrate them along their work life. It is obviously 

seen that adaptation to new technologies has been easier for well educated people than the 

uneducated people. In addition, project planning based education will also support enhancing the 

creativity and innovation culture in educational institutions. Entrepreneurship trainings have to be 

increased especially for engineering students in accordance with  the policy of creating innovation 

culture amongst the students.  

3.4 Ethics 

The basic aim of tehcnology and technological development is the wish of human being for 

influencing the nature. The term of influencing can include positive and negative activities. 

Benefaction of a technology is not generally related with its effciency. It is beneficial if it gives 

advantages to people in their purposes. In this stage, ethic has arisen as an important concept. We 

should not use technologies that have harmful effects on the other people and environment although 
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they are the appropriate technologies for our aims.  Discussions about ethics have been generally 

appeared in envıronmental dimension such as the amount of GHG emissions of the technology 

usage. Medical area has also debating ethical issues such as clons, transplantations and ınfant 

gender selections.  Accordingly, the national technology policy of Turkey for 2023 should include a 

complete ethic regulations for the defined technologies and industries. 

 

4. Conclusions 

After introducing a core approach for Turkey 2023, we can make brief results based on 

mentioned parameters and activies. These results can be 

a) Defining essential technological aims of Turkey for 2023:   

• Researches for technologies for road, maritime, aviation and space vehicles. 

• Integrating remote sensing technologies to the several sectors 

• Material technologies and researches for new energy technologies 

• Developments in Medical harware and software technologies 

• Commercialization of new technology and knowledge 

• Enhacing entrepreneurship of the scientists and academics 

• Supporting academy-industry collaborations  

• Integrating information technologies and electronic technologies  with security 

technologies for new incremental tehnologies 

 

b) Industrial aims for 2023:  

• Increasing the number of companies that deal with the advanced technologies and 

funding them 

• Enhancing the industrial support for academics in universities and research centres 

 

c) Strategic human resources: 

• Creating a top executive team that consists of the people who are vision oriented, 

responsibility and innocent holder for value with national conscious.  

• Providing training and courses with a life long learning approach for the different 

parts of public 
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d) Supporting peace and balancing global power factors by overcoming to regional chaos: 

• Turkey is an important country due to its geopolitical situation.  

• Technological and economical developments can make Turkey more powerful and 

this poverty can threat some competitive countries.  

• Accordingly this threat can be resulted with chaos and conflicts in our region. Middle 

East has already problems socioeconomically.  

• Migration from the chaotic regions to our country can have negative effects on 

economy. Illegal organizations have also a problematic issue, which has reinforced 

by the chaos of the region.  

• Stability is an essential parameter for technological development and sustainability 

within a secure medium. Thus Turkey should balance the regional and global factors 

through the national and foreign policies to achieve a stable environment.   

 

All in all, for 2023,  the main philosophy should be the epigram of ATATURK: 

“Peace at home, Peace in the world” 
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KİMYASAL SİLAHLARIN KİMYASI VE ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ 
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Günümüzde kitle imha silahlarından biri olan kimyasal silahların kullanılıp kullanılmadığı 
tartışma konusu olsa da asıl araştırılması gereken konu bu amaçla kullanılan kimyasalların silah 
endüstrisinde kullanılmaması ve farklı endüstriyel kollarda hammadde ve yardımcı madde olarak 
insan ve çevre sağlığını tehdit etmeyen bir şekilde kullanılması gerektiği olmalıdır.  

Kimyasal silah ucuz ve yapım aşaması kolay olan bir silah çeşididir. Kimyasal silahlar 
laboratuvar ortamında kimyasal karışımlardan sentetik olarak elde edilebilirler. En çok bilinen 
kimyasal ajanlar sarin gazı, VX, hardal gazı ve türevleri, lewisit ve hidrojen siyanürdür (HCN). 
Ancak bunların dışında da pek çok kimyasal ajan vardır. Bu ajanlardan biri olan HCN, özellikle 
plastik ve kauçuk endüstrisinde kullanılmaktadır. Üretimde, hammadde veya yardımcı madde 
olarak kullanılan bu tip kimyasalların yasa dışı olarak üretilmesi ve kimyasal silah olarak 
kullanılması ne yazık ki mümkündür. Endüstride kimyasal madde olarak kullanılıp aynı zamanda 
kimyasal silah olarak da etki edebilecek bir çok zehirli kimyasal vardır. 
          Kimyasal silah üretiminde farklı endüstrilerden çıkan yan ürünler bile kimyasal silahlara 
dönüştürülebilir, çünkü kimyasal silah üretimi karmaşık üretim süreçlerini ve ileri teknoloji 
kıstaslarını gerektirmemektedir. 

 

1. GİRİŞ 

Savaşın kapımıza dayandığı şu günlerde ülkemiz de dahil olmak üzere çoğu ülkeyi kimyasal silah 

korkusu sarmış bulunmaktadır. Bilim kurgu filmlerine konu olan hatta izlenme rekorları kıran 

filmlerin gerçeği geçmişten günümüze kadar aslında yaşanmış olayların bir yansımasıdır. 1969 

yılında Birleşmiş Milletlerin yayımladığı raporda, kimyasal silah maddeleri, “ İnsanlar, hayvanlar 

ve bitkiler üzerine doğrudan toksik etkileri nedeniyle kullanılan her türlü katı, sıvı ve gaz halindeki 

kimyasal madde” şeklinde tanımlanmıştır. Kimyasal silahlar, kimyasal maddelerin toksik 

özelliklerinden yararlanılarak karşı taraf için fiziki ve fizyolojik etkiler oluşturmak için 

kullanılmıştır. Bununla birlikte ilk kimyasal silah denemeleri I. Dünya Savaşı sırasında ortaya 

çıkmıştır [1]. 

Kimyasal silahların günümüze kadar gelen gelişim süreçlerine bakıldığında II. Dünya Savaşı öncesi 

kimyasal silahlar, klasik kimyasal silahlar olarak tanımlanabilir. Bu silahlar basit, endüstriyel 

kimyasal maddeler ve onların türevleri olarak bilinirler. Örneğin fosgen gözleri tahriş edip, solunum 

sistemini etkileyen bir maddedir. Hidrojen siyanür olarak bilinen madde ise, hücrelerdeki oksijen 

transferini önleyen bir maddedir. Bu iki madde ise kimya endüstrisi kollarından biri olan iplik 

sanayii için akrilik polimer imalatında kullanılır.  
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Kimyasal silahlara ilk sınırlandırma; 1675 yılında Fransa ile Almanya arasında imzalanan antlaşma 

ile başlamış olup; bu süreçten itibaren devamlı olarak takip edilerek kullanımı, üretimi, depolanması 

ve stoklanması ile ilgili anlaşmalar devam etmiştir. Bundan sonra kimyasal ve biyolojik silahların 

kullanımı ile ilgili ilk kapsamlı anlaşma 1925 yılında imzalanan ve 1928 yılında yürürlüğe giren 

Cenevre Protokolü olmuştur. Son olarak 1993 yılında Kimyasal Silahlar Konvansiyonu 187 ülke 

tarafından imzalanmıştır. Her ne kadar sözleşmeler ile bu silahların sınırlandırılması söz konusu 

olsa da farklı endüstriyel kollarda yan madde veya hammadde olarak kullanılan, üretim sonucunda 

yan ürün veya ana ürün olarak çıkan maddeler kimyasal silaha dönüştürülme riskine sahiptir. 

Günümüz teknolojisiyle daha da geliştirilip güçlendirilen bu maddeler amacından saptırılarak 

insanları ve doğayı tehdit eden bir unsur olarak bizleri her zaman tehdit etme potansiyeline sahip 

ürünlerdir [2]. 

2. KİMYASAL SİLAHLAR VE ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ 

Günümüzde kullanılan kimyasal silahlar; sınıflara ayrılmış olup fiziksel durumları ile birlikte Tablo 

1’de gösterilmiştir.  

Tablo 1. Zehirli Kimyasal Maddeler [3]  

İSMİ GÖSTERİMİ FİZİKSEL HALİ 

1. SİNİR GAZLARI 
TABUN GA SIVI 
SARİN GB AEROSOL VEYA GAZ 
SOMAN GD AEROSOL VEYA GAZ 
YOĞUNLAŞTIRILMIŞ G 
MADDESİ 

VX SIVI 

 VR - 55 SIVI 
 GOMAN SIVI 

2. YAKICI GAZLAR 
İPERİT H SIVI 
DAMITILMIŞ İPERİT HD SIVI 
AZOT  İPERERİTİ HN SIVI 
İPERİT LEVİZİT 
KARIŞIMI 

HL SIVI 

LEVİZİT L SIVI 
FOSGEN OKSİM CX KATI VEYA SIVI 

3. BOĞUCU GAZLAR 
FOSGEN CG BUHAR (GAZ) 
DİFOSGEN DP BUHAR (GAZ) 
KLOR CL BUHAR (GAZ) 

4. KAN ZEHİRLEYİCİ GAZLAR 
HİDROJEN SİYANÜR AC BUHAR (GAZ) 
SİYANOJEN KLORÜR CK BUHAR (GAZ) 
ARSENİKLİ HİDROJEN SA BUHAR (GAZ) 
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Modern kimyasal silah olarak sayılabilen silahlar arasına atom bombası, fosgen, hardal gazı, klor 

gazı sayılabilir. Bunlardan bir kaçını inceleyecek olursak; sarin olarak bilinen ve kimyasal formülü 

o – İzopropil Metilfosfonofloridat olan hem gaz hem aerosol formlarında bulunan ve merkezi sinir 

sistemini etkileyen kimyasal maddedir. Son derece tehlikelidir ve öldürücü özelliği vardır. 

Genellikle tarımda böcek öldürücü olarak kullanılan bu madde arsenik ile birleştirilince toksikliği 

arttırılabilmektedir. Ticari olarak elde edilebilen dimetil metilfosfonat, fosfor triklorür, sodyum 

florür ve alkolden üretilebilir. Sarin gazı üretimi için gerekli süreçlere ise internette ve basılı 

kaynaklarda “sessiz ölüm” anahtar kelimesi ile ulaşılabilmektedir. Şekil 1.’de bazı sinir gazlarının 

kimyasal formülleri verilmiştir [4]. 

 

 

Şekil 1. Sinir gazı çeşitleri 

VX, sinir gazlarından biridir. Bu sinir gazlarının toksisiteleri çok yüksektir. Renksiz ve kokusuzdur, 

çabuk yanmaz ve buharlaşmazlar. Suya çok dayanıklı oldukları için günlerce yerde, soğuk 

havalarda haftalarca kalabilme özelliğine sahiptir. Bugüne kadar sentezlenen en toksik bileşikler 

olarak kabul edilmişlerdir.  Bu sinir gazları sıvı ve aeresol olarak atılabilirler [5]. 

Kimyasal silah olarak tercih edilen bir diğer madde ise hardal gazı ve türevleridir. Bu kimyasal 1 – 

kloro – 2 – (beta – kloroetiltiyo) etan olarak bilinir. Hardal gazı türevleri, kükürt hardal, azot hardal 

ve levizit olarak ayrılırlar. Kükürt hardal gazının yoğunluğu 1.27 g/cm3 olup, bozunma sıcaklığı ise 

217.5 0C’dir. Bu kimyasal madde, kuru, sıcak havalarda kolayca buharlaşabilme özelliğine sahiptir.  

Levizit olarak bilinen kimyasal madde ise; C2H2AsCl3 kimyasal formülüne sahiptir. 1950’li yıllara 

kadar soğutucu gaz olarak endüstride kullanılmış olup günümüzde kullanılmamaktadır. Levizitin 

yoğunluğı 1.89 g/cm3 ‘tür. Erime sıcaklığı -18 0C, kaynama sıcaklığı ise 190 0C’dir.  Hidrolize 

uğrayarak su ve hidroklorik aside ayrışmaktadır. Saf halde renksiz ve kokusuz bir sıvıdır. Arsenikli 

yakıcı bir gaz türüdür. 

Fosgen (COCl2), organik madde ve polimer sentezinde, boya, ilaç, böcek ilacı, reçine vb. 

üretiminde kullanılan bir gazdır. Karbonil klorür olarak da isimlendirilen bu gaz, karbon monoksitin 
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(CO) klor (Cl) ile tepkimesinden elde edilebilmektedir. Hava ortamında, kloroetilenlerin 

fotooksidasyonu sonucunda da fosgen oluşabilmektedir. Asıl tehlikeli kısmı ise bazı klorlu 

hidrokarbonların ısıl bozunması ile de elde edilebilir olmasıdır. Örneğin, ateş söndürücü olarak 

karbon tetraklorürün (CCl4) kullanılmasıyla, madde ısıl bozunurak ve tepkimeye girerek fosgen 

gazını oluşturmaktadır.     

Hidrojen siyanür (HCN) olarak olarak bildiğimiz kimyasal madde, pürisik asit olarak da 

bilinmektedir. Aşırı yanıcı, renksiz, gaz veya sıvı olarak bulunabilir. Yangın ve patlamalar sonucu 

zehirli duman çıkmasına yol açar. Suda kolayca çözünebilme özelliğine sahiptir. HCN, uçuculuğu 

ve düşük moleküler ağırlığı yüzünden maske filtrelerinin aktif karbonları ile zayıf olarak absorbe 

edilirler. Ayrıca plastik ve ilaç endüstrisinde kullanılan kimyasaldır [6]. Hidrojen, amonyak ve 

karbon içeren birçok kimyasal maddeden üretilebilmektedir. Genel üretim yöntemi için metan 

(CH4) kullanılmaktadır ve yüksek sıcaklık gerektirmektedir. Aşağıda üretim süreçlerine örnekler 

verilmiştir.  

 

2 CH4 + 2 NH3 + 3 O2 → 2 HCN + 6 H2O           (1) 

CH4 + NH3 → HCN + 3H2             (2) 

H+ + NaCN → HCN + Na+             (3) 

 

3. SONUÇ 

Bilim ve teknolojinin ilerlemesiyle, ülkelerin güçlü ve yenilmez olabilmek için girdikleri sıcak ve 

soğuk savaşlarda, eski zamanlardan beri kullanılmaya başlanan, gittikçe güçlendirilip geliştirilen ve 

günümüzde de olduğu gibi kaçınılmaz sonlara yol açıp insanların korkulu rüyası haline gelen 

kimyasal silahlar günümüz gerçeğinin vazgeçilmezi olmuştur. 

Farklı endüstriyel kolların ana ve yardımcı girdileri yada üretim prosesleri sonucunda ana ve yan 

ürünler olarak karşımıza çıkabilen bu kimyasalların, geliştirilerek ve güçlendirilerek tahrip gücü 

yüksek ve toksik özellikleri arttırılmış silah haline getirilebilmeleri mümkündür. 

Bazı kimyasalların üretilebilmesi için ileri teknoloji gereksede bazı durumlarda geliştirilmiş bir 

süreç olmadan da bu silahların temin edilebileceği gözlenmektedir. Örneğin yukarıda belirtilmiş 

olan fosgen gazı, körlük ve solunum bozukluğuna yol açmaktadır ve üretimi kolaylıkla 

sağlanabilmektedir.  

Bu yüzden çoğunlukla tehlikeli kimyasallarla işlem yapan kimya endüstrilerinde hiçbir çıkar 

gözetmeden bu kimyasalların kontrolleri, kullanım işlemleri ve gerekiyorsa imha işlemleri titizlikle 

yapılıp gerekli birimler tarafından kontrolleri mecburi tutulmalıdır. Böylelikle yasal olmayan üretim 
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engellenerek, bu türdeki kimyasallardan üretilebilecek kimyasal silah tehditleri minimuma 

indirilebilir.  
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ÖZET 

Günümüzde oldukça yaygın bir kullanıma sahip olan fosil yakıtların gün geçtikçe azalması 
ve çevreye verdikleri olumsuz etkilerden dolayı yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ihtiyaç 
artmıştır. Hidrojen enerjisi ve yenilenebilir enerji kaynaklarından hidrojen elde edilmesi, fosil 
yakıtlara olan ihtiyacı azaltmak için uygulanan yöntemlerden biridir. 

Hidrojen bir enerji taşıyıcısı olarak kullanılması fosil yakıtların kullanımı sonucu ortaya 
çıkacak sorunların çözümü için bir potansiyel oluşturmaktadır. Hidrojenin sahip olduğu özellikler 
ve çevre dostu olma niteliği ile gelecek yüzyılın yakıtı olacağı düşünülmektedir. Ayrıca fosil 
yakıtların belirli bir süre içerisinde tükeneceği gerçeği göz önünde bulundurulduğunda, fosil 
yakıtları destekleyecek alternatif kaynaklar arasında yer almaktadır.  

Hidrojen üretiminin birçok yolu vardır ve hidrojenin elde edilmesinde tüm enerji 
kaynaklarından yararlanılabilir. Hidrojen elde etmede su, fosil yakıtlar ve biyokütle materyalleri 
hammadde olarak kullanılmaktadır. Güneş, rüzgar ve diğer temiz enerji kaynaklarıyla hidrojen 
arasında oluşturulacak hibrit sistemler, fosil kaynak tüketimini azaltmada büyük öneme sahiptir. 

Türkiye hidrojen enerjisi uygulamaları açısından önemli bir konuma sahip olmaktadır. 
Rüzgar, güneş, jeotermal, su ve borlu bileşikler  gibi temiz enerji kaynaklarından hidrojen üretim 
metotları, bu kaynaklar açısından zengin olan ülkemizde kolaylıkla uygulanabilmektedir. 

Bu çalışmada yenilenebilir enerji kaynaklarından hidrojen üretimi yöntemlerine ilişkin  
literatürde yapılan çalışmalar derlenmiş ve konunun ülkemiz açısından önemi hakkında bilgiler 
verilmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: Hidrojen enerjisi, yenilenebilir kaynaklar 
 

1.GİRİŞ 

Yenilenebilir enerji kaynakları çevremizde doğal haliyle mevcut olup, sürekli akış halinde olan 

enerji türleridir. Fosil yakıtlar gibi sınırlı rezervlere sahip olmadıklarından dolayı insanoğlu var 

olduğu sürece hizmet verebilirler. Bu enerji kaynakları küresel ısınmaya yol açmazlar ve karbon 

kökenli olmadıklarından dolayı çevreyi kirleten atıkları ya yoktur, ya da en az seviyededir. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının getirdiği bu avantajlar göz önüne alındığında, fosil 

yakıtların yerine geçebilecek en iyi alternatif olduğu ortaya çıkmaktadır [1]. Şekil 1.’de enerji 

kaynakları ve son kullanım alanları şematik olarak verilmiştir. 

                                                        
* Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü,41380, Kocaeli 
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Şekil 1. Enerji akış yolu 

 Hidrojen enerjisi ve yenilenebilir enerji kaynaklarından hidrojen üretimi fosil yakıtlara olan ihtiyacı 

azaltmak amacıyla uygulanan yöntemlerden biridir. Hidrojen, bir enerji kaynağı olmamakla birlikte 

çok iyi bir enerji taşıyıcısıdır. Böylelikle hidrojen teknolojileri  uygulamaları dünyanın çeşitli 

ülkelerinde başlamış olup, hidrojen üretimi, depolanması ve taşınması ile ilgili araştırma-geliştirme 

çalışmaları hızla devam etmektedir. Hidrojen ve elektrik birbirine kolaylıkla dönüştürülebilir. 

Hidrojen, tüm sektörleri doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilmesi, toplumsal gelişme ve refah 

düzeyini belirleyici oluşundan kritik bir konumdadır. Hidrojen üretiminin gelişmesiyle dünya 

genelinde kimya ve petrol sanayine bağlı olan ve giderek büyüyen bir hidrojen ekonomisi söz 

konusudur. Bundan dolayı hidrojen petrol, kömür ve doğal gazın gelecek yıllarda yaygınlaşabilecek 

en önemli alternatiflerden biri olarak gösterilmektedir. 

 

 

2.HİDROJEN ÜRETİMİ 

Türkiye hidrojen enerjisi uygulamaları açısından oldukça önemli bir konuma sahiptir. Temiz enerji 

kaynaklarından hidrojen üretim metotları, bu kaynaklar açısından zengin olan ülkemizde kolaylıkla 

uygulanabilmektedir. Alternatif enerji kaynakları kullanılarak elde edilen elektrik enerjisi ile 

hidrojen üretilebilir. Türkiye de bu yöntemle, hidrojen üretimi için kullanılabilecek olası kaynaklar; 
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hidrolik enerji, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, deniz-dalga enerjisi ve jeotermal enerjidir [2]. Son 

yıllarda borlu bileşiklerden hidrojen üretimi ile ilgili çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Yapılan 

çalışmalarda, yüksek kapasitede hidrojen depolayıcı maddeler öne çıkmaktadır ve bunlardan en 

önemlisi sodyum borhidrür (NaBH4 ) dür. Dünyadaki bor mineral rezervlerinin büyük bir kısmına 

sahip olan Türkiye’nin, NaBH4  ile hidrojen depolama tekniklerinin geliştirilmesine öncü olması, 

ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır [3]. Çünkü NaBH4 ’ün hidrolizi ile direkt olarak 

hidrojen elde edilebilmektedir.  

                                   (1) 

Yenilenebilir enerji kaynaklarından hidrojen üretimi metotları 4 grup altında toplanabilir. Bu 

metotlar suyun elektrolizi, fotoelektroliz, suyun termal parçalanması, biyokütle gazlaşması olarak 

sıralanabilir. Elektroliz ve fotoelektroliz yöntemlerinde, alternatif enerji kaynakları kullanılarak elde 

edilen elektrik ile sürece devam edilmektedir. 

Yeryüzünün %70’den fazlası suyla kaplıdır ve suyun %11.2 si hidrojendir; dolayısıyla su çok 

bulunan hidrojen kaynağıdır. Sudan elektroliz yoluyla hidrojen elde edilebilir. Yenilenebilir enerji 

kaynaklarından olan güneş enerjisi kullanılarak elektroliz işlemi gerçekleştirilebilir. Bu süreçte 

güneş ışığından önce elektrik, sonrada bu elektriği kullanarak sudan hidrojen ve oksijen elde 

edilmesi işlemleri gerçekleşir. Güneş enerjisi kullanılarak suyun termal parçalanmasıyla da hidrojen 

elde edilebilir. Suyun sıcaklığı 2000 0C nin üzerine çıkarıldığında hidrojen ve oksijene parçalanır, 

dolayısıyla doğrudan güneş enerjisi kullanılarak suyun parçalanması oldukça ekonomik bir süreçtir. 

Elektroliz reaksiyonu aşağıdaki gibidir. 

 

Özellikle yerleşim yerleri katı atıkları, ağaç atıkları gibi biyokütlenin termal gazlaştırılmasıyla da 

hidrojen elde edilebilir. Biyokütledeki hidrojen yaklaşık ağırlıkça % 6-6.5 kadardır. Biyokütle 

reaksiyonları aşağıda verildiği gibidir. 

Biyokütle gazlaştırma;  

 

 

 

Biyokütleden hidrojen üretimi fosil yakıtlardan hidrojen üretimine benzer. İlk olarak gazlaştırma 

işlemi gerçekleştirilir; gaz temel olarak H2, CO ve CH4 den oluşur. Metan buharla reform edilerek 

hidrojen ve karbon monoksite, karbondioksit ise su-gaz değişim tepkimesiyle hidrojene 

dönüştürülerek hidrojen verimi arttırılır. Bu avantajlar göz önde bulundurulduğunda, biyokütleden 

hidrojen üretmek, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı açısından oldukça önemlidir [4]. 
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Türkiye’nin hidrojen üretimi açısından bir şansı da Karadeniz’in tabanında birikmiş olan H2S’ dir. 

H2S yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilecek olan enerji ile kolaylıkla bileşenlerine 

ayrılabilmektedir. Karadeniz dip sularında bulunan toplam H2S potansiyeli dikkate alınarak 

üretilecek hidrojen miktarları düşünüldüğünde bu durum bölge açısından oldukça önem arz 

etmektedir. H2S den hidrojen üretimi aşağıdaki tepkime ile gerçekleşmektedir [5,6]. 

 

 

 

3.SONUÇ 

Türkiye nüfusu ve ticari potansiyeli hızla artan bir ülkedir. Enerji kaynakları konusunda dışa 

bağımlı ülkeler kategorisinde olan Türkiye’nin, bu konumdan kurtulabilmesi için öz kaynaklarını 

daha etkin bir biçimde kullanmasını sağlayacak birtakım projeler üretmesi gerekmektedir. 

Yenilenebilir enerji kaynakları bakımından yüksek bir potansiyele sahip olan Türkiye’nin, söz 

konusu olan kaynaklardan etkin ve rasyonel bir biçimde yararlanmasını sağlamak için kamu 

yatırımlarının arttırılmasının yanı sıra özel sektör yatırımlarının da bu alana kaydırılması gereklidir. 

Günümüzde dünya, küresel ısınma denen ciddi bir sorunla karşı karşıyadır. Bu sorunun da en büyük 

sebebi fosil yakıtların doğaya vermiş olduğu zararlı gazlardır. Hem küresel ısınmayı önlemek hem 

de giderek azalan fosil yakıtlara alternatif olarak hidrojen enerjisi oldukça önem kazanmaktadır. 

Enerji ihtiyacının artması, hidrojen enerjisine olan ilgiyi de arttırmıştır. Hidrojenin temiz ve bol 

olması, çevreye hiçbir zararının olmaması gibi özellikleriyle diğer alternatif enerji kaynaklarından 

ayrılmaktadır. Hidrojen enerjisinin daha yaygın kullanılmasını sağlamak için devlet tarafından başta 

vergi teşvikleri olmak üzere destek verilmelidir [7].  
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YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAĞI OLARAK ALGLER 
Gizem Nur Tekin, Ayşe Nilgün Akın* 

 
Günümüzde enerji ihtiyacının giderek arttığı bilinmektedir. Enerji ihtiyacının 

artmasında, başta hızlı nüfus artışı olmakla birlikte sanayileşme ve teknolojik açıdan 
gelişmenin de büyük etkisi vardır. Fosil yakıtların kullanımı sonucu ise küresel ısınma, iklim 
değişiklikleri ve farklı çevre sorunları ortaya çıkmaktadır. Ülkeler enerji ihtiyacını 
karşılayabilmek için güvenilir, temiz ve yenilenebilir alternatif enerji kaynaklarına 
yönelmişlerdir.  

Mikroalgler ilk olarak 1970’li yıllarda enerji kaynağı olarak değerlendirilmiştir. 
Ancak üretim maliyeti ve teknik sınırlamalar, ticari gelişimini sınırlandırmıştır. 1980’li 
yıllardaki araştırma-geliştirme ve teknoloji alanındaki gelişmeler mikroalglerin ticari 
potansiyelinin araştırılmasına olanak sağlamıştır.  
Mikro alg türleri, biyoyakıta dönüştürülebilen alkol, organik asit ve çeşitli hidrokarbonları 
üretebilirler. Alternatif enerji kaynaklarından biri olan biyodizelin, alglerden üretimi ise son 
zamanların popüler araştırma konularından biridir. Algler tarafından üretilen doğal yağ 
formunun, biyodizel üretimi için uygun yapıda oluşu, algleri biyodizel üretiminde ayrıcalıklı 
bir yere koymuştur.  

Algler ayrıca gaz yakıt veya elektrik üretiminde kullanılan ticari biyohidrojen ve 
biyogaz (biyometan) üretimi için de potansiyel bir kaynaktır. Makro algler, hızlı büyüme 
oranları, okyanus ortamında gelişebilme ve yapılarında lignin olmamasından dolayı bu 
gazların üretimi için potansiyel bir biyokütle kaynağıdır.  
 
Anahtar Kelimeler : Yenilenebilir enerji, algler, biyodizel, biyohidrojen, biyoyakıt 
 
 

1. GİRİŞ 

 

Dünyamız, enerjiye dayalı savaşların boy gösterdiği ve yenilerinin olabileceği ihtimalinin en 

fazla olduğu, iklimlerin değiştiği, petrol fiyatlarının arttığı, fosil kökenli yakıtların tükenmekte 

olduğu, açlığın ileri düzeyde baş gösterdiği ve küresel ısınma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı 

bir süreç geçirmektedir. Bu olumsuzlukların bir an önce giderilmesi için yapılan çalışmalar 

yeni, ucuz, temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının bulunması ve kullanılmasıyla mümkün 

olacaktır. 

Fosil kökenli kaynaklar; petrol, kömür, doğal gaz vb. gibi dünya üzerinde sınırlı rezervlere 

sahip enerji kaynaklarıdır. Yenilenebilir enerji kaynakları ise; klasik enerji kaynaklarına 

alternatif olarak sunulan güneş, rüzgar, su, jeotermal, biyokütle ve deniz kökenli enerji 

kaynaklarıdır. Yenilenebilir enerji kaynakları fosil enerji kaynaklarının aksine, çevreye zarar 

vermeyen, doğada kendisini tekrar yenileyebilen ve giderek üretimi yaygınlaşan enerji türleri 

olarak karşımıza çıkmaktadır.  
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2. YENİLENEBİLİR ENERJİ OLARAK ALGLERİN ÖNEMİ 

Enerji tüketimi ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin bir göstergesidir. Gelişen teknoloji ve artan 

nüfus ile beraber enerji tüketimindeki artış enerjiyi dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli 

bir problem olarak karşımıza çıkarmaktadır. Günümüzde enerjinin büyük bir kısmı fosil 

yakıtlardan elde edilmektedir. Ancak yapılan araştırmalar sonucu fosil yakıt rezervlerinin hızlı 

tükeniyor olması ve tükenirken çevreye onarılmaz zararlar vermesi, gelecek nesillerin yaşam 

alanlarını tehdit etmekte ve sınırlandırmaktadır. Biyokütle enerjisi, ülkelerin enerji ihtiyacının 

ulusal kaynaklardan karşılandığı, büyük üretim potansiyeline sahip, sürekli üretimin mümkün 

olduğu yenilenebilir bir enerji kaynağıdır [1]. Biyokütle için mısır, buğday gibi özel olarak 

yetiştirilen bitkiler, otlar, yosunlar, denizdeki algler, hayvan dışkıları, gübre ve sanayi atıkları, 

evlerden atılan tüm organik çöpler (meyve ve sebze artıkları) kaynak oluşturmaktadır. Petrol, 

kömür, doğal gaz gibi tükenmekte olan enerji kaynaklarının kısıtlı olması, ayrıca bunların 

çevre kirliliği oluşturması nedeni ile, biyokütle kullanımı enerji sorununu çözmek için giderek 

önem kazanmaktadır [2].  

Yapılan araştırmalar sonucu 2050 yılındaki küresel enerji ihtiyacını karşılayabilecek 

potansiyele sahip olan biyokütle enerjisinin, aşırı miktarlarda tarımsal alanın kullanılması 

sonucu küresel gıda kaynaklarını ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini etkileyerek, kıtlığa, 

gıda ürünlerinde fiyat artışına, erozyona, biyolojik çeşitlilik kaybına ve ilaç kullanımından 

dolayı yer altı ve üstü sularının kirlenmesine sebep olacağı düşünülmektedir [3]. 

Araştırmacılar bu olanlara karşın tarım alanları ve su kaynakları üzerinde daha az etkiye 

sahip, daha verimli ve daha gelişime açık sürdürülebilirlik açısından önemini hiçbir zaman 

kaybetmeyen yöntem olan algler üzerine yoğunlaşmışlardır.  

Alglerin kullanım alanlarına genel olarak bakıldığında; besin maddesi, mineral kaynağı, 

hayvan yemi, gübre olarak, ilaç sanayisinde, atıkların ayrıştırılmasında, kozmetik sanayinde, 

tekstil, boya, kağıt, kauçuk, alkol ve organik tarımdır. Fakat gün geçtikçe artan nüfus artışı ve 

teknolojik gelişmeler nedeniyle doğan enerji ihtiyacı, petrol rezervlerinin giderek azalması, 

artan petrol fiyatları ve fosil yakıt kullanımının çevre üzerindeki olumsuz etkileri gibi 

sebeplerden dolayı araştırmacılar, alternatif enerji kaynakları arayışına girmişlerdir. 

Günümüzde alternatif enerji kaynakları üretiminde algler önemli bir potansiyele sahiptir. 

Biyokütle enerjisi içerisinde yer alan biyodizel üretimi, özellikle 2000’li yıllardan sonra 

dünyada ve ülkemizde hız kazanmıştır. Biyodizel, hammaddesini yaygın olarak tarımsal 

ürünlerden alan, her türlü atık yağdan üretilebilen ve diğer alternatif enerji kaynaklarına 
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oranla arz miktarı kolaylıkla ayarlanabilen ve depolanabilen önemli bir yakıt olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  Biyodizel üretiminin rüzgar, güneş enerjisi gibi diğer alternatif enerji kaynakları 

üretimine kıyasla daha az maliyetli ve kolay üretilebiliyor özellikte olması, üretiminin giderek 

yaygınlaşmasına katkı sağlamaktadır. Bununla birlikte, biyodizel üretiminin özellikle tarım, 

sanayi ve çevre sektörlerinin birlikte çalışmasına imkan vermesi, bu sektörlere ilave istihdam 

ve gelir olanakları da sağlaması, biyodizel teknolojisinin hızlı gelişmesine neden olmaktadır. 

Algler çeşitli yollarla enerji elde etmek için kullanılabilirler bu yüzden biyodizel üretiminde 

önemli bir paya sahiptir. Alg yağından biyodizel üretimi günümüzde popülerliğini ve 

sürdürülebilirliğini koruyan önemli araştırma konularındandır [4].  

Mikroalgler; prokaryotik veya ökaryotik, fotosentetik yapıya sahip, dünya üzerindeki en eski 

mikroorganizmalardan biri olarak kabul edilmiştir. Tek hücreli veya basit çok hücreli 

yapılarından dolayı zor şartlarda çok hızlı büyüyebilirler. Biyologlar mikroalgleri 

pigmentasyon, yaşam döngüsü ve temel hücre yapılarına göre sınıflandırmışlardır. Üç temel 

mikroalg çeşidi şu şekildedir: çift atomlar (Bacillariophyceae), yeşil alg (Chlorophyceae) ve 

altın alg (Chrysophyceae). Cyanophyceae (mavi-yeşil alg) mikroalg olarak kabul 

edilmektedir. Mikrolaglerin minimum beslenme ihtiyaçları mikroalgal biyokütlenin yaklaşık 

moleküler formülü kullanılarak tahmin edilir; CO0.48H1.83N0.11P0.01 [5]. 

Uzun yıllar hayvan yetiştiriciliğinde kullanılan mikroalgler son zamanlarda artan petrol 

fiyatlarınında etkisiyle hızlanan biyokütle enerjisi araştırmaları sonucu umut veren bir enerji 

kaynağı olarak görülmeye başlanmıştır. Alglerden biyodizel eldesi, üçüncü nesil biyoyakıt 

teknolojisi olarak da adlandırılmıştır. 

Algler, karasal bitkilere oranla yüksek yağ biriktirme kabiliyetlerine sahiptir ve fotosentetik 

verime sahip olmaları biyodizel üretiminde çekici kılmaktadır. Biyodizelin mikroalglerden 

üretilmesi, artan küresel enerji ihtiyacını karşılayabilmektedir ve kısmen de olsa atmosferdeki 

gereğinden fazla karbondioksiti fotosentez yoluyla tutarak küresel ısınmanın önlenmesine 

katkı sağlamaktadır. Ayrıca, doğada azot ve fosfor gibi kirleticileri atık su arıtımı yoluyla 

giderme avantajı da sağlamaktadır [6].  

Biyodizel üretiminde algler, karasal bitkilerle kıyaslandığında tüm yıla yayılabilen bir üretim 

seçeneğine sahiptir. Bu da hammadde ihtiyacının sorunsuz bir şekilde karşılanması ve sıkıntı 

yaşanmaması demektir. Mikroalglerin diğer bir avantajı ise, logaritmik üreme fazında ikiye 

katlanma süreleri 3,5 saate kadar kısalmaktadır. Karasal bitkilerin ikiye katlanma süreleri ise 

mikroalglerden çok daha fazla bir süreye sahiptir [7].  

Mikroalglerin yüksek CO2 konsantrasyonlarında hızlı büyümeleri ve bu özellikleri sayesinde 

etkin bir şekilde baca gazlarında CO2 özümsemesine olanak sağlamaktadır. Alglerin karbon 
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kaynağının yanısıra azot, fosfor ve kükürt gibi elementlere ihtiyaç duyması maliyet 

problemini de ortadan kaldırmıştır. Bu sorunla ilgili kentsel atık sular ve bazı gıda işletmeleri 

atık sularında bulunan besin elementlerinin algler tarafından kullanımları inceleme konuları 

arasındadır. Biyodizel üretiminde alglerin kullanılması sürecinde, alglerin hasat işlemi, 

alglerden yağının çıkarılması (ekstraksiyon) ve transesterifikasyon aşamalarını içermektedir.  

Transesterifikasyon işlemi, biyodizele dünüştürme işlemidir. Bu süreçten sonra elde edilen 

ürünün ayrıştırılması işlemi ile son bulmaktadır [8].  

Alglerden biyodizel gibi yenilenebilir bir enerji olan biyohidrojen üretimi de söz konusudur. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan biyohidrojen, hidrojenin yenilenebilir enerji 

kaynakları kullanılarak (güneş, su ve biyokütle) biyolojik, biyokimyasal, fotobiyolojik 

yollarla elde edilmesine biyohidrojen denilmektedir. Doğada bulunan bazı canlılar, 

metabolizmaları gereği olarak, uygun ortam şartlarında hidrojen üretebilmektir. Bu canlılar 

arasında, anaerobik (oksijensiz ortamda yaşayan) bakteriler, fotosentetik (ışık enerjisini 

kullanan) bakteriler ve algler (su yosunları) yer almaktadır. Doğada sadece bakterilerin ve 

alglerin hidrojen üretebilir. Bu canlılar, bilinen iki temel olaya dayalı olarak hidrojen üretirler; 

bunlar fotosentez ve fermantasyondur. Chlamydomonas reinhardtii hidrojen üretiminde iyi 

tanınan bir çeşit algdir. İlk defa 1940 yıllarında Hans Gaffron adlı araştırmacı, bu su 

yosunlarının oksijen üretiminden hidrojen üretimine geçtiğini gözlemlemiş ancak nedenini 

bulamamıştır. Daha sonra yapılan araştırmalarda, bu canlıların zor bir durumla 

karşılaştıklarında (sülfürden yoksun ortam) oksijenik fotosentezi durdurduğu ve hidrojen gazı 

üretimiyle sonuçlanan başka bir metabolik yola başvurduğu ortaya çıkarılmıştır. Ancak bu su 

yosunları, sülfürden yoksun ortamlarda, kısa bir süre hidrojen üretebilmektedir. Çünkü normal 

fotosenteze geri dönmeleri gerekmektedir. Dolaylı biyofotoliz yoluyla hidrojen üretimi iki 

basamakta gerçekleştirilmektedir. Önce, alglerin normal oksijenik fotosentez yapması 

sağlanır. Büyüyüp karbonhidrat depoladıktan sonra, yeşil renkli sıvı görünümündeki alg 

biyokütlesi, içinde sülfür bulunmayan, ağzı sıkıca kapalı (oksijensiz ortam oluşturmak amaçlı) 

biyoreaktörlere aktarılır ve normal fotosentez işleminin yerine, hidrojen üreten 

metabolizmaya geçmesi sağlanarak oluşturdukları hidrojen depolanır [9].  

3. SONUÇ 

Yenilenebilir enerji, halen çoğu ülkede enerji elde etmek amacıyla ağırlıklı olarak kömür, 

petrol, doğalgaz gibi fosil yakıt kaynakları kullanılmakta olsa da, son zamanlarda dünyada 

popülerliği giderek artan bir konudur. Dünyanın enerji ihtiyacının büyük kısmını karşılamak 
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için kullanılan fosil yakıtlar yenilenebilir değil, sınırlıdırlar ve rezervler azaldıkça fiyatları 

pahalı ve buna rağmen çevreye verdiği zarar çok büyük olacaktır. 

Günümüz ve gelecek nesiller için yenilenebilir enerji, sağladığı faydalar ve çevreye zarar 

vermemesi sebebiyle önemli bir enerjidir. Yenilenebilir enerji teknolojileri, çevreye kirletici 

atıklar bırakmadıkları için ekolojiyi fosil enerji teknolojilerinden daha az etkilemektedir. 

Kaynağının bitmesi söz konusu olmadığı için, bu enerji her zaman var olacaktır. Sadece 

bizlerin değil, gelecek nesillerin de kullanacağı bir enerji türüdür. 

Yenilenebilir enerji yatırımları, yüksek maliyetli enerji ithalatı yerine, tesis kurulumu, 

teknoloji, AR-GE, malzeme ve insan gücüne dayanarak yapılmaktadır. Bu sebeplerden ötürü, 

yenilenebilir enerji yatırımları kalıcıdır. Yenilenebilir enerji, fosil yakıtlar gibi çevreye olan 

olumsuz etkiler vermedikleri, kaynak tükenmesi problemi ile karşı karşıya olmadıkları, hiçbir 

zamanda olmayacakları ve sürdürülebilir bir sistem oluşturulup gelecekte de kaliteli yaşama 

olanağı sağlayacakları için çok önemlidir. Kullanımı artırılmalı ve toplum bu doğrultuda 

bilinçlendirilmelidir. 
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