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ÇOK KUTUPLU DÖNEMDEN GÜNÜMÜZE ASYA, AVRUPA VE 
AFRİKA’DA YAPILAN İNSANİ MÜDAHALELERE 

YAKLAŞIMLAR 

ÇAKIR, Mustafa 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET 

Bu çalışmada 1945 yılından günümüze Asya, Avrupa ve Afrika’da daha çok 
insani müdahale yaklaşımı çerçevesinde tartışmalara yol açan kuvvet kullanma 
örnekleri incelenmiş olup, bunların hukuksal ve siyasal yönden değerlendirmesi 
yapılmaya çalışılmıştır. Özellikle BM md 2 (4) ve BM madde 2 (7)’de kuvvet 
kullanımının geniş ölçüde yasaklanmış olması ve ülkelerin içişlerine 
karışılmasının yasak olması çerçevesinde değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır. 
Bunların yanında BM Andlaşması VII. bölümde BM’e uluslararası barış ve 
güvenliğin tehlikeye düşmesi durumunda verilen güç kullanma yetkisi de bu 
çalışmanın odak noktalarından birisidir.  

Anahtar Kelimeler: İnsani müdahale, uluslararası hukuk ve güç kullanma.  

ABSTRACT 

Humanitarian Interventions Pertaining to the People of Asia, Europe 
and Africa Since 1945 

The present study aims to study cases of using armed forces within the 
discourse of humanitarian intervention pertaining to the people of Asia, Europe 
and Africa since 1945, having resulted in various debates in terms of politics 
and law. The articles 2 (4) and 2 (7) of the declaration issued by the UN state 
that using armed force is widely forbidden and that interfering with the internal 
business of other countries is strictly forbidden. These two articles were 
evaluated in the present study. Apart from these articles, the present study 
evaluates the 7th section of UN’s Charter, which states that UN has the right to 
intervene in case of a menace to international security and peace.  

Key Words: Humanitarian intervention, international law, using armed 
force.  

GİRİŞ 

Günümüz dünyası hergeçen gün yeni bir silahlı eylem haberiyle sarsılmaya 
gitgide alışmaktadır. Ama bu da maalesef insanlık değerlerine olan inancın 
zedelenmesini getirmektedir. Üzerinde yaşadığımız coğrafya medeniyetin 
bilinen en eski tarihinden beri savaşlara sahne olmuştur. Bunun jeolojik, 
kültürel vb. birçok sebebi vardır.  
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Kuvvet kullanmaya meşruluk kazandırmak için hukuksal olarak hâlen 
geçerli bir dayanağa sahip olmasa da insani müdahale kavramına sık sık 
dayanıldığını görmekteyiz İnsanî müdahale hakkı ya da insani karışma, bir 
devletin başka bir devlete karşı, o ülkedeki insan hakları ihlalini, insanlık dışı 
uygulamayı önlemek için kuvvet kullanmasıdır. Burada ortaya çıkan ilk sorun, 
kurtarılması istenen insanlar müdahale eden devletin vatandaşları değil, 
müdahale edilen devletin vatandaşlarıdır. Müdahale yapan devlet, bu eylemiyle 
geçerli uluslararası hukukun önemli kurallarını ihlal etmektedir. Bu kurallar, 
öncelikle BM Andlaşması madde 2 (4) ve 2 (7) ile öne çıkmaktadır. BM 
Andlaşması madde 2 (4), BM üyeleri “uluslararası ilişkilerinde gerek herhangi 
bir devletin toprak bütünlüğüne ya da siyasal bağımsızlığına gerekse BM’nin 
amaçları ile bağdaşmayacak herhangi bir biçimde kuvvet kullanma tehdidine ya 
da kuvvet kullanmaya başvurmaktan kaçınırlar” demekte ve bunun tek istisnası 
olarak meşru savunma hakkını göstermektedir. Oysa insani müdahale ile 
kurtarılacak olan insanlar, müdahalede bulunan devletin vatandaşları değildir ve 
meşru savunma temeline dayandırılması da söz konusu olamaz.  

BM Andlaşması madde 2 (7) ise içişlerine karışılmamasını ilke olarak ortaya 
koymaktadır. İnsanî nedenlerle bir devletin içişlerine karışılabileceğini ileri 
sürenlere göre, bir devletin kendi vatandaşlarına nasıl davrandığı uluslararası 
hukuku bir noktaya kadar ilgilendirmez. Nereye kadar ilgilendirmeyeceğinin 
yanıtı, “devletin, kendi halkı için temel insan haklarını reddetmesi ve kendi 
halkına insanlık vicdanını sarsacak biçimde davranmasıdır.” Bu durumda 
devletin içişlerine karışılabileceğini ileri sürenlere göre bu konu, artık onun iç 
işi olmaktan çıkar ve insani müdahale olanaklı olur.  

Bunun yanında insani müdahalenin BM Andlaşması’na aykırı olmadığını 
ileri süren görüşler de vardır. Bu görüşe göre; madde 2/4’teki yasak, dar bir 
biçimde yorumlanarak, madde, başka bir devletin toprak bütünlüğüne ve siyasal 
bağımsızlığına karşı kuvvet kullanılmasını yasaklamaktadır denilmektedir. Oysa 
insani müdahale, ülkenin ele geçirilmesini veya siyasal bağımlılığı içermez. 
Üstelik insan haklarının ilerletilmesi de, BM’nin temel amaçlarından birisidir ve 
bu nedenle karışma uluslararası hukuka aykırı değildir.  

Diğer yandan, meri hukuk insani nedenlerle müdahaleden yana değildir. 
Nedenine gelince BM Andlaşması böyle bir hak tanımamaktadır. Madde 2 
(4)’ün istisnaları arasında insani müdahale yoktur. Bu hakkın kabul edilerek 
kural hâline gelmesine, kötü amaçlara da hizmet edebilecek açıkları bulunduğu 
için karşı çıkılmaktadır.  

Çok Kutuplu Dönemden Günümüze İnsanî Müdahale Uygulamaları  

Soğuk Savaş Dönemi’nde bir devletin diğer bir devlete güç kullanarak 
müdahale etmesine ilişkin birçok durum söz konusu olmuştur. Bu büyük 
müdahalelerin büyük çoğunluğu, açık olarak insani amaç taşımamaktadır. Daha 
çok siyasal ve stratejik amaçlarla yapılmıştır. Bu olayların bazılarında 
müdahaleci devlet, müdahalede bulunulan Hükûmet’ten davet almak yoluyla 
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müdahale etmiştir. Buna ek olarak birkaç olayda devletler, yurtdışındaki kendi 
vatandaşlarının uluslarının yaşam ve güvenliklerini korumak amacıyla 
müdahale etmişlerdir. Bu tür durumlarda hukuksal egemenlik için meşru 
müdafaa kavramını kendilerine dayanak almışlardır.1  

İnsani müdahale olarak kabul edilebilecek ender olaylar aşağıda ele 
alınmıştır.2  

Hindistan’ın Doğu Pakistan’a Müdahalesi (1971) 

1970’deki ilk serbest seçimlerin sonuçlarını Hükûmet tanımamış ve 
bölünmüş nüfus içindeki gerginlikler en üst noktasına ulaşmıştı. Doğu 
Pakistan’daki liderler Eşit Haklar Verme Bildirgesi’ni yayımladılar. İki gün 
sonra 25 Mart’ta Batı Pakistan ordusu Dakka’ya girdi ve sivillere katliam 
uyguladı. Sonuçta 1 milyon kişi öldü ve milyonlarca kişi de Hindistan’a sığındı. 
Aralık 1971’de Hindistan, Pakistan’ı işgal etti ve 12 gün süren savaşın ardından 
Pakistan teslim oldu. Hindistan bağımsız bir devlet olan Bangladeş’in kurulması 
çalışmalarına katkıda bulundu. Hindistan bu hareketini insani zeminlerde 
müdahale olarak gösterdi.3  

Hiç kuşkusuz ki Doğu Pakistan’daki siviller insanlığa karşı işlenen sistemli 
suçların kurbanı oldular. Batı Pakistan Hükûmeti’nin ordusu, ülkenin etnik 
yapısının da etkisiyle soykırım düzeyine ulaşan insanlık suçları işledi.4  

Hindistan’ın müdahalesine karşı yapılan ana itiraz, bu müdahaleyi haklı 
çıkarmak için gösterilen nedenlerden birisi olan kısmen kendini savunmak savına 
yöneltilmekteydi. Bunun ötesinde ülke, Doğu Pakistanlı mültecilerin akınıyla 
baskı altındaydı.5 Ama bu, bu eylemin saf bir insani müdahale örneği olmasını 
engellemez. Tam aksine “kuvvet kullanılarak yapılan tek başına/bireysel insani 
müdahalenin en açık örneği” olarak tanımlanmıştır.6 İnsanî müdahale öğretisinin 
açık isteği, gerçek koşullar böylesi bir eyleme izin verdiği sürece kararlı 
olmayacaktır.7 Burada insani düşünceler var olduğu sürece buna ek diğer 

                                                 
1 Bkz.: Schachter, Oscar, International Law in Theory and Practice, Martinus Nijhoff 

Publishers, Dordrecht 1991, s. 128.  
2 Bkz.: Murphy, Sean D., Humanitarian Intervention: The United Nations in an Evolving 

World Order, University of Pennsylvania Press, 1996, s. 83-144.  
3 Bkz.: Franck, Thomas M. and Rodley, Nigel “After Bangladesh: The Law of Humanitarian 

Intervention by Military Force”, American Journal of International Law, Vol. 67, (1973), s. 
276.  

4 Abiew, Francis. Kofi, “The Evolution of the Doctrine and Practice of Humanitarian 
Intervention”, Kluwer Law International, The Hague, The Netherlands, 1999. s. 113.  

5 Teson, Fernando. R., Humanitarion Intervention: An Inquiry into Law and Morality, 
Transnational Publishers, 1997, s. 182: Pakistan’ın iddiası 2 milyon, Hindistan’ınki ise 10 
milyon.  

6 Fonteyne, Jean-Pierre L.,“The Customary International Law Doctrine on Humanitarian Inter-
vention: Its Current Validity under the U. N. Charter”, CAL. W. INT'L L. J., Vol.:4, (1974),s. 204.  

7 Abiew, s. 115: Tes´on, s. 186.  
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yönlendirmelerin bir engel oluşturmadığı açıktır. Frank ve Rodley, genelde 
müdahale eden devletin yönlendiricisi\gerekçesi hakkında şüpheci olsalar da, 
Hindistan’ın müdahalesinin “insan haklarıyla ilgili gerçekten ilgili unsurları 
içerdiğinin tartışılabileceği"ni kabul etmişlerdir.8  

Hindistan’ın Güvenlik Konseyi’ndeki temsilcileri şöyle demişlerdir: “Biz, bu 
kendine özgü durumda hiçbir etkimiz olmamasından ancak, Doğu Bengal 
insanlarını acı çekmekte oldukları şeylerden kurtarmak olan en saf niyetlere 
sahip olmaktan mutluyuz”9 

Buradaki askerî müdahale, Batı Pakistan ordusunun sivil halka nasıl 
davrandığı göz önüne alındığı zaman orantısallık ölçütünü de karşılamaktadır. 
UHK, Doğu Pakistan çalışmalarını şu tümceyle sonuçlandırmıştır: “Kullanılan 
gücün derecesinin buradaki insan hakları ihlallerini sona erdirmek için gereken 
güçten daha fazla olmadığını göz önüne alıyoruz”10 

Hindistan başbakanı bu müdahaleye tek başına girişmeden önce BM Güvenlik 
Konseyi yanı sıra diğer devletlere de sürüp gitmekte olan bu insanlık suçlarına 
karşı harekete geçilmesi için çağrıda bulunmuştu. Uluslararası topluluk, bu isteği 
göz ardı etmeyi yeğledi11 ve böylece tek taraflı eylemi tetiklemiş oldu. Güvenlik 
Konseyi’ndeki Hindistan temsilcisi daha sonra şöyle söylemiştir: “mülteciler 
gerçekti, soykırım ve zulüm gerçekti, bütün sivil halkların yokedilmesi gerçekti… 
Güvenlik Konseyi gerçeğin yakınında bile değildi.”12 

Müdahaleye tepkiler farklı farklıydı.13 Pakistan, Çin ve ABD olumsuz tepki 
gösterdiler ve Pakistan’ın kendi vatandaşlarına nasıl davranacağına Hindistan’ın 
karışma hakkı olmadığı üstünde durdular. Genel kuruldaki temsilcilerin çoğunun 
fikrine göre Hindistan Pakistan’ın içişlerine karışmıştı ve Hindistan’ın Pakistan’ın 
egemenliğine saygı duyması gerekiyordu. Öte yandan Hindistan’ın bu eylemi, 
diğer devletler tarafından da desteklendi. SSCB, Çekoslovakya, Polonya, 
Macaristan, Moğolistan ve Butan işlenen zulüm, terörizm ve Pakistan’ın işlediği 
ciddi insan hakları ihlalleri üzerinde durdular.  

Nicel olarak değerlendirildiğinde opinio juris’ların varlığıyla ilgili açık bir 
görünüm yoktur ama, karşı çıkan herkesin tartışmalarının temelinde insan 
haklarının uluslararası durumunun yanlış değerlendirilmesi yani bir devletin kendi 
vatandaşlarına nasıl davranacağının kendi yetkisi dâhilinde olduğu tezinin olması 
dikkat çekicidir. Bazı kişiler Güvenlik Konseyi’nin resmî kınamasının 
olmamasının opinio juris’i biraz desteklediğini söyleyebilir.14 Bazı 

                                                 
8 Franck & Rodley, s. 286.  
9 Tes´on, s. 186.  
10 “East Pakistan Staff Study”, The Review, International Commission of Jurists, No.: 8, 1972, 

s, 62.  
11 Abiew, s. 114.  
12 UN Monthly Chronicle, January 1972, 25 .  
13 Abiew, s. 115.  
14 Güvenlik Konseyi sadece Hindistan’ın “uygulanabilir en kısa sürede” geri çekilmesini istedi. 
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akademisyenler bunun yapılan eylemin dolaylı olarak tanınması anlamına 
geldiğini söylemektedirler.15 Bu, Hindistan’ın müdahalesinin tek taraflı müdahale 
konusunda bir devletin yaptığı eylem konusunda açık bir örnek olsa da, açık bir 
opinio juris oluşturmadaki güçlüklerin o dönemde bunun bir örf olarak öne 
sürülmesini olanaksız kılmıştır.  

Vietnam’ın Kamboçya’ya Müdahalesi (1978-1979) 

1978 Aralık’ında Vietnam Kamboçya’yı işgal etti ve Kızıl Kimer yönetimini 
sürgüne göndererek yeni bir Hükûmet kurdu. Kızıl Kimer yönetimi, 1975’ten 
beri gerçek bir soykırımı uygulamış ve 2 milyona yakın Kamboçyalıyı 
öldürmüştü. Vietnam da insani gerekçeleri gösterdiği hâlde müdahale Kızıl 
Kimer güçleri tarafından Vietnam sınırındaki birçok ihlal ile hareketlenmiş gibi 
görünmektedir. Güvenlik Konseyi’nin yasaklamaya yönelik bir karar alma 
girişimi Sovyetlerin vetosuyla sonuçlanmışsa da ABD ve diğer bazı devletlerin 
büyük çoğunluğu bu müdahaleyi protesto etmiştir.  

Fransa’nın Orta Afrika Cumhuriyeti’ne Müdahalesi (1979) 

Fransa, 1979’da özellikle öğrencilerin öldürülmesi ile su yüzüne çıkan ve 
Başkan Bokassa tarafından gerçekleştirilen olaylara son vermek amacıyla Orta 
Afrika Cumhuriyetine müdahale etti. Müdahale, Bokassa yurt dışındayken oldu 
ve dolayısıyla herhangi bir karşı koyma görmedi. Fransa, devrik başkan 
Dacko’yu yeniden göreve getirdi. Yalnızca birkaç ülke müdahaleyi eleştirdi.  

Tanzanya’nın Uganda’ya Müdahalesi (1979) 

İdi Amin’in iktidarı, Uganda ve Tanzanya arasındaki bağlantının anahtar 
etkeniydi. 1978’de Tanzanya’yı istila etmesine tepki olarak birkaç ay sonra 
Tanzanya’dan, Uganda’ya girmiş ve soykırım özelliklerini taşıyan yoğun insan 
hakları ihlallerinin yapıldığı iktidara son vermiştir.  

İdi Amin yönetiminin Uganda halkının temel haklarını geniş ölçüde ihlal 
ettiği tartışma götürmez. Geniş kapsamlı raporlar, baskı uygulamalarının günlük 
yaşamın sıradan bir parçası olduğunu göstermiştir.16 Aslında “Amin’in 
Uganda’sı dünyanın en zalim üç rejiminden biri olarak Hitlerin Almanya’sı ve 
Stalin’in Rusya’sı ile birlikte değerlendirilmektedir.” 

Tanzanya’nın bu müdahalenin arkasındaki niyeti karışıktı. Uganda’nın 
işgaline bir yanıt verildiği ve bunun bir meşru müdafaa olduğu şeklindeki ilk 
bahane kanıtlanamadı. Çünkü o günlerde kuvvetler zaten geri çekilmişti. Ancak 
askerî müdahale yapmak için çok açık insani nedenler vardı.17 Tanzanya, toprak 

                                                                                                                        
Res. 307, 21 December 1971.  

15 Bkz.: Abiew, s. 120.  
16 Sub-Committee on Foreign Economic Policy of the Senate Committee on Foreign Relations”, 

1978, in Abiew, s. 121.  
17 Murphy, s. 107.  
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elde etmek peşinde değildi18 ve müdahalenin başında başkan Nyerere şöyle 
demişti: “Bizim amacımız Amin’i uzaklaştırmak değildir. Bu, Uganda halkının 
görevidir.”19 

Eğer bu müdahale kendini koruma amaçlı yapıldıysa orantısız bir müdahale 
olacaktır; çünkü, Tanzanya birlikleri Uganda’da aylarca kalmıştır.20 Ancak 
insani müdahale kuramı altında buradaki askerî birlikler devletin baskıcı 
düzeninin etkisi (bu uygulamada insan haklarını yıkıma uğratıyordu) adı verilen 
ve uzun zamandır süren durumun bir sonucu olarak oradaydılar. Burada İdi 
Amin yönetiminin sistemli ve uzun zamandır süregelen sürekli bir şekilde 
insanlığa karşı suç işlenmesini desteklediği ve seyrek de olsa yapılan müzakere 
girişimlerinin başarısız olduğu akılda tutulmalıdır. Müdahalenin sonucu olarak 
İdi Amin’in devrildiği doğrudur; ancak bu, silâhlı kuvvet kullanılmasının uygun 
olduğu gerçeğini değiştirmez. Bu siyasal değişim, yapılan eylemin bir yan etkisi 
olmuştur. Başlangıçtaki amaç bu değildir. 

Uganda’da insan hakları ihlallerinin gittikçe arttığı dönemde ne BM ne de 
Afrika Birliği Örgütü (ABÖ), yapılan katliamların boyutunu tam olarak 
bilmelerine rağmen harekete geçmemiştir.21 Ortak sistemdeki bu hareketsizlik, 
daha sonraki tepkilere de yansımıştır.  

Uluslararası topluluk, genel olarak yapılan müdahaleyi destekleme 
konusunda güçlü bir birlik göstermiş; İngiltere, Zambiya, Etiyopya, Angola, 
Gambiya ve Mozambik gibi ülkeler açıkça desteklemişlerdir.22 Karşı çıkan 
ülkeler, yalnızca Sudan ve Nijerya olmuştur. Nijerya’nın bu müdahalenin 
hukuksal olduğunu kabul etmekteki isteksizliğinin daha önce Tanzanya ile 
yaşadığı siyasal çatışmalardan kaynaklandığı ileri sürülmüştür.23 Afrika’daki 
devletlerin çoğunluğu Temmuz 1979’da yapılan ABÖ toplantısında bu konu 
hakkında sessiz kalmıştır.24 Bu durum, daha önceki Afrika kolonilerinin 
geleneksel olarak egemenliğin ve müdahale etmemenin güçlü taraftarları olması 
ışığında değerlendirilmelidir. Yine de Tanzanya’nın eylemini kınamamayı 
seçmişlerdir. Hukuk kuramı,25 onların bu sessizliğini devletlerin “insan 
haklarının açık biçimde ihlal ettiği durumlarda müdahale etmeme yaklaşımının 
arkasına saklanmamaları gerektiği” inancı doğrultusunda atılmış büyük bir 
adım olarak değerlendirmiştir.26 

                                                 
18 Abiew, s. 123.  
19 Africa Research Bulletin (Political, Social and Cultural Series), 16, 1979, 5223.  
20 Abiew, s. 125.  
21 Abiew, s. 126.  
22 Tes´on, s. 165.  
23 Abiew, s. 124.  
24 Abiew, s. 123.  
25 Bkz.: Tes´on, s. 167.  
26 Abiew, s. 124.  
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Geçiş Dönemindeki İnsanî Müdahale Uygulamaları 

Soğuk Savaş sona erdikten sonra uluslararası topluluğun savaş ve diğer 
insani zulüm olmaksızın bir arada yaşayacağı yönünde bir genel kanı vardı. 16 
Temmuz 1991 tarihinde G7’lerin Londra toplantısında yayınlanan bildirgede bu 
kanı açıkça görülebilir: “Uluslararası topluluk büyük çaplı açlık, savaş, zulüm, 
göç akını, hastalık ve salgının bulunduğu durumlarda daha fazla sessiz 
kalamaz.” Siyasal iklim hemen değişmiştir. 1990’ların ilk yarısında Güvenlik 
Konseyi’nin sürekli üyeleri, Bosna, Somali ve Ruanda olaylarında insani 
müdahale için yetki vermek konusunda fikir birliğinde olabilmiştir. 
Andlaşma’nın VII’nci bölümünde belirtilen uluslararası barış ve güvenliğe 
yönelik tehditlerin olması durumunda ortak güç kullanma eyleminin uluslararası 
müdahale için de kullanılabileceğinin genel olarak kabul edilmesi gerçeği, 
insani müdahale konusundaki eski öğretinin ayakta kalmasına yönelik tezi 
zayıflatmıştır.  

Bununla birlikte 1990’lar Güvenlik Konseyi’nin önceden alınmış izni 
olmaksızın insani müdahalenin yapıldığı örneklerle doludur.  

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Örgütü (BADEÖ)’nün Liberya’ya 
Müdahalesi (1989) 

Liberya’da diktatör Samuel Doe’yu devirme girişimi sonucu karmaşa ortamı 
gelişmiştir. Liberya Ulusal Yurtseverler Cephesi tarafından başlatılan direniş 
hareketi, iç savaşla sonuçlanmış ve sivil halkın yaşadığı koşullar açıkça kötüye 
gitmişti. Tahminlere göre27 katliamlarda binlerce insan öldürülmüş ve yaklaşık 
25 bin kişi komşu ülkelere iltica ederek kaçmıştı.  

Ağustos 1990’da Batı Afrika Devletleri Ekonomik Örgütü (BADEÖ- 
ECOWAS) yoğun insan hakları ihlallerine bir son vermek için Liberya’ya 
askerî müdahale başlattı. Liberya’da sorumluluk eşiği aşılmıştı. Çünkü sivillerin 
keyfi biçimde katledilmesi söz konusuydu. Müdahale ile ilgili BADEÖ’nü 
yönlendiren şey açıktı: “İlk ve en başta gelen amaç masum sivil vatandaşların 
ve yabancıların anlamsız biçimde öldürülmesini durdurmak.” BADEÖ’nün 
müdahalesi bir tarafı kurtarmak ya da diğer tarafa ceza vermek gibi bir amaçla 
tasarlanmamıştır.28 Ofodile, bu müdahalenin hukuksallığı konusunda tartışma 
yapmakla birlikte Final Communiqué’de de söylendiği gibi ana neden olarak 
“binlerce masum sivilin katliamının uygar insan davranışının tanımlanan bütün 
standartlarına ters düştüğünü” belirtmiştir.29  

                                                 
27 Final Communique of Standing Mediation Committee of ECOWAS, August 1990, Ofodile, 

Anthony Chukwuka, “The Legality of ECOWAS Intervention in Liberia”, Colum. J. 
Transnat’l L., Vol.: 32, 2, (1994), s. 400.  

28 Declaration issued by ECOWAS Heads of State and Government, August 1990, UNDOC. 
S/21485.  

29 Ofodile, Anthony Chukwuka, “The Legality of ECOWAS Intervention in Liberia”, Colum. J. 
Transnat’l L., Vol.: 32, 2, (1994), s. 406.  
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BADEÖ, silâhlı kuvvet kullanımına geçmeden önce barışçıl yollarla uzlaşma 
çabasında bulunmuş, ama başarısız olmuştu. Arabulma çabaları sonucu ihlalleri 
engelleyebilecek bir sürekli arabuluculuk komitesi kurulmuştu. Liberya’daki 
durum nedeniyle barış planı taslağı başarısız oldu ve bu, BADEÖ’nün askerî 
güç kullanmasının ana nedeniydi.30 İşlenen suçların düzeyi göz önüne 
alındığında, alınan önlemlerin hem gerekli hem de orantılı olarak 
değerlendirilmesi gerekir.  

BADEÖ, Liberya’ya Güvenlik Konseyi’ne danışmadan müdahale etmiştir. 
Ofodile’ye göre31, eğer bu eylem bir barışı koruma harekâtı ise hukuksal 
sayılabilir. Bu tür bir hareketin daha önce yetki verilmeden yapılabileceği 
doğrudur32. Ancak bu, durumla ilgisiz gibi görünmektedir. BADEÖ, insani 
nedenlerle tek taraflı olarak silâhlı bir müdahale yapmıştır. Bu nedenle izin 
verilebilirlik ölçütlerine uygun olarak sorulması gereken soru BADEÖ’ün 
yetersiz kalan ortak sistem nedeniyle müdahale öncesi danışma yapması 
gerekliliğinin ertelenip ertelenemeyeceğidir.  

Güvenlik Konseyi’nin başlangıçtaki yetersizliğinin nedeninin Soğuk Savaş 
olduğu açıktır.33 1986’da Coll şöyle demiştir: “BM’nin belli bir derecede de 
olsa ortak bir güvenlik sağlayabileceği ümitleri ölmüştür ve canlanmaya-
caktır.”34 BADEÖ’ün eylemi, bu yorumdan 4 yıl sonra yapılmıştır. Bu dönemde 
dünya düzeni değişmekteydi ve Soğuk Savaş henüz bir sonuca ulaşmamıştı. 
Güvenlik Konseyi’nin daha önceki felç olma öyküsü değerlendirildiğinde 
durumun resmî olarak Güvenlik Konseyi’ne götürülmesinin sonuçsuz 
kalacağını öngörmek geçerli görünmektedir. Nitekim BADEÖ kendi girişimiyle 
askerî müdahaleyi sürdürebilmiş ve bu dönemdeki BM Genel Sekreteri Perez de 
Cuellar tarafından da desteklenmiştir35. Bu sonuç ortak sistemin daha sonraki 
hareketsizlikleri ışığında değerlendirilmelidir.36 Soğuk Savaş’ın sona ermesi 
Konsey’in uygulamalarında beklenen kilometre taşı olamamıştır.37  

Liberya müdahalesi daha sonra kınanmamıştır. Güvenlik Konseyi 

                                                 
30 Ofodile, s. 400.  
31 Ofodile, s. 413.  
32 Nicaragua, para. 124: Weston, Burns H., Falk, Richard A., and Charlesworth, Hilary, 

International Law and World Order, St. Paul, Minn., 1997, s. 282.  
33 Reisman, W. Michael, “Criteria for the Lawful Use of Force in International Law”, Yale 

Journal of International Law, Vol.: 10 (1985), s. 285.  
34 Coll, Alberto R., “The Limits of Global consciousness and Legal Absolutism: Protecting 

Inernational Law from Some of Its Best Friends”, Harvard International Law Journal, Vol.: 
27, 2, 1986, s. 609.  

35 Ofodile, s. 414, .  
36 Roberts, Adam, “From San Francisco to Sarajevo: The UN and the Use of Force”, Survival, 

37, Vol.: 4, 1995-1996, s. 7.  
37 Statement of former Director of the Division of Human Rights under UN, Theo C. Van 
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Başkanının bir açıklamasında bu eylem onaylanmış ve övülmüştür.38 Bu olayın 
hukuksallığıyla ilgili uluslararası kabul, güçlü bir biçimde daha sonra 
yayınlanan silâh ambargosu hakkındaki GK 788 sayılı Kararın39da bulunabilir. 
Burada BADEÖ türü bir çözüm ve BADEÖ’ye yardımcı olacak ek barış gücü 
kuvvetlerinin gönderilmesi kararı desteklenmektedir.40  

BADEÖ’nün müdahalesi, Liberya Hükûmeti’nin rızasına dayanmaktaydı. 
Bu istek, bir hukuksal dayanağa sahipti ve bir hukuksal öğretiden güç 
almaktaydı. Öyle ki öğreti, eğer bir devlette karışıklık nedeniyle Hükûmet görev 
yapamaz duruma gelmişse o devlete müdahalenin hukuksal olduğuna41 
inanmakta ve BADEÖ’nün insani müdahale için sorgusuz girişimine olanak 
tanımaktaydı.  

ABD, İngiltere, Fransa ve Diğerlerinin Irak’a Müdahalesi (Uçuşa Yasak 
Bölgeler) (1991) 

1991 Körfez savaşı sonrası Irak kuvvetleri, Irak’ın kuzeyindeki asi 
Peşmergelere karşı birtakım saldırılar düzenlemiş; bu uygulamalar yerleşim 
yerlerinden kaçışa neden olmuş, yaklaşık 2 milyon Peşmerge kırsal alanda 
mülteci olmaya zorlanmıştır. Aynı zamanda güneydeki Şii halka da hava 
saldırıları düzenlenmiştir.  

Bu baskılara yanıt olarak Güvenlik Konseyi BM’deki Fransız temsilcilerinin 
önerisine uyarak GK 688 sayılı Kararı kabul etmiştir.42 Güvenlik Konseyi 
Karar’da Irak’taki sivillerin baskıdan uzak tutulmasını istemiş ve bu baskının ve 
onun sonuçlarının uluslararası barış ve güvenliğe bir tehdit oluşturduğunu 
belirtmiş, uluslararası insani kuruluşların acilen ülkeye girmesine izin vermesi 
konusunda Irak’a ısrar etmiştir. Bu kararın hemen sonrasında ABD insani 
kurtarma harekâtlarının güvenliğini güvenceye almak amacıyla Irak’ın 
kuzeyinde uçuşa yasak bir bölge ilan etmiştir. Bu bağlamda Irak’ın kuzeyinde, 
13 ülkeden gelen binlerce asker tarafından desteklenen geniş çaplı insani yardım 
harekâtı başlatılmıştır. 1991 Mayısında uluslararası güç BM ve Irak arasında 
yapılan bir anlaşma gereğince 500 hafif silâhlı BM Barış Gücü ile 
değiştirilmiştir. Uçuşa yasak bölge, ABD, İngiltere ve Fransa güçleri tarafından 
korunmuştur. Irak’ın kuzeyindeki müdahale BM Genel Kurulu’nda 
tartışılmıştır. Bazı devletler, müdahaleyi Irak’ın egemenliğinin ihlali olarak 
değerlendirmiş, birçok ülke ise kararın lehine konuşmuştur. Sonunda 
yasaklamaya yönelik herhangi bir karar alınmamıştır.43 16 Temmuz 1991 

                                                 
38 UNDOC. S/22133, 1991.  
39 GK. 788 Sayılı Karar, 19 Kasım 1992.  
40 Ofodile, s. 416.  
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tarihinde G7’lerin Londra toplantısında yapılan bildiri de, bu müdahaleyi 
desteklemektedir: “Hükûmet tarafından yapılan şiddet eylemlerinin Irak’ta 
neden olduğu insani müdahalelerin acil ve artan özelliği nedeniyle BM 
Güvenlik Konseyi’nin 688 sayılı Kararını takiben uluslararası topluluğun 
istisnai bir eyleme girişmesini not ettik.” Ağustos 1992’de Irak Hükûmeti bu 
kez Güney Irak’ta sivillere karşı başka bir şiddet eylemi başlatmış, buna karşı 
da ABD, İngiltere ve Fransa, Güney Irak’ta da uçuşa yasak bölge ilan etmiştir.  

ABD, İngiltere ve Fransa, bu kararı bütün harekâtın temeli olarak 
kullanmıştır. Başlangıçta Huzur Harekâtının sınırları daha güneyde iken daha 
sonra mülteci kamplarındaki Peşmergelerin durumu hayatî olduğu için 
Türkiye’nin güney sınırlarına doğru kuzey bölgelere de genişletilmiş, güvenli 
bölgeler oluşturulmuştur. Irak topraklarında askerî kuvvetlerle harekât yapma 
kararı, yapılan harekâtın niteliğini, insani yardımdan Irak’ın kuzey kesiminin 
askerî işgaline dönüştürmüştür.44 

Müttefikler GK 688 sayılı Kararı’nın bütün girişim için bir temel olduğunu 
savunmuşlardır. Başlangıç evresinin yani uluslararası insani yardım 
kuruluşlarının giriş çıkışını güvenli duruma getirme evresinin, bu önergenin 
kapsamı içinde olduğu açıktır. Ancak kuzey bölgelerde silâhlı kuvvetler 
kullanımının da dâhil olup olmayacağı soru işareti taşımaktadır. Karar 
okunduğunda yalnızca insani yardım harekâtları için izin verildiği anlaşılır. 
Kuvvet kullanımından söz edilmemiştir. Çünkü Andlaşma’nın VII’nci bölümü 
ile ilgisi yoktur. Sonuç olarak müttefiklerin bu eyleminin GK 688 sayılı Kararı45 
dışında kaldığı sonucuna varılabilir.  

Bu sonuç, uluslararası hukukun bu eylemi hukuk dışı kabul edeceği 
anlamına gelmemektedir. Tek taraflı bir insani müdahale örneğini 
oluşturmaktadır ve bu kuram için bir örnek oluşturup oluşturmadığı 
değerlendirilmelidir. Huzur Harekâtı, Peşmergelerin koşullarını iyileştirmek için 
yapılmıştır. O dönemdeki baskılar, diğer nedenler yanında Körfez Savaşı 
sırasındaki isyanlarına karşı bir misillemeydi.46 Saddam yönetimi, Peşmergelere 
karşı zehirli gaz kullanmıştı. Bu da, yoğun mülteci akınının ana nedeniydi.47 Bu 
topluluğun yaşam koşulları gittikçe kötüleşmekteydi.  

Müdahale eden müttefikler bu durumu sonlandırmak niyetindeydiler. Bu 
Körfez Savaşı sırasında kolayca kışkırtılabilecek bir durumdu ve kamuoyu da 
bu tür bir sonucu destekleyebilirdi. Aynı günlerde Saddam yönetiminin 
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devrilmesinin yalnızca halk tarafından gerçekleştirilebileceği anlaşıldı.48  

Uluslararası topluluğun, Saddam yönetimi tarafından Peşmergelerin etnik 
temizlenmesine yönelik eyleminin durdurulmasına yönelik çabalara yanıtsız 
kaldığı görülmüştü. GK 688 sayılı Karar metni, yapılanların hemen sona 
ermesini istemektedir. Müttefikler, asker kullanımını tek seçenek olarak 
görmüşlerdir.  

Müttefiklerin istemesine rağmen Huzur Harekâtı49 için Güvenlik Konseyi 
onay vermemişti. Müttefikler kendi girişimlerini kullanmışlardır. GK 688 sayılı 
Karar silâhlı kuvvet kullanımına izin vermemektedir ve içeriği de ihtilâflar 
içermemektedir. Uluslararası hukukta BM’nin güç kullanılmayan eylemlere 
katılımı için bir anlaşmazlıktaki tarafların açık bir şekilde anlaşmaya 
varmalarının reddedilmesi eğilimi vardır.50 Eğer devletler onay verirse, aynı 
Irak’ta Saddam’ın insani yardım gitmesine izin verdiği gibi uluslararası katılım 
per se kabul edilebilir.  

Bütün bunlara rağmen Irak konusundaki Karar, o güne kadar kabul edilen 
bütün önerilerin hepsinden daha kolay bir şekilde kabul edilmişti.51 Çin, Küba, 
Yemen ve Hindistan buna karşıydılar. Çünkü içişlerine karışıldığını 
düşünüyorlardı: “Güvenlik Konseyi basitçe müdahale etmeme ilkesini 
çiğneyemez. Herhangi bir devletin içişlerine müdahale etme yetkisi yoktur.”52 
Bu temel bilgilerin ışığında Güvenlik Konseyi’nin gereken askerî eylemi 
onaylamak için yetkisinin olmadığı açıktır. Tam aksine Akehurst’un söylediği 
gibi GK 688 sayılı Karar “Irak’a resmî bir kısıtlama dışında birşey yapsaydı 
bunu ilk veto edecek olan Çin olacaktı.53 

BM Genel Kurul Sekreteri olan Perez de Cuellar, 1991’deki genel kuruldan 
önceki son raporunda o zamanlar “BM’nin çeşitli durumlarda zulümleri 
önleyememesi, hukuksal ya da ahlâki bir tez olarak kabul edilemez.”54 Bu 
tümce, uluslararası topluluğun temsilcilerinin söylediklerini genel olarak temsil 
etmektedir. Daha önce Üçüncü Dünya Devletleri olan birkaç devlet müdahaleye 
madde 2 ve 7’yi55 öne sürerek karşı çıksa da genel olarak diğer devletler bu 
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eylemi desteklemiştir.56 

1991’den beri Irak’ta yapılan müdahalelerin temel dayanakları, uluslararası 
hukukçular arasında olduğu kadar siyasetçiler arasında da çokça 
tartışılmaktadır. Müdahalede bulunulan devletler, genel olarak müdahalenin 
Güvenlik Konseyi kararından ve Irak’a yönelik önceki kararlardan hukuksal 
dayanak aldığını ileri sürmüşlerdir. Diğer birtakım hükûmetler ise müdahalenin 
Güvenlik Konseyi’nin yetkesinden kaynaklandığı şeklinde açıklamalar 
yapmışlardır. Bazı devletler ise birçok çekinceler ileri sürmüşlerdir. Bununla 
birlikte hukuksal anlamda Güvenlik Konseyi müdahaleye hiç izin vermemiştir. 
688 sayılı Karar, tek başına ele alındığı zaman herhangi bir şekilde 
Andlaşma’nın VII’nci bölümüne göndermede bulunmadığı ve güç kullanımına 
izin vermediği için ne hukuksal dayanak olarak ve ne de Kuveyt’in işgalinden 
sonra Irak’a karşı güç kullanılmasına yetki veren 29 Kasım 1990 tarihli 678 
sayılı Karar’ın devamı olarak değerlendirilebilir. Çünkü bu yetkilendirme, 
yalnızca Irak’ın Kuveyt’e karşı saldırısına yönelikti ve ateşkes anlaşmasıyla 
birlikte ortadan kalktı. Irak, Güvenlik Konseyi 3 Nisan 1991 tarihli 687 Sayılı 
Kararla yaptırıma tabi tutuldu. Hukuksal bir açıdan bakıldığında 1991’den beri 
Irak’ta uygulanan güç kullanımı, Güvenlik Konseyi’nin önceden izni 
olmaksızın yapılan insani müdahalenin bir örneğidir.57  

Bununla birlikte yapılan müdahaleyi Güvenlik Konseyi kararlarıyla meşru 
gibi gösterme çabaları, Irak’ı yetkisiz müdahale için örnek durumuna getiremez.  

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Örgütü (BADEÖ)’nün Sierra Lione’ye 
Müdahalesi (1998) 

1998 Şubatı’nda BADEÖ, Güvenlik Konseyi’nin önceden alınmış izni 
olmaksızın bir kez daha güç kullanma yolunu seçti. 1997 Mayısında bir askerî 
darbeyle demokratik olarak seçilmiş başkan Kabbah’ın görevden alınmasının 
ardından bu kez Sierra Lione de seçilmiş hükûmetin korunması için müdahale 
etmiştir. Daha önceleri Güvenlik Konseyi 8 Ekim 1997 tarihli 1132 sayılı 
Kararıyla darbecileri reddetmiş, seçilmiş hükûmetin görev başına dönmesini 
talep etmiş ve Sierra Lione üzerine iktisadî yaptırımlar uygulamıştır. 
BADEÖ’nün askerî cuntayı kuvvet kullanarak görevden uzaklaştırması üzerine 
Güvenlik Konseyi, 26 Şubat 1998 tarihinde S/PRST/1998/5 demeçle askerî 
cunta yönetiminin son bulmasından memnuniyet duyduğunu ve BADEÖ’nün 
sorunlara barışçıl çözüm bulmasındaki rolünü kabullendiğini belirtmiştir. 
Güvenlik Konseyi, 16 Mart 1998 tarihli 1156 sayılı Kararı’nda demokratik 
olarak seçilmiş başkan Kabbah’ın iktidara gelmesini memnuniyetle karşıladığını 
açıklamış ve iktisadî yaptırımları kaldırdığını açıklamıştır. Sierra Lione 
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olayında müdahalenin talep üzerine dayandığı da tartışılabilir. Gine’de sürgünde 
bulunan Başkan Kabbah BADEÖ’yü güç kullanarak askerî cuntayı değiştirmesi 
için davet etmiştir. Dolayısıyla Kabbah’ın daveti hukuksal Sierra Lione 
Hükûmeti’nin geçerli bir daveti olduğundan, BADEÖ’nün güç kullanımı olayı, 
bir devletin daveti üzerine yapılan hukuksal yardım durumu olduğundan ve bir 
devletin yasadışı prima facia askerî müdahalesi olmadığı için tartışılabilir veya 
kabul edilebilirdi.  

NATO’nun Kosova’ya Müdahalesi (1999) 

1989 yılında Sırp Devleti’nin Başkanı Slobodan Miloseviç, Kosova 
bölgesinin özerkliğini fesh etti ve Kosova Arnavutlarını baskı altında tutan bir 
yönetim oluşturdu. Kosova Kurtuluş Ordusu (UCK) ve Sırp devlet birlikleri 
arasında giderek artan kavgalar sonucu 1998’de yüzbinlerce kişi çevredeki 
ülkelere göçtü. Ekim 1998’deki insani bir felaketi önlemek amacıyla yapılan 
ateşkes ilanı başarısız oldu.  

NATO, Sırp Hükûmeti tarafından Ramboillet Andlaşması reddedildiği için 
Mart 1999’da Sırbistan’ı havadan bombalamaya başladı. Bütün bu 
anlaşmazlıklar sırasında Sırbistan, Kosova Arnavutlarına yaptığı sistemli 
saldırılara devam etti ve yaklaşık 1,5 milyon kişiyi yerinden etti.  

Bu durum, Sırpların bölgeden ayrılmayı kabul etmeleriyle sona erdi. 
NATO’nun eylemi, Kosova Arnavut halkına karşı yapılan katliamlar nedeniyle 
yapılmıştı. Önceden tasarlanan etnik temizlikler Sırbistan tarafından teşvik 
edilmiş ve sistemli bir biçimde planlanmıştı. BM Genel Sekreteri Cofi Annan’ın 
15 Temmuz 1998’de söylediği gibi “etnik temizlik. … siviller üzerine ayrım 
göstermeyen saldırılar yapılmaktadır.”58 

Asıl müdahale öncesinde diplomatik kuralların yanı sıra Güvenlik Konseyi 
himayesinde de Sırp vahşetini sona erdirmek için sayısız girişimler yapılmıştır. 
Miloseviç, Ekim 1998’de birliklerinin çoğunluğunun bölgeden çekilmesini 
kabul etti ve bunun ardından AGİT gözlemcileri bölgeye girdi; “Kosova 
İnceleme Görevi”59 “Ama bu barışçıl çaba, başarısız oldu. Birkaç ay sonra 
Güvenlik Konseyi’ne Annan’ın verdiği raporda görüldüğü gibi yapılan 
zalimliklerle ilgili raporları gördüğüm zaman şok oldum ve dehşete düştüm. . 
Bu duruma tekrar dönüleceği riskiyle ilgili çok yoğun endişe içindeyim". 
Güvenlik Konseyi, 3 tane karar aldı,60 Sırbistan’ı suçladı ve kan dökülmesine 
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hemen son verilmesini istedi. Bu kararlardan hiçbirine uyulmadı. Sonunda 
NATO askerî harekâta başladığı zaman uluslararası topluluk61 NATO Genel 
Sekreteri Javier Solana ile silâhlı kuvvet kullanımının hem gerekli hem de 
“Kosova’daki sivil halka karşı yapılan şiddet, baskı ve insanların çektiği acıları 
sona erdirmek için geriye kalan tek yol olduğu konusunda aynı fikirdeydi.”62 

Kosova’daki durum, doğası gereği Güvenlik Konseyi’nin askerî kuvvet 
kullanmasının çok kolay biçimde haklı çıkarılabileceği bir durumdu. 
NATO’nun harekâtından 6 ay önce Güvenlik Konseyi, 1199 sayılı Kararı’nda 
bu ihlallerin “uluslararası barış ve güvenlik için tehdit oluşturduğu” kararını 
almıştı.  

NATO’nun bu eylem için Güvenlik Konseyi’nden hiçbir zaman onay 
alamayacağı aynı derecede açıktır. 1998 yazından sonra ortak bir askerî 
harekâtla devam etmek için onay almaya yönelik her türlü çaba gösterilmişti. 
Temmuz 1998’de İngiltere, asker kullanılmasına yönelik bir öneri taslağı 
sunmuştu. Rusların veto tehdidi nedeniyle önerge düşmüştü.63 Bunun yerine 
yukarıda sözünü ettiğimiz 3 karar kabul edildi. Bu kararların hiçbirinde silâhlı 
kuvvet kullanımından söz edilmiyordu. Güvenlik Konseyi’nin tıkanması açıktı 
(Çin’in bile bu kararlara razı olmadığı göz önüne alınırsa Güvenlik Konseyi’nin 
ne kadar tıkandığı belirgin olacaktır). Askerî ya da barışçıl herhangi bir eylemin 
Sırbistan’ın egemenliği ihlali anlamına geleceği ve bu devletin içişlerine 
karışılmış olacağı ileri sürülmüştü.64 

Bu olayda opinio juris çok açıktır. Uluslararası topluluk NATO’nun 
Kosova’ya müdahalesinin hukuksallığını genel olarak kabul etmektedir? ve 
buna karşı çıkanlar yalnız kalmışlardır.65  

26 Mart 1999’da Rusya bu eylemin Güvenlik Konseyi’nde kınanmasını 
istemiştir. Taslak, BM tarihindeki en büyük oy oranıyla reddedildi ve Rusya, 
Çin, Namibya kınama lehine oy kullandı. Bunların ortak insani müdahaleye 
karşı çıkmak gibi bir geleneği vardı.66 Bunun ötesinde harekâtı destekleyen 
devletler NATO Harekâtı’nın bu vahşeti durdurmak için gerekli olduğu 
konusunda şu tezi getirdiler: Sırbistan barışçıl girişimlerin yapıldığı zamanı 
uyguladığı şiddeti artırmak için kullanmıştı.67  
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Asıl harekât yapılmadan önce NATO bu konuda tehditlerde bulunmuştu. 
Güvenlik Konseyi, bu konu ile ilgili memnuniyetini 1203 sayılı Kararı’nda 
belirtmiş ve bu, Simma’yı ex post facto bir şekilde harekâtın onaylanması 
olasılığı tartışmaya yönlendirmiştir.68 Simma şunu önermiştir: NATO bölgesel 
bir örgüt olmasa bile madde 53’e göre Güvenlik Konseyi onayını madde 53’teki 
benzerlik ile daha sonradan alabilir.  

Simma’nın fikri kabul edilemez. Daha önce Güvenlik Konseyi’nde 
kınanmasının, opinio juris için bir ölçüt olduğu belirtilmişti ve bu durum, bir örf 
kuralı oluşturmak için örnek gösterilebilir bir durumdur. Ancak, eğer tartışıldığı 
gibi bugünkü uluslararası hukuka göre tek taraflı insani müdahale aslında 
hukuksal ise bu, ancak bir örf için gerekli olan ölçütleri karşılamakla olur; 
yoksa bir eylemin resmî durumunun tek taraflılıktan ortaklığa çevrilmesiyle 
değil.  

SONUÇ 

Amacı ne olursa olsun silâhlı müdahaleler, sonuçta ölümlere ve yıkımlara, 
bununla birlikte de uluslararası sistemin bozulmasına yol açar. Uluslararası 
hukuk, yalnızca birkaç durumda silâhlı güç seçeneğini savunur. Bunlar, BM 
Andlaşması madde 51’de öngörülen meşru müdafaa ve BM Andlaşması’nın 
VII’nci bölümüne dayanarak Güvenlik Konseyi’ne verilen uluslararası barış ve 
güvenliği korumak veya yeniden kurmak için güç kullanma yetkisidir.  

1945’ten beri tartışılabilir insani müdahale olayları son derece azdır. Dahası 
bu olayların çoğu müdahaleci ülkenin kendi kendini savunma eylemi veya Irak 
olayında olduğu gibi BM Andlaşması’nın VII’nci bölümüne dayanılarak 
Güvenlik Konseyi izni dayanak gösterilerek yapılmış müdahalelerdir 

Eğer insani müdahaleler, devletlerin kendi takdir yetkileri ve temel değerler 
olarak algıladıkları şeye ulaşma arzusu doğrultusundaki bir hak olarak ortaya 
konulabilirse, bu müdahalelere ait fikir alanı öylesine kusurlu olur ki, 
uluslararası meşruiyet tanımına ulaşamaz. İnsani müdahele yaklaşımında 
“Silahlı Müdahale Hakkının Kötüye Kullanılma Tehlikesi”, göz ardı 
edilemeyecek kadar açıktır.  

Burada önemli olan nokta şudur: Eğer devletler arasında askerî güç 
kullanımını durdurmak için uluslararası topluluğun çabası ciddi bir şekilde ele 
alınırsa, bütün bu koşullar altında, bu biçimdeki güç kullanımlarının olabilecek 
en sıkı sınırlamayla sürdürülmesi gerekir. Bugünkü geçerli olan sisteme göre 
askerî güç kullanımının yetkisini vermeye yalnızca Güvenlik Konseyi’nin hakkı 
vardır ve bu yetkinin derecesi Konsey kararının siyasal yönüyle 
sınırlandırılmıştır. Güvenlik Konseyi’nin etkisizliği için daha çok şey 
söylenebilir. Özellikle kriz zamanında tekrar tekrar olan başarısızlıkları 
söylenebilir. Silâhlı güç kullanımının uygun bulunmasına ilişkin BM 
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Andlaşması’nda sağlanan düzenek, devletlerin kabul edilemez güç kullanımı 
için denetimsiz girişimde bulunması görüşüne dayanmaktadır. Klâsik 
yaklaşımın bakış açısına göre, bu, bugün hâlâ doğrudur ve bundan dolayı BM 
Andlaşması’nı bu noktada zamanı geçmiş olarak düşünmek yanlıştır. 
Andlaşma’nın tasarımcıları, askerî güç kullanımının gerçekten uğraşılıp 
uygulanacağının ve gerekli olduğunun farkındadırlar. Bu gerekliliğin nedeni ise, 
özel kuvvetlerin güç yetkisinin denetiminin Güvenlik Konseyi’nce sağlanıyor 
olmasıdır. Bu da, başka bir seçenek olmadığında denetim sağlamak için tek 
yoldur. İnsanî müdahalelere karşı mücadele etmenin yanında, bunu kötüye 
kullanabilme tehlikesi de vardır. BM’nin başlangıçtan beri askerî müdahalelerin 
ve halktan zarar gören kişilerin sayısı gerçekten artmaktadır. İçsel askerî 
müdahalelerde sık sık yükselmeler ortaya çıkmakta ve güç kullanarak diğer 
uluslara müdahale etmek ve onları kışkırtmak, kendi siyasal, iktisadî ve 
güvenlik ilişkilerinin açıkça izlenmesi anlamına gelmektedir. Bu yüzden etkili 
bir denetime gereksinim vardır. Güç kullanımı, çatışmayı çözmek için barışçı 
yolların kullanılması olasılığından vazgeçmenin kötü bir göstergesidir. İnsanî 
amaçlarla yapılan güç kullanımındaki çıkmaza mükemmel bir çözüm bulunması 
olanaklı değildir. Güvenlik Konseyi olsun veya olmasın insani müdahale 
yapıldığı zaman daima bir dikkat ve şüphecilik mevcut olur. Yetkisiz insani 
müdahaleye zemin oluşturmaktan çok, NATO’nun Kosova’daki harekâtı bu 
durumu doğrulamıştır. Hazırlık amacıyla yapılan korumanın gerçeği, NATO 
Harekâtı’ndan sonra yeniden anlaşılmıştır. Öne çıkması gereken eğilim; 
sorunların çözümlenmesi ve barışın desteklenmesi eylemlerine daha çok ve özel 
önem verilmesi gerekliliğidir. Açık olarak gözüken; uluslararası toplumun odak 
noktası yıllar sonra sorunlara ve insani zulme neden olan köklerin 
araştırılmasına yönelecektir.  
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        ÇAKMAK, Diren 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

 GİRİŞ 

Soykırım suçu uluslararası ceza hukukunun konusunu teşkil eder. 
Uluslararası ceza hukuku, uluslararası hukuk ile ceza hukukunun kesiştiği yerde 
durur. Ceza hukukunun iki temel ilkesi vardır. Bunlardan ilki ‘kanunsuz suç ve 
ceza olmaz.’ ve ikincisi ‘kıyas yapılmaz’. Bu iki ilkenin dayanak noktası asgari 
olarak kişinin güvenliğinin sağlanması ve adaletin hâkim kılınmasıdır. Öte 
yandan, uluslararası hukukta ise kıyas mevcuttur. İşte uluslararası ceza hukuku 
bağlamında tartışma yaratan husus tam da buradan doğmaktadır, uluslararası 
ceza hukuku ‘kanunsuz suç ve ceza olmaz.’ ilkesini benimsemekte ve aynı 
zamanda ‘kıyası’ da kabul etmekte, yani genişletici yoruma cevaz vermektedir. 
Ancak ceza hukuku genişletici yoruma izin vermemektedir.  

Uluslararası ceza hukukunda ‘kanunsuz suç ve ceza olmaz’ ilkesini kabul 
edilip, ‘kıyas yapılmaz’ ilkesinin reddedilmesini, hukukun iki büyük ekolü 
bağlamında değerlendirmek uygun olur. Bu iki okul, tabii hukuk okulu ile 
pozitivist okuldur. Tabii hukuka göre, suçlunun özgür iradesinin olduğu; 
pozitivist hukuk ise suçlunun özgür iradesinin bulunmadığı kabulüne dayanır. 
Tabii hukuk, insanın doğuştan gelen haklarının olduğunu varsayar. Bu varsayım 
ile soyut bir hukuk sistemi öngörmüş olur. Pozitivist okul ise, somut olarak 
suçun tanımlanması üzerinden bir hukuk sistemi öngörür.  

Hakkın doğal bir yasadan mı geldiği yoksa ancak düzenlenmek suretiyle mi 
kullanılabildiği hususuna açıklık getirmek açısından ‘vatansızlık’ örneğini 
vermek yerinde olur. Eğer haklar doğal bir yasadan yani yasa üstü bir yasadan 
kaynaklanıyor ise, bu durumda, vatansızların vatansızlık statüsünde iken 
mülteci olarak başvurdukları ülkelerde klasik hak ve özgürlüklerini 
kullanabilmeleri beklenir. Oysaki fiilen bu böyle olmamaktadır. Vatansızlar, 
mülteci statüsü kazanıncaya kadar klasik hak ve özgürlüklerinden mahrum 
olmaktadırlar. Bu noktada İran İslam Devrimi karşıtlarının, tabii hukuk okuluna 
bağlı hazırlanmış anayasalarına sahip Avrupa devletlerinden sığınma hakkı 
istediklerinde, sığınma statüsü verilinceye kadar, bu kişilerin klasik hak ve 
özgürlüklerini kullanamamış oldukları bir gerçektir. Vatansız Filistinliler 
sorununu da bu çerçevede değerlendirmek mümkündür. Vatansız Filistinlilerin, 
sığınma talep ettikleri ülkeler tarafından, onlara mülteci statüsü verilinceye 
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kadar, klasik hak ve özgürlüklerini kullanamadıkları bir gerçektir. Şu hâlde tabii 
hukuk okulunun yasaların üzerinde var olduğunu saydığı hak ve özgürlüklerin, 
normlaştırılmadığı müddetçe kullanılamadığı ortaya çıkmış bulunmaktadır.  

Şimdi buradan, tabii hukuk okulu-pozitivist hukuk okulu-soykırım suçu 
ilişkisine gelinirse, tabii hukuk okuluna bağlı hukukçu da pozitivist hukuk 
okuluna bağlı hukukçu da soykırım eylemini olumlamayacaktır. Fakat ikisi 
arasındaki fark şuradan doğacaktır: Tabii hukuk okuluna bağlı hukukçu, 
yasalarla düzenlenmiş olmasa da bu eylemin cezalandırılacağını, bir diğer 
deyişle suç sayılacağını; pozitivist hukuk okuluna bağlı bir hukukçu ise 
normlaştırılmamış olması durumunda bu eylemden dolayı kimsenin 
cezalandırılamayacağını, yani ‘kanunsuz suç olmayacağını’ savunacaktır. Şu 
hâlde uluslararası ceza hukukunda hukukçular hangi hukuk okuluna bağlı ise 
buna göre kararlar değişebilecektir.  

Burada şu soru akla gelmektedir: Uluslararası Ceza Hukuku’nun işleyişinde 
tesirli devletler var mıdır? Evet vardır. Bu ise uluslararası sistemin işleyişine 
içkin bir durumdur. Uluslararası sistemdeki güç dağılımı bağlamında, göreli 
üstünlüğe sahip devlet veya devletlerin öngördüğü hukuk anlayışı, uluslararası 
ceza hukukunun kararlarına yansıyacaktır. Mesela Uygurlara Çin yönetimi 
tarafından uygulanan baskı ve şiddet karşısında bu insanların çığlıkları, ABD 
tarafından ancak, Çin, yüksek kalkınma ivmesini yakaladıktan sonra 
duyulabilecektir. Sırpların soykırım uygulamalarına uzun müddet uluslararası 
toplumun hareketsiz kalması da yine bu çerçevede değerlendirilebilir.  

Tabii hukuk okulu-pozitivist hukuk okulu-soykırım suçu ilişkisini 
anlamlandırmak bakımından Nüremberg Mahkemelerine değinmek uygun olur. 
Pozitivist hukuk anlayışı bakımından bu yargılamalar hem kanunsuz suç ve ceza 
olmaz ilkesi hem de savaşı kazananların kaybedenleri yargılamaları yani, bir 
kişinin davanın hem tarafı hem de yargıcı olamayacağı ilkesine aykırılık teşkil 
etmesi bakımından hukuka aykırıdır. Çünkü Nazilerin Yahudilere yaptığı 
soykırım eylemi 1948 yılında imzalanan ve 1951 yılında yürürlüğe giren 
Soykırım Suçu’nun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’nden1 önce 
gerçekleşmiştir. Kuşkusuz Hitler Almanya’sının gerçekleştirdiği eylemler 
olumlanacak değildir. Burada iki hukuk anlayış arasındaki fark gösterilmeye 
çalışılmaktadır.  

Ayrıca dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da, soykırım eylemlerine 
ilişkin dili belirleyenin uluslararası sistemdeki güç dengesidir. Şöyle ki 
‘Almanların Yahudilere yaptığı soykırım eylemi’ yerine, ‘Hitler Almanya’sı’ 
veya ‘Nazi Almanya’sı’ ifadeleri kullanılmakta, bu eylemden tüm Almanlar 
veya Almanya sorumlu tutulmamaktadır. Oysaki Ermeni iddiaları göz önünde 
bulundurulduğunda, iddianın 1915 yılına ait olduğu göz önünde 

                                                 
1 United Nations ‘Convention on Prevention and Punishment of Genocide of Crime’ için Bkz.: 

http://www.ohchr. org/english/law/genocide. htm.  
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bulundurulduğunda, ‘Osmanlı dönemi’ veya iktidarda İttihat Terakki Hükûmeti 
olması bakımından ‘İttihat Terakki Osmanlı’sı’ şeklinde ifadelere yer 
verilmemekte, aksine ‘Türkler’ ifadesi kullanılmaktadır.  

Yine tarihten bir hatırlatma yapmak gerekirse, Nüremberg Mahkemelerinin 
kurulmasından çok önce, 1904’te Güney Nabibya’da 10 bin Alman askerinin 80 
bin kişilik Bantu kabilesinin 70 bin üyesinin öldürülmesi, herhangi bir 
cezalandırmaya tabi tutulmamıştır. Neden? Çünkü o dönemde uluslararası 
sistemdeki güç dengesi bunu gerektirmiştir. Peki 1904’te yasaların üzerinde 
bulunan bir doğal hak yok muydu? Bu noktada şu söylenebilir: İki büyük dünya 
savaşından sonra bu konuda hassasiyet gelişmiştir. Peki bu kabul edilsin. O 
hâlde 1994’te Ruanda’da üç ay içinde Hutuların 800 binden fazla Tutsinin 
öldürülmesi eylemine uluslararası toplum neden uzun müddet ses 
çıkarmamıştır? Çünkü Ruanda iktisadi kaynaklar bakımından da, stratejik 
bakımdan da güçlü ülkelerin ilgisini çekecek bir ülke değildir. Şu hâlde 
yasaların üstünde yer alan hakların Ruandalılar tarafından kullanılamaması, 
hukuka aykırı değil midir?  

Bu bağlamda denilebilir ki, I. Dünya Savaşı sonunda barışa karşı ve 
insanlığa karşı suçları yargılamak üzere kurulan Nüremberg Uluslararası Askerî 
Mahkemesi2 ile Tokyo Uzak Doğu Uluslararası Askerî Mahkemesi (Başak, 
2003: 32), ‘yasanın öngörmediği suç olmaz’ ve ‘hiç kimse kendi davasında 
yargıç olamaz’ ilkelerini açıkça ihlal etmiştir. Kaldı ki Nüremberg yargılamaları 
dışında, Nazileri Amerikalılar, İngilizler, Fransızlar ve Ruslar da kendi 
hâkimiyet bölgelerinde yargıladılar, pek çoğunu hapse ve idama mahkûm 
ettiler. Üstelik de bu cezaların infazlarını süratle gerçekleştirdiler. (Ball, 1999: 
56-60) Tokyo Uzak Doğu Uluslararası Askerî Mahkemesi ise, Amerikalı 
general Douglas Mac Arthur tarafından müttefik güçler adına Japonya’da 
kurulmuştur. 1949 yılına kadar süren yargılamalarda 4200 kişi yargılanmış, 
bunlardan 2500’ü hapis cezalarına çarptırılmış, 700’ü ise idama mahkûm 
edilmiştir. (Azarakan, 2003: 65.)  

I. Dünya Savaşı sonunda kaydedilmesi gereken bir diğer hadise de, ABD’nin 
120 binden fazla Japon kökenli ABD vatandaşını, Batı sahillerindeki yerleşim 
yerlerinden zorla başka yerlere nakletmiş olmasıdır. ABD vatandaşı olan bu 
Japonların nakledildikleri bu başka yerler ‘toplama kamplarıdır’. Ancak hiç 
kimse ‘toplama kampı’ ifadesini 1991 yılına kadar kullanamamıştır. Çünkü 
ABD’li yöneticiler, 1991 yılına kadar bunu reddetmişlerdir. 1991 yılında ise, 
Kongre’den geçen bir yasa ile başkan, toplama kamplarında zorunlu ikamete 
tabi tutulan Japon kökenli yurttaşlardan resmen özür dilemiştir. Bu yasa ile, 
toplama kamplarında yaşamış olan ve hâlâ 1991 yılında hayatta kalan Japon 
kökenli ABD’li yurttaşlar için iktisadi iyileştirmeler öngörülmüştür. (Ball, 1999: 
37-38) Bu iyileştirmenin kaybedilenleri geri getirmesine olanak var mıdır? 

                                                 
2 Bkz.: http://www.yale. edu/lawweb/avalon/imt/proc/count.htm.  
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Üstelik de ABD, bunu yapmak için neden Sovyetler Birliği’nin dağılmasını 
beklemiştir? 

Buradan varılmaya çalışılan nokta şudur: Soykırım eyleminin tabii hukuk 
mu yoksa pozitivist hukuk anlayışı bağlamında mı değerlendirileceği 
uluslararası sistemdeki güç dağılımı ile doğrudan ilgilidir. Burada şu soru akla 
gelebilir: 1948 yılından itibaren soykırım eylemi normlaştırılmış olduğuna göre, 
yani bir suç olarak tanınmış olduğuna göre, bu iki hukuk anlayışının farklı 
yaklaşımı neden soykırım eylemi bahsinde mevzu bahis edilmektedir? Tabii 
hukuk anlayışı, normlaştırmadan bağımsız olarak bu eylemi suç saydığından, bu 
eylem, 1948 Soykırım Sözleşmesi öncesinde işlenmişse de, failler 
cezalandırılabilir. Öte yandan pozitivist hukuk anlayışı, bunun, suçu geriye 
işletmek olacağını düşünür ve reddeder. İşte tam da bu noktada ‘1915 Ermeni 
İddiaları’na ilişkin yaklaşımın hangi hukuk anlayışı bağlamında 
değerlendirileceği sorusu ortaya çıkar. 

Şu hâlde, pozitivist hukuk anlayışı ile meseleyi değerlendirenler için 
soykırım suçunun tanımlanmadığı bir döneme dair tarihî belgeler, hukuktaki 
delil değil, tarih bilimi çerçevesinde bir çalışma özelliği gösterecektir.  

Öte yandan meseleyi, tabii hukuk anlayışıyla değerlendirenler için bu tarihî 
belgeler hukuki olarak delil sayılacak belgelerin, akademik bir çalışmanın 
ötesine geçmesi söz konusu olacaktır. Buradan bu çalışmanın konusu olan iki 
örnek bağlamında şu söylenebilir: Hem tabii hukuk hem de pozitivist hukuk 
anlayışı bakımından, 1994 tarihinde Ruanda’da Hutuların Tutsileri öldürmeleri 
soykırım suçuna bağlı bir yargılamanın konusunu teşkil edebilir.  

Ayrıca, 1915 Ermeni iddiaları, tabii hukuk anlayışına göre bir yargılamanın 
konusunu teşkil edebilmekte, pozitivist hukuk anlayışına göre bir yargılamanın 
konusunu teşkil etmemektedir.  

Her iki hukuk anlayışına dair bu ayrım açıklığa kavuşturulduğuna göre, önce 
soykırım suçunun tanımını yapmak, daha sonra da bu Ruanda örneği ve Ermeni 
Tehciri örneğini incelemek uygun olacaktır.  

I. Soykırım Suçunun Konusu ve Unsurları 

Soykırım suçunun tanımı, suçun maddi ve hukuki konusunun ne olduğunu, 
suçun öznelerinin kimler ve suçun unsurlarının neler olduğunu tespit etmekle 
mümkündür. Suçun maddi konusunu ‘korunan gruplar’, hukuki konusunu ise 
‘normun koruduğu yarar’ oluşturmaktadır. Suçun özneleri ise aktif özne yani 
fail ve pasif özne yani mağdur’dur. Soykırım suçunun unsurları ise kanuni, 
maddi, manevi ve hukuka aykırılık unsurları olarak belirlenir. Bu bağlamda, 
soykırım suçunun maddi konusu, hukuki konusu, özneleri ve suçun unsurlarını 
tespit ettikten sonra, ‘soykırım suçunun’ tanımına ulaşılabilecektir.  

Soykırım Sözleşmesi’ne göre soykırım uygulanabilecek gruplar, ulusal, 
ırksal, etnik ve dinsel gruplar olarak belirlenmiştir. O hâlde, suçun maddi 
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konusunu oluşturan gruplar ya da bir diğer deyişle korunan gruplar ulusal, 
ırksal, etnik ve dinsel gruplardır. Bu grupların kimleri kapsadığını açıklamak 
uygun olacaktır.  

Ulusal grup, uluslararası belgelerde şu şekilde tanımlanmaktadır: ‘Karşılıklı 
hak ve ödevleri birlikte olan ortak vatandaşlık temeline dayanan hukuksal bağı 
paylaşan insan topluluğu’. Daha açık bir dille ulusal grup, aynı birlikte yaşam 
isteği, aynı yaşam idealini, aynı amaç ve tutkuları paylaşan insan topluluğudur. 
Irksal grup ise şöyle tanımlanmaktadır: ‘Dilsel, kültürel, ulusal ya da dinsel 
faktörlerden bağımsız olarak coğrafi bölgeyle tanımlanarak miras kalmış 
kalıtsal fiziksel özellikler temeline dayanan insan topluluğudur.’ Daha açık bir 
ifadeyle ırksal grup, kalıtımsal olarak belli, ortak fiziksel ve fizyolojik 
özelliklere sahip insanlar topluluğudur. Etnik grup şu şekilde tanımlanmaktadır: 
‘Kültürel ve ırksal öğeleri içeren, ortak geçmişi paylaşan insan topluluğudur.’ 
Daha açık bir ifadeyle, etnik grup, ortak dili ve kültürü paylaşan gruptur. Şu 
hâlde etnik grubun, ırksal gruptan daha geniş olarak kültürel bağları ve öğeleri 
içerdiği söylenebilir. Dinsel grup ise şöyle tanımlanmaktadır: ‘Tarikatları ve 
değişik dua şekillerini de kapsayan ortak inancı paylaşan insan topluluğudur.’ 
Hemen belirtmek gerekir ki, uluslararası belgelerde; dinsel gruplar, ‘geleneksel 
dinler ve bunların kolları ve tarikatları’ ile sınırlandırılmıştır. Şu hâlde, mesela 
uyuşturucu madde kullanımını inanç kabul eden bir topluluğun dinsel grup 
kabul edilmeyeceği açıktır.  

 Soykırım suçunun maddi konusunu oluşturan bu dört grup dışında, 
uluslararası ceza hukukunun genişletici yorum yapmaya cevaz vermesi 
özelliğinden kaynaklı olarak, ‘yaşlılar, bedensel engelliler, zihinsel engellilerin’ 
de korunan gruplar arasında yer aldığını belirtmek gerekir.  

Soykırım suçunun hukuki konusu ise normun koruduğu yarardır. Bu yarar, 
varlığını devam ettirmek hakkıdır. Varlığını devam ettirme hakkı, yaşama hakkı 
veya kişi güvenliğinden daha geniş bir anlama sahiptir. Adi adam öldürmede, 
sadece yaşama hakkı ihlal edilmiş olur veya adam öldürmeye teşebbüste kişi 
güvenliği zedelenmiş olur. Ancak varlığını devam ettirme hakkı, sadece fiziksel 
bütünlük ile sınırlı değildir, bundan öte, gelenek ve yaşayış biçiminin 
korunmasını kapsamaktadır. Yani adi bir adam öldürmede menfaat sadece 
fiziksel bütünlük bağlamında tanımlanırken, varlığını devam ettirme hakkında 
menfaat, gelecek kuşaklara aktarılacak olan maddi ve manevi mirasın tümünü 
kapsamaktadır.  

Suçun, maddi ve hukuki konusunu belirledikten sonra, suçun öznelerini 
tespit etmek gerekir. Suçun iki öznesi vardır, aktif özne ve pasif özne. Aktif 
özne, suçu işleyen, pasif özne ise suça maruz kalandır. Adi öldürme suçu ile 
soykırım suçu arasındaki fark, failin tanımlanmasında somutlaşmaktadır. Aktif 
özne yani failin belirlenmesinde, iki kriter mevcuttur, birincisi kurumsal irade, 
ikincisi ise kolektif irade zorunlulukları. Şu hâlde, soykırım suçunun öznesi 
olmak, bireysel iradenin üzerinde daha büyük bir iradeye yani kurumsal iradeye 
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sahip olmayı ve ‘soykırımı meşrulaştırma/teşvik etme’ işinin kolektif olarak 
yapılmasını zorunlu kılmaktadır.  

Aktif özneye dair böyle bir tanım ‘siyasi iktidar’a işaret etmektedir. Çünkü 
kurumsal irade ve kolektif irade gösterme, siyasi irade dışında 
düşünülemeyecektir. Burada dikkat çekici olan, devlet ile siyasi iradenin 
ayrıştırılmış olmasıdır. Dolayısıyla soykırım suçu ile ilgili olarak, devletin 
kendisi değil, devlet yönetimini elinde bulunduran siyasi irade suçlanabilecektir. 
Çünkü, egemenlik devlete ait gerçek bir nitelik değildir, bir değer yargısıdır. 
Egemenliğin asıl sahibi devlet tüzel kişiliğini oluşturan bireylerdir. Şu hâlde bir 
suç işlendiğinde bu suçu işlemiş olan devletin kendisi değil, bireyler adına 
yönetme işini elinde bulundurandır. Bu sebepledir ki suçun işlenmesi hâlinde 
cezaya çarptırılacak olan devlet değil, devlet yönetimini elinde bulunduran veya 
bulunduranlardır.  

Suçun pasif öznesi yani mağdur, suçun maddi konusunu oluşturan gruplar 
yani korunan gruplar yani ulusal, ırksal, etnik ve dinsel gruplardır. Bu 
gruplardan herhangi biri soykırım suçunun mağduru olabilirler. Soyut olarak 
grubun soykırıma uğraması mümkün olmadığına göre, mağdur, bu gruplardan 
birine mensup olandır. Hemen belirtmek gerekir ki, burada mağdur tek bir kişiyi 
değil, birden çok kişiye karşılık gelmektedir.  

Soykırım suçunun öznelerini belirledikten sonra, suçun unsurlarını tespit 
etmek gerekir. Suçun unsurları kanuni, maddi, manevi ve hukuka aykırılık 
unsurları olmak üzere dört başlık altında tasnif edilir.  

Suçun kanuni unsuru, suçun ‘tipik’ olmasıdır. (Alacakaptan, 1975: 29) 
Tipiklik unsuru, bu suçun maddi ve manevi unsurlarının hukuken düzenlenmiş 
olmasına işaret etmektedir. Tipiklik için bakılacak iki hukuki belge vardır: 
Uluslararası Sözleşme ve Ceza Kanunu. Uluslararası Sözleşme, suç için asgari 
tanım getirir. Oysaki ulusal kanun, bunun üzerine çıkabilir. Mesela suçun pasif 
öznesi olarak, dört grup dışında, dinsel grubu veya cinsel bir grubu da mağdur 
olarak düzenleyebilir. Burada şu soru akla gelebilir: Dilsel grup, etnik grubun 
içinde değil midir? Evet içindedir. Bir başka soru ise şu olabilir: Soykırıma 
uğrayacak olan mağdurun, bu eyleme maruz kalmasında cinsiyet belirleyici 
midir? Genellikle hayır denilebilir. Kadın kurbanların genellikle sahip oldukları 
cinsel kimlikten ötürü değil, ulusal, ırksal, etnik ve dinsel grup 
mensubiyetlerinden biri dolayısıyla soykırıma maruz kaldıkları bilinmektedir. 
Mesela Sırpların Bosnalı kadınlara tecavüz eylemleri, cinsel grup olma 
özelliğinden kaynaklanmadığı hatırlanabilir. Ya da mesela Yahudi kadınlara 
Nazi askerlerinin tecavüz etmemeleri, Yahudilerde soyun anne üzerinden 
devam etmesindendir. Daha açık bir dille Yahudi bir kadının doğuracağı her 
çocuk Yahudi olacaktır. Dolayısıyla Nazi soykırım eyleminde belirleyici olanın 
cinsiyet değil, ırk olduğu açıktır.  

Türkiye, 1948 tarihli Soykırım Sözleşmesi’ni onaylamış ve uygun bulma 
kanunu çıkarmış, sözleşme, 1951 yılında Resmî Gazete’de yayınlanmıştır. Şu 
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hâlde, Türk hukuku açısından Soykırım Sözleşmesi iç hukukun bir parçası 
olmuştur.  

Öte yandan kimi soykırım suçunu, ceza kanunlarında da düzenlemiş olan 
ülkeler vardır.3 Yine soykırım suçuna yönelik özel kanun çıkaran devletlerin 
mevcudiyetini de kaydetmek gerekir. Burada şu soru akla gelebilir: Soykırım 
suçunun Türk Ceza Kanunu’nda ayrı bir madde veya kanun ile düzenlenmemiş 
olması, suçun Türk hukuku açısından ‘tipiklik’ unsurunu azaltıcı etki yaratır 
mı? Hayır. Çünkü Sözleşme’deki ‘tipiklik’ unsuru, Türk hukuk sistemine aynen 
geçmiştir. Bunun için ek bir ulusal düzenlemeye ihtiyaç yoktur.  

Suçun maddi unsuru yani, objektif unsuru ya da bir başka deyişle fiziksel 
unsuru, suçu meydana getiren eylemlerin evren üzerinde gerçekleşmesi 
demektir. Suç, bir harekettir. İşte bu hareket ile hareketin sonucu arasındaki 
nedensellik bağının varlığı, suçun maddi unsurunu oluşturmaktadır. Soykırım 
Sözleşmesi’nde soykırım sayılacak eylem beş bentte sıralanmıştır. Söz konusu 
bentleri içeren maddede şöyle denilmektedir:  

“Bu Sözleşmede soykırım, ulusal, etnik, ırksal ya da dinsel bir grubun, 
tümüyle ya da bir bölümüyle yok edilmesi amacıyla aşağıdaki fiillerden 
herhangi bir anlamına gelir; 

a) Üyelerin öldürülmesi,  
b) Üyelerin bedensel ya da zihinsel olarak ciddi zarara uğratılması; 
c) Grubun tümüyle ya da bir bölümüyle bedensel yıkıma uğratılması 

amacıyla tasarlanmış yaşam koşullarına bilerek sokulması; 
d) Grup içinde doğumları önlemeyi amaçlayan önlemlerin alınması; 
e) Çocukların zorla bir başka gruba aktarılması.” 

Beş bentteki her bir eylemin soykırım sayılabilmesi için; eylemin; ulusal, 
etnik, ırksal ya da dinsel bir grubun, tümüyle ya da bir bölümüyle yok edilmesi 
amacıyla gerçekleştirilmesi gerekir. Bu amacın varlığı üzerinden her bentteki 
eylem incelenirse; birinci bentteki öldürme eyleminin soykırım sayılabilmesi 
için eyleminin de şu üç unsuru içermesi gerekir. Bu unsurlar: Mağdurun fiziksel 
anlamda ölmesi, bu neticenin failin fiilinden kaynaklanması ve failin öldürme 
anında ölümün gerçekleşmesi veya gerçekleşmemesini önemsemeyerek 
öldürme veya ölümle sonuçlanabileceğini bildiği ciddi fiziksel zarar verme 
kastını taşımasıdır. İkinci bentteki ciddi fiziksel ya da zihinsel zarar verme 
eyleminin soykırım sayılabilmesi için; eylemin, iç veya dış organlarla duyulara 
ciddi zarar vermesi veya sağlığı ciddi tehlikeye atması gerekir. Mesela ırza 
tecavüz veya cinsel saldırı eylemleri hem fiziksel hem de ruhsal ciddi zarara yol 
açacaktır. Dolayısıyla bu bent, cezada kademelendirmeye cevaz vermektedir. 
Zararın ağırlığı, hem fiziksel hem de zihinsel veya sadece zihinsel zarar 
vermenin cezası farklı olacaktır.  
                                                 
3 İtalyan, İspanyol ve Fransız Ceza Kanunları için Bkz.: http://www.preventgenocide.org/ 

law/domestic.  
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Bu iki bentteki eylemlerden farklı olarak, üçüncü bentteki grubu yok etme 
kastıyla yaşam koşullarını ağırlaştırma eyleminin soykırım sayılabilmesi 
için;sonucun gerçekleşme şartı aranmaz. Bu eylemi somutlaştırmak için şu filler 
zikredilebilir: Irza tecavüz girişimi, bireyleri açlığa maruz bırakma, verilmesi 
gereken asgari tıbbi yardımı vermeme vb. Şu hâlde, bu eylem ile birinci bentteki 
ölüm veya ikinci bentteki ciddi fiziksel ya da zihinsel zarar verme 
gerçekleşmişse, suçun cezası bu bende göre değil, diğer iki bentten hangisine 
giriyor ise o bende göre verilecektir. Ancak birinci ve ikinci bentteki durum 
hasıl olmamışsa da, eylem soykırım suçu sayılacaktır. Dördüncü bentteki 
doğumları önleyici önlemler alma eyleminin soykırım sayılabilmesi için; 
eylemin birinci ve ikinci bentteki gibi neticelenmiş olması gerekir. Zorla 
kısırlaştırma veya rahim tahliyesi ameliyatları bu eyleme verilebilecek örnekler 
arasındadır.  

Beşinci bentteki çocukların zorla başka bir gruba aktarılması eyleminin 
soykırım sayılabilmesi için; eylemin, hedeflenen grubun çocuklarının önce 
belirlenmesi daha sonra da bu çocukların ebeveynlerinden ayırarak başka yere 
gönderilmesini gerektirir. Bunu ‘devşirme sistemi’ olarak da nitelendirmek 
mümkündür. Şu hâlde, çocukların, anne ve babalarının hukuki 
ikametgâhlarından alınması ve başka yere nakledilmesi suç unsuru 
oluşturmaktadır. Fakat burada dikkat edilmesi gereken nokta, anne ve babanın 
ikametgâhının neresi olduğudur. Eğer anne ve babanın ikametgâhı hapishane 
veya toplama kampı veya mülteci kampı veya dağ başı veya mağara içi ise, 
çocukların buradan alınması ve başka yere transferi soykırım suçu oluşturur 
mu? Uluslararası ceza hukukunun genişletici yorum yapmaya cevaz vermesi 
özelliğinden, bunun soykırım suçu oluşturmayacağı söylenebilir.  

Soykırım Sözleşmesi’nde yer almayan ancak 1981 yılında Yugoslav 
basınında ‘Kosova’da etnik açıdan temiz bölgeler’ ifadesinin kullanılmasından 
sonra kullanılmaya başlayan ‘etnik temizliğin’de suçun maddi unsurları arasına 
katıldığını belirtmek gerekir. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu Özel 
Raportörü Mazowiecki, etnik temizliği ‘yaşadığı yerleri ve bölgeleri terk etmesi 
için sivil halkın sistematik kovulması’ olarak tanımlamıştır. Şu hâlde etnik 
temizliğin, etnik açıdan homojen bölgeler yaratmak amacıyla bir nüfusu, bu 
nüfusun iradesinin hilafına, bir bölgeden alıp başka bir yere yerleştirmek olduğu 
söylenebilir.  

Suçun manevi unsuru, suçun bir niyet ile işlenmesi demektir. Bir eylemin 
soykırım sayılabilmesi için genel kastın ve özel kastın birlikte mevcut olması ve 
kastın ispat edilmesi gerekmektedir. Kötü niyetliliğin daha ağır cezalandırılması 
amacına yönelik olarak manevi undurlar arasında ‘taammüt’ de yer almaktadır. 
Genel kastın iki bileşeni vardır. Birincisi bilme, ikincisi de istemedir. Bilme, 
yapılan hareketin bilinçli olduğuna işaret eder. Soykırım suçunun failinin elinde 
bir plan bulunmalıdır. Nitekim soykırım, aniden işlenen bir suç değil, organize 
bir suçtur. Planın varlığından aniden haberdar olup, haberdar olur olmaz bu 
plana katılma iradesi göstermek akla uygun değildir. Şu hâlde, failin plan 
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hakkında bilgi sahibi olması ve örgütlü bir şekilde bu suçu işlemesi 
gerekmektedir. Yaygın ve sistematik bir saldırının varlığı plana bağlıdır. İsteme 
ise, suçun iradi olarak işlenmesi, harekete irade ile karar verilmesi demektir. 
Soykırım suçunun failinin bilmenin yanı sıra bu suçu işlemeyi de istemelidir. 
İstemenin nasıl tespit edileceği ise açıktır, bir örgütlenme, bir plan ve örgütlü 
uygulamanın olup olmadığına bakmak istemenin mevcut olup olmadığına 
karine teşkil edecektir.  

Özel kast, genel kastı oluşturan bilme ve istemenin yanında, kanunun failin 
belli bir amaçla hareket etmesini istediği hâlde söz konusu olur. Eylemlerin hep 
belirli bir gruba yönelmesi, grup üyelerine aynı saldırganlıkta ve sistematik 
olarak uygulanması gerekir. Eğer eylemde özel kast tespit edilemezse, suç 
soykırım suçu sayılamaz, ancak insanlığa karşı suç veya adi bir suç sayılabilir. 
Şu hâlde özel kastın, genel kastın suç eşiğini yükselttiğinin altını çizmek 
gerekir. Soykırım suçunun işlenmiş kabul edilebilmesi için genel ve özel kastın 
varlığının yanı sıra, bu kastın ispatı gerekmektedir. Failin yaptığı konuşmalar 
veya yazışmalar kastın ispatı için delil olarak gösterilebilir. Ayrıca, eylemin 
işleniş biçimi, niteliksel ağırlığı, niceliksel büyüklüğü de kastın ispatına 
yarayacaktır. Anıtsal yapılara, müzelere, ibadet yerlerine yapılan saldırılar da 
kastın ispat edilmesine yardımcı olacaktır.  

Taammüt, suçun işlenmesindeki kötü niyetin cezada yaratması gereken fark 
olarak tanımlanabilir. Taammüt korunan gruba karşı duyulan öfkenin yansıması 
olarak kendini gösterir. Bu gruba karşı girişilen fiillerin önceden bilinmesi ve 
planlanmasını ve bu planın uygulanmasını gerektirir. Bununla beraber, kimi 
kişiler, taammüt olmadan hareket edebilirler. Bunlar, karar ama 
mekanizmasında olmayan, yalnızca eylemleri yerine getiren kişilerdir. İşte bu 
kişilerin soykırım suçundan yargılanmaları sürecinde ‘taammüdün’ yokluğu, 
taammüt tespit edilen kişilere göre, bu kişilerin, daha düşük cezaya 
çarptırılmalarını gerektirir.  

Suçun hukuka aykırılık unsuru, suçun, hukuk düzeninin korumaya çalıştığı 
değerleri ihlal edip etme ile ilgilidir. Failin eylemleri ile, toplumda endişe 
doğurması ve kamu düzeninin bozulmasına sebebiyet vermesi, suçun hukuka 
aykırılık unsurunun oluştuğu anlamına gelir. Peki failin toplumda endişe 
yaratmaması ve kamu düzenini bozmaması gibi bir durum var mıdır? Ya da 
soru bir başka şekilde sorulursa: Suçun ‘hukuka uygun’ olması diye bir şey var 
mıdır ki ‘hukuka aykırı’ olma hâli ayrıca ifade edilmiştir? Evet vardır. Birtakım 
şartlar altında hukuka aykırı olarak işlenen eylemler hukuka uygun kabul 
edilirler. Hangi şartlar altında? Toplumsal zararın yokluğu hâlinde veya yüksek 
bir toplumsal değeri korumak için: mesela ülke savunması veya askerî 
gereklilikler gibi. Bu eylemler yüksek toplumsal değeri korumak için 
gerçekleştirilmiş ise, soykırım suçu oluşmamış sayılır. Uluslararası Ceza 
Hukuku’ndaki, ‘hukuka aykırılık unsuru’, Ceza Hukuku’ndan Uluslararası Ceza 
Hukuku’na geçmiş bir unsurdur. Ceza Kanunlarında da, hukuka uygunluk 
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sebepleri arasında; savunma, zaruret hali, yetkili merciin emrini yerine getirme 
vb. sayılmıştır.  

Aslında, askerî gereklilikler ve uluslararası hukuktaki devletin yanıt hakkı, 
soykırım suçunda hukuka uygunluk sebebi oluşturacağına dair ne Soykırım 
Sözleşmesi’nde ne de Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni kuran Roma Statüsü’nde 
bir hükme rastlanmamaktadır.  

Öte yandan, bunların hukuka aykırılık unsuru oluşturacağına dair bir 
kısıtlama veya yasaklama getirilmediğinden, bu hâllerde soykırım suçunun 
oluşmayacağı kabul edilir. Nitekim, Roma Statüsü’nde 31. madde ile savaş 
suçları konusunda yasal savunma kabul edilmiştir. Şu hâlde, yasal savunmanın 
yani bir tecavüzü defetmek amacıyla gerçekleştirilen filler soykırım sayılamaz 
ve cezalandırılamaz. Aynı şekilde, bir tehlikeden korunmak için bilmeden ve 
istemeden zarara sebebiyet vermek zaruret hâli sayılayacağından, bu durumda 
da soykırım suçu oluşmaz.  

Bu açıklamalardan sonra, soykırımın tanımına ulaşmak artık mümkündür. 
Soykırım suçu; eylemin; ulusal, etnik, ırksal ya da dinsel bir grubun, tümüyle 
ya da bir bölümüyle yok edilmesi amacıyla gerçekleştirilmesi; eylemin; 
öldürme, ciddi fiziksel ya da zihinsel zarar verme, grubu yok etme kastıyla 
yaşam koşullarını ağırlaştırma, doğumları önleyici önlemler alma, çocukların 
zorla başka bir gruba aktarılması eylemlerinden biri sayılması; eylemde 
kurumsal ve kolektif bir iradenin varlığı; eylemin örgütlenmesi, planlanması 
ve bu planın uygulanması; eylemin genel kast, özel kast taşıması ve bu kastın 
kanıtlanması, eylemin; askerî zorunluluk, zaruret vb. hâllerde gerçekleşmemiş 
olması durumunda oluşur. Şu hâlde, soykırım suçunun oluşması sıklıkla 
rastlanır bir hadise değildir. Günlük dilde ‘şurada soykırım var, burada 
soykırım yapıldı.’ şeklinde ‘soykırım’ ifadesi kullanırken dikkatli olmak 
gerekir. Soykırım suçunun varlığından söz edebilmek için bir dizi unsurun 
oluşması gerekmektedir. Bu unsurlar da her an her yerde oluşuyor değildir. 
Dolayısıyla ‘soykırım’ ifadesinin maksadını aşan şekilde kullanılması, bu 
suçun ne kadar büyük bir suç olduğu vasfını azaltmaktadır.  

II. Suçun Gerçekleştiği Ruanda Örneği (1994) 

Ruanda,4 1890’da Ruanda, Brundi ile birlikte Alman İmparatorluğu’nun 
sömürgesiydi. I. Dünya Savaşı sonunda imzalanan antlaşmalardan olan Versay 
Antlaşması ile Ruanda ve Brundi, Belçika’nın mandater yönetimine geçti. 
Tarım toplumu olan Ruanda’da Tutsiler ve Hutular yaşamaktaydı. Tutsiler 
azınlıktakydı. Ancak Belçika, Ruanda’nın yönetiminde Tutsileri söz sahibi 
olarak belirlemişti. (Kurtuluş, 2001: 34) Çünkü Belçika, Tutsiler ırksal 
özellikler bakımından daha üstün gördüler. Tutsiler açık renkli, uzun boylu, 
löşeli ve zayıf yüzleri ile Avrupalılar tarafından siyah Aryenler olarak, 

                                                 
4 Ruanda’da soykırım suçunun işlenmesine giden süreç için bkz.: http://www.africa-union. 

org/Official_ documents/reports/report_rwanda_geocide.pdf.  
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Hutulardan daha asil bulundular. Hutular, kısa boylu, kaslı ve koyu renkliydiler. 
1926 yılında Belçika, Ruanda’da ‘etnik tanıtım kartı’ uygulaması başlattı. 
Böylece bu kart üzerinden kimin Tutsi, kimin Hutu olduğu anlaşılabilecekti. 
1994’te bu kabile kartları, öldürülecek hazır listelere dönüştü.  

1957 yılında Hutuların özgürlüğü için Hutu Partisi kuruldu. Parti, Tutsi 
monarşisinde yaşayan Hutular için eşitlik mücadelesi verecekti. Tutsi monark 
1959 yılında öldüğünde, Hutular, Belçika destekli Tutsi yönetimine isyan ettiler. 
İç savaş sonucu 20 bin Tutsi öldürüldü, birçok Tutsi komşu ülkelere kaçtı. 1962 
yılında 200 binden fazla Tutsi komşu ülkelerde bulunmaktaydı. 1962 yılında 
Ruanda Belçika’dan bağımsızlığını kazandı. Bağımsız Ruanda’nın ilk Hükûmeti 
milliyetçi Hutular tarafından kuruldu. Hutu Partisi iktidar olmuştu. 1963’te 
Tutsiler, Ruanda Ordusuna saldırılar düzenlediler. Hutu iktidarı cevap olarak 
çok sayıda Tutsi katletti. Bu, daha fazla sayıda Tutsi’nin mültecileşmesini 
doğurdu.  

Ruanda’da Tutsiler ve Hutuların arasındaki eşitsizlik, yüzyıllardır 
sürmekteydi. Tutsiler, sayıca az olmalarına rağmen, yönetimi uzun yıllar 
ellerinde bulundurmuşlardı. Nüfusun çoğunluğunu oluşturan Hutular ise siyasi, 
ekonomik ve toplumsal olarak hep aşağıda kalmıştılar. Böylece Hutular ve 
Tutsiler arasında sert etnik kabuklar oluşmuştu. Ortak dili konuşuyor olmak, bu 
kabukları kırmıyordu. Kuşkusuz bunda sömürgeci uygulamaların etkisi 
belirleyici idi. Nitekim Belçika, Hutuları yerli ve Tutsileri ise yabancı olarak 
tanımladı. Bu sınıflandırma, Tutsileri ayrıcalıklı kılıyordu. Sömürge döneminde, 
Hutular, yönetimden, din adamlığından uzak tutuldular. Bu ise, onların, 
Tutsileri, iş birlikçi görmelerini perçinledi.  

1963-1967 yılları arasında Tutsiler, Ruanda’ya dönüş teşebbüslerinde 
bulundular. Ancak Hutu yönetimi, Tutsi karşıtı programlar uygulamaya başladı. 
Tutsiler, üniversiteler ve kamu kurumlarından atıldılar. 1973 yılında general 
Habyarimana kansız bir darbe ile iktidarı ele geçirdi. Hutu diktatörlüğüne 
yöneldi. Kamu kurumlarında Tutsilere etnik kota uyguladı. Bu kotaya göre 
mevcut işlerde % 9 oranında Tutsi çalışabilecekti. Hutular tamamen Ruanda’nın 
kontrolünü ele geçirmişlerdi. 1988 yılında, Tutsiler ve ılımlı Hutular, Ugan’da 
da ‘Ruanda Yurtsever Cephesini’ kurdular. (Prunier, 1997: 24) Hutu Hükûmeti 
ajanlık sistemi ihdas etti. (Gourevitch, 1999: 36) Hutulu ajanlar, siyasi görüşleri 
anlamak için toplum arasına karışıyorlardı. Tutuların ve Hutu karşıtlarının 
hareketleri rapor ediliyordu. Ajanlık sistemi, ‘daha çok rapor, daha çok terfi’ 
üzerine kurulmuştu. Pek çok Hutu, ajan olmaya gönüllüydü.  

1991’de sekiz milyondan fazla nüfusa sahip olan Ruanda’da nüfusun % 95’i 
kırsal kesimde yaşıyordu. 1994’te ülkenin etnik yapısı, yaklaşık % 85 Hutu, % 
14 Tutsi ve % 1 oranında da Pigmelerden oluşuyordu. Hutular ve Tutsiler, aynı 
kültür ve aynı soydan gelen anlamındaki ‘Kinyarwanda’ denilen ortak lisanı 
konuşuyorlardı. Hutular ve Tutsiler arasında evliliklere rastlanıyordu. Bu 
evlilikten doğan çocuklara ‘Hutsi’ deniliyordu. Hutsiler, Hutu veya Tutsi olarak 
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davranabilirlerdi. Hutuların Tutsileri katletmeleri sırasında, Tutsi olarak 
davranmayı seçenler, öldürülen Hutsiler oldular. Ancak Hutu olmayı seçsen 
Hutsiler öldürülmekten kurtuldular. (Önder, 2004: 19) Ruanda Ordusu silah 
desteğini Mısır ve Güney Afrika’dan sağlıyordu. Ruanda ordusunda ‘başkanlık 
muhafızları’ ve ‘elit grup’ önemliydi. Başkanlık muhafızları iktidarı 
koruyorlardı. Elit grubun ana görevi ise milisleri güçlendirmek ve Tutsilerin 
infazında bu güçlere yardım etmekti. Hutu diktatörlüğü tarafından organize 
edilen katliamlarda, elit grup, mahalli halka öncülük etmiş, halkı pala, kılıç, av 
tüfeği, el bombası ve mayın ile silahlandırmıştı.  

Ruanda Yurtsever Cephesi, kurulduktan hemen sonra, Uganda üzerinden 
Ruanda’ya saldırılara başladı. Bunun üzerine Ruanda’da Tutsiler tutuklandı, 
öldürüldü. İç savaş başlamıştı. İki yıl süren iç savaş sonunda, Kasım 1990’da 
Ruanda Yurtsever Cephe ile Ruanda Hutu Hükûmeti arasında ateşkes yapıldı. 
Ateşkesin izlenmesini Afrika Birliği Örgütü üstlendi. Ancak karşılıklı 
öldürmeler devam etti. Tekrar karşılıklı ateşkes ilan edildi ve iki taraf da 
Birleşmiş Milletler’den Ruanda’ya gözlemci gönderilmesini istedi. 
Tanzanya’nın başkenti Aruşa’da barış görüşmeleri başladı. Ancak bu barış 
görüşmeleri Hutu Partisi’ndeki aşırıların hoşuna gitmiyordu, Tutsilerle 
egemenliklerini paylaşmak istemiyorlardı.  

1993 Şubat’ında Ruanda Yurtsever Cephe, başkent Kigali dışında 
Ruanda’nın önemli bir bölümünü kontrol altında tutuyordu. 1993 Ağustos’unda 
Habyarimana, Hutular ve Tutsiler arasında egemenliğin paylaşımını kabul etti 
ve barış antlaşması Aruşa’da imzalandı. Anlaşmada çok partili rejime geçişte, 
geçici ama geniş tabanlı, Tutsileri de içine alan bir hükûmet kurulması 
öngörülmüştü. Daha sonra seçimlere gidilecekti. Yine anlaşma gereğince 
Ruanda Yurtsever Cephesi ile Ruanda Ordusu birleştirilecekti, ayrıca Birleşmiş 
Milletler’den barışın korunması için askerî personel göndermesi istenecekti. 
Yıllarca komşu ülkelerde mülteci olan Tutsiler Ruanda’ya dönebileceklerdi. 
Hutu partisi içindeki aşırılar, bu antlaşmanın imzalanmasını istemiyorlardı. 
Düşündüler ve antlaşmanın imzalanmasını engellemek için Tutsileri yok etmeyi 
tek çıkar yol gördüler. Ruanda’ya BM Barış Gücü, Ekim 1993’te geldi ve 22 
Haziran 1994 tarihine kadar görev yaptı.  

Radyo Ruanda, Tutsilere yönelik nefret propagandası içeren yayınlarını 
artırdı. Bu arada Ruanda Ordusu özel kuvvetlerini katliam görevleri için 
eğitiyordu. 1993’ün sonunda aşırı Hutular, ılımlı Hutuları Hükûmet’ten tasfiye 
ettiler. Hatta bazılarını katlettiler. Böylece geniş tabanlı Hükûmet’e darbe 
yapılmıştı. Burada dikkat çekilmesi gereken nokta, 1994 Ocağında Birleşmiş 
Milletler’in, ılımlı Hutular ile Tutsilere dair, aşırı Hutuların elinde ölüm listeleri 
olduğunu bilmeleridir. BM, bilmesine rağmen harekete geçmemeyi tercih 
etmiştir. Habyarimana 1993 Nisanında aşırı Hutu liderler tarafından öldürüldü. 
Habyarimana’nın içinde bulunduğu uçak Ruanda Ordusu tarafından bir roketle 
vurulmuştu. Başkent Kigali’de katliamlar başladı. Hutulu milis güçler, ellerinde 
ölüm listeleri ile, örgütlü bir şekilde, ev ev gezip Tutsi aradılar, bulduklarını 
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öldürdüler. Katliamlar Kigali ile sınırlı değildi. Ajan Sistemi ile elde edilmiş 
olan raporlara dayanarak, aşırı Hutulara muhalefet etmiş olan herkes 
Ruanda’nın her yerinde öldürüldü.  

6 Nisan 1994 tarihindeki uçak düşürülmesi hadisesi ile başlayan 
katliamlarda, 100 gün içinde, 800 binden fazla insan katledildi. (Uvin, 2001:  
75-76) Birleşmiş Milletler Barış Gücü, tüm bu olup bitenlere seyirci kaldı. 
Zaten katliamın başladığı ilk haftanın sonunda uluslararası topluluk 
temsilcilerinin hemen hemen tümü Ruanda’yı terk ettiler. (Kurtuluş, 2001: 45) 
Günlük ölüm oranı, Nazi ölüm kamplarının en az beş katıydı. 100 gün içinde 
Ruanda’daki Tutsi nüfusu % 50 oranında yani yarı yarıya azaldı. Aşırı Hutu 
liderler, belki katliamın ilk haftasında kınanmış olsalardı veya durdurulmaya 
çalışsalardı, böyle bir vahşet yaşanmayacaktı. Ancak uluslararası toplum 
katliamlara sessiz kaldı. Bu sessizlik, Hutulu liderler tarafından katliamlara 
devam etmek için bir imkân olarak görüldü. Ruanda’nın en hücra köşesine 
kadar, Tutsiler aranıyorlar, bulundukları yerde öldürülüyorlardı. Eski 
Yugoslavya’da dört yılda olan olaylar, Ruanda’da üç ayda gerçekleşmişti.  

Bu üç aylık vahşet döneminde, Tutsilerin kaçabilecekleri güvenli bölgeler 
yoktu. Kiliseler, okullar, hastaneler, milis güçler için ilk saldırılan yerlerdi. Pek 
çok Tutsi bu binalarda katledildi. Daha ötesi, milis güçler, Tutsi aileleri 
birbirlerini öldürmeye zorluyorlardı. Ruanda Yurtsever Cephesi, Tutsilerin 
öldürülmesini durdurmak ve Kigali’deki güçlerini kurtarmak için Kigali’ye 
saldırdı. Ruanda Yurtsever Cephesi Kigali’ye ancak 4 Temmuz 1994 tarihinde 
girebildi. Kigali’yi ele geçirdikten sonra 19 Temmuz 1994 tarihinde Ulusal 
Birlik Hükûmeti’ni kurdu. Bu Hükûmet Hutu ve Tutsilerden oluşuyordu. Bir 
Hutu olan Bizimungo Ruanda Cumhuriyeti başkanlığına seçildi. Başkan 
yardımcısı ise bir Tutsi idi: Kagame. Hutular, Bizimungo’nun göstermelik 
başkan olduğunu düşünmekteydiler. Çünkü Ruanda Yurtsever Cephesi 
kurucularından olan Kagame’nin samimiyetine güvenmiyorlardı. Hutuların bu 
şüphesi doğru çıkacaktı. Birleşmiş Milletler’den ek barış gücü istendi. Tutsiler 
iktidara geçince, bu kez de Hutular mülteci durumuna düştüler. Yüz binlerce 
Hutu Ruanda’dan kaçtı. Bu kez, Tanzanya, Burundi ve Zaire’ye Hutu kitlesel 
göçü başladı. Temmuz 1994’te iki hafta içinde iki milyondan fazla Hutu, 
Ruanda’dan kaçmıştı. Göç edenler arasında aşırı Hutu liderleri ve Ruanda 
Ordusu generalleri vardı.  

Ruanda için Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kurulması için araştırma 
yapılması süreci katliam esnasında BM Genel Sekreteri Butros Gali tarafından 
başlatılmıştı. Böyle bir mahkemenin kurulması için aslında bir hazırlığa ihtiyaç 
yoktu. Nitekim bu araştırma ve rapor hazırlanması süreci çok yavaş işledi. 
Mahkeme ise ancak 18 Aralık 1994 tarihinde kurulabilmişti. Şubat 1995 
tarihinde Ruanda’da yargı sistemi çalışmıyordu. Hapishaneler çok kalabalıktı. 
Binlerce şüpheli duruşmaya çıkacağı günü bekliyordu. Nisan 1994’ten önce 
ülkede toplam 1100 yargıç vardı, katliam sonunda ise 100 yargıç kalmıştı. 
Katliamdan önce ülkede 100 savcı vardı, katliam sonunda 12 yargıç kalmıştı. 
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Yargılama için eğitimli personel ihtiyacı vardı. İletişim ve haber alma sistemi 
tamamen tahrip olmuştu. Hapishanelerde ölümler başladı. Ağustos 1995’te 
hapishanelerde ölümler artan oranda artmaya başladı. Hapishane koşulları çok 
ilkeldi.  

Ruanda Hükûmeti, Ruanda için Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin 
kurulmasına karşı çıktı. Çünkü Mahkeme 1 Ocak 1994 ile 31 Aralık 1994 
tarihleri arasındaki eylemleri incelemekle sınırlandırılmıştı. Ulusal Birlik 
Hükûmeti’nin tezi ise şöyleydi: ‘Hutu iktidarı, soykırım için örgütlenme 
faaliyetlerine 1990’da başladığı için, Mahkemenin 1994’ten önceki olayları 
kapsamaması, Mahkemenin amacına ulaşmasını sağlamayacak’ şeklindeydi. 
Ruanda Ordusunun silahsızlandırılması başarılamamıştı. 1996’ya kadar 
silahsızlandırma çalışmaları devam etti. Ancak Ruanda Ordusu, Zaire ve 
Brundi’den Tutsi köylerine saldırı düzenlemekten vazgeçmemişti. Tutsileri 
öldürmeye devam ediyordu. Uluslararası toplum tuhaf bir ikilem içindeydi, bir 
yandan Hutular, uluslararası yardım kuruluşlarının katkıları ile besleniyorlardı, 
yani mültecilik statüleri iyileştirilmeye çalışılıyordu, ancak Hutular her fırsatta 
Ruanda’ya geçip, Tutsileri katledip, mülteci kamplarına geri dönüyorlardı. 
(Prunier, 1999: 58)  

Ruanda için Uluslararası Ceza Mahkemesi savcılığı ilk iddianamesini 
Mahkeme’nin kurulmasından yaklaşık bir yıl sonra, 22 Kasım 1995 tarihinde 
hazırlayabildi. İddianame’nin Mahkeme’ye sunulmasından sonra ilk duruşma 
Ocak 1997’de başlayabildi. Bu gecikmenin sebebi, uluslararası toplumun sınırlı 
iş birliği, parasal yetersizlikler, personel eksikliğiydi. Ayrıca, Mahkeme’nin 
Ruanda dışında, Tanzanya’nın başkenti Aruşa’da kurulması, soruşturma 
tanıklarının bir araya getirilmesinin zorluğu, delil toplamadaki güçlükler ve 
suçlulara ulaşmadaki sorunlar da bu gecikmenin sebepleri arasında sayılabilir. 
Bu sorunlar, BM’yi, küçük rütbeli sanıkların ulusal mahkemelerde yargılanması 
kararı almaya itti. Mahkemede, bugüne kadar, uluslararası basına da yansıyan 
Akayesu, Kambanda, Rutanganda, Bagosora davalarının da arasında bulunduğu 
yaklaşık 30 dava görüldü. Mahkemenin önünde hâlâ dava dosyaları 
bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler, davaların 2008 yılı sonunda bitmesi ve tüm 
çalışmaların 2010 yılında sonuçlandırılmasını planladı. Ancak binlerce belgenin 
incelenmesi, ayrıca katliam delilleri için keşfe gidilmesi vb. aşamalar 
düşünüldüğünde, davaların o zamana kadar nasıl sonuçlandırılabileceği merak 
konusudur. Bugün yargılamalar hâlen devam etmektedir. En son görülen 
davalardan bir tanesi katliam sırasında Ruanda’nın güneyinde yaşayan varlıklı 
ve nüfuzlu bir çiftçi olan Yusuf Munyakazi’nin davasıdır.  

Mahkeme çalışmalarını yürütürken, Bizimungo başkanlığında ancak fiilen 
Tutsilerin ağırlıkta olduğu Hükûmet, yargılamayı iç ve dış politika malzemesi 
yapıyordu. Bu süreçte Belçika Tutsileri, Fransa ise Hutuları destekliyordu. 
Belçika ve Fransa arasındaki etki alanı çekişmesi, Tutsi ve Hutular üzerinden 
yürüyordu. Başkan yardımcısı Kagame, 2000 yılında, Hutuların ona 
güvenmemesini haklı çıkaracak şekilde, Bizimungo’yu iktidardan uzaklaştırdı. 
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Bizimungo, Tutsi ağırlıklı Hükûmet’e eleştiriler yöneltince onu hapse attırdı. 
Kagame, Bizimungo’nun yerine geçmişti. 2002 yılında Bizimungo, on beş yıl 
hapse mahkûm edildi. Kagame, bir anayasa hazırladı. 2003 yılında hem bu 
anayasanın referandumu hem de genel seçimler yapılacaktı. Seçimlerden hemen 
önce Kagame, tüm partileri kapattı. 2003 seçimleri yapıldı. Şaibeli gerçekleşen 
bu seçimler, Ruanda’nın ilk seçimiydi. Seçimlerden hemen sonra, başkan 
Kagame, anayasa değişikliğine gitti. Yeni değişikliğe göre, hiç kimse ‘Hutu’ 
veya ‘Tutsi’ farklılığını öne çıkarmayacaktı. Bir diğer deyişle herkes Ruandalı 
olacaktı. Fakat fiilen bu öyle olmadı. Ruanda Yurtsever Cephesi, Tutsiliği hâlâ 
kullanıyor, üstelik başkan Kagame de Tutsi ayrımcılığı yapmaya devam 
ediyordu.  

7 Nisan 2004 tarihinde, Tutsilerin katliamının üzerinden on yıl geçmişti. 
2004’te, Tutsi Hükûmet’i, 7 Nisan’ı ulusal yas günü ilan etti. Ayrıca, 7 Nisan’ın 
yas günü olarak anılmasına karar verildi. Yas gününde, katliama yönelik 
fotoğraflara dair sergiler, o günlere dair söyleşiler ve anı konuşmalarının 
yapıldığı etkinlikler düzenlenmesi öngörüldü. Kagame’nin görev süresi 2010 
yılında dolacak. Bu arada Bizimungo’da bu yıl yani 2007’de serbest bırakıldı. 
Yine yıl, 7 Nisan 2007 tarihinde Tutsilerin katledilişlerinin 13. yıl dönümü 
Ruanda’da çeşitli etkinliklerle anıldı. Geçtiğimiz Nisan ayında, söz konusu 
etkinliklerin bir parçası olarak Birleşmiş Milletler’in New York’taki merkezinde 
de katliama ilişkin bir sergi açılması planlanmıştı. Bu serginin açılmasına 
Türkiye’nin Birleşmiş Milletler’deki daimî temsilcisi Büyükelçi Baki İlkin itiraz 
etti. Sebebi açıktı: Tutsilerin katledilişinin anılmasına yönelik sergiye, 
ABD’deki Ermeni lobisi müdahil olmuş ve Ruanda’daki katliam ile Ermeni 
Tehciri arasında bir paralellik olduğunu kanıtlamaya yönelik belge ve resimlerin 
de sergide yer almasını sağlamıştı. Büyükelçinin itirazından sonra Ermeniler 
sergide yer alacak fotoğraflardaki ifadeleri değiştirdiler. Mesela ‘Türkler 
Ermenileri öldürdüler’ yerine ‘Ermeni Tehciri Osmanlı Dönemi’nde 
gerçekleşti’ şeklinde ifadeler kullanıldı. ‘Hitler, Yahudileri katlederken, 
Türklerin Ermenileri katledişinden esinlenmiştir.’ ifadeleri kaldırıldı. Sergi       
1 Mayıs 2007 tarihinde açıldı. Ermeni lobisi bu olayı da kullanmakta 
gecikmedi, uluslararası kamuoyunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Ruanda’da 
yaşanan katliamın yas gününe gölge düşüren ülke olarak sunulmaya çalışıldı. 
Türkiye, Ruanda katliamını lanetlemekten imtina eden bir ülkeymiş gibi 
propaganda yapılmaya çalışıldı ve hâlen yapılmakta.  

Ruanda’da 6 Nisan 1994 tarihinde başlayan ve 100 gün süren, Tutsilerin 
katledilmesi eyleminde soykırım suçu gerçekleşmiştir. Etnik grup olan 
Tutsilerin varlığını devam ettirmek hakları ellerinden alınmıştır. Hutu 
Hükûmeti, Ruanda Ordusu ve milis güçleri katliam için yönlendirmiş, Ruanda 
radyosunda Tutsi karşıtı propaganda yapılmasını sağlamıştır. Böylece soykırım 
için gerekli olan kurucu irade ve kolektif irade şartları oluşmuştur. Mağdur olan 
Tutsilerdir. Eylemler, Tutsileri tümüyle yok etme amacına yönelik 
gerçekleştirilmiştir. Öldürme eyleminin tüm unsurları oluşmuştur. Öldürme 
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eylemleri, Hutu Hükûmeti tarafından tüm Ruanda’da planlanmış, bu plan 
doğrultusunda gerekli örgütlenmeler yapılmış ve plan uygulanmıştır. Plan, 1990 
yılında hazırlanmıştır. Ölüm listeleri oluşturulmuş, ajanlık sistemi ile raporlar 
hazırlatılmıştır. Eylemler genel ve özel kast şartlarını karşılamaktadır. Hutu 
iktidarı, bilerek ve isteyerek, Tutsileri yok etmeye yönelik sistematik katliam 
yapmışlardır. Bu katliamların açık delilleri mevcuttur. Aşırı Hutu liderlerinin 
sözleri, radyo yayınları, Tutsileri öldürmek için hastane, okul, kiliselere 
saldırılar, Tutsi köylerine saldırılar vb. özel kastın delillerini oluşturmaktadır. 
Hutuların, tüm bu eylemleri gerçekleştirmek için askerî zorunluluk ve zaruret 
vb. gibi sebepler öne sürmelerine imkân yoktur. Şu hâlde Ruanda’da 1994 
yılında soykırım suçu işlenmiştir.  

III. Suçun Gerçekleşmediği Ermeni Tehciri (1915) 

Osmanlı Devleti Kasım 1914’te I. Dünya Savaşı’na girdi. Ermeni Tehciri, 
Doğu Cephesi’nde gerçekleştirilen bir tedbirdi. Bu tedbirin uygulandığı sırada 
Ordu, sadece Doğu cephesinde değil, aynı zamanda Çanakkale Cephesi’nde ve 
Güney Cephesinde savaşıyordu. Batı Cephesine ise yani Galiçya, Romanya ve 
Makedonya cephelerine de askerî birlik göndermişti. Ordu bir yandan diğer 
cephelerde savaşılırken, Doğu Cephesi’nde Rusları topraklardan püskürtmeye 
çalışırken, Ermeniler Rus ordusu saflarında, Osmanlı ordusuna karşı 
savaşıyordu. Ruslar tarafından Ermenilerin silahlandırıldığı ve Ermeni milisler 
kurulduğu Rus, İngiliz ve Osmanlı arşivlerindeki belgelerle sabittir.  

Ermeniler, çetecilik faaliyetlerine –Ermeni milliyetçiliğinin uyanışının bir 
sonucu olarak– 1890’lı yıllarda başlamışlardı. I. Dünya Savaşı’ndan önce 
başlamış olan bu hareketler, I. Dünya Savaşı içinde de sürmüştü. Ancak savaş 
içindeki bu faaliyetler, Osmanlı yöneticileri için kontrol edilmez bir hâl almıştı. 
Rus ordusu içinde Osmanlı ordusuna karşı savaşmayan bir kısım Ermenilerin 
oluşturduğu çeteler, Rus ordusuna cephe dışından destek olmak için isyan 
çıkartıyorlar, bu çeteciler Doğu Anadolu’da köyleri yakıyorlar, Müslümanları 
katlediyorlardı. İşte bu katliamı durdurmak için Ermeniler göç ettirilmişlerdir. 
(Anadol, 1982: 348) Bu göç hadisesi, Ermenistan Hükûmetleri ve Ermeni 
Diasporası tarafından soykırım suçu olarak nitelendirilmektedir.  

Osmanlı Devleti daha I. Dünya Savaşı’na girmeden önce, Hükûmet, 6 Eylül 
1914 tarihinde, valiliklere bir genelge göndermiştir. Bu genelgede, Ermeni siyasi 
parti başkanlarının ve Ermeni çetelerinin devamlı suretle izlenmesi emredilmiştir. 
Osmanlı Devleti savaşa girdikten dört ay sonra yani 25 Şubat 1915 tarihinde, 
Osmanlı Ordusu Başkomutanlığı bütün ordu birliklerine bir emir göndermiştir. 
Bu emirde, Ermenilerin seyyar birliklerde görevlendirilmemesi, Ermenilerden 
silahlı hizmetlerde istifade edilmemesi, karargâh ve askerî dairelerde 
istihdamından kaçınılması tembihlenmiştir. Aynı emirde bu uygulama sırasında, 
direniş gösterilmesi hâlinde, bu kişilerin cezalandırılmalarını, göç ettirilenlerin 
saldırganlık göstermediği yerlerde ise halk üzerinde baskı kurulmaması, böylece 
saldırganlık yapmayanların zarar görmesinin engellenmesi öngörülmüştür.  
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Ermeniler, Nisan 1915’te Bitlis’te ve Van’da kanlı ayaklanmalar 
tertiplemişlerdir. Bunun üzerine 24 Nisan 1915 tarihinde, İçişleri Bakanlığı, 
valiliklere ve müfettişliklere, Ermeni komitelerinin kapatılmasını, bu 
komitelerin evrakına el konulmasını ve komite liderlerinin tutuklanması emrini 
içeren bir genelge göndermiştir. Genelgenin gönderildiği gün, iki yüzün 
üzerinde Ermeni komiteci tutuklanmıştır. Genelgenin gönderildiği tarihte, tüm 
Ermeniler Katalikosu Eçmiyazin, ABD başkanına bir telgraf çekmiştir. Bu 
telgrafta, Doğu Anadolu’da katliam başladığı –ki o bu telgrafta ‘Türk’ 
Ermenistan’ı ifadesini kullanmıştı– ve bunun örgütlü bir terör hareketi olduğu 
belirtilmiş, bu hareketin Ermeni varlığını ortadan kaldırmayı amaçladığı 
kaydedilmiş, ABD başkanından, insanlık ve Hristiyanlık inancı adına 
diplomatik müdahalede bulunması ve ‘Türk’ fanatizminin şiddetine terk edilmiş 
Ermeni halkının korunması rica edilmişti. Ermenilerin her yıl katliamın yıl 
dönümü olarak gösteri yaptıkları 24 Nisan tarihi, İçişleri Bakanlığı’nın 
gönderdiği Genelge ile Eçmiyazin’in ABD Başkanı’na telgraf çektiği gündür.  

Ancak bu tutuklamalara rağmen, Doğu Anadolu’da Ermeni isyancılar 
denetim altına alınamamaktaydı. Ermeni asiler tedhiş hareketine devam 
ediyorlardı. Osmanlı Devleti bir ölüm-kalım mücadelesi verirken, kendi tebaası 
olan Ermenilerin bu hareketlerini zararsız hâle getirmek için göç ettirmekten 
başka bir çözüm gözükmüyordu. Tehcir kararı alındı. Başkomutanlık, 26 Mayıs 
1915 tarihinde, İçişleri Bakanlığına, Doğu illerindeki Ermenilerin Anadolu 
içlerine dağıtılması yönünde bir yazı gönderdi. Bu yazıda, Ermenilerin göç 
ettirilirken, gönderildikleri yerlerdeki İslam nüfusunun onda birini aşmamaları, 
kuracakları köylerin 50 haneden fazla olmaması, göçmen ailelerin uzak yerlere 
yerleştirilmelerinin esas tutulması belirtilmişti. Aynı gün İçişleri Bakanlığı, 
başbakanlığa konuya ilişkin bir tezkere gönderdi. Tezkerede dikkat çekilmesi 
gereken iki husus vardır. Birincisi, Ermenilerin düşman donanmasına erzak 
sağladıklarına işaret edilmesi ve Doğu illerindeki Ermenilerin yanı sıra Adana, 
Mersin, Kozan, Cebelibereket, İskenderun gibi bazı güney illerindeki Ermeniler 
hakkında da nakil tedbirinin öngörülmüş olmasıdır. İkincisi ise bu göç ettirme 
uygulamasının ucu açık olmadığı gerçeğidir. Daha açık bir dille, Ermeniler, göç 
sonunda ‘iskân’ ettirilmek üzere göç edeceklerdir. İskânın nasıl olacağı tüm 
detaylarıyla kararlaştırılmıştır. Bu bağlamda eğer bir yok etme eyleminden söz 
edilecekse, bir iskân amacının olmaması gerekirdi.  

İçişleri Bakanlığının bu tezkeresi üzerine, 27 Mayıs 1915 tarihinde Hükûmet’e 
karşı gelenler için alınacak askerî tedbirler hakkında bir muvakkat kanun 
çıkartıldı. Kanun’a göre Osmanlı ordusuna tehcir yetkisi veriliyordu. 30 Mayıs 
1915 tarihinde Bakanlar Kurulu tehcirin süresiz olduğunu kararlaştırdı. (Akşin, 
2001: 97) Bu kararda, Hükûmet yer değiştirmenin nasıl yapılacağına dair bir karar 
aldı. Bu karara göre, halk, kendine tahsis edilen yerlere rahat bir şekilde, can ve 
mal emniyetleri sağlanarak nakledilecek, yani, evlerine yerleşene kadar iaşeleri 
göçmenler ödeneğinden karşılanacak, bunlara eski durumlarıyla mütenasip emlak 
ve arazi verilecek, muhtaç olanlara Hükûmetçe mesken inşa ettirilecek, çiftçi ve 
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zanaat erbabına tohumluk ve araç-gereç temin edilecek, geride bıraktıkları taşınır 
mallar kendilerine ulaştırılacak, Ermenilerin boşalttıkları yerleşim yerlerindeki 
taşınmazlar tespit ve kıymetleri takdir edildikten sonra buralara yerleştirilecek 
göçmenlere dağıtılacak, ancak göçmenlerin ihtisas alanı dışında kalan zeytinlik, 
dutçuluk, bağ, depo, dükkan, fabrika gibi gelir getiren yerler açık artırma ile 
satılacak yahut kiraya verilecek ve bedelleri sahiplerine ödenmek üzere mal 
sandıklarınca emanete kaydedilecek, bütün bu işler özel komisyonlar eliyle 
yürütülecekti. Göç için bir de emirname hazırlanmıştı. Bu emirnamede, göç 
edenlerin kamplarda ve yolculuk esnasında saldırıya uğramaları hâlinde, 
saldırganların derhal tevkif edilerek Savaş Mahkemesine verilmeleri, göç 
edenlerden rüşvet alanların, vaat ve tehdit ile kadınlara tecavüz edenlerin derhal 
görevden alınarak Savaş Mahkemesine sevk edilmelerini ve ağır şekilde 
cezalandırılmaları öngörülmekteydi. (Gürün, 2001: 82)  

Hükûmet, 1915 yılı boyunca, zaman zaman yayınladığı genelgeler ile tehcirin 
kararlaştırılmış esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmesini temin etmeye çalıştı. 
Mesela 26 Haziran 1915 tarihli genelgede, koruma altında göç ettirilen ve iskân 
ettirilecek olan Ermeni kafilelerinin dokunulmazlıklarının sağlanması için 
tedbirler alınması emri verilmişti. Göç eden Ermenilere ait malların tasfiyesi 
hakkında da 26 Eylül 1915 tarihinde bir muvakkat kanun çıkarılmıştı. Tüm 
genelge ve emirnameler ile Hükûmet, Ermenilerin göç ettirilmesi sırasında can ve 
mal güvenliklerinin temin edilmesi için savaş koşullarında alınabilecek azami 
tedbiri almıştı. Bununla beraber kimi tatsız olayların gerçekleşmesinin önüne 
geçilememişti. Savaş koşullarının kısıtlarına rağmen, tehcir için ciddi harcama 
yapılmıştı. Eğer Ermeni varlığını yok etme düşüncesi olmuş olsaydı, böyle bir 
harcamaya gidilmezdi. (Gürün, 2001: 290)  

Tehcir uygulaması, Ekim 1916’ya kadar yürürlükte kalmıştır. Uygulama 
sırasında ölenler olduğu inkâr edilecek değildir. Nitekim Tehcir sırasında 
kafilelere saldırılar olduğu bilinmektedir ve bu saldırılar sonucu can kaybı 
yaşanmıştır. İlaveten Tehcir uygulamasını yürütmekle sorumlu asker ve sivil 
memurlardan bir kısmının sadece kendilerini bağlayıcı aşırılıklara kaçtıkları ve bu 
aşırılıklar neticesinde can kaybı yaşandığı bilinmektedir. Ayrıca, Tehcir sırasında 
ve sonrasında büyük kayıplara yol açan salgın hastalıklar dolayısıyla ölenler 
olmuştur. Dolayısıyla, tüm bu kayıplarda Osmanlı yöneticileri belli bir noktaya 
kadar eleştirilebilir. Ancak, Rus ordusu saflarına geçen Ermenilerin, kendi 
ordusuna karşı yani Osmanlı ordusuna karşı çarpışarak ve yine kendileri gibi 
Osmanlı tebaası olan halka karşı çetecilik faaliyetleri çerçevesinde saldırganlık 
göstermeleri sonucu ölmeleri, Tehcir uygulamasındaki ölen Ermenilerin sayısına 
dâhil edilemez. Şu hâlde ‘bir milyon Ermeni öldürüldü’ iddiası mesnetsizdir. 
Nitekim Mayıs 1915-Ekim 1916 arasındaki tehcir uygulamasında can kaybı 200 
bin civarında idi. (Akşin, 2001: 98) Hatırlatmak gerekir ki bu rakam, Doğu 
cephesindeki asker kaybının dörtte birine karşılık gelmektedir.  

Ermeni Tehciri’nde soykırım suçu işlenmemiştir. Bunu soykırım suçunun 
oluşmasını gerektiren unsurların oluşup oluşmadığını incelemek suretiyle 
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ispatlamak mümkündür. Şu hâlde Ermeni Tehciri’nin soykırım suçu oluştuğuna 
dair iddianın varsayımlarını sıralamak, daha sonra da bu varsayımları 
değerlendirmek uygun olur. Ermeniler, şu beş varsayıma dayanarak soykırım 
suçu iddiasında bulunmaktadırlar:  

1. Suçun gerektirdiği maddi unsur: Ermenilerin ırksal grup teşkil 
ediyorlardı.  

2. Suçun gerektirdiği hukuki unsur: Açlığa maruz bırakma ve tecavüzler 
gerçekleşti. Bu eylemler ‘grubu yok etmek kastıyla yaşam koşullarını 
ağırlaştırmadır. Göç ettirme sırasında 10 yaşından küçük erkek çocuklar ile 20 
yaşından küçük Ermeni kızların göçe tâbi tutulmadılar. Bu, çocukların zorla başka 
bir gruba aktarılması eyleminin gerçekleştiği anlamına gelir.  

3. Suçun özneleri: Fail Türkler, mağdur da Ermenilerdir. 

4. Suçun gerektirdiği manevi unsur: Genel kast ve özel kast vardır, kastın 
ispatı mümkündür. Bu varsayım şunları içerecektir:  

Genel kast: Türkler bilerek ve isteyerek Ermenileri tümüyle yok etmeye 
çalıştı.  

Özel kast: Türkler, bir plan dâhilinde, örgütlü ve sistematik bir şekilde 
Ermenileri yok etmeye çalıştı.  

Kastın ispatı: Türklerin hazırladığı yok etme planını uygulayan sivil ve askerî 
memurların yazışmaları, yabancı ülkelerdeki arşiv belgeleri, yok edilen Ermeni 
köylerinin fotoğrafları, zarar verilen ibadet yerleri, eylemlerin işleniş biçimi, 
niteliksel ağırlığı, niceliksel bütünlüğü kastın ispatı için yeterli delil 
oluşturmaktadır.  

5. Suçun hukuka aykırılık unsuru: Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na 
katılmış olması; dolayısıyla Doğu Cephesi’nde Ruslarla savaşıyor olması, aynı 
zamanda Çanakkale ve Güney Cephelerinde savaşıyor olması, Batı Cephesi’ne 
askerî birlik göndermiş olması, yani bir ölüm-kalım savaşı veriyor olması kabul 
edilmekle birlikte, Osmanlı Devleti, bunu, askerî gereklilikler ve ülke savunması, 
daha genel bir ifadeyle yüksek bir toplumsal değeri korumak amacına dayandırsa 
bile, Tehcir Kanunu uygulaması hukuka aykırılık teşkil eder. Ayrıca Ermeni 
milliyetçileri çetecilikle itham edilemezler.  

Varsayımlardan çıkan iddia: Türkler, Ermenileri göç ettirme uygulaması ile 
1915 yılında soykırım suçu işlemiştir.  

Şu hâlde iddiayı oluşturan beş varsayımı tek tek incelemek ve bunun 
sonucunda iddianın yanlışlığını ortaya koymak uygun olur:  

Birincisi; Osmanlı Devleti çok uluslu bir imparatorluktu. Türklerden oluşan 
bir ulus-devlet değildi. Türkler de Ermeniler de Osmanlı tebaası idi. Türkler, 
Türkiye Cumhuriyeti Devletini yani bir ulus-devleti 1923 yılında kurdular. 
Osmanlı Devleti teokratik devlet özelliği taşımaktaydı. Osmanlı tebaası 
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Müslüman ve Müslüman olmayan şeklinde ayrılmakta ve idari mekanizma bu 
ayrım üzerinden işlemekteydi. 1915 yılı için Ermeni milliyetçiliği hareketinin 
varlığı inkâr edilecek değildir. Ancak Osmanlı yönetimi, Ermenileri, Osmanlı 
tebaası olarak görmekteydi. Devlet örgütlenmesi onları bir ırksal grup olarak 
görmeye izin vermemekteydi. Burada en fazla Ermenilerin ‘dinsel grup’ olduğu 
varsayılabilir. Şu hâlde Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Osmanlı Devletinin iktisadi 
ve kültürel mirasçısıdır, Osmanlı’nın siyasi mirasçısı değildir.  

İkincisi; grubu yok etmek kastıyla yaşam koşullarını ağırlaştırma eylemi ile 
Soykırım Sözleşmesi, suçun sonuçlanmamış olması durumunda da suçun 
gerçekleşmiş olduğunu kabul eder. Osmanlı askerlerinin Doğu Cephesi’nde, sığır 
derisinden yapılan kösele ayakkabıları kaynatıp çorba, diye içtikleri, Çanakkale 
Cephesi’nde askerlerin sadece sınırlı ölçüde pişmemiş bulgurla karınlarını 
doyurdukları gerçeği göz önünde bulundurulduğunda; Ermenilerin açlığa maruz 
bırakıldıkları varsayımı ne derece haklı olabilir? Toprakları ekip biçecek olan 
Müslüman erkekler savaşta iken kimin karnı nasıl doyacaktı? Altını çizmek 
gerekir ki, en belirgin karnı tok kesim saraydakilerdi. Müslüman tebaadan oluşan 
Ordu birlikleri cephede savaşırken, cephe gerisinde sadece kadın, yaşlı ve çocuk 
Müslümanlar ve Ermeniler kaldığına göre; Müslüman erkeklerin Ermeni 
kadınlara tecavüz etmesinin koşulu var mıdır?  

Ayrıca, göç ettirme sırasında 10 yaşından küçük erkek çocuklar ile 20 
yaşından küçük Ermeni kızların göçe tabi tutulmamaları uygulamasına dayanarak 
çocukların zorla başka bir gruba aktarılması eyleminin gerçekleştiği varsayımı 
mesnetsizdir. Anne ve babaların ikametgâhlarının çocuklar için her zaman uygun 
yer sayılacağı söylenebilir mi? Göç ettirmeden çocukların muaf tutulması Ermeni 
varlığını değil, yok etmek, korumak için yapıldığı açıktır. Ayrıca çocukların 
Müslüman ailelerin yanına verilmesi, bugünden bakıldığında tuhaf gözükebilir 
ama, Osmanlı’nın yüzyıllarca uyguladığı devşirme sisteminin ta kendisidir. 
Osmanlı yöneticilerinin birçoğu zaten devşirmedir. Nitekim Osmanlı idare 
mekanizmasının işleyişini yüzyıllar boyu bu devşirme sistemi oluşturmuştur.  

Üçüncüsü; suçun faili Türkler değildir. Eğer bir fail aranacaksa, bu Osmanlı 
Hükûmeti olabilir. Osmanlı Hükûmeti denilen de İttihat Terakki Partisi 
Hükûmeti’dir. Ancak bu ‘Hükûmet’ ifadesi de yanıltıcı olmasın. Şöyle ki, 1908 
Meşrutiyet’in ilanından sonra, padişahın yetkileri Meclisi Mebusa’nın tekrar 
açılması suretiyle sınırlandırılmıştır. Ancak bu sınırlandırma, egemen 
değişikliğine yol açmamıştır. Osmanlı padişahı egemendir. Egemen olan padişah, 
meşruiyetini halktan da almamaktadır, ona egemen olma ve her uygulamasının 
meşru olması yetkisini veren Tanrıdır. Müslüman olmayan tebaa da bunun 
dışında değildir. Gayri Müslimlerin yargılama veya vergi bakımından Müslüman 
tebaadan farklı uygulamalara tabii olmaları, padişahın egemenliğinin dışında 
oldukları anlamına gelmemektedir. Şu hâlde bir fail aranacaksa, bu Osmanlı 
padişahı ve Hükûmet üyeleridir. Öte yandan, Tehcir örneğinde kurumsal irade ve 
kolektif irade unsurlarına rastlanmamaktadır. Birkaç tane asker veya sivil 
memurun yaptığı, sadece kendisini bağlayacak, münferit aşırılığın 
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kurumsal/kolektif irade özelliği taşımasına imkân yoktur. Ermenilerin ölümleri 
üzücüdür. Ancak Doğu Cephesi’nde 800 binin üzerinde ölüm olduğu akla 
geldiğinde, ölen gayri Müslim ve Müslüman tüm Osmanlı tebaası için üzülmek 
gerekir.  

Dördüncüsü; tehcir uygulamasındaki yazışmalar, emirler ve diğer belgeler, 
dedektiflik yapmaya gerek olmayacak kadar açıktır: İttihat Terakki Hükûmeti, 
bilerek ve isteyerek Ermenilerin ölümlerine sebep olmamıştır. Ayrıca pek çok 
genelgede, göç ettirilenlerin can ve mal güvenliğinin sağlanması sıklıkla tekrar 
edilmiştir. Ermenileri kısmen veya tamamen yok etmeye yönelik bir örgütlenme, 
bir plan ve bu planın uygulanması söz konusu değildir. Ayrıca sistematik bir 
katliamdan söz etmeye imkân yoktur. Zaten Osmanlı yöneticilerinin böyle bir 
niyeti olmuş olsaydı, soykırım yapmak için, tehcir yapma masrafına 
katlanmazlardı. Çünkü Ermenileri bulundukları yerlerde öldürmek kolay ve 
maliyetsiz olurdu. Cephelerde savaşan askerlerin açlık içinde oldukları 
hatırlandığında, tehcirin, Ermeni varlığını korumak için yapıldığının altını çizmek 
gerekir. Ermenilerin, genel ve özel kastın mevcudiyetini ispat edecek belgeleri 
olması meselesine gelince, bunların düzmece belgeler olduğu araştırmalarla 
sabittir.  

Beşincisi; Şu ana kadar Ermeni iddiasının varsayımlarından hiçbiri soykırım 
suçunun unsurlarını oluşturamamıştır. Dolayısıyla aslında, suçun hukuka aykırılık 
unsurunun oluşup oluşmadığını incelemeye bile gerek kalmamıştır. Fakat yine de 
tekrar edilirse, Osmanlı yönetimi, kamu düzenini ve genel asayişi sağlamak için 
Ermenileri göç ettirmiştir.  

Şu hâlde Ermenilerin varsayımlarının soykırım suçunun unsurlarını 
oluşturmadığı hukuken açıktır. Tüm bunların dışında şu hususları da 
hatırlatmak gerekir:  

İlk olarak, I. Dünya Savaşı içinde Osmanlı Hükûmeti Tehcir uygulaması 
sırasında aşırılık yapan sivil ve askerî idarecileri mahkemelerde yargılamış, bu 
kimselere hapis, kürek çekme cezası vb. verilmiştir.  

İkincisi, Birinci Dünya Savaşı’nın bitiminde Mondros Ateşkes Antlaşması 
imzalanmıştır. Bu ateşkesi müteakip İngilizler, Osmanlı Hükûmeti’nden Tehcir 
Kanununun çıkartılması ve uygulanmasından yana olan Hükûmet üyeleri 
hakkında yargılama başlatmasını istemişlerdir. Osmanlı, İngilizlerin bu isteğini 
yerine getirmiştir. Ancak Talat, Enver ve Cemal Paşalar ve diğer İttihat ve 
Terakki ileri gelenleri 1 Kasım 1918 tarihinde yurt dışına kaçtıklarından, bunların 
yargılanması gıyabi olmuştur. 27 Ocak 1919 tarihinde tutuklamalar başlamıştır. 
Daha sonra bir savaş mahkemesi kurulmuştur. Mahkeme kurulduktan sonra 
tutukluların yargılanmaları neticesinde suçlu bulunanlar, hapis ve idam cezasına 
çarptırılmışlardır. Talat, Enver ve Cemal paşalar hakkında verilen idam cezası, 
onlar yurt dışında olduklarından uygulanamamıştır. Ancak, Talat ve Cemal 
Paşalar zaten Ermenilerce yurt dışında öldürülmüşlerdir. Enver Paşa ise Rusya 
içlerinde bir çatışmada ölmüştür. Bahattin Şakir, Nusret Bey, bunların yaverleri 
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gibi İttihatçılar da Ermeniler tarafından yurt dışında öldürülmüştür. Dolayısıyla 
savaş mahkemesinin verdiği cezaların infazı Ermeniler tarafından zaten 
yapılmıştır.  

Üçüncüsü; İngilizler, tehcir uygulamasını yapan veya bu uygulamaya müdahil 
olanlardan kendilerince önemli bulduklarını Malta’ya göndermişlerdi. Çünkü 
İngilizler, bu kişilerin yargılamasını Osmanlı Hükûmeti’nin kurduğu Savaş 
Mahkemesi’nde yapılmasını istemiyorlardı. 10 Ağustos 1920 tarihinde imzalanan 
Sevr Antlaşması ile savaş suçlularının yargılamalarının uluslararası veya yabancı 
bir mahkemede yapılması öngörülmüştü. İngilizler delil araştırmasına giriştiler. 
Ancak, tehcirin soykırım suçu olduğuna dair delile ulaşamadılar. 29 Temmuz 
1921 tarihinde İngiliz Kraliyet Savcılığı, tutukluların sanık olarak 
yargılanmalarına, yani haklarında dava açılmasına imkân verecek delile 
rastlanmadığına karar verdi.  

Dördüncüsü; I. Dünya Savaşı’nın bitimindeki işgaller Türk Ulusal Kurtuluş 
Savaşını doğurmuştur. Bu savaş sonucunda Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 
Türk halkı işgalcileri ülkeden çıkarmıştır. Osmanlı padişahı ve Hükûmet üyeleri 
yurt dışına kaçmışlardır. Dolayısıyla Sevr Antlaşması uygulanamamıştır. Bunun 
yerine Türk Hükûmeti, işgalciler ile 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan 
Antlaşması’nı imzalamıştır. İşte bu antlaşmada savaş sırasında davranışları 
dolayısıyla suç işlemiş sayılabilecek kişiler için genel af ilan edilmesi 
öngörülmüştü. Genel af ilan edildi.  

Bu bağlamda, tüm anlatılanlardan üç sonuç çıkarmak mümkündür. Ermeni 
iddiasındaki varsayımlar, soykırım suçunun oluştuğunu göstermemektedir. Tehcir 
Kanunu ile bir savaş suçu işlenmişse de, bu kişiler hem savaş içinde Osmanlı 
Hükûmeti’nin kendi iradesiyle, hem de savaş sonunda İngilizlerin talebiyle 
yargılanmışlar ve cezaları infaz edilmişti. Ayrıca İngiliz Kraliyet Savcılığı yaptığı 
arşiv incelemelerinde bir soykırım olduğuna dair delile rastlamamıştır. Daha da 
önemlisi, Lozan Antlaşması ile genel af ilan edildiğinden, Birinci Dünya Savaşı 
içindeki tüm savaş suçları affedilmiştir. Şu hâlde, tüm bu söylenenlerin ötesinde 
soykırımın varlığı iddiası, Lozan Antlaşması’nı tanımamak, Lozan 
Antlaşması’nı tanımamak ise Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni tanımamak 
demektir.  

SONUÇ 

Ruanda’da 1994 yılında gerçekleşen katliamlar soykırım suçunu 
oluşturmaktadır. Ancak 1915 tarihli Ermeni Tehciri sırasındaki Ermeni ölümleri 
soykırım suçu oluşturmamaktadır. Ermeni iddialarının hukuki açıdan 
yapay/düzemece olduğu açıktır. Tarihî belgeler açısından da iddiaların gerçek dışı 
olduğu sayısız kere ortaya konulduğuna göre, yani bilim insanları görevlerini 
yaptıklarına göre, bu iddiaların mesnetsizliğini ortaya koyacak tek bir irade 
vardır: Siyasi irade. Siyasi iradenin de elinde iki gözlük vardır, birisi tabii hukuk 
anlayışı, diğeri pozitivist hukuk anlayışı. Eğer tabii hukuk anlayışı ile Ermeni 
Tehciri meselesine yaklaşılırsa, bu iddianın gerçek dışı olduğunu çeşitli 
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platformlarda tarihî belgeler sunarak çözmek mümkün değildir. Eldeki belgeler 
ile yargı süreci başlatılır, belgeler bu süreçte hukuki delil işlevi görür. Hem bu 
anlayışla meseleye bakmaya hem de yargı sürecinden kaçınmaya imkân yoktur. 
Ancak böyle bir yargı sürecinde, uluslararası sistemdeki güç dengesi yargı 
kararında belirleyici olacaktır. Şu hâlde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 
beklediği karar alınmayabilir. Öte yandan, eğer pozitivist hukuk anlayışı ile 
Ermeni Tehciri meselesine yaklaşılırsa, 1948 öncesinde ‘soykırım suçu’ tanımlı 
olmadığından, bir yargı süreci söz konusu olmaz, tarihî belgeler akademinin 
konusu olur.  

Siyasi irade ve bu iki hukuk anlayışı ilişkilendirildiğinde, tabii hukuk anlayışı 
siyasi rejim olarak liberal demokrasiyi savunan bir siyasi irade tarafından, 
pozitivist hukuk anlayışı da siyasi rejim olarak cumhuriyetçi demokrasiyi savunan 
bir siyasi irade tarafından savunulabilir. Dolayısıyla siyasi iradenin hangi 
demokrasi modelini benimsediği, onun dış politika sorunlarını çözme biçimini 
belirleyecektir.  
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MERKEZÎ COĞRAFYADA BÖLGESEL YAPILANMA 

 ÇEÇEN, Anıl 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

Türkiye’nin içinde bulunduğu Orta Doğu bölgesine, genel olarak coğrafya 
ve jeopolitik kitapları, dünyanın merkezî alanı olarak bir tanımlama 
getirmektedirler. Yeryüzü haritasına bakıldığı zaman üç büyük kıtayı bir araya 
getiren ana merkezin “Orta Doğu” denilen bu merkezî coğrafya olduğu ortaya 
çıkmaktadır. Dünyanın en büyük kıtası Asya ile en küçük kıtası Avrupa’yı, 
Afrika üzerinden gelen bir toprak bütünlüğü ile birbirine bağlayan merkezî 
coğrafya Türkiye’nin de içinde bulunduğu Orta Doğu’dur. Ne var ki, Orta Doğu 
kavramı İngiliz egemenliği döneminden kalma bir deyimdir. Yusyuvarlak 
dünyayı İngiltere Londra’nın yanından geçen Greenwich bölgesini esas olarak 
bölmüş, İngilizlerin ülkesi olan ada dünyanın merkezi ilan edilirken, bugünkü 
Türkiye’nin bulunduğu alan Arap yarımadası ile beraber Orta Doğu olarak 
açıklanmıştır. Ne var ki, coğrafya ile jeopolitik kitapları da bu bölge için 
merkezî coğrafya kavramında ısrar etmişlerdir. Bu doğrultuda özellikle askerî 
güvenlik ile değerlendirmelerde bu merkezî coğrafyaya eski deyimi ile 
“Kalpgah” adı verilmiştir. Dünya egemenliği için bu bölgenin yönetimi önem 
taşımış ve küresel hegemonya altında koşan bütün güçler ve büyük devletler bu 
bölgeye yönelen saldırı ve işgal hareketlerine kalkışmışlardır.  

Dünya tarihine bakıldığında, Asya’da kurulan büyük devletlerin Dünya 
İmparatorluğu’na yöneldiklerinde Mezopotamya ve Bağdat’ı işgal ettikleri 
görülmektedir. Avrupa merkezli büyük devletler ise gerek Roma İmparatorluğu 
gerekse Bizans döneminde ve sonraki Hristiyan egemenliği döneminde ondan 
fazla saldırıyı bu bölgeye yöneltmişlerdir. Haçlı seferleri merkezî coğrafyanın 
dinsel açıdan kutsal yörelerini ele geçirmeyi hedeflemiştir. Asya güçleri ile 
Avrupa güçleri tarihin her döneminde merkezî coğrafyanın bütün alanlarına 
egemen olabilmek için girişimlerde bulunmuşlardır. Asya güçlerine karşı 
Avrupa güçleri Hristiyanlığı din gücü olarak kullanmış, Yahudiler ise Hristiyan 
Avrupayı devredışı bırakabilmek üzere, ikibin yıllık ayrılıktan sonra tekrar 
kutsal toprakları ele geçirebilmek üzere batı gücü olarak Avrupa’yı değil, ama 
daha uzak bir Batı gücü olarak Amerika’yı resmen kullanmıştır. İngiliz 
İmaratorluğu döneminde bu bölgeye gelerek yerleşen Yahudiler, I. Dünya 
Savaşı sonrasında Amerika Birleşik Devletlerinin desteği ile kendi ırk ve din 
devletlerini kurabilmişlerdir.  

Merkezî coğrafya, tarihinin her döneminde dünyanın geçirdiği evrelerde her 
zaman için önde gelen bir konuma sahip olmuştur. Bu çerçevede ya Asya ve 
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Avrupa gibi yakın kıtalardaki büyük güçler bu bölgeye egemen olmak istemiş 
ya da bu bölgenin bütün alanlarını kendi sınırları içine alan bir merkezî dünya 
devleti kurulmuştur. Mezopotamya dönemindeki devletler çok yaygın bir 
merkezî güç olamamıştır ama daha sonraki dönemde ortaya çıkan Büyük 
İskender, Pers, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu gibi büyük 
devletler dünyanın merkezî gücü gibi hareket etmişlerdir. Merkezî coğrafyayı 
ele geçiren bu gibi devletler bütün dünya kıtalarını kendi denetimleri altına 
almak istemişler ama bu yüzden girdikleri uzun süreli savaşlar sonucunda 
dağılıp gitme tehlikesi ile baş başa kalmışlardır. Anadolu ve Arap yarımadası 
merkezî coğrafyanın ana hattı olarak her zaman bir jeopolitik üstünlüğe sahip 
olmuş, Balkanlar ve Kafkaslar gibi alanlarda bu alanda tamamlayıcı yöreler 
olarak önem taşımışlardır.  

Selçuklu ve Osmanlı İmparatorlukları Asya’dan gelerek merkezî alanda 
büyük devlete sahip olurken Roma ve Bizans İmparatorlukları ise birer Avrupa 
gücü olarak gene aynı merkezde hegemonya ardında koşmuşlardır. Her 
hegemon güç bu coğrafyada istediği gibi at koşturmuş ve kendine bağlı bir 
siyasal düzen oluşturmuştur. Kurulan merkezî devlet düzenlerinin temelinde 
ciddi bir siyasal ve hukuki yapılanma görülmektedir. Dünyanın merkezî alanına 
egemen olabilmek ve bu alandan hareket ederek daha geniş alanlara yayılmak 
ya da diğer kıtalarda etkili olabilmek, kurulmuş olan merkezî devlet 
yapılanmasının gücü sayesinde mümkün olabilmiştir. Başkentin konumu, büyük 
bir merkez olarak düzenlenmesi, devletin merkezî alanının güçlü bir koruma 
sistemi içine alınması kıtalararası güç ve benzeri nüfus hareketlerine karşı ülke 
ve devleti ayakta tutabilecek örgütlenme gibi yaşamsal konular, merkezî 
alandaki devlet yapıları açısından her zaman için önde gelen sorunlar ve konular 
olmuştur. Bu sorunlara çözüm getiren bölgenin jeopolitik konumunu dikkate 
alarak, buna uygun devlet yapılanmalarına giden merkezî devletler uzun süreli 
ayakta kalabilmişlerdir. Her türlü saldırıya karşı önlem alabilen büyük siyasi 
güçlerin merkezî coğrafyada hegemonya arayan yaklaşımlarına karşı 
direnebilen merkezî devletler yüzyıllarca dünyanın ortasında bağımsız ve 
egemen bir güç olarak ayakta kalabilmişlerdir. Bu nedenle, üç kıtanın kesiştiği 
merkezî coğrafyada devlet olabilmek ve uzun süreli ayakta kalabilmek için 
kesinlikle güçlü bir orduya ve askerî güce sahip olmak zorunluluğu 
bulunmaktadır. Dünya tarihinin ortaya koymuş olduğu bu gerçeği dikkate 
almadan, merkez alanda devlet olarak ayakta kalınamaz. Tarihin getirmiş 
olduğu bu dersi bölge devletlerinin iyi bilmeleri gerekmektedir. Bu gerçeğe 
göre örgütlenmeler güçlendirilerek sürdürülmelidir.  

 Avrupa merkezli sömürgecilik bütün dünya kıtalarını egemenliği altına 
aldığında, dünyanın merkezî coğradyasında Osmanlı İmparatorluğu hüküm 
sürüyordu. Rus imparatorluğunun yıkılması, yerine kurulmuş olan Bizans 
imparatorluğunun çökmesi üzerine, merkezî alanda meydana gelen siyasal 
boşluk zaman içinde kuzeyden ve doğudan gelen Türk boyları ile doldurulmaya 
çalışılmıştır. Beşinci yüzyıldan sonra Roma İmparatorluğunun çökmesiyle 
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meydana gelen siyasal boşluk, Türklerin İstanbul’u fethetmesine kadar Bizans 
devleti ile doldurulmaya çalışılmıştır. Bugünkü Rusya topraklarında kurulmuş 
olan Büyük Türk İmparatorluğu olan Hazar Devleti’nin onuncu yüzyılda 
yıkılması üzerine, kuzeydeki Türk boyları güneye doğru inmeye başlamışlar ve 
bu doğrultuda Selçuklu Devleti’nin kurulmasına giden yol açılmıştır. Onuncu 
yüzyılın sonlarına doğru kurulan Selçuklu İmparatorluğu Horasan merkezli bir 
büyük Türk gücü olarak tarih sahnesine çıkmıştır ve bütün Ön Asya’yı 
yönetmeye çalışmıştır. Ne var ki, birçok merkezî alanı işgal etmesine ve 
kendisine bağlamasına rağmen, bir türlü İstanbul’u ele geçiremediği için uzun 
süreli bir devlet olarak Ön Asya’daki hegemonyasını koruyamamış ve merkezî 
coğrafyada yeniden bir siyasal boşluk ortaya çıkmıştır.  

Selçukluların yıkılmasından sonra Anadolu’da kurulmuş olan beyliklerden 
Osmanlı Beyliği önce Devlet olmuş ve daha sonrada İmparatorluk hâline 
gelerek merkezî coğrafyanın tek hâkimi konumuna gelmiştir. İstanbul’un fethi 
ile Osmanlılar dünyanın merkezî devleti hâline gelmişler ve merkezî alanın 
bütün yörelerini İstanbul merkezli bir cihan imparatorluğunun sınırları içine 
almışlardır. Hızla Anadolu ve Balkanlarda yayılan Osmanlı Devleti batıda ve 
Bosna’dan doğuda Kafkasya’ya kuzeyde Kırım’dan güneyde kızıldenize kadar 
merkezî coğrafyanın bütün alanlarını sınırları içine katmış ve daha sonra da 
Kuzay Afrikada yayılarak Habeşistan ve Somali bölgelerini de dünyanın 
merkezî devletine bağlamışlardır. İstanbul’un başkent olduğu Türk egemenliği 
merkezî bir devlet gücüne dönüşmüş, zaman içerisinde çok güçlü bir siyasal 
yapılanma ile merkez ve taşra ilişkileri kalıcı bir düzene kavuşturulmuştur. 
Başkentteki merkezî güç ve otorite sağlam olduğu sürece devletin bütün 
topraklarındaki eyaletler merkeze bağımlı olarak varlıklarını sürdürmüşler, 
merkezdeki güç aksayınca Osmanlıya bağlı olan çeşitli ülkelerde isyanlar ve 
ayaklanmalar ortaya çıkmıştır. İmparatorluk sınırları genişledikçe, bütün 
bölgeleri yönetmek giderek zorlaşmış ve başkentteki otorite güçlü olduğu 
sürece Osmanlı orduları ülkenin her yönüne yetişebilmiştir. Belgrad seferini 
yapan Osmanlı ordusu döner dönmez Bağdat seferine kalkabilmiş ve böylece 
Balkanlarla Orta Doğu aynı devletin sınırları içerisinde beraberce 
varolabilmiştir. Osmanlı İmparatorluğu, merkezî alandaki dünya devleti olarak 
bir anlamda Devleti Ali yani büyük devlet olarak varlığını koruyabilmiştir.  

Dünya’nın merkezinde ya büyük bir dünya devleti kurulmakta, ya da dünya 
egemenliğine soyunan büyük güç veya imparatorluk devleti kilometrelerce 
uzaktan gelerek bu merkezî coğrafyayı işgal etmeye yönelmektedir. Tarihin 
belirli dönemlerinde Asyalı ve Avrupalı güçlerin bu doğrultudaki girişiminin 
benzerini günümüzde Amerika Birleşik Devletleri yapmaktadır. Onbin 
kilometre öteden okyanusları aşarak, dünyanın merkezî alanına gelen Amerikan 
emperyalizmi Arap yarım adasının ortasındaki orta boy büyüklükteki bir Arap 
devleti olan Irak’ı yıktıktan sonra, etrafına bakmakta ve gelecekte İran, Suriye, 
Türkiye, Ürdün, Lübnan ve Mısır gibi bölge devletlerini işgal ederek ya da 
saldırı sonucunda bölerek oluşturacağı küçük eyaletciklerle, kendisinin 
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denetiminde bir merkezî alan konfedarasyonu arayışı içerisindedir. Anakara 
olan Asya-Avrupa-Afrika üçgeni dışında kalan bir kıtadan bütün dünyayı 
yönetmek son derece zor olduğu ve özellikle dünyanın en büyük karası olan 
Asya’da üç büyük dünya devi ülke konumunda Rusya, Çin ve Hindistan 
varolduğu için, Amerikan kıtasından bütün dünyaya egemen olmakta Amerika 
Birleşik Devletleri her geçen gün daha da fazla zorlanmaktadır. Çin, Rusya ve 
Hindistan gibi geleceğin super güçleri olmaya aday olan dev ülkeler dünya 
piyasalarına açıldıkça, batının ve özellikle Amerika Birleşik Devletlerinin 
dünyayı ekonomiyle yönlendirme planları ve girişimleri, devre dışı kalmaktadır. 
Soğuk savaşı kazanarak Sovyetler Birliği’ni çökerten ABD, burada kaynaklanan 
gücünü dahada artırarak bu kez bütün dünyayı egemenliği altında birleştirmek 
için bir küresel imparatorluğun peşinde koşmakta ve bu nedenle de dünyanın 
merkezî coğrafyasını işgal etmektedir.  

 11 Eylül saldırılarıyla kendi kendini vuran ABD, dünya kamuoyuna 
yansıttığı mağduriyet durumundan yararlanarak, Çin sınırındaki Afganistan’a 
saldırmış ve gelecekteki en büyük rakibi olan Çin’in Doğu Türkistan üzerinde 
Avrasya bölgesine yönelik muhtemel bir saldırısının önünü kesmiştir. Irak’a 
saldırı ise hem dünyanın merkezî coğrafyasına yönelik işgalin başlangıcı hemde 
siyonist İsrail’in bulunduğu bölgede daha güvenlikli bir konuma gelebilmesini 
sağlamaya yöneliktir. Merkezî coğrafyanın en küçük ülkesi olan İsrail’in büyük 
İsrail planını gerçekleştirebilmek üzere tüm bölge ülkelerine yönelik saldırı ve 
işgal planı, ilk olarak Irak’a yönelik olarak gerçekleştirilmiş ve gelinen bu 
noktada ikinci adım olarak muhtemel bir İran ya da Suriye saldırısı 
gerçekleştirilmek istenmektedir. Böylece dünya’nın merkezî alanına Asya ve 
Avrupa güçlerinin girmesi önlenerek, Atlantik güçleri aracılığı ile iki bin yıl 
önceki Yahudi egemenliğine dayanan bir merkezî fedarasyon kurulmağa 
çalışılmaktadır. Tarihte olduğu gibi Asya ya da Avrupa güçlerinin merkezî 
coğrafyayı işgal ederek kendi denetimleri altına almalarının önlenmesi, ABD 
hegemonyasının devamı ve bu doğrultuda bir küresel imparatorluğun 
oluşturulabilmesi açısından son derece önemli bir aşamaya gelinmiştir.  

Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılmasıyla ortaya çıkan merkezî coğrafyadaki 
otorite boşluğu alanı, Soğuk Savaş dönemindeki Sovyetler Birliği ve Nato 
arasındaki bir dehşet dengesi ile doldurulmaya çalışılmıştır. Bu sönemde 
Sovyetlerin Irak’a bir asgarî darbe ile girmesi üzerine, ABD liderliğindeki batı 
bloku da bir Nato darbesi ile Türkiye’yi kendi kontrollerı altına alınmıştır. 
Sovyetlerin Irak sonrasında Suriye ve Kıbrıs’a girme denemelerini batı bloku 
Türkiye’nin Kıbrıs çıkartması ile önlemeye çalışmıştır. Sovyetler buna rağmen 
Akdeniz’in en güçlü komünist partisini Kıbrıst’ta kurdurarak bu parti ile bütün 
Orta Doğu’da etkilerini artırmak istemişlerdir. Türkiye’nin Kıbrısa askerî güç 
çıkartması ile Nato Kıbrıs üzerindeki Sovyet etkisini önlemiş ve Orta Doğu’da 
Soğuk Savaş yıllarında batı hegemonyasının sürmesi sağlanmıştır. Sovyetler 
Birliği varken merkez alanda soğuk savaş dengesi korunmuş, bloklar arası silah 
ve dehşet dengesi ile Orta Doğuda yeni yapılanma önlenmiştir. I. Dünya Savaşı 
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sonrasında ABD destekli kurulan İsrail, yoluna devam ederek bütün Filistin’i 
işgale çalıştığı zaman bölgedeki Arap devletleriyle savaşmak zorunda kalmıştır. 
Küreselleşme dönemi başlayana kadar her on senede bir Arap-İsrail savaşı 
çıkmış ve Orta Doğu sürekli bir savaş hâli yaşamıştır. Iki bin yıl sonra kurulan 
Yahudi devletine karşı çıkan Arap ülkeleri, her fırsatta İsrail’e karşı 
savaşmışlar, İsrail de onların gücünü kırmak üzere ABD’yi, güçlü lobileri 
aracılığı ile Arap ve İslam dünyasına karşı kullanmıştır.  

Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılması üzerine merkezî coğrafyaya giren iki 
Batılı emperyalist olarak İngiltere ve Fransa, Orta Doğu ülkelerini kendi 
sömürgelerine dönüştürmüşlerdir. Aynı şeyi Anadolu Yarımadası’nda yapmaya 
kalkışınca Türk milletinin direnişi ile karşı karşıya kalmışlar ve sonunda savaşı 
kaybederek, Sevr yerine Lozan Antlaşması’nı imzalamak zorunda kalmışlardır. 
Lozan’ı istemeden imzalamak zorunda kalan batılı emperyalistler, Sovyetler 
Birliği dağıldıktan sonra yeniden merkezî alan üzerinde yeni sömürgeci 
girişimlere kalkışmışlardır. Sovyetler Birliği gibi bir büyük kutup merkezinin 
dağılması, Batılı emperyalistleri cesaretlendirmiş ve yeniden eskisi gibi 
sömürgeciliğe kalkışmak istemişler, bu doğrultuda bölge ülkeleri üzerindeki 
baskılarını artırmışlardır. İngiltere ve Fransa eski sömürgelerine geri dönmeye 
çalışırken, bölgenin en genç devleti olan İsrail çok güçlü lobileri aracılığı 
dünyanın en büyük sömürgecisi olan Amerika Birleşik Devletlerini dünyanın 
merkezî alanına yönlendrimiştir. İsrail’in güvenliği, dünya petrol rezervlerinin 
çoğunluğunun bu bölgede bulunmaları gibi eski gerekçelere bir de küresel 
imparatorluk kurma hedefi eklenince ABD emperyalizmi kendisini merkezî 
coğrafyada askerî işgal gücü olarak bulmuştur.  

Dünyanın merkezindeki bugünkü haritayı I. Dünya Savaşı’nın galipleri olan 
İngiltere ve Fransa çizmiştir. Bugün ise, I. Dünya Savaşı’nın galibi Amerika 
bütün dünyaya egemen olmaya çalışırken bu haritayı beğenmemektedir. 
ABD’nin en güçlü lobisi olan Yahudi kuruluşları ise İsraili büyütebilmek üzere 
bu haritanın değişmesini istemektedirler. İsrail ve ABD, merkezî coğrafyada 
İsrail’den büyük olan bütün devletlerin üçe ya da beşe bölünmelerini ve böylece 
İsrail’in bölgesinin en büyük gücü hâline gelmesine çalışmaktadırlar. Bu 
doğrultuda, Osmanlı İmparatorluğu’nu yok eden Balkanizasyon sürecini 
Anadolu üzerinden bütün Orta Doğu ve Kafkaslara taşımak istemektedirler. 
Amerkan askerî dergilerinde Türkiye, İran, Suriye, Suudi Arabistan, Mısır ve 
Irak’ı üçe ya da beşe bölen haritalar resmen yayınlanarak bütün kamuoyuna bu 
planlar dolaylı olarak yansıtılmaktadır. ABD, kendi kontrolündeki dünya 
imparatorluğunu merkezî coğrafyaya yerleşerek, İstanbul’u Avrasya başkenti 
yaparak kurmaya çaba göstermekte, siyonizm ise ikibin yıl sonra bölgeye dönen 
Yahudilerin devletini merkezin en güçlü devleti hâline getirerek Siyon tepesi 
kenarındaki Kudüs’ü dünyanın başkenti yapan siyonist plan ile dünyaya egemen 
olmak istemektedir. Rusya’nın Kafkaslardan güneye inmesine, Çin’in Orta 
Asya’dan Orta Doğu’ya açılmasına, Hindistan’ın Basra Körfezi’nden Orta 
Doğuya hâkim olmasına, Arapların ya da Müslümanların birleşerek yeni bir 
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imparatorluk kurmalarına izin vermemek üzere Balkanizasyonun merkezî 
coğrafyaya yayılması yolu ile oluşacak parçalı yapılardan bir merkezî 
konfederasyon ABD ve İsrail denetiminde oluşturulmak istenmektedir.  

ABD saldırısı ile girilmiş olan yeni dönemde, ya Balkanizasyon bütün 
merkezî coğrafyayı parçalayacak ya da merkezdeki devletler bir araya gelerek 
varolan hukuki ve siyasi yapılarını koruyacaklardır. Irak sonrasında İran ya da 
Suriye’ye yönelebilecek bir saldırı bütün bölgeyi uzun süreli savaş ve kaosa 
sürükleyebileceği için, bir an önce bölge ülkelerinin bir araya gelerek ciddi bir 
dayanışma içinde merkezî bir güvenlik örgütü kurmaları acilen gerekmektedir. 
Sadabat Paktı, Bağdat Paktı, Cento, RCD, ECO gibi merkezî coğrafya örgütleri 
bu konuda olumlu emsaller olarak yol göstermektedir. Türkiye, İran, ve Suriye, 
Irak’a komşu ülkeler olarak başlattıkları barışçı girişimi geliştirerek, bölgesel 
bir güvenlik örgütü için somut adımlar atabilirler ve böylece Irak savaşının 
bölgeye yayılmasını önleyebilirler. Daha sonraki aşamada da tıpkı Avrupa 
ülkeleri gibi merkezî coğrafya ülkeleri bir araya gelerek emperyalizme ve 
saldırılara karşı bir Merkezî Devletler Birliği kurma yoluna gidebilirler. Avrupa 
Birliği deneyimi somut bir örnek olarak merkezî coğrafyada yeniden yapılanma 
için bölge ülkelerine yön göstermektedir.  

Merkez ülkeleri bölgedeki otorite boşluğunu kendileri böylesine bir birlikle 
doldurmazlarsa, tarih boyunca kaşılaşılan dış saldırı ve işgal girişimlerine 
gelecekte de maruz kalabileceklerdir. Merkez ülkeleri dış tahriklerle Irak’ı 
paylaşmak için savaşmayacaklar ama komşularının yeniden devlet olabilmesi 
için iş birliği yapacaklardır. Merkezî coğrafyada yeniden yapılanma savaşarak 
değil, ama dayanışma ve yardımlaşma ile sağlanabilecektir .  
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İZMİR LİMANI TİCARETİNDE AMERİKA BİRLEŞİK 
DEVLETLERİ’NİN YERİ VE ÖNEMİ 

       ÇOLAK, Filiz 
 TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

Türk-Amerikan Münasebetlerinin Kuruluş Devresine Genel Bir Bakış 

Amerika Birleşik Devletleri, bağımsızlığını ilanının ertesi yılında, 1784’ten 
itibaren, ticari açıdan Osmanlı Devleti ile ilgilenmeye başlamıştır. Bu konuda, 
Osmanlı Devleti’nin değil, fakat esas itibarıyla Birleşik Devletlerin çok daha 
fazla çaba harcadığına şüphe yoktur. Amerikan Kongresi’nin, 7 Mayıs 1784’te 
Benjamin Franklin, Thomas Jefferson ve John Adams’ı, ticaret ve dostluk 
antlaşmaları yapmak üzere görevlendirdiği ülkeler arasında Osmanlı Devleti de 
vardı. Bu da Amerikan tüccarlarını yakalayan veya taciz eden Cezayir 
Korsanlarının Osmanlı Padişahlarını tabii olarak kabul etmesinden ileri 
geliyordu. Zira Amerika’nın İngiltere ile barış antlaşması imzalamasından 
sonra, Amerikan gemileri, Akdeniz’de artık İngiliz bayrağının himayesinden 
mahrum kalmışlardı. Ancak sonradan Adams ve Jefferson Babıali ile anlaşma 
yapmak fikrinden vazgeçtiler.  

Osmanlı Devleti ile bir dostluk antlaşması yapmak üzere ikinci teşebbüs, 
Amerika’nın Londra ortaelçisi Rufus King’den geldi. Osmanlı Devleti ile bir 
dostluk ve ticaret antlaşmasının, Amerika’ya birtakım faydalar sağlayacağına 
King’i ikna edenler, 1799 Haziranı başlarında, Londra’daki Osmanlı meslektaşı 
İsmail Ferruh Efendi’yi ziyaret etmesini sağlamışlardır. Bu ziyarette King, 
Hükûmeti’nin Osmanlı Devleti ile dostluk ilişkileri kurmak istediğini bildirmiş 
ve bu maksatla İstanbul’a elçi göndermeyi teklif etmiştir (Dr. Orhan Köprülü, 
“Tarihte Türk-Amerikan Münasebetleri”, Belleten, Cilt: LI, Ağustos 1987, 
Sayı: 200, s. 927-945). Ancak bu teşebbüs sonuçsuz kalmıştır. Çünkü, 1798 
Temmuzunda Fransa’nın Mısır’a asker çıkarması üzerine, 1799 Ocak ayında 
Osmanlı Devleti İngiltere ile ittifak antlaşması imzalamıştı. Bu durumda 
Padişah bir ayaklanma sonunda İngiltere’den ayrılmış olan ABD ile dostluk 
antlaşması kurmayı uygun görmedi (Prof. Dr. Ercüment Kuran, “XIX. Yüzyılda 
Osmanlı Türklerinin Amerika’yı Tanıması”, 500. Yılında Amerika, Yayına 
Hazırlayan: Recep Ertürk-Hayati Tüfekçioğlu, İstanbul 1994, 39-44).   

ABD’nin Osmanlı Devleti ile ilişkileri, bu resmi girişimlerin dışında, gayri 
resmi olarak daha erken tarihlerde başlamıştır. Gemi teknolojisindeki 
gelişmelerin de katkısı ile Amerikan tüccarı deniz aşırı ülkeler arasında ticaret 
yapmaya başlamışlardır. İşte bu çerçevede Amerikalı tüccarların Türklerle ilk 
teması, zahiren de olsa Osmanlı idaresine bağlı Kuzey Afrika Beylikleri’nde 
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vuku bulmuştur. ABD, Cezayir’le 1795’te, Trablus ile 1796’da ve Tunus ile 
1797’de “Dostluk ve Barış” Antlaşması imzalamıştı (Nuri Doğan, Cumhuriyet 
Öncesi Türk Amerikan Ticaret Antlaşmaları, İstanbul, 1996, s. 17-18). Bu 
antlaşmalarla birlikte Amerikalı tüccarlar Akdeniz’de serbest dolaşmak için 
Ocaklar’a yıllık bir vergi, ayrıca mühimmat ve kıymetli hediyeler de vermek 
mecburiyetinde idiler (Doç. Dr. Mine Erol, Osmanlı İmparatorluğu’nun 
Amerika Birleşik Devletleri ile Yaptığı Ticaret Antlaşmaları, Konya, basım 
yılı yok, s. 9). 1800 yazında söz konusu vergiyi Cezayir’e getiren Amerikalı 
Kaptan William Bainbridge Dayı Mustafa Paşa’nın Padişah’a sunduğu 
hediyeleri İstanbul’a götürmeye zorlanmış, o da bu görevi mecburen kabul 
etmiştir (Prof. Dr. Ercüment Kuran, agm, s. 39-40). Bainbridge komutasındaki 
“George Washington” adlı gemi Akdeniz’e giren ilk Amerikan harp gemisi 
olmuş ve 9 Kasım 1800’de İstanbul Limanı’na girmiştir. 7 hafta İstanbul’da 
kalan Albay Bainbridge ve mürettebatı 30 Aralık 1800’de şehirden 
ayrılmıştır(Dr. Orhan Köprülü, agm, s. 929).  

1820 yılı sonlarında Amerika, Luther Bradish’i İstanbul’a gönderdi. Onun 
dostluk antlaşması imzalaması hususunda Babıali’ye sunduğu teklif, II. 
Mahmut’un iradesi üzerine, Bab-ı Fetva’da toplanan Meclis’te görüşüldü. 
Reisülküttab’ın hazırladığı lahiya okunduktan sonra, Meclis’e katılanlar 
düşüncelerini söylediler. Sonuçta ABD ile anlaşma yapılmasında Osmanlı 
Devleti’nin menfaati olmadığı kararına varıldı. Bu kararın alınmasında yine 
İngiltere’yi gücendirmemek düşüncesi ağırlık taşımaktadır (Prof. Dr. Ercüment 
Kuran, agm, s. 40 ; Prof. Dr. Akdes Nimet Kurat, “Türkiye İle Amerika Birleşik 
Devletleri Arasındaki Münasebetlere Ait Arşiv Vesikaları”, A.Ü. Tarih 
Araştırmaları Dergisi, Cilt: V, Sayı: 8-9, Ankara 1967, s. 292).  

 1820’li yılların sonunda ABD yönetimi yeni bir girişimde daha bulundu. 
Cumhurbaşkanı Andrew Jackson, Osmanlı Devleti ile resmî ilişkilerin 
kurulabilmesi için Akdeniz Filosu Komutanı James Biddle, Charles Rhind ve 
David Offley’i Osmanlı Devleti ile bir dostluk ve ticaret antlaşması yapmaları 
için 12 Eylül 1829’da görevlendirdi (Doç. Dr. Mine Erol, age, s. 12). 
Görüşmeler 8 Şubat 1830’da İstanbul’da başladı. Bu kez zamanlama çok 
uygundu. Çünkü Yunan ayaklanması sırasında Osmanlı Devleti bütün 
Avrupa’yı karşısında bulmuş ve özellikle 27 Ekim 1827’de Navarin’de Osmanlı 
donanması ortak Avrupa donanması tarafından tahrip edilmiş ve yakılmıştı. Bu 
gelişme, Osmanlı Devleti’ni bir yandan Avrupa dışında bir müttefik aramaya 
sevk ederken, diğer yandan da kaybettiği donanmasını yeniden ve hızla ve bir 
dış yardımla inşa zarureti ile karşı karşıya bırakmıştı. Bu nedenle 45 yıldır 
kendisiyle bağlantı kurmaya çalışan Amerika’nın girişimlerine bu kez cevap 
vererek, Amerika ile 7 Mayıs 1830’da “Seyri Sefain ve İcrayı Ticarete Dair” bir 
“Muahede-i Hümayun” imzalamıştır (Prof. Dr. Fahir Armaoğlu, Belgelerle 
Türk-Amerikan Münasebetleri (Açıklamalı), Ankara, 1991, s. 1: 
Antlaşma’nın Türkçe ve İngilizce metinlerini de bu eserde görmek mümkündür. 
s. 3-13: Prof. Dr. Akdes Nimet Kurat, agm, s. 288).  
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Dokuz maddeden oluşan bu antlaşma ile ABD’ye ilk defa en imtiyazlı 
Devletlere tanınan haklar tanınmış oluyordu. Amerikalı tüccarları Osmanlı 
Devleti’ne geldiği zaman en imtiyazlı Devletler kadar mal ve gümrük vergisi 
ödeyecekti. Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti’ne de aynı haklar tanınmış 
oluyordu.  

Bu antlaşmanın ikinci maddesi ile Amerikalılar Osmanlı Devleti’nin 
herhangi bir bölgesinde ticaret merkezleri kurma ve oralara konsolos ve 
başkonsolos atama hakkını elde etmiş oluyordu. Osmanlı Devleti’ne de aynı 
haklar tanınmıştı.  

Antlaşmanın üçüncü maddesi ile Amerikalılara dinine ve milliyetine 
bakılmaksızın herhangi bir şahsı simsar olarak kullanma hakkı tanınıyordu. 
Amerika tüccar gemilerine geliş gidişlerinde gümrük memurları tarafından 
Osmanlı Devleti’nin gemilerine yapılan yoklama kadar yoklama yapılmasını 
sağlamıştı.  

Dördüncü madde ile Amerikalılara Kapitülasyon haklarından faydalanma 
imkânı sağlanmaktadır.  

Beşinci madde ile Osmanlı Devleti’nin çıkarları da düşünülmüş ve Osmanlı 
reayasının gemilerine Amerikan bayrağı çekerek Amerika’ya tanınan haklardan 
faydalanması olanağı kaldırılmıştır.  

Altıncı maddeye göre Osmanlı gemileri ile Amerikan gemileri birbirlerine 
rastladıklarında denizcilik usulüne göre birbirlerini selamlayacaklardı.  

Yedinci madde ile Amerikan tüccar gemilerine boğazlardan geçerken en 
imtiyazlı Devletlere tanınan geçiş hakkı Amerika’ya da tanınmaktadır.  

Sekizinci madde, her iki tarafın tüccar gemilerinin sahip ve kaptanlarına 
harp malzemeleri yükleme husussunda zor kullanmayacağı teminatını 
vermektedir.  

Dokuzuncu ve son maddede, taraflardan birinin tüccar gemileri kazaya 
uğrarsa kurtarılan tayfa ve eşyaların en yakın Amerikan konsolosluğuna teslim 
edileceği belirtilmektedir (Doç. Dr. Mine Erol, age, s. 14-16).  

Bunların yanı sıra antlaşmanın birde ayrı ve gizli maddesi bulunmaktaydı. 
Bu maddeyle Amerikan kerestesinin bol ve sağlam olması ve inşaat 
masraflarının ucuzluğunu göz önünde bulunduran Osmanlı Devleti’nin, 
ABD’ye savaş gemileri inşa ettirmek istemesi hâlinde, İstanbul’daki Amerikan 
temsilcisinin, istenilen cins ve ebattaki geminin fiyat ve inşa süresini Babıali’ye 
bildirmesi, bunun uygun bulunması hâlinde tarafların görevlendirdikleri kişiler 
arasında sözleşme yapılarak gemilerin zamanında teslim edilmesi üzerine 
mutabakata varılmaktaydı.  

ABD Anayasası’na göre antlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için Senatoda 
kabul edilmesi gerekiyordu. ABD Senatosu, antlaşmayı ayrı ve gizli maddeyi 
reddederek kabul etti. Başkan Jackson’da 2 Şubat 1831’de bu hâliyle antlaşmayı 
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onayladı. Gizli maddenin Senato tarafından reddedilmiş olması, Babıali’de 
memnuniyetsizliğe yol açtı. Çünkü, 1827’de Navarin’de tüm donanmasını 
yitiren Osmanlı Devleti, ABD’ye sağladığı ayrıcalıklar karşılığında, bu ülkeden 
kolaylıkla savaş gemileri satın almak istemekteydi. Bu memnuniyetsizliği 
ortadan kaldırmak isteyen ABD Başkanı, II. Mahmut’a bir mektup yollayarak 
ABD Anayasası’na göre, Senato’nun onayı olmaksızın, kendisinin bu maddenin 
onaylanmasından tamamıyla men edilmiş olduğunu ve padişahın bu durumu 
anlayışla karşılayacağını ümit ettiğini bildiriyordu.  

Bu arada ABD’nin en ünlü gemi mühendislerinden Henry Eckford, kendi 
yaptığı bir savaş gemisini Osmanlı Devleti’ne satması için İstanbul’a gönderildi. 
Bunu, ABD Başkanı’nın Senato’nun gizli maddeyi reddetmiş olmasına rağmen 
attığı olumlu bir adım olarak değerlendiren II. Mahmut, 1831 Ekiminde 
antlaşmayı onayladı. Onaylanmış metinlerin teatisi, 5 Ekim 1831’de ABD’nin 
İstanbul’a maslahatgüzar olarak atadığı David Porter ile Reis Efendi arasında 
gerçekleşti (Çağrı Erhan, agm, s. 237).  

1830’da, Türk-Amerikan antlaşmasının imzalandığı yıl, Amerika’nın 
Osmanlı Devleti’ne ihracatı 74.263 $ olup, başlıca kalemlerde yünlü eşya, rom, 
işlenmiş tütün, barut, zahire ve mum bulunmaktadır. Aynı yıl Amerika’nın 
Türkiye’den ithal ettiği mallar ise 417. 392 $ olup, bu mallar önem sırasıyla 
afyon, meyve (üzüm-incir), fındık, gümüş, işlenmemiş yün, deri, şarap ve eski 
bakırdı (Prof. Dr. Leland James Gordon, American Relations with Türkiye 
1830-1930, Philadelphia, 1932, s. 43). Antlaşma’nın imzalanmasından sonra ise 
ticaret hacminde yavaş yavaş başlayan gelişme, 1850 sonrasında hız 
kazanmıştır. Hatta ABD’nin Türkiye’den ithalatı daima ihracatından fazla 
gerçekleşirken 1855 ve 1856 yıllarında, ilk kez ihracatı ithalatından fazla 
olmuştur. Ancak sonraki yıllarda durum tekrar eski seyrine dönmüştür. 

1862 Antlaşmasına kadar ABD’nin Osmanlı Devleti’nden ithalat ve 
ihracatı şöyledir:  

Sene ABD’nin Osm. Dev.ne İhracatı ABD’nin Osm. Dev.nden İthâlâtı  

1831  38.503 $  521.598 $ 

1835  63.202   387.553 

1840 119.745  563.476 

1845 115.553  781.517 

1850 204.397  801.023 

1855 794.259  790.889 

1860 783.081 1.379.860 

Kaynak: Prof. Dr. Leland J. Gordon, age, s. 46-47. 
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1862’de Osmanlı Devleti ile Amerika arasında yeni bir dostluk ve ticaret 
antlaşması daha imzalandı. Bunun sebebi ise diğer devletlere 1861’de 
kapitülasyonlara ek olarak bazı ticari imtiyazlar verilmişti. 1862 antlaşmasıyla 
Amerika’da bu ek imtiyazlardan elde etme hakkına kavuşmuş oluyordu.  

Burada eski antlaşmanın 1. maddesi olan “en imtiyazlı millet muamelesi” 
aynen bırakılıyordu. 1839’dan beri % 8 olarak geçerli olan ihraç gümrüğü 
resminin, tedricen % 1’e kadar indirileceği, ithal gümrüğü resminin ise % 1 
olarak kalacağı belirtiliyordu. Yine bu antlaşma, Osmanlı Devleti’nin silah ve 
cephane için koyduğu yasağı da kabul ediyordu. Amerikan tüccarı Osmanlı 
Devleti’nin herhangi bir bölgesinde herhangi bir malın alım satımını 
yapabilecek, malını bir bölgeden diğerine götürürken kendisinden mürur 
tezkeresi istenmeyecekti. Yed-i Vahid uygulaması da kaldırılmıştır (Doç. Dr. 
Mine Erol, age, s. 19-27).  

Antlaşmanın getirdiği bu kolaylıklar neticesinde Amerika Osmanlı 
Devleti’nden daha fazla mal almaya başlamıştır. 1893’te Amerika’nın aldığı 
mal ve eşya için ödediği para 5 milyon doları aşmıştır (5.777.846 $). Bu artış, 
1897’de 6.853.611 $’a ulaşarak XIX. yüzyıl’ın en yüksek değerini elde etmiştir. 
İthâlâttaki bu yükselişe karşılık Osmanlı Devleti’ne sattığı mallarda ise bir 
azalma olmuş, ancak bu azalma 1897’dan itibaren tekrar artmaya başlamıştır 
(Prof. Leland J. Gordon, age, s. 47, Tablo 2)  

Türk-Amerikan Ticaretinde İzmir Limanı’nın Rolü 

Açık denizlerin tesirinden uzak olan İzmir Limanı, Osmanlı Devleti’nin son 
yüzyılında İstanbul Limanı’nı geride bırakarak İmparatorluğun en önemli 
ihracaat limanı özelliğine sahip olmuştur. Bu özelliği ile İzmir, bir yandan 
Osmanlı ekonomisi içerisinde farklı bir konuma sahip olurken, diğer yandan 
Batı emperyalizminin Anadolu üzerindeki en önemli rekabet alanlarından birisi 
olmuştur. XIX. yüzyılda bu rekabette Avrupa Devletleri birbirleri ile kıyasıya 
bir yarış içerisindedir. Bu yarışta, 1838 tarihli Balta Limanı Antlaşması’ndan 
sonra İngiltere, belirgin bir şekilde yükselmeye başlamış ve yüzyılın ikinci 
yarısından Osmanlı Devleti’nin yıkılışına kadar ki süreçte –I. Dünya Savaşı 
yılları hariç– diğer Avrupa Devletlerine fark atarak İzmir Limanı ithalat ve 
ihracatında lider konumunda olmuştur.  

İzmir Limanı’nın Akdeniz ticaretindeki bu yükselişi Okyanusun öbür 
yakasında henüz yeni kurulan ve kendi içine dönük bir siyaset izleyen Amerika 
Birleşik Devletleri’nin de dikkatinden kaçmamıştır. Amerika’nın Osmanlı 
Devleti ile kurmaya çalıştığı ticari münasebetlerin başlangıç ve gelişme yeri      
–Kuzey Afrika Beylikleri haricinde– İzmir şehri olmuş ve İzmir Limanı, 
Amerikan gemilerinin uğrak yeri olarak Türk Amerikan ticaretinin yoğunlaştığı 
önemli bir merkez hâline gelmiştir (Akdes Nimet Kurat, Türk-Amerikan 
İlişkilerine Kısa Bir Bakış (1800-1959), Ankara, 1959, s. 8). Amerikan 
bayrağını taşıyan ilk ticaret gemisi 1797 tarihinde İzmir Limanı’na demir 
atmıştır. Gemi kaptanı İngiliz konsolosluğuna müracaat ederek himaye 
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istemiştir. Çünkü kapitülasyon hükümlerine göre, İzmir’deki İngiliz Konsolosu 
Türkiye ile antlaşması olmayan devletlere ait gemi ve tayfaların himayesini 
üzerine alma yetkisine sahipti (Nuri Doğan, age, s. 18.). Bu tarihten sonra 
Amerikan bayrağı taşıyan gemilerin İzmir Limanı’na mütemadiyen uğradıkları 
anlaşılmaktadır.  

XIX. yüzyıla girerken Amerikan Başkanı Jefferson, ortada resmî bir 
antlaşma olmamasına rağmen William Stewart’ı 1802’de İzmir’e Konsolos 
olarak tayin etmiş ve bu kararın aynı yılın 4 Mayısında Amerikan Senatosu 
tarafından onaylanması üzerine Stewart, 1803 Nisanında İzmir’e gelmiştir. Bu 
girişim Amerika’nın İzmir’e verdiği ticari ehemmiyeti göstermesi açısından 
önemlidir. İzmir’deki bu ilk gayri resmi Amerikan Konsolosu, Amerika’ya 
gönderdiği 25 Nisan 1803 tarihli raporunda, Osmanlı Devleti ile bir ticaret 
antlaşması yapılmasını tavsiye ettiği gibi İzmir’e gelişinden önceki 2 yıl 
zarfında bu limanı 3 Amerikan gemisinin ziyaret ettiğini bildirmektedir. Bu 
raporun gayesi, Amerikalı tüccarlara İzmir’de yapılacak alış-veriş imkânları 
hakkında etraflı bilgi vermek ve Amerikalıları Türkiye ile ticarete teşvik etmekti 
(Akdes Nimet Kurat, age, s. 9).  

Ancak Osmanlı Devleti’nin bu tayini tanımaması üzerine 1803 Kasımı’nda 
İzmir’den ayrılmak zorunda kalan Stewart İzmir’de oturan, Danimarka ve İsveç 
Başkonsolosluğu görevini sürdüren bir İngilizi kendi yerine vekil olarak 
bırakmış, o da bu vazifesini ölümüne kadar sürdürmüştür.  

1808’de Amerikan Hükûmeti, Baltimorelu Sloane’ı İzmir’e konsolos olarak 
gönderdi ise de, Osmanlı Hükûmeti birincisinde olduğu gibi bu kişiyi de 
konsolos olarak tanımadı. Böylelikle Amerika, Osmanlı Devleti ile ticaretini 
yine İngiliz konsolosu aracılığıyla sürdürmek zorunda kaldı. Bu aracılığı 
nedeniyle Amerika, İzmir’deki İngiliz konsolusuna 1799’dan 1811’e kadar 
65.500 dolar konsolosluk masrafı ödemiştir (Dr. Orhan Köprülü, agm, s. 929-
930).  

 İzmir’le en fazla alış-verişi olan Amerikan şehirleri Philadelphia ve 
Baltimore idi. Boston ve New York tüccarları da kısa bir süre sonra bu ticarete 
katılmışlardır. Ticaretin bilhassa kahve ve şeker üzerinde yapıldığı, Amerikan 
tütününe İzmir’de rağbet gösterilmediği, Türklerin kendi nefis tütünlerini tercih 
ettikleri bilinmektedir. Bu sıralarda Amerikalılar için en kârlı ticaret 
maddelerinden birisi afyon idi. Ancak afyon Amerikalıların kendileri için değil, 
Hindistan ve daha doğudaki limanlar arasında ticaretini yaptıkları bir meta idi. 
Hatta 1797’de İzmir’e ilk giren Amerikan gemisinin Bengal’den gelmiş olduğu 
hatırlanırsa, İzmir Limanı’nın Amerikan afyon ticaretinin gelişmesindeki 
rolünün önemi açıkça görülmüş olur.  

1810 yılına kadar Amerika ile İzmir arasında muntazam seferler 
yapılmıyordu; ticaret gemileri, belirli olmayan zamanlarda, İzmir’e uğruyorlar 
ve Amerika’ya dönmeksizin, Afrika’nın güneyinden dolaşarak Hindistan ve 
Çin’e gidiyorlar. Philadephialı bazı tüccarların teşebbüsü ile, bu defa, 1810’dan 
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itibaren Amerika ile İzmir arasında muntazam ticaret seferleri tesis edilmiş 
oldu. (Yrd. Doç. Dr. Erdal Açıkses, “Türk-Amerikan Münasebetlerinin 
Değerlendirilmesi”, Türkler, Cilt: 13, Ankara, 2002, s. 542). Philadelphia’daki 
“Woodman ve Offley” adlı ticaret şirketi İzmir ile alış-veriş yapan belli başlı bir 
müessese idi. 1811’de David Offley bu şirket tarafından İzmir’e gönderilince 
Türkiye’de ticaret yapan Amerikalıların durumunda esaslı değişikler meydana 
geldi. Bunlardan en önemlisi, Amerikan tüccarlarının İngiliz vesayet ve 
himayesinden kurtulmaları ve Türk makamlarına kendileri için ayrı bir tarife 
yaptırtmayı başarmasıdır. İzmir Türk Gümrük Dairesi ile David Offley arasında 
varılan bir antlaşma ile Amerikalı tüccarlara tatbik edilecek olan tarifenin 
esasları tespit edildi. Bu başarılarından ötürü Amerikan Hükûmeti David 
Offley’i İzmir’e Konsolos ettiyse de, Osmanlı Hükûmeti bir kez daha bu 
atamayı kabul etmedi (Akdes Nimet Kurat, age, s. 9).  

Öte yandan İzmir Limanı ile ticaret yapan Amerikalı tüccarlar, resmî 
Amerikan görevlilerinin yokluğunda, Osmanlı bürokratları ve diğer yabancı 
ülkelerin tacirleriyle aralarında doğacak sorunların halledilmesi için çalışacak 
gayri resmi bir örgütü 1811’de kurdular. Başkanlığını David Offley’in yaptığı 
Amerikan Ticaretevi, kısa sürede İzmir Limanı’na gelen Amerikalı tüccarların 
ilk uğrak yeri hâline geldi. Ticaretevi görüntüsü altındaki bu kurum, aslında 
kapısına tabela asılmamış bir konsolosluk gibi çalışıyordu. Offley, bir 
konsolosun yerine getirmesi gereken tüm işleri ifa ediyordu (Doç. Dr. H. Tahsin 
Fendoğlu, “Osmanlı-ABD Ticari İlişkileri”, Türkler, Cilt: 14, Ankara, 2002, s. 
275).  

David Offley 1816’da, İzmir’de Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa ile dostluk 
kurarak, Amerika’dan resmî bir talep olmamasına rağmen, Paşa’dan, Amerikan 
Konsolosu olarak tanınmak imtiyazını koparmıştır. Bu imtiyazdan yıllar sonra, 
ancak 1824’te David Offley resmen Amerika’nın İzmir konsolosu olarak 
Osmanlı Devleti tarafından tanınmıştır (G. Bie Ravndall, Türkiye/A 
Commercial and Industrial Handbook, Washington, 1926, s. 228).  

1823’e gelindiğinde İzmir’deki Amerikan şirketlerinin şubelerinin Sayısı 4’e 
yükselmişti. Evvelce açılan T. H. Perkins ve Woodmans & Offley 
temsilciliklerine, 1821’de Langdon & Co. ve 1823’te Styh & Co. of Baltimore 
adlı şirketlerin temsilcilikleri eklenmişti (Çağrı Erhan, “Osmanlı-ABD 
İlişkileri”, Osmanlı, Cilt: 2, Ankara, 1999, s. 236).  

XIX. Yüzyılda İzmir Limanı Ticaretinde Amerika’nın Yeri 

Amerika ile Osmanlı Devleti arasında resmî münasebetler kurulmadığı 
hâlde, İzmir vasıtasıyla yapılan Amerikan ticareti gittikçe gelişme göstermiş ve 
İzmir’de küçük bir Amerikan Kolonisi’nin meydana geldiğinden yukarıda 
bahsedilmişti. İzmir’e uğrayan ticaret gemilerinin sayısı da mütemadiyen 
artmaya başlamıştır. 1811-20 yılları arasında yılda ortalama 13 Amerikan 
gemisi İzmir Limanı’na geliyordu. Gemilerin yüklerinin değeri 1 milyon doların 
üstündeydi. Gemilerin İzmir’e getirdiği mallar arasında şeker, kahve, rom, 
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baharat, boya maddeleri, mobilya, kereste, pamuklu çarşaf gibi sanayi ürünleri, 
İzmir’den aldığı mallar arasında ise, afyon, ham ve işlenmiş ipek, yün, şarap, 
meyve (İzmir ihracatının geleneksel iki ürünü olan üzüm ve incir), gül yağı, 
sabun, eski bakır, post, zamk, tütün, meyankökü gibi hammadde kaynağı olan 
ürünler yer almaktadır (G. Bie Ravndall, age, s. 229). Bu ürünler bize, Osmanlı 
Devleti’nin ticaretindeki genel özellik olan hammadde kaynaklarını ihraç edip, 
sanayi ürünlerini ithal etmesinin Amerika ile olan ticarette de aynen 
uygulandığını göstermektedir.  

1823’te İzmir’e gelen Amerikan gemisinin adedi 17’ye yükselmiştir. Bu 
gemilerin çoğu Boston kayıtlıdır. 1830’da ise bu rakam 32’ye yükseldi. Aynı yıl 
içerisinde imzalanan Ticaret ve Dostluk Antlaşması’ndan sonra, Amerikan 
ticaret faaliyetleri ivme kazanmış ve 1832’de İzmir’e gelen Amerikan ticaret 
gemilerinin sayısı 46’ya ulaşmıştır. Aynı yıl İzmir’den Amerika’ya sevk edilen 
mallar arasında 655 sandık afyon, 4165 balya yün, 2800 adet deri ve çok 
miktarda incir ve üzüm, bakır, şarap, tuz ve ceviz vardı. Buna karşılık 
Amerika’dan İzmir’e gelen eşya arasında kahve, şeker ve rom vardı (Akdes 
Nimet Kurat, age, s. 10).  

1860 yılında İzmir Limanı’ndan Amerika’ya yapılan ihracat değeri 204.323 
₤ ki bu değer toplam İzmir Limanı ihracatının % 10.6’nı oluşturmaktadır. 
Amerika’dan gerçekleşen ithalat değeri ise 131.754 £ değerindedir. Bu miktarda 
toplam ithalatın % 5.3’tür (J. Lewis Farley, The Resources of Türkiye, 
London, 1863, s. 91).  

1872’de İzmir Limanı’na Amerikan bandıralı 8 yelkenli gelmiş, İzmir’den 
Amerika’ya ise 11 yelkenli gitmiştir (Karl von Scherzer, İzmir 1873, Çev.: 
İlhan Pınar, İzmir, 2001, s. 135).  

1870’li yıllarda, Amerika’nın İzmir Limanı’na yaptığı ihracatta görülen 
büyük artış, Osmanlı Devleti’nin Ticaret Antlaşması’nda Amerika’nın 
Türkiye’ye ateşli silahlar ve cephane satışını yasaklayan hükmü kaldırmasından 
ileri gelmektedir. Zira 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’na denk gelen devrede 
Osmanlı Hükûmeti ordusunu yeniden modern silahlarla donatmak için böyle bir 
kararı gerekli görmüştür (Dr. Orhan Köprülü, agm, s. 935).  

Amerika’nın Osmanlı Devleti’ne ateşli silahlar ve cephane satışına 
başlamasıyla artan ihracat hacmini Grafik 1’e bakıldığı zaman net bir şekilde 
görebiliriz. İzmir Limanı ihracatındaki Amerika’nın payı 1877 yılından itibaren 
belirgin bir artış göstermektedir. Bir yıl öncesinde 29.560 £ değerinde gerçekleşen 
ihracat değeri 1877’de yaklaşık 10 katı birden artarak 290.228 £ değerine 
ulaşmıştır. Önceki yıllarda İzmir Limanı ihracatında Amerika’nın payı İngiltere, 
Fransa, Avusturya, Hollanda ve Rusya’nın gerisinde kalıyorken silah ticaretinin 
başlaması ile bu pay gittikçe artmaya başlamıştır. 1868-1876 arasında ihracat 
içindeki payı % 0.4-2.4 arasında gerçekleşirken 1877’de bu pay % 6.2’ye 
çıkmıştır. Sonraki yıllarda da bu artış aşamalı bir şekilde devam etmiştir:  
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      Sene               İzm. Lim. İhracatında ABD’nin Payı (%) 

1878 5.7 

1879 7.1 

1880 12.0 

1881 11.3 

1882 9.5 

1883 12.3 

1884 10.4 

1885 13.0 

1886 12.3 

Yukarıda görülen yükseliş grafiği, sonraki yıllarda gerilemeye başlamıştır. 
Bu gerileyişte Osmanlı Devleti ile Almanya arasında başlayan yakınlaşma etkili 
olmuştur. Dış politikada başlayan Osmanlı-Alman yakınlığı ticarette de 
kendisini hissettirmeye başlamış ve Türk ordusunun modernleşmesindeki 
Alman etkisi silah ve teçhizata da yansımıştır.  

Silah ticaretindeki gerilemeye rağmen afyon ticaretindeki ABD üstünlüğü 
devam etmektedir (İzmir ticaretindeki afyonun yeri ve buradaki Amerika’nın 
payı için şu çalışmamıza bakılabilir: Filiz Çolak, “İzmir Ticaretinde Afyonun 
Yeri ve Önemi”, Osmanlı, Cilt: 3, Ankara, 1999, s. 328-532). 1889’da İzmir 
Limanı’ndan ihraç edilen 3.517 kg afyonun yarısı, % 58.6’sı, Amerika’ya 
satılmıştır (2.062 kg.). Aynı yıl bir diğer önemli ihraç ürünü ise meyanköküdür. 
207.544 kg ihraç edilen meyankökünün tamamına yakın bir kısmı, yaklaşık % 
95’i (197.537 kg.) Amerika’ya gönderilmiştir Bu yılda Amerika’ya ihraç edilen 
diğer ürünler arasında; 11.053 kg üzüm, 40.500 kg incir, 12 kg şarap, 146 kg 
tütün, 128 kg zamk, 89 kg paçavra, 26.167 kg yünlü, 1.689 kg halı ve 39.657 kg 
zımpara madeni bulunmaktadır. (Bakınız: F. Rougon, Smyrne, Situation 
Cımmerciale Et Economique, Paris, 1892, s. 265-280). İki yıl sonra da, 
1891’de, İzmir’den yapılan afyon ihracatında en büyük pay Amerika’ya aittir. 
Bu ihracat 1.873. 400 Frank değerinde gerçekleşmiştir (Vital Cuinet, La 
Turquie D’Asie Geographie Administrative, Paris, 1894, s. 431).  

İzmir Limanı ithalatındaki Amerika’nın payı ise oldukça düşük seviyede 
görülmektedir. 1868-1899 arasında İzmir Limanı ithalatındaki Amerika’nın payı 
ortalama % 2.1 seviyesindedir. Bu yıllar arasındaki en düşük payı % 0.5 olarak 
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1889’da ve en yüksek % 4.6 ile 1881’de gerçekleşmiştir (Bkz.: Grafik 2). 
Yukarıda da belirtildiği gibi ithal ürünleri arasında şeker, kahve, rom, baharat, 
boya maddeleri, mobilya, kereste, pamuklu çarşaf gibi sanayi ürünleri yer 
almaktadır.  

Osmanlı Devleti’nin Son Yıllarında İzmir Limanı Ticaretinde 
Amerika’nın Yeri 

XX. yüzyıl başlarında, yani Osmanlı Devleti’nin son yıllarındaki duruma 
baktığımız zaman XIX. yüzyıldaki görünümün aynen devam ettiğini rahatlıkla 
söyleyebiliriz. Aynı zamanda İzmir Limanı ihracatındaki ABD’nin payındaki 
XIX. yüzyıl sonlarında başlayan düşüşün statik bir devreye girdiği 
görülmektedir (Grafik 3 ve 4). Bu yıllar arasındaki İzmir Limanı ticaretinde 
ABD’nin payı şöyledir:  

Sene 

 

İzm.Lim.İthâlâtında 
ABD’nin Payı %  

İzm. Lim. İhracatında ABD’nin Payı %  

 

1900 4.9 1.5 

1901 4.8 2.4 

1902 5.6 2.1 

1903 6.3 2.1 

1904 6.4 1.3 

1905 8.5 1.0 

1906 6.0 1.3 

1907 8.5 0.8 

1908 6.7 0.6 

Kaynak: İzmir Ticaret Odası, İthâlât ve İhracat İstatistikleri, İzmir, 1316-
1324. 

Yukarıdaki verilerde de görüldüğü gibi ihracattaki en düşük oran 1901 
yılında gerçekleşirken aynı yıl ithalatta en fazla payı oluşturmaktadır. 
İhracattaki en yüksek oran 1905 ve 1907 yıllarında gerçekleşmişken, ithalattaki 
en düşük oran ise 1908 yılında sağlanmıştır.  

İzmir Limanı’nın bundan sonraki yıllara ait elimizde yukarıdakiler gibi 
düzenli istatistik verileri bulunmamaktadır. Bu neden 1909 yılından itibaren 
İzmir Limanı’ndan ABD’ye gerçekleşen ithalat ve ihracat rakamlarından yoksun 
bulunmaktayız. Bu boşluğu Osmanlı Devleti’nin ithalat ve ihracatı içerisindeki 
Amerika’nın yerini göstermekle doldurmaya çalışacağız. Burada, 1914 yılına 
kadar, Osmanlı Devleti’nin Ticaret-i Hariciye İstatistikleri, sonraki yıllar içinde 
Amerikan arşiv kaynakları kullanılarak hazırlanmış ve yukarıda da zaman 
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zaman atıfta bulunduğumuz Prof. Gordon’ın eserinde verilen ABD ile Osmanlı 
Devleti arasındaki ithalat ve ihracat verilerden yararlanılmıştır.  

1909 yılında Osmanlı Devleti ABD’den 51.354.284 kuruş kıymetinde eşya 
satın alırken 69.718.986 kuruş kıymetinde mal satmıştır. Ertesi yıl ithalat          
% 12.5 oranında artarken ihracat % 69 artmıştır. 1911’de ise bu kez ithalatta 
belirgin yükseliş görülmektedir. Çünkü iki yıl öncesine göre % 110’luk artışla 
122.571.604 kuruşa ulaşmıştır. Aynı yılın ihracat değeri ise önceki yıla göre    
% 50 artmıştır. 1913’te ise hem ithalatta hem de ihracatta % 10 gibi cüzi bir 
düşüş görülmektedir (1325, 1326, 1327 ve 1329 Ticaret-i Hariciye 
İstatistikleri; Filiz Çolak, II. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Batı Anadolu’da 
Üretim ve Dış Ticaret (1908-1923), DEÜ, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihî 
Enstitüsü Basılmamış Doktora Tezi, İzmir, 2005, s. 104, 117-118).   

I. Dünya Savaşı’nın ilk yıllarında ise iki ülke arasındaki münasebetler fena 
değildi. Ticari ilişkiler devam etmekteydi. Ancak Osmanlı Devleti, 28 Ekim 
1914’te İzmir Limanı’nı ticarete kapatmış (M. Kamil Dursun, İzmir Hatıraları, 
İzmir, 1994, s. 79) ve 29 Ağustos 1916 yılında da güvenliğinin sağlanması 
gerekçesi ile İzmir Limanı ve Rıhtımı’na el koymuştur (Takvim-i Vekayi, 12 
Ağustos 1335, nr.: 3621). Bu durum 30 Ekim 1918’deki Mütareke 
Antlaşması’nın imzalanmasına kadar devam etmiştir. İzmir Limanı’nın kapalı 
olduğu sürede ticaret Bandırma Limanı yoluyla devam etmiştir. Bu nedenle I. 
Dünya Savaşı yıllarındaki (1914-1918) İzmir Limanı’nın ve aynı zamanda 
Bandırma Limanı’nın ticaret trafiğini takip edemiyoruz.  

İki devlet arasındaki ilişkiler 6 Nisan 1917’de Amerika Birleşik 
Devletleri’nin Osmanlı Devleti’nin müttefiki olan Almanya’ya savaş ilan etmesi 
üzerine değişmeye başlayacaktır. Amerika’nın bu adımı üzerine Osmanlı 
Hükûmeti, 20 Nisan 1917’de Amerika ile münasebetlerini kestiğini bildirmiştir. 
Bu durumda Türkiye’deki Amerikan haklarını koruma görevini İsveç Sefareti 
üstlenmiştir (Akdes Nimet Kurat, age, s. 40).  

İki ülke arasında resmî ilişkilerin kesilmesine rağmen ticarete devam 
edilmiştir. Savaşın başladığı yıl 3 milyon dolar civarında ithalat ile 20 milyon 
dolar civarında ihracat gerçekleştirilmişken ertesi yıl ciddi bir düşüşle ithalat 1 
milyon doların altına (994.120 dolar), ihracat ise yaklaşık % 50’lik bir kayıpla 
12 milyon dolara gerilemiştir. 1916, 1917 ve 1918 yıllarında gerileme daha bir 
belirgin hâl alarak devam etmiştir (Grafik-5), (Leland J. Gordon, age, s. 60, 
Tablo 7).  

I. Dünya Savaşı’nın sona ermesini müteakip Anadolu üzerindeki siyasi 
emeller Anadolu’nun işgali ile sahneye konulmaya çalışılması Anadolu’yu bir 
başka savaşın içerisine sürüklemiştir. Batı emperyalizmine karşı Anadolu’nun 
münferit bölgelerinde başlayan bölgesel direniş 19 Mayıs 1919’da 
Yunanistan’ın İzmir’i işgaliyle ulusal bir boyut kazanmıştır. Yunanlıların şehrin 
ticari kontrolünü ele almaları bölgedeki yabancı yatırımcıları endişelendirmiştir. 
Amerikalı girişimcilerde bu endişeye katılmışlar ve bölge halkın tekrar güvenini 
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kazanmak için, tıpkı Almanlar gibi “Anadolu topraklarını işgal etmemiş ülke” 
sloganını kullanmışlardır. Amerikalıların bu siyasette başarılı oldukları 
gözlenmektedir. Çünkü Amerikan yönetiminin Osmanlı Devleti ile resmî, ticari 
ilişkilerin başladığını ilan ettiği 15 Ocak 1919 tarihinden (Leland J. Gordon, 
age, s. 21) kısa bir süre sonra, Şubat 1919’da Amerika’nın Türkiye ile yaptığı 
ticaret yeniden canlanmıştır. 1918’de ABD’den gerçekleştirilen 300.000 dolar 
civarındaki ithalat kıymeti, 1919’da 25 milyon dolar, 1920’de 42 milyon dolar, 
1921’de 23 milyon dolar ve 1922’de yaklaşık 16 milyon dolar civarında 
gerçekleşmiştir. ABD’ye yapılan ihracat ise 1918’de 200.000 dolar civarında 
iken 1919’da 37 milyon dolara, 1920’de 39 milyon dolara yükselmiştir. 1921’de 
bu rakam 13 milyon dolara gerilerken 1922’de tekrar yükselerek 22 milyon 
dolara yaklaşmıştır. Bu rakamlardan dikkati çeken nokta, ABD-Osmanlı Devleti 
ticaretindeki ihracatın ithalattan daima fazla olan genel görüntüsünün XX. 
yüzyıl başları için sadece 1920 ve 1921 yıllarında farklılık göstermesidir. Çünkü 
1920 ve 1921’deki ithalat kıymeti ihracat kıymetinden oldukça fazla 
gerçekleşmiştir. (Leland J. Gordon, age, s. 60, Tablo 7) (Grafik 5). İthâlât 
kıymetindeki bu artışın sonucu olarak Türk pazarına büyük ölçüde Amerikan 
malı hâkim olmuştur.  

Yunan işgali altındaki İzmir’deki bu döneme ait münferit bilgilerimiz 
şöyledir: 1919 yılı boyunca İzmir Limanı’ndan ihraç edilen 10.000 ton zımpara 
madeninin 4.000 tonu Amerika’ya gönderilmiştir (Captain C. H. Courthope-
Munroe, General Report on The Trade and Economic Conditions of 
Türkiye for The Year 1919, London, 1920, s. 69). Bu dönemde Amerika’ya 
ihraç edilen ürünlerin başında tütün gelmektedir. Tütünü üzüm, incir, 
meyankökü, tiftik, halı-kilim, zeytinyağı, afyon, palamut, yün, çeşitli tohumlar 
(kenevir, haşhaş, pamuk ve susam) ve sakız takip etmektedir (İzmir 1921 
(Uluslararası Amerikan Koleji, Araştırma Komitesi Raporu), Çeviri: Aykan 
Candemir, İzmir, 2000, s. 2-3).  

İzmir’deki Amerikan Konsolosu’nun raporuna göre ise, İzmir’den 
Amerika’ya 1921 yılında 10.406.552 $, 1922 yılında ise 9.837.774 $ değerinde 
ihracat gerçekleşmiş ve başlıca ihraç malları arasında yine tütün, incir, üzüm, 
meyankökü, yün ve halı yer almıştır (Eliot Grinnel Mears, Modern Türkiye, 
New York, 1924, s. 336).  

1922 yılında sona eren Ulusal Kurtuluş Savaşı ile bir yandan Anadolu’nun 
işgali girişimine son verilirken diğer yandan da ulusal bir devletin temelleri 
atılmıştır. Bu gelişme 6 asırdır Anadolu’da hüküm süren Osmanlı Devleti’ni de 
tarih sahnesinden çıkarmıştır. Ankara Hükûmeti, Lozan’da başlayan barış 
görüşmelerinde siyasi rüştünü ispatlama mücadelesine girdiğinde, konferansta 
gözlemci sıfatıyla bulunan ABD’de Anadolu’daki ticari ve kültürel faaliyetlerini 
devam ettirebilmek için, bu yeni oluşumla irtibat kurmaya çalışmıştır. Bu 
girişimler, Lozan Konferansı’nın imzalanmasından iki hafta sonra Türk-
Amerikan ikili antlaşmalarının imzalanması ile meyvesini vermiştir. Bu 
antlaşmalardan biri dostluk ve ticaret, diğeri suçluların iadesi ile ilgilidir. Her ne 
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kadar bu antlaşma, Amerikan Senatosu’nda onaylanmadığı için resmen 
yürürlüğe girmediyse de 17 Şubat 1927 yılında imzalanacak yeni antlaşmaya 
kadar, Türk Hükûmeti açısından, Türk-Amerikan ilişkilerinde belirleyici bir rol 
oynayacaktır.  

Grafik 1   

İzmir Limanı’ndan ABD’ye Gerçekleşen İhracat Kıymeti (Sterlin) 

 

Kaynak: Prof. Dr. Mübahat Kütükoğlu, “Osmanlı Dış Ticareti’nin 
Gelişmesinde İzmir Limanı ve Gümrüklerinin Rolü”, İzmir Tarihinden 
Kesitler, İzmir-2000, Tablo 4, 5.  

Grafik 2 

İzmir Limanı’na ABD’den Gerçekleştirilen İthalat Kıymeti (Sterlin) 

 

Kaynak: Prof. Dr. Mübahat Kütükoğlu, “Osmanlı Dış Ticaretinin 
Gelişmesinde İzmir Limanı ve Gümrüklerinin Rolü”, İzmir Tarihinden 
Kesitler”, İzmir-2000, Tablo 4, 5. 

 

Grafik 3  
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XX. Yüzyıl Başlarında İzmir Limanı’ndan ABD’ne Gerçekleşen İhracat 
Kıymeti (Kuruş) (1900-1908) 

Kaynak: İzmir Ticaret Odası İthâlât ve İhracat İstatistikleri, İzmir, 1316-1324. 

 Grafik 4  

XX. Yüzyıl Başlarında İzmir Limanı’na ABD’den Gerçekleşen İthalat 
Kıymeti (Kuruş) (1900-1908) 

Kaynak: İzmir Ticaret Odası İthâlât ve İhracat İstatistikleri, İzmir, 1316-1324. 
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Grafik 5  

  

Kaynak: Prof. Leland J. Gordon, American Relations with Türkiye (1830-
1930), Philadelphia, 1932, s. 60. 
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FAILURES OF US POLICY IN CENTRAL ASIA 
SINCE SEPTEMBER 11, 2001 
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 ABSTRACT 

This paper examines the failure of US policy to achieve many of its stated 
goals in Central Asia, particularly since 11 September 2001. It will briefly 
examine the formation and direction of US policy in the five republics of 
Central Asia-Turkmenistan, Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, and 
Tajikistan – after the collapse of the Soviet Union and Russian responses to 
these policies. It will then look at the changes to US policy in the region 
following September 11, 2001, American expectations from these changes, and 
Russian cooperation with, and counter-measures to America’s presence in 
Central Asia. Next, the reasons for the failure of US policy to achieve many of 
its goals following September 11, and the continuing expansion of Russian 
influence will be examined. Finally, there is a discussion on the possible 
directions US policy towards Central Asia could take in the future.  

Key Words: Central Asia, American foreign policy, American military 
policy. 

--- 

In the period following the collapse of the Soviet Union in 1991 the US first 
gained access to Central Asia, a region that had long been closed to almost any 
American influence. In the period following the attacks of September 11, 2001, 
the US was able to establish, with some Russian cooperation, a direct military 
presence in the region to pursue its war in Afghanistan. After the defeat of the 
Taliban, the US had over 9,000 troops in Afghanistan, agreements for the use of 
airbases in Uzbekistan and Kyrgyzstan, a limited presence in Tajikistan, and 
overflight rights from Kazakhstan and Turkmenistan. Russian influence in 
Central Asia, on the other hand, seemed to be on the decline.  

Almost six years later the US still has a considerable military presence in 
Afghanistan, but the situation in the other countries has changed. American 
troops have lost access to one base; the other remains a contentious issue. 
Overall, there has been little positive change, and some negative developments 
from the American perspective. On the other hand, Russia has begun to reassert 
its influence in the region in recent years. This can be seen in its basing and 
energy agreements, as well as in military cooperation, and foreign policy 
alignments. Other regional powers have also become active in Central Asia.  
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To understand the factors that have led to the failure of much US policy in 
Central Asia, it is necessary to briefly look at the formation and implementation 
of that policy between 1991 and September 11, 2001, and the changes that 
occurred between September 2001 and the summer of 2005.  

Following the independence of the five Central Asian republics in 1991 the 
US determined a number of limited national interests and policy goals in the 
region. Among these were: preventing the spread of nuclear and biological 
weapons; ensuring access to, and a US role in, the development of the region’s 
natural resources; integrating Central Asia into Western political-military 
institutions; protecting the sovereignty and independence of the new nations; 
improving border security; encouraging market-oriented economic reforms and 
supporting the growth of democracy and human rights; preventing the rise of 
Islamic radicalism; and countering Russian, Chinese and Iranian influence in 
the region, (Wishnick, 2002: 2: Fuller, 1994: 30) Although phrased somewhat 
differently, these remain the goals of US policy in Central Asia to this day.  

However, between 1991 and September 2001, with the exceptions of 
eliminating nuclear arsenals and increasing military cooperation, limited 
progress was made on achieving US policy goals in Central Asia. There was 
frustration at the pace of economic and democratic reform in these countries as 
they appeared to be transforming into Soviet-style regimes. Energy resources 
turned out to be difficult to develop and transport. Although contacts with 
Central Asia continued, they were not a high priority for US policymakers 
despite growing concerns about Afghanistan.  

After 11 September 2001 security became the main priority of US foreign 
policy. It was clear that the US would go after Usama Bin Ladin in Afghanistan 
and the Taliban regime that sheltered him. However, to wage war in 
Afghanistan the US would need the Central Asian republics because neither 
China nor Iran would cooperate with the US military, and Pakistan could offer 
only limited assistance due to widespread anti-American sentiment and support 
for the Taliban in its military and intelligence services. Nonetheless, following 
intense diplomatic activity, the US obtained what it needed. Kazakhstan and 
Turkmenistan both granted the US overflight rights, Uzbekistan and Kyrgyzstan 
signed basing agreements, and in mid-October Tajikistan granted overflight, 
landing and basing rights to the US.  

Air strikes against targets in Afghanistan began on 7 October 2001, Kabul 
fell in mid-November, and by late December a new interim government was in 
place (Jonson, 2004: 87: Moore, 2003: 110-128, 269-284). Thus, by the 
beginning of 2002 the political and security situation in Central Asia had 
undergone a major transformation. In Afghanistan, the Taliban regime had been 
toppled, though not entirely destroyed. In Uzbekistan nearly 1500 US military 
personnel were stationed at the Khanabad airbase (K-2) outside the town of 
Qarshi (Moore, 2003: 29-30), 3000 in Kyrgyzstan at Manas, near Bishkek 
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(Denison, 2002: Wishnick, 2002: Jonson, 2004: 88-91), and approximately 300 
at Dushanbe airfield in Tajikistan (Jonson, 2004: 86). High-level American 
officials and millions of dollars in aid made their way to countries which had 
only recently been criticized by the US for their lack of democratic reforms 
(Wishnick, 2002: Denison, 2002). Stability in Central Asia was now a greater 
concern than democratization and economic reform, despite official statements 
(Pascoe, 2002: Will U. S. Policy Backfire in Central Asia?, 2004).  

From this zenith in 2002 three events would eventually lead to a dramatic 
change in the US position in Central Asia. The first was the US invasion of Iraq 
in March 2003 which shifted US attention and funds away from this region to 
the Middle East.  

The second event was the so-called “Tulip Revolution” in Kyrgyzstan in 
March-April 2005 which led to the ouster of President Askar Akayev. The third 
of the “color revolutions” which had taken place in former Soviet territory, it 
unsettled leaders of the other Central Asian republics who feared its influence 
and example in their own countries. In its wake Uzbekistan clamped down on 
domestic democratic movements, and Russia and China emerged as counters to 
“unrest” in the region (Blank, 2005a; Kimmage, 2005).  

The final event occurred on May 13, 2005 in the Uzbek city of Andijon 
when Uzbek security forces fired on a group of protesters, following a prison 
break by armed militants. The government claimed that only 173 were killed, 
but eyewitnesses put the death toll in the hundreds (Uzbek Government, 2005). 
The US and other Western countries called for an independent investigation into 
events, but Uzbek President Karimov angrily rejected this call, claiming that the 
Andijon uprising was an outside attempt at regime change (Kimmage, 2005).  

The fallout from Andijon was swift. In June US operations from K-2 were 
restricted, and on 5 July leaders of the Shanghai Cooperation Organization 
(SCO) called for a time-table for the withdrawal of US-led forces from facilities 
in SCO territory (Goldsmith, 2005: Kimmage, 2005). Finally, on 29 July Uzbek 
officials gave the US six months to evacuate K-2, citing the alleged negative 
effects of the base on the health, society and economy of the local residents 
(Kambarov, 2005). The US was caught off guard by the demand, but operations 
were gradually shifted to Afghanistan and Kyrgyzstan and the withdrawal was 
completed by year’s end (Uzbekistan Serves, 2005: Synovitz, 2005).  

US-Uzbek relations only continued to worsen. As Western leaders repeated 
calls for an independent investigation into Andijon; US lawmakers looked for 
ways to pressure the Uzbek government. Uzbekistan, however, continued to 
reject these calls, implicated the US in the uprising, and moved closer to Russia 
and China who had supported President Karimov’s actions (McMahon, 2005a; 
McMahon, 2005b; US, EU, 2005). In addition, Uzbek authorities refused to 
accredit some US correspondents, and a number of foreign, nongovernmental 
organizations (NGOs) were expelled (Saidazimova, 2005: Corwin, 2005).  
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Russia moved to take advantage of the situation. Russian journalists and 
media specialists visited Tashkent in June 2005, and wrote articles supporting 
the Uzbek version of events in Andijon (Corwin, 2005). In September, the two 
countries held their first-ever joint military exercises (Pannier, 2005). The 
clearest indication of the change in relations was the signing of a mutual 
defense pact on 14 November 2005. In addition to a mutual defense provision, 
the treaty also provides for access to each other’s military facilities, creating the 
possibility of a Russian base in Uzbekistan. In December it was reported that 
Uzbekistan had applied for membership in the Russian-led Eurasian Economic 
Community (EEC) (Blagov, 2005: Torbakov, 2005: Marquand & Benderskyt, 
2005, Oğan, 2006).  

Events beyond Uzbekistan in 2005 also concerned the US. China was 
emerging as a more serious force to be reckoned with in Central Asia. In August 
the Chinese and Russians participated in joint military exercises, an indication, 
perhaps, of the two countries’ shared concerns over the US presence in Central 
Asia and the spread of Islamic radicalism (Cohen, 2005b). In addition, there 
were reports that China had made inquiries about gaining access to K-2 after the 
US evacuation order, and had contacted Kyrgyz officials about the possibility of 
establishing a base in that country (Blank, 2005b).  

In Kyrgyzstan public statements also indicated a change in attitude towards 
the US. The day after elections, President-elect Bakiyev raised the issue of an 
eventual American withdrawal from Manas. Shortly afterwards, the Russian 
military announced that it was considering doubling the number of troops and 
increasing the number of aircraft stationed at Kant air base (Baltabaeva, 2005: 
Blau, 2005b). Later in the year, after reassuring the US that it would be able to 
continue to use the Manas air base, the Kyrgyz government began talks to 
renegotiate the terms of the lease, but all indications were that the cost would 
rise considerably. Russia, however, would continue to use the Kant air base for 
free (Orozobekova, 2005).  

At the same time the US administration increased public diplomacy to the 
region, citing three factors: the events in Uzbekistan; the Tulip Revolution in 
Kyrgyzstan; and the emergence of Kazakhstan as an increasingly important 
country in the region due to the growth of its economy (McMahan, 2005a). In 
addition to then – Secretary of Defense Rumsfeld’s July visit to Kyrgyzstan, 
Kazakhstan and Tajikistan, Secretary of State Condoleezza Rice visited 
Afghanistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan and Tajikistan in October. One week later 
Secretary Rumsfeld made an Asian tour that included China and Kazakhstan 
(Cohen, 2005a).  

By the end of 2005 the geopolitical balance in Central Asia had undergone a 
major realignment that had generally favored Russia, and, to some degree, 
China. For example, Russia had not only forged closer security links with 
Uzbekistan, but was also ready to invest heavily in the country, particularly in 
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the energy sector, something the Americans had been unwilling to do. The 
Chinese had bought into oil production in Kazakhstan, and the Atasu-
Alashankou pipeline linking the two countries had gone into operation. In 
addition, the SCO was becoming a more cohesive body in regard to policy 
statements and security cooperation (Kimmage, 2005: Blau, 2005a; Blagov 
2005c; Marquand & Bendersky, 2005).  

In 2006 US policy goals in Central Asia remained basically unchanged from 
1991. The strategy to achieve these goals was based on three pillars which were 
to be pursued simultaneously: security cooperation, US commercial and energy 
interests, and commercial and political reform (Boucher, 2006).  

In the area of security cooperation the US was active in military training and 
aid programs for Central Asian militaries, regional anti-narcotics trafficking 
measures, and efforts to prevent the proliferation of weapons of mass 
destruction or nuclear materials. In connection with the last two areas, the US 
was involved in improving border security through the construction of border 
posts and providing funds, equipment and training for local border troops in 
Tajikistan and Kyrgyzstan (Boucher, 2006).  

To advance energy and commercial interests the US continued to work for 
construction of a trans-Caspian pipeline (TCP) that would ship natural gas from 
Turkmenistan and Kazakhstan via the Baku-Tiflis-Ceyhan pipeline, bypassing 
Russian pipeline networks (Kucera, 2006d). In addition, the US adopted a new 
approach to regional integration, seeking to forge links between Central and 
South Asia. Although the US would continue to foster ties between the Central 
Asian republics and Western organizations, the emphasis would be on 
strengthening links with South Asia. These would be developed through 
infrastructure projects to encourage and increase regional trade, and energy 
projects that would allow Tajikistan and Kyrgyzstan to sell surplus electricity to 
Afghanistan, Pakistan and India (Kucera 2006d). The goal was to provide an 
alternative to trade and security links with Russia and China, and to circumvent 
Uzbekistan. However, this plan suffered two major problems. First, the key to 
its success, and its weak link, was Afghanistan, which would have to be stable 
enough to act as a bridge between Central Asia and markets to the south. 
Second, it did not appear to take into account the large Russian presence in the 
Central Asian energy sector (Boucher, 2006).  

Support for commercial and democratic reform was provided through 
various US assistance programs, with education being singled out as a field 
which the US should emphasize. The State Department’s financial support for 
the American University of Central Asia in Bishkek, and its scholarship 
program for Turkmen students were given as examples of the kind of efforts 
that should be expanded in the future (Boucher, 2006).  

A brief look at developments in 2006 between the US and each of the 
republics of Central Asia gives some idea of the degree to which the US was 
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able to achieve its policy goals. In both Tajikistan and Turkmenistan there was 
no significant change in their relations with the US, although the death of 
Turkmen President Saparmurat Niyazov on 21 December raised the possibility 
that there could be a change in US-Turkmen relations in the coming year.  

Despite the previous year’s events, some cooperation between the US and 
Uzbekistan continued. In April the US, Russia and Uzbekistan collaborated to 
remove weapons-grade nuclear waste from Uzbekistan and transport it to secure 
facilities in Russia. In addition, Germany continued to maintain a small 
contingent of troops at Termiz for operations in Afghanistan. There were reports 
that the US administration was reconsidering its approach to Uzbekistan in 
order to regain some influence in the country and to prevent it from coming 
totally under the sway of Russia and China (Blank, 2006). However, some 
members of the US Congress were opposed to restoring ties (Kucera, 2006c). In 
August US officials visited Tashkent, but nothing substantial emerged from the 
discussions (Pannier, 2006a).  

In contrast, Kyrgyz-US relations were active, if not always smooth. In 
February, President Bakiyev stated that US use of the air base at Manas could 
continue as long as Afghanistan remained unsettled, if the US agreed to pay 
increased rent (Pannier, 2006c). Negotiations took place between 31 May-1 
June, but ended without an agreement (Chadova, 2006). Talks resumed on 12 
July, one day after Kyrgyz authorities announced that they were expelling two 
US diplomats for “inappropriate” contacts with local NGOs. On 14 July an 
agreement was announced: the US would pay the Kyrgyz government $150 
million annually, $ 20 million in rent (up from approximately $ 2 million) and 
the remainder in the form of various assistance programs (Tynan, 2006: US-
Kyrgyz Relations, 2006).  

Later, US-Kyrgyz relations encountered new difficulties. In November, after 
striking an American tanker during takeoff, a Kyrgyz airliner was forced to 
make an emergency landing and suffered $ 3 million in damage. The next 
month, when threatened with a knife, an American guard fatally shot a Kyrgyz 
citizen at a base checkpoint. Although US troops in Kyrgyzstan are subject only 
to American military regulations, there were calls for a trial in Kyrgyz courts. 
Finally, on 13 December the Kyrgyz air traffic control body claimed that the US 
owed $ 15 million in service fees and threatened to cut service if not paid. As a 
result, some Kyrgyz lawmakers suggested renegotiating the basing agreement 
(Sershen, 2006).  

Kazakhstan had become an increasingly important country in US thinking on 
Central Asia by 2006. First, it was seen as a stable ally and a possible balance to 
growing Russian influence in the region. Secondly, due to the dramatic increase 
in oil prices, Kazakhstan was becoming a growing economic powerhouse in 
Central Asia. Finally, there were hopes that Kazakhstan’s participation in 
Western-sponsored energy export ventures that bypassed Russian pipelines 
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could be increased (Kucera, 2006b). In the military sphere, Kazakh participation 
in NATO was upgraded to an Individual Partnership Action Plan (Nichol, 
2006). President Nazarbayev visited Washington in late September, despite US 
opposition to Kazakhstan’s bid to hold the OSCE chair in 2009 due to its poor 
record on democracy and human rights. Although it produced few concrete 
results, the visit was viewed as a success by both sides (Lillis, 2006a; Kucera, 
2006a, 2006b).  

The US aim of countering Russian, Chinese and Iranian influence in Central 
Asia appeared to meet with limited success in 2006. Participation by Central 
Asian states in organizations in which Russia was a dominant member, or were 
Russian-led increased. Uzbekistan joined the EEC in January, Kyrgyzstan 
agreed to increase its participation in the CSTO and the SCO, and Kazakhstan 
voiced support for the idea of a Russian-led Eurasian Union. Russian energy 
firms were in talks about, or signed agreements for various projects in 
Uzbekistan and Kyrgyzstan. In May Kazakhstan pledged to more than double 
oil shipments via the Caspian Pipeline Consortium to the Russian port of 
Novorossiysk (Analysis, 2006: Blagov, 2006a, 2006b). In the military sphere, 
Russia and Uzbekistan reached an agreement in December that gave Russia 
access to the air base at Navoi during emergency situations, indicating that the 
two countries were moving closer together (Blank, 2007b). Kazakhstan signed 
new security and defense agreements with Russia, and in Kyrgyzstan Russia 
continued with plans to expand its presence at Kant air base, and scheduled joint 
anti-terrorism exercises for late 2006 (Blagov, 2006b).  

China and Iran also increased their activities in the region. The most 
significant development was the signing of a $600 million joint Chinese-Uzbek 
oil venture agreement in May 2006 (Analysis, 2006). Iran was involved in 
tunnel-building and hydroelectric projects in Tajikistan, and increased its trade 
with neighboring Turkmenistan and Uzbekistan, moves seen as an effort by the 
Iranian government to counter US attempts to geopolitically isolate it (Kucera, 
2006e). In addition, US policies faced combined Russian-Chinese resistance in 
the form of the SCO. As a result, US policymakers debated to what degree it 
constituted a threat to American interests and how best to deal with it. The 
general view was that the SCO should be taken seriously, but was not yet a 
serious threat to US interests in the region, and that the US had very little 
leverage to influence it, with the possible of exception of exploiting divisions 
among the members (Cohen, 2006b, 2006c; Maher, 2006: Murphy, 2006: 
Blank, 2006a).  

In 2007 the US has pursued its Central Asia policy much as it did in 2006. It 
continues to press for regional integration, particularly with neighbors to the 
south, emphasizes the need for economic reform to attract private investment, 
and stresses the role that electricity sales could play in developing the 
economies of Kyrgyzstan and Tajikistan. At the same time it stresses that the 
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Central Asians themselves are at the center of US policy, and are not regarded 
as pawns in anybody’s game (Feigenbaum, 2007d, 2007g).  

In Tajikistan little has changed for the US in 2007. American military planes 
still enjoy overflight and refueling rights, and a small contingent of French 
forces remains at Dushanbe. The most significant result of American aid to 
Tajikistan has been the Panj River bridge linking Tajikistan and Afghanistan, 
scheduled to open this summer, and US funding for the renovation and 
equipping of 15 border posts along the Afghan border (Feigenbaum, 2007c).  

Turning to Turkmenistan, hopes were raised for a change in US-Turkmen 
relations following the death of President Saparmurat Niyazov in December 
2006 and pledges of reform by its new president Gurbanguly 
Berdymukhammedov. However, despite a visit by US officials to the new 
president in February, no substantial results emerged and there have been no 
further visits (Kucera, 2007c; Boucher, 2007b.).  

American relations with Uzbekistan remain limited. US officials visited 
Tashkent in March, meeting with a number of high-level Uzbek officials, but 
nothing concrete emerged from the meeting. However, prior to the visit there 
were indications that Uzbekistan wanted to improve its relationship with the US 
(Feigenbaum, 2007e).  

US-Kyrgyz relations remain on track so far, but there is continuing strain. As 
a result, US officials visited in the spring and the summer to try to work out the 
differences between the two countries (Kucera, 2007b; Oğan, 2007: Pannier, 
2007). A new source of controversy has been rumors that the base could be used 
for attacks against Iran, something US officials have vigorously denied 
(Feigenbaum, 2007a; Boucher, 2007a). An indication of how sensitive the 
basing issue is, was the US warning to the SCO about attempting to interfere in 
the basing agreement during its summit this August in Bishkek (US Tells 
Shanghai, 2007). Nonetheless, the US has continued to assist Kyrgyzstan in 
improving border security through reconstruction of border posts, providing 
new equipment and training border guards (Feigenbaum, 2007b).  

In the area of countering Russian, Chinese, and Iranian influence in Central 
Asia, the US has suffered a number of setbacks of varying severity that impact 
on other policy goals, particularly in the fields of security and energy. In 
Tajikistan, the Russian Ministry of Defense announced in July that the aviation 
support component of the 201st Motorized Rifle Division would be housed at 
the Ayni air base outside Dushanbe in 2008. While the planned deployment will 
be relatively small, and consistent with Tajikistan’s obligations under the 
CSTO, it strengthens the Russian military presence in the region (McDermott, 
2007).  

In Uzbekistan, the Russian energy firm Soyuzneftegaz signed a multi-
million dollar production sharing agreement with Uzbekneftegaz in February. 
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Other Russian firms continued to negotiate energy deals that, if signed, would 
further strengthen the Russian position in Uzbekistan’s energy sector (Blagov, 
2007d). However, there have been indications that the relationship between the 
two countries has its difficulties. In April an Uzbek court confirmed the 20-year 
sentence of an Uzbek officer convicted of spying for Russia. In addition, outside 
analysts continued to express the opinion that the Uzbek administration views 
Russia with considerable suspicion, despite the current cooperation (Skalova, 
2007).  

It has been with Kazakhstan and Turkmenistan that the Russians have made 
some of their most significant policy successes so far this year. Russia had 
moved quickly to establish a relationship with the new Turkmen president. In 
February Russia sought guarantees that Turkmenistan would continue to supply 
natural gas to the Russian market, guarantees which it received. In addition, the 
two countries pledged to investigate ways to expand bilateral relations (Blagov, 
2007c). At a summit of the leaders of the three countries in May, Turkmenistan 
and Kazakhstan gave their support to a Russian-backed plan to expand the 
Central Asia-Center pipeline that follows the Caspian Sea shoreline and links 
Turkmenistan and Russia via Kazakhstan. Expansion of the pipeline under the 
planned agreement, which includes Turkmen and Kazakh financing, would 
allow for the export of the majority of Turkmenistan’s gas production via 
Russia, leaving little that could be transported via the the proposed TCP that 
would be linked to the BTC pipeline. In short, this project allows Russia to 
maintain its control over gas exports from Central Asia to the West, and creates 
serious doubts as to the long-term economic viability of the BTC pipeline 
(Russia Registers, 2007: Blagov, 2007a). In another development, Kazakhstan 
announced plans to upgrade its military and purchase Russian arms (Blagov 
2007b; Yermukanov, 2007).  

One of the most surprising developments so far this year has been a visit to 
Kabul, Afghanistan this March by a working group from the Russian-led CSTO 
for its first direct talks with the Afghan government. While focus of the CSTO 
talks was narcotics-trafficking and anti-terrorism, the Afghan side was 
reportedly interested in receiving training in Russia and acquiring Russian arms, 
in part, due to perceived US inattention to reconstruction efforts (Blagov, 
2007b).  

Smaller-scale, but continuing Chinese activity and influence in Central Asia 
has been evident in 2007. In late April Chinese and Uzbek authorities signed an 
agreement to build a 530-km natural gas pipeline connecting the two countries, 
most likely through Kazakhstan (Russia’s Central Asia, 2007). In addition to the 
Uzbek agreement, China reached an agreement on obtaining natural gas from 
Turkmenistan beginning in 2009 (Russia Registers, 2007). Chinese 
infrastructure projects, in particular road building, continue in Tajikistan and 
have helped to boost trade between the two countries (Trilling, 2007). In what 
may an indication of how Central Asians themselves see China’s future role in 
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the region, Chinese language classes have become increasingly popular in 
Kyrgyzstan (Marat & Kydyrmashev, 2007).  

Iran, too, has continued attempts to expand its influence in the region. Tajik 
officials have brought up the possibility of Iranian assistance for modernizing a 
major aluminum plant, after an agreement with the Russians collapsed. In 
western Afghanistan, Iran continues to fund infrastructrue and trade projects 
(Russia’s Central Asia, 2007: Leithead, 2007).  

To summarize, although US officials have stated, “Our policy objectives for 
Central Asia are ambitious, but we cannot afford to fail” (Boucher, 2006), US 
policy in Central Asia in the last two years has had limited success, and in some 
important areas, such as energy, has suffered a number of significant setbacks. 
The question to ask here is, why? The answer lies in a number of combined 
factors that have resulted in the US’ current situation in Central Asia.  

One of the first factors is geography. No roads will ever link Central Asia to 
the US, whereas Russia, China and Iran all border on one or more of these 
countries. Thus, it is far easier for any of these three countries to make and 
maintain contact, to establish a presence, or project their power in this region 
than it is for the US. In addition, the great distance between the US and Central 
Asia also means that, except in a crisis, the region is not likely to be the center 
of attention for most Americans.  

Another factor is the history and culture of the region. Central Asia has only 
recently emerged from over seventy years of Soviet domination, and decades 
under the Tsars before that. As a result, Russian language, culture, and ways of 
thought are still very much a part of the region’s make up. In addition to these 
intangibles, the infrastructure and economies of Central Asia were linked to 
Moscow, and have only recently begun to diversify. Iran has its own religious 
and cultural links to parts of the region. Although most Central Asian Muslims 
are Sunni, there are some Shia communities, and two dialects of the Persian 
language, Dari and Tajik, are spoken in the region. China has had less influence 
in Central Asia in the recent past, but Chinese contact with the region has a long 
history. In contrast, American contact with Central Asia really only began in the 
1990s, and the Americans share no common history, common culture, or long 
history of trade and contact.  

However, one of the most important factors in the decline of the US position 
in Central Asia has been the war in Iraq. The effects of this war on US policy in 
Central Asia have been felt in a number of different areas. One way it has had 
an effect has been as a distraction. As the war in Iraq has transformed into a 
bloody insurgency with continuing US casualties, American attention in both 
the political and military spheres has been focused on salvaging the situation 
there and influencing states in the Middle East. Central Asia has appeared far 
less significant in comparison since there is no immediate crisis demanding 
American action.  
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Another area in which the Iraq war has negatively influenced the US 
position in Central Asia is ideology. While the US was able to emphasize 
democracy and human rights during the Cold War, scandals related to Iraq, and 
the Abu Ghraib prison scandal in particular, have made American statements on 
the need for democratic and human rights reform in Central Asia sound rather 
hollow. They have also helped to fuel growing anti-American sentiment in the 
region. In addition, there is a perception that the Bush administration employs 
double standards in its dealings with the countries of Central Asia. For example, 
Kazakhstan, which has numerous agreements with Western energy firms, has 
generally received limited public criticism on its record on democratization and 
human rights. In contrast, Uzbekistan, a country which had few commercial 
agreements with the West, was severely criticized for its handling of the events 
in Andijon in 2005. This perceived double standard is believed to have been one 
factor in the Uzbek decision to evict the US from the K-2 base (Burke, 2006: 
Sershen, 2007).  

Another important impact of the Iraq war has been financial. With the war 
costing approximately $10 billion a month, there is less money to fund 
programs in other regions. American aid to Central Asia, already relatively 
modest, decreased this year by approximately 24% when compared to 2006 
(Kucera, 2007a). US officials have indicated that this decrease in funding is 
likely to continue in the coming years (Blank, 2007a). One victim of these 
funding cuts, and an indication of Central Asia’s decreased importance to US 
policymakers, has been the Voice of America’s (VOA) Uzbek language radio 
service. Although widely criticized for the effect it would have on Uzbek 
listeners, it was justified on the grounds that increased VOA programming in 
Arabic, Persian, Pashto and Somali was more important to US interests 
(Schrank, 2007: Rashid, 2007).  

Another major factor in the decline in the US position in Central Asia over 
the past two years has been the change in the situations of Russia, China and 
Iran. In addition to their previously mentioned geographic and/or historical 
advantages, two other factors are working to the advantage of these three 
countries in their dealings with the countries in Central Asia. The first is that a 
call for democratic reform and respect for human rights, which often raises 
suspicion among regional leaders, is not part of their foreign policy. On the 
contrary, they have supported the regimes in power, and generally share a 
similar view that reform is equivalent to instability. The second factor is 
economic. While the US is paying for wars in Iraq and Afghanistan, Russia and 
Iran have enjoyed increased revenues due to the rise in oil prices. Although not 
an energy exporter, the Chinese economy has also been expanding in recent 
years. The result is that all three have increasing funds available for investment 
in Central Asia, while the US has been reducing its spending in the region.  

In addition to these two factors, some factors work in Russia’s favor alone. 
The increase in oil prices in recent years has not only given Russia greater 
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financial resources to pursue its policy goals in Central Asia, it has also made 
Russia a source of employment for thousands of workers from the region, and a 
market for their products. Central Asia has also become a consumer of Russian 
popular culture in the form of Russian TV, films, music and media. As a result, 
Russian influence is found at many levels, not simply the more obvious political 
or military ones (Hill, 2006).  

In these circumstances, the US needs to review its priorities in Central Asia 
and then decide how it can best achieve these policy goals. In the foreseeable 
future security concerns will remain the main policy priority for the US in 
Central Asia. Since these concerns are shared by Russia, China and the 
countries of the region, the US could achieve some of its goals in this field with 
the cooperation of these nations, provided US actions in other fields are not 
perceived to be a threat to their own interests.  

In the area of energy resources, the US may be forced to recognize that its 
ability to influence the energy policy of the Central Asian republics, and energy 
transport in particular, is limited. Convincing these countries to diversify their 
energy transport options can only succeed if they believe that having different 
options is in their best interest. However, this may be difficult as these nations’ 
energy policy cannot be entirely separated from other national concerns and 
international relations.  

The US will likely have little success in countering Russian and Chinese 
influence in Central Asia in the future. Russian political, economic, and military 
influence is growing and will probably continue to do so since Russian foreign 
policy now seems to be concentrated on the CIS countries (Hill, 2006). China’s 
need for increased energy resources combined with its burgeoning economic 
power guarantees that it will be an active element in the region’s affairs. Iran, 
too, will continue to try to expand its influence in Central Asia, but will 
probably have limited success due to suspicion of Iranian motives on the part of 
regional governments, and US and Russian moves against it. Nonetheless, the 
US will need to recognize that Russia, China and even Iran do have legitimate 
interests in the region and should seek to engage them constructively whenever 
possible (Linn, 2006: Didâr-e Farmânde, 2007).  

US support for democratic reform and human rights is the most problematic 
US policy objective. It has created suspicion among regional leaders who fear 
for their regimes, but in the long run such reform could help avoid greater 
instability. Unemployment, corruption and repression are still problems in parts 
of Central Asia and if there is no legitimate outlet for social grievances or 
method for change, social upheaval with completely unpredictable results could 
be the outcome. How the US can urge legitimate, necessary reform while 
maintaining its dialogue with the regime in power is one of the greatest 
challenges in Central Asia. It will involve, in part, supporting non-violent 
opposition parties or figures without openly advocating regime change; a low-
key, consistent, even-handed application of this policy to all countries; and 
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publicly correcting American failures in these areas whenever they occur and 
adopting strong preventative measures. In addition, US policymakers will have 
to balance the call for democratic change with other policy goals in the region 
(Cohen, 2006a).  

Finally, the US must decide how much it is willing to spend to achieve its 
aims in Central Asia. Considering the disadvantages that the US already suffers, 
if it is not willing to spend more than it is now, it stands little chance of 
maintaining significant influence in the region, and the Central Asian republics 
will have even less incentive to maintain a serious relationship with 
Washington. Afghanistan between the withdrawal of the the Red Army in 
February 1989 and October 2001 should be a warning to US policymakers of 
what can happen if a country is simply abandoned. To help offset the costs of 
development and aid projects the US should look for international partners 
willing to participate in them.  

The US will very likely maintain a presence in Central Asia in the future, 
although it will probably be more limited than in the past. This will be the result 
of the American desire to remain in the region, but also because the countries of 
Central Asia themselves may find it in their own interest to have the Americans 
there in some form. Although Russia seems set to become the major actor in 
Central Asia, having links to the US and the West as a counter to Russia’s 
strong influence, or as a tool in their relations with Russia could prove very 
useful for the countries of the region (Kimmage, 2007: Uzbekistan: Do IMF and 
ADB Visits, 2007: Osmonov, 2007). However, if the US is to maintain a long-
term presence in Central Asia it will also need to find a stronger justification for 
that presence than instability in Afghanistan or willingness to pay high rent 
(Blank, 2006b). Whatever the future may bring, Central Asia will undoubtedly 
remain an area of intense geopolitical interest and activity for some time to 
come.  
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ERMENİ İDDİALARINDA DİPLOMATİK ARŞİV 
BELGELERİNİN İNKÂRI 

 DİLAN, Hasan-KAVUNCU, Sibel 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET 

Avrupa merkezli devletlerin güç mücadelesi dengesizleşince dış 
dinamiklerin etkisi altına giren Osmanlı İmparatorluğu kendisini Büyük 
Savaş’ın içinde buldu. “Böl-parçala-yönet” doktrininden yola çıkan İtilaf 
Devletleri savaşın başında üzerinde uzlaştıkları “gizli paylaşım planları”nı 
uygulamaya koydular. Bu planın bir halkasını oluşturan “Büyük Ermenistan” ve 
“Küçük Ermenistan” siyasi projeleri Millî Mücadele ile altüst olunca 
uluslararası hukuk belgesi olan Lozan Barış Antlaşması’nı imzalamak zorunda 
kaldılar. Lozan Antlaşması: 143 madde, 20 kadar Ek Madde ve Protokollerden 
oluşmaktadır. Bu protokoller arasında “8 Nolu Genel Af Protokolü” 
bulunmaktadır. Lozan Antlaşması’na göre Türkiye Cumhuriyeti açısından 
Büyük Savaş’la ilgili sorunlar hukuken ve siyaseten çözümlenmiştir.  

Türkiye, Soğuk Savaş’ta Kuzey Atlantik İttifakının ön saflarında bulunurken 
Soğuk Savaş sırasında Ermeni diasporası kendisine yeni hedefler belirlemiş, 
hazırlıklarını tamamlamıştır. Önce dünyaya sesini ASALA terörü ile duyurmuş, 
yenilenen iddialarla ortaya çıkarak farklı devletlerin parlamentolarına taşıyarak 
konuyu siyasallaştırma çabası içine girmiştir.  

Konunun siyasallaşması demek, bilimsel çerçeveden çıkarılıp bilim adamları 
tarafından tartışılmasının engellenmesi demektir. Politikacıların tarihin bir 
döneminde yaşanmış olayları sizin adınıza yargılayarak bir sonuca varması ve 
bundan kendisine vazife çıkarması söz konusudur.  

Anahtar Kelimeler: Avrupa, Osmanlı Devleti, İtilaf Devletleri, Ermenistan, 
Lozan, Türkiye. 

GİRİŞ 

Büyük Savaş konjonktüründe yaşanan “trajik olaylar” Soğuk Savaş sonrası 
dönemde Türkiye Cumhuriyeti’nin önüne her platformda dış politika 
enstrümanı olarak sistematik biçimde getirilmektedir. Nedense yalnızca Türkiye 
Cumhuriyeti bu Ermeni iddiaları ve suçlamalarıyla karşı karşıya bırakılmak 
istenirken Türkiye’nin tarihiyle yüzleşmesi, hafıza çalışması yapması gibi akıl 
tavsiyelerinde bulunulmakta, bir yerde Hristiyan âlemi önünde “günah 
çıkarması” istenmektedir. Bu davranış biçimi Ortaçağ düşünce tarzının 
hortlamasından başka bir şey değildir.  
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Ermeni iddiaları ve suçlamalarını tarihin derinliklerinde araştırırken, önce 
pozitif bulgular olan diplomatik arşiv belgeleri ve uluslararası hukuk 
belgelerinden yararlanılmalıdır. Bu bulgular kaçınılmazdır, çünkü tartışmaya 
açılmak istenen olaylara ve olgulara yol gösterici olacaktır. Tarihî olaylar, 
olgular açıklanırken tarihin inişli çıkışlı bir sosyal hareket olduğunun altı 
çizilmelidir; olayların iç ve dış dinamiklerin etkisi altına girdiği, bu nedenle 
harekette iniş ve çıkışların yaşanabileceği, aktörlerin ve figüranların 
değişebileceği, yer ve zaman faktörünün ise asla unutulmaması gerekliliği 
üzerinde durulmalıdır. Tarihî bir iddia da, suçlama da bulunurken, olayla ilgili 
birinci elden kaynaklara, yani olayda rol alan devletlerin diplomatik arşiv 
belgelerine, uluslararası hukuk belgelerine inmek, bunları değerlendirmek, 
yorumlamak zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Söz konusu belgelerin bir kenara 
itilmesi, örneğin Ermenistan’ın devlet arşivlerini açmak istememesi, konunun 
bilim adamları tarafından sonlandırılmasına karşı çıkılmaktadır. Ninelerin, 
dedelerin anlatımlarından, hatıratlarından yola çıkılarak, hayal ürünü efsanelere 
yer vererek iddiaların siyasallaşmasına çalışmak bir yerde tarihin inkârı 
sayılacaktır.  

Gizli Paylaşım Planı Söz Konusu Oldu mu? 

I. Dünya Savaşı’nda, Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde, 1915’te 
yaşanan Ermeni olayları ve günümüzdeki yansıması olarak şekillenen “Ermeni 
iddiaları: Tehcir=Soykırım” varsayımları ne kadar tarihî gerçeklerle 
bağdaşmaktadır? Kimler bu olayda rol almıştır? Bu olayların mutfağında kimler 
bulunmuştur? Önce bu soruların cevaplanması gerekmektedir. Petrograd-Paris-
Londra merkezli üç aktör İtilaf Devletlerini oluşturmaktadır. Büyük Savaşın bir 
tarafını temsil ederken, söz konusu Osmanlı coğrafyasına göz dikmişlerdir. Bir 
de arka planda rol alan figüranlar arasında: Yunanistan-Suriye-Lübnan-Latin 
Amerika-Kiliseler-Vatikan-Ermeni terör örgütleri: Hınçak, Taşnaksutyun… 
bulunmaktadır. Bu üç aktörün karşısında kendilerine Merkezî Devletler diyen 
Üçlü İttifak Devletleri sahnede yer almaktadır. Osmanlı Devleti bu Üçlü İttifak 
içindedir. Kendilerine tarafsız diyen ülkeler de bu oyuna dâhil olmuşlardır. 
Örneğin: ABD-İsveç-Norveç-İsviçre… Bu devletlerin arşivleri tarandığında 
olay bütün çıplaklığıyla ortaya çıkacak, tarih sahnesindeki yerlerini alacaklardır.  

Osmanlı İmparatorluğu kendisini Büyük Savaş’ın içinde bulmuştur. Bu 
oynanan oyunun önceden tasarlandığını açıklamaktadır. 19. yüzyılın ortalarında 
yaşanan Kırım savaşı (1853-1856) Osmanlılar için yarı-sömürge döneminin 
başlangıcı sayılmaktadır. 20. yüzyıl başlarına gelindiğinde Osmanlı Devleti dış 
dinamiklerin etkisi altına girmiştir.  

Aşağıdaki belge Osmanlı Devleti’nin bir oldu bittiyle karşı karşıya kaldığını 
açıklamaktadır (MAEF, Guerre Mondiale 1914-1918/Turquie/Vol. 848, 849, 
850). Arşiv belgesinde Goben’in Karadeniz’e açılması sırasında gemide 
bulunan Amerikalı bir doktorun ifadesine göre ne kendisinin ne de gemide 
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bulunan Türklerin Rus limanlarının bombalanacağından haberi olmadığını 
belirtmektedir.  

 

 

 

Osmanlı İmparatorluğu’nun gizli paylaşım planı Büyük Savaş’ın başında 3 
İtilaf devleti tarafından hazırlanmıştır. Fransa’nın 3 Kasım 1914 tarihli gizli 
paylaşım planı bunu açıklamaktadır (MAEF, Guerre Mondiale 1914-
1918/Turquie/Vol. 848, 849, 850). Aşağıdaki belgede: Asya Türkiyesi’nin 
etnik-dinî ve ekonomik bölgeleri, Fransa’nın eylem planı… 3 harita 
kıyaslandığında daha önce Rumeli ve Makedonya’da görüldüğü gibi 
Türkiye’nin Avrupa topraklarını kaybetmesi kaçınılmaz olmuştur… Fransa’nın 
etki alanının merkezi, kuzey Suriye olacaktır… Suriye’nin kontrolü şimdilik 
Kahire’den sağlanacaktır… 
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Doğu Sorunu İçinde Kalan Küçük Asya Sorunu Nasıl Çözülecektir? 

31 Ocak 1915 tarihli aşağıdaki belge, Küçük Asya Sorunu içinde bu defa 
Halifelik sorunu, Orta Doğu topraklarının bölüşülmesi yani, Türk-Arap 
çatışmasının körüklenmesi, Rusya’nın kontrolünde Doğu Anadolu topraklarında 
bağımsız bir Ermenistan kurulması, Fransa’nın Büyük Suriye projesi, 
İngiltere’nin Filistin toprakları sorunu gibi sorunlar çözüme kavuşturulmak 
istenmektedir.  

Söz konusu paylaşım planı içinde “Büyük Ermenistan” ile “Küçük 
Ermenistan” siyasi oluşumları bulunmaktadır (MAEF, Guerre Mondiale1914-
1918/Turquie/Vol. 848, 849, 850).  
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 “Büyük Ermenistan” siyasi projesinin arkasında Çarlık Rusyası bulunurken, 
“Küçük Ermenistan” planının arkasında Fransa bulunmaktadır.  

Büyük Ermenistan siyasi projesinin hayata geçirilmesi olayının başlangıcı 
1915 Van İhtilali’dir. Bu ayaklanmanın arkasında Çarlık Rusyası 
bulunmaktadır.  

Rusya’nın dış politikası: 19. yüzyılda yaşanan Osmanlı-Rus Savaşlarının 
arka planında Rusya’nın sıcak denizlere ulaşması yatmaktadır. 1905 Japon-Rus 
savaşı Rusya’nın yenilgisiyle sonuçlanınca Rusya’nın dış politikasında 
değişiklik meydana gelecektir. Rusya bu tarihten sonra gözünü Doğu Avrupa, 
Balkanlar ve Osmanlı coğrafyasına çevirmiştir. Balkan Savaşları sonunda 
Osmanlı Devleti’nin Rumeli topraklarını kaybetmesi üzerine Rusya, 20. 
yüzyılın başında Doğu Anadolu topraklarına göz dikecektir. İskenderun 
Limanı’ndan Akdenize çıkmayı hedeflemektedir. Gerçekte Rusya için önemli 
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olan Doğu Anadolu’da “Ermenisiz bir Ermenistan” kurmak, Fransa’nın 
Çukurova’da kuracağı “Küçük Ermenistan”la birleşmektir.  

Çanakkale Savaşları Osmanlı Ermenileri için Bir Kırılma Noktası 
mıdır? 

Fransa ve İngiltere’nin denizden Çanakkale’ye saldırı tarihleri ile 
Ermenilerin Van ihtilalinin patlak verdiği tarihler çakışmaktadır. Bu bir rastlantı 
olabilir mi? (MAEF, Guerre Mondiale 1914-1918/Turquie/Vol. 848, 849, 850).  
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Yukarıda verilen arşiv belgesinde Edward Grey, konuya açıklık 
getirmektedir. Osmanlı Orta Doğusu İngiltere ve Fransa tarafından 
paylaşılmıştır. Irak topraklarına karşılık İngiltere Fransa’ya “Büyük Suriye” 
topraklarını sunmaktadır. Kilikya yani Çukurova bölgesinde kurulacak Küçük 
Ermenistan Büyük Suriye siyasi projesi içinde bulunmaktadır. Fransa’nın 
Büyük Suriye projesine Lübnan toprakları dâhil edilmiştir. E. Grey için 
Çanakkale Savaşları kazanılmalıdır. Çanakkale Savaşlarının planları yapılırken 
Osmanlı Ermenilerinin Anadolu coğrafyasında ihtilal hazırlığı içinde 
olduklarını aşağıdaki arşiv belgelerinden okumaktayız (MAEF, Guerre 
Mondiale1914-1918/Turquie/Vol. 848-849-850). Bu belgede: Petrograd’dan 
alınan bilgiye göre, Zeytunlu Ermenilerin temsilcisi Kafkasya Rus Ordusu 
Karargâhı’na gelerek 15 bin Ermeni’nin Türklere… saldırmak için 
beklediklerini, ancak yeterli silah ve cephanelerinin olmadığını… İskenderun 
limanından kolaylıkla yeterli silah ve cephanenin kendilerine ulaşabileceğini… 
öğrenmekteyiz.  
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Ermenilerin Van, Bitlis, Çatak, Musa Dağı İsyanları 

Kafkasya cephesinde Rusların Osmanlı askerlerine karşı üstünlük kazanması 
ve Doğu Anadolu’da ilerlemeleri ile Ermeni isyanları arasında ilişki 
bulunmaktadır. Bu ilişki siyasi bir projenin uzantısı niteliğindedir. Van isyanı ve 
Musa Dağı isyanı bunun tipik örneğini oluşturmaktadır (MAEF, Guerre 
Mondiale1914-1918/Turquie/Vol. 887). Bu arşiv belgesinde Fransa’nın Selanik 
Konsolosu Seon’un açıklamalarına göre, …Van’da Ermeniler ayaklanarak 
Müslümanları ve memurları öldürdükleri…Belediyeyi dinamitle havaya 
uçurdukları…anlaşılmaktadır.  

 

 

 

Rusya Dışişleri Bakanı Sazanov’un telgrafından öğrendiğimize göre… 
Yeniköy’e varan Van Ermeni temsilcisi… Birleşik Devletler Van 
Konsolosu’nun 13/28 Nisan tarihli kumaş üzerine yazılmış bir mektubunu 
vermiştir. Bu mektuba göre, Van’da tam bir ayaklanma yaşanmaktadır… 
Hükûmet şehri bombalamakla tehdit etmektedir… (MAEF, Guerre 
Mondiale1914-1918/Turquie/Vol. 887).  
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Diğer taraftan Rusya’nın Paris Büyükelçisi Iswolsky’nin açıklamalarına 
göre, Van Ermeni kolonisi tarafından kendisine iletilen 28 Nisan 1915 tarihli 
mektupta, Van bölgesinde Ermeniler tarafından 6 bin Müslüman’ın 
öldürüldüğü, Van ve Çatak savunmasının devam ettiği anlaşılmaktadır (MAEF, 
Guerre Mondiale1914-1918/Turquie/Vol. 887).  
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Van, Bitlis ve Çatak Ermeni isyanlarından sonra bu defa Musa Dağı 
Ermenileri (Cebel Musa) ayaklanacak, Osmanlı askerleriyle çatışmaya 
gireceklerdir. Uzun süre direndikten sonra Fransa’nın Akdeniz Filosu 
muhripleri tarafından kurtarılarak İskenderiye limanına çıkarılacaklardır (Dilan, 
2007: 549).  

İskenderun Körfezinin güneyinde Cebel Musa’da öldürülme korkusuyla 
6000 Ermeni’nin ayaklandığı, savaşmak için İtilaf devletleri gemilerinden silah 
ve cephane istediklerini… aşağıdaki belgeden anlamaktayız. (MAEF, Guerre 
Mondiale1914-1918/Turquie/Vol. 870/Syrie-Palestine).  
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Ermenilerin Kilikya’da İsyan Çıkarmak İçin İtilaf Devletlerine Nota 
Vermeleri 

Bogos Nubar merkezi Paris’te bulunan Ermeni Millî Delegasyonu 
başkanıdır. Aynı zamanda Ecmiyazin Katolikosluğu’nu Avrupa’da temsil 
etmektedir. Fransa’nın Kahire Ortaelçisi M. Defrance’ı sık sık ziyaret ettiğini, 
Bogos Nubar’ın Ortaelçi Defrance’a Osmanlı Ermenileri adına yapmış olduğu 
teklifi aşağıdaki belgeden anlamaktayız: “Boghos Nubar beni görmeye geldi. 
Adana ve Mersin’de nüfusun % 40’ını Ermenilerin oluşturduğunu, İskenderun 
bölgesinden yapılacak bir eylemde Ermenilerin İtilaf devletlerine yardımcı 
olabileceklerini…” dile getirdi (MAEF, Guerre Mondiale 1914-
1918/Turquie/Vol. 867/Syrie-Palestine).  
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Diğer taraftan Ermeni Ulusal Savunma Komitesi Kilikya’da ayaklanma 
çıkarmak için İngiltere’nin Akdeniz donanması sorumlusu General Maxwell’e 
yazılı bir nota verecektir. Komite Genel Sekreterinin General Maxwell’e verdiği 
2 ayaklanma notasını ve ayaklanma planını aşağıdaki belgelerden 
öğrenmekteyiz (MAEF, Guerre Mondiale1914-1918/Turquie/Vol. 870/Syrie-
Palestine).  
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Lübnan, Yunanistan, ABD, Kızılhaç ve Kiliselerin birlikteliği 

Lübnanlılar’ın… Türklere karşı koyabilmek için silah istediklerini, Yunanistan 
Başkonsolosunun devreye girdiğini, Yunan Hükûmeti’nin Beyrut’a 15 bin tüfek, 
2 milyon mermi vermeyi kabul ettiğini… dağda 30 ile 35 bin gönüllü 
bulunduğunu… Fransa’nın Filistin Yüksek Komiseri M. Picot açıklamalarından 
anlamaktayız. (MAEF, Guerre Mondiale 1914-1918/ Turquie/ Vol.867/ Syrie 
Palestine).  
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Diğer arşiv belgesinde Maruni Komisyonu’yla Ortodoks Lübnanlıların 
Türklere karşı koymak ve İtilaf devletleri çıkarmasına yardımcı olmak için 
Yunan Hükûmeti’nden silah ve cephane istediklerini … anlamaktayız (MAEF, 
Guerre Mondiale 1914-1918/Turquie/Vol. 867/Syrie-Palestine).  
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Suriyeli ve Ermeni Amerikan Yardım Komitesi’nin, Amerikan Kızılhaçı’nın 
ve Protestan Kiliselerinin tam bir uyum içinde çalıştıklarını… birlikte bağış 
toplanması için 12 bin kilisede faaliyet gösterdiklerini, 5 milyon dolar para 
toplandığını… arşiv belgesinden okumaktayız (MAEF, Guerre 
Mondiale/Turquie/Vol. 890/Légion d’Orient).  
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Toplanan yardım paralarının Ermeni Patriği tarafından Amerika’nın İstanbul 
Büyükelçisi’ne iletildiğini, ayrıca bir mektubun kopyasının İstanbul’daki 
Amerikan Elçiliği tarafından Patrikliğe verildiğini… arşiv belgesinden 
anlamaktayız. İletilen bu mektupta Dünyadaki Ermenilerin her şey normale 
dönünceye kadar tarafsız ülkelere başvurarak insani duyguları öne 
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çıkartmaları… Türkiye’deki Ermenilerin can güvenliğini düşünerek diğer 
ülkelerdeki Ermenilerin eylemlerini azaltmaları talimatı verilmektedir (MAEF, 
Guerre Mondiale/Turquie/Vol. 887/Arménie).  

 

Bir Pazarlık Konusu: Kilikya 

Ermeni Katolikosluğu’nu temsilen Ermeni Millî Delegasyonu Başkanı 
Bogos Nubar’ı bu defa Fransa ile pazarlığa oturduğunu, bu pazarlıkta Bogos 
Nubar’ın önerisine Tchobanian’ın da destek geldiğini görmekteyiz. Aşağıdaki 
arşiv belgelerinden Doğuda Bağımsız bir Ermenistan’ın 6 vilayetten 
oluşacağını… Kilikya’nın ayrı ve bağımsız “Küçük Ermenistan” olarak kabul 
edilmesini okumaktayız (MAEF, Guerre Mondiale1914-1918/Turquie/Vol. 
887).  
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Tchobanian, Fransa Dışişleri Bakanı M. Delcassé’ye imzalı bir mektup 
vermiştir.  

Bu mektupta: Planlarının bir grup Fransızlarla Kilikya’yı Suriye’nin bir 
bölgesine çevirmek olduğu…Fransa’nın Kilikya’da çıkarları bulunduğu, bunları 
korumak isteyeceği… Küçük Ermenistan adının ona XI. yüzyılda 
verildiği…Suriyeli kardeşleriyle büyük planı uygulamak istedikleri… Fransa’nın 
koruması altında daha mutlu olacaklarını…bundan gurur duyacaklarını… 
yazmaktadır (MAEF, Guerre Mondiale1914-1918/ Turquie/ Vol. 887).  
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SONUÇ 

Ermeni olayları ve iddiaları üzerine yapılan yayınlarda genellikle olayların 
izlerini üzerinde taşıyan birinci kuşak Ermeniler tarafından yazılmış kitaplarda 
“Katliam” (massacres) ve “Ermeni Sorunu” sözcüğünün sıkça kullanıldığını 
anlamaktayız. I. Dünya Savaşı sonrası yeni kuşak Ermeniler tarafından yapılan 
yayınlarda bu defa jenosit (génocide) yani soykırım sözcüğünün öne 
çıkarıldığını, yok olan Osmanlı Devleti’nin değil de, nedense Türkiye 
Cumhuriyeti’nin ve Türklerin bu suçlamayla karşı karşıya bırakılmak 
istendiğini, bunun sürekli vurgulandığını tespit etmekteyiz. Kanımızca bu 
sözcüğün kullanılmasında 9 Aralık 1948 tarihli Birleşmiş Milletler 
Konvansiyonu’nda jenosit sözcüğünün yer alması ile Nuremberg’te Nazi 
Almanyası’nın Yahudi soykırımı ile suçlanmasının yol gösterici olabileceğini 
düşünmekteyiz. Doğrusu bu suçlayıcı kitapları okurken Voltaire’in ünlü sözünü 
hatırlamadan geçememekteyiz: “Tanrı yoksa icat ediniz!” 
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KRİZ BÖLGELERİNDE 
SAVUNMA SANAYİİNİN MİLLÎLEŞTİRİLMESİ 

 DİLEK, Saim1* 
       TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET 

Bir millet yalnız zaman içinde değil, aynı zamanda bir mekân, bir coğrafya 
içinde yaşar. Her milletin üzerinde yaşadığı coğrafyanın sınırları 
belirlendiğinde, burası onun ülkesi olur. Her ülkenin konumu, özellikleri, 
komşuları ve çevre alanlarla ilişkileri, iç bünyesinde oluşan gelişmelere bağlı 
olarak ortaya çıkan sorunları ve davaları vardır. Bunların en önemlisi; ülkenin 
korunması, savunulması, güvenlik altına alınması ve güvenliğinin sürekli 
geliştirilmesidir. 

Bu noktada gündeme, ulusal savunma sanayii gelmektedir. Ulusal savunma 
sanayiinin temel özelliği, öncelikle kendi silahlı kuvvetlerinin teçhizatlanma ve 
idame işletme ihtiyacını karşılamaktır. Bunun doğal sonucu olarak devlet de, tek 
alıcı olan Silahlı Kuvvetlere üretim yapmanın riskini taşıyabilmesi için, 
savunma sanayiinin güvence altına alınmasını sağlamak ve bununla birlikte, 
savunma sanayiinin kurulması ve üretimde bulunması sürecinde, ülke 
kaynaklarının israfına neden olmamak zorundadır.  

Diğer yönden; ulusal ve uluslararası pazara hitap edebilmesi, rekabete 
dayanabilmesi, kazanılmış kabiliyetlerini devam ettirebilmesi, kriz döneminde 
ve sıcak çatışma hâlinde silahlı kuvvetlerin teçhizatlanma, idame ve işletme 
ihtiyaçlarını yüksek verimlilikle karşılayabilmesi için kriz bölgelerinde bulunan 
ülkelerin savunma sanayilerini millîleştirmeleri zorunlu olmaktadır. 

Genel anlamı ile yukarıda belirtilen “kriz bölgesi” tanımı, coğrafi konumu, 
jeopolitik, jeoekonomik ve jeostratejik özellikleri itibarıyla küresel boyutta 
kronik sorunlar sergileyen bölgeleri tanımlar. Kriz bölgeleri, tarihî ve çeşitli 
ilişkilerin gerçeklerini, çevre ülkelerle ilişkilerini, ülke içi etnik, dinsel, 
yaşamsal ve ekonomik farklılık ve sorunlarını sağlam temeller üzerinde 
kaynaştıramayan, sürekli barış ve dostluk geliştiremeyen ülkelerin bulunduğu 
bölgelerdir. 

                                                 
* Makine Yüksek Mühendisi, Türk Uçak Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Eski Genel Müdürü (1978-1988); 

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Kurucu Genel Müdürü (1987-1988). 
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Burada belirtilen “millîleştirmek” ifadesi, “özel sektöre ait yerli ve yabancı 
firmaları devlet mülkiyetine geçirmek, ulusallaştırmak” anlamında değildir. 
“Millîleştirme” kavramı ile ifade edilen ideal: “Savunma Sanayii’ne millî bir 
nitelik vermek”tir. “Savunma Sanayii’ne millî nitelik verilmesi” kavramı her 
şeyden önce, uluslararası ticaret kuralları çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren; 
ortak girişim, ortak üretim, lisans altında üretim şeklinde çalışmalarını yürüten 
savunma sanayii firmalarının, millî bir kuruluş tarafından devlet güvencesi 
altında yönlendirilmesi, desteklenmesi, koordine ve kontrol edilmesidir. Söz 
konusu “'Millî Koordinasyon Kurumu”, yukarıda belirtilen işlevinin yanı sıra, 
ulusal savunma sanayinin, üretim faaliyetlerinde kullandığı lisans ve hakların 
korunması ve geliştirilmesi ve nihayet yeni teknolojilerin geliştirilip 
uygulamasını da zorunlu hâle getirecektir. 

Anahtar Kelimeler: Kriz bölgeleri, savunma sanayii, millîleştirme. 

Savunma Sanayii 

Bir millet yalnız zaman içinde değil, aynı zamanda bir mekân, bir coğrafya 
içinde yaşar. Her milletin üzerinde yaşadığı coğrafyanın sınırları 
belirlendiğinde, artık orası o milletin ülkesi olur. Her ülkenin; konumuna, 
özelliklerine, komşuları ve çevre alanlarla ilişkilerine, iç bünyesinde oluşan 
gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan sorunları ve davaları vardır. Bunların en 
önemlileri; ülkenin korunması, savunulması, güvenlik altına alınması ve 
güvenliğinin sürekli geliştirilmesidir.  

Ülkelerin kendilerini savunmaları, her şeyden önce, kendi millî sorunlarıdır. 
Milletler özgürlüklerini ve bağımsızlıklarını koruyabilmek ve devam 
ettirebilmek için öncelikle kendi gücüne, kendi silahlı kuvvetlerine dayanmak 
zorundadır. Varlıklarının, güvenliklerinin ve geleceklerinin başlıca teminatı 
olan silahlı kuvvetlerin ülkenin savunmasında görevlerini yerine getirebilmesi 
için eğitim ve disiplin bakımından olduğu kadar; silah, araç ve gereç 
bakımından da daima yeterli ve kuvvetli bir hâlde bulunması gerekli olmaktadır. 
Silahlı kuvvetleri, ihtiyacı olan her türlü silah, araç ve gereci kendi imkânları ile 
sağlamanın önemini ön plana çıkartmakta, bu yola yönelmekte ve millî güvenlik 
stratejisinde buna öncelik vermektedir.  

Millî güvenlik stratejisindeki bu öncelik, ulusal savunma sanayiini ön plana 
çıkartmaktadır. Ulusal savunma sanayiinin temel özelliği, öncelikle kendi silahlı 
kuvvetlerinin “savaşın idamesini sağlayacak seviyede”; her türlü silah, araç ve 
gereçleriyle donatım ve malzeme gereklerine kadar tüm ihtiyaçlarını ve ayrıca 
idame işletme ihtiyacını karşılamaktır. Silahlı kuvvetlerin daha çok savaşta 
kullanabileceği harp silah, araç ve gereçleri ve de bunların yedek parçaları ile 
önemli girdilerini üreten ülke içindeki resmî ve özel sektöre ait tesisler 
topluluğu “Savunma Sanayii”dir.  

Savunma Sanayii’nin tek alıcısı olan Silahlı Kuvvetlere üretim yapmanın 
riskini taşıyabilmesi için devlet de savunma sanayiini güvence altına alınmasını 
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sağlamak, ve bununla birlikte, savunma sanayiinin kurulması ve üretimde 
bulunması sürecinde, ülke kaynaklarının israfına neden olmamak zorundadır.  

Ayrıca, savunma gücünün dayandığı diğer bir unsur da ekonomik güç ve 
kalkınma ihtiyacıdır. Kalkınma ile savunma arasında çok sıkı sarmal bir bağ ve 
ilişki vardır. Güvenliği tehlikede olan bir ülkede sürekli ve istikrarlı bir 
kalkınma olmayacağı gibi gelişmiş bir ekonomik güce dayanmayan bir savunma 
sistemi de güçlü olamaz. Bir memleketin askerî gücü memleketin ekonomik 
gücüne dayanır.  

Gelişmiş ülkelerin sanayileşerek kalkınmalarında savunma gücünün de 
geliştirilmesi üzerinde önemle durdukları, savunma çabasıyla iktisadi gelişme 
arasında bir denge kurdukları savunma gücünün modernleştirilmesinin; 
ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın şartlarından biri olarak 
benimsendikleri gözlenmiştir. Bu strateji, ülkelerin savunma hizmetlerinin 
gerektirdiği araç ve gereçlerin yeterli ölçüde sağlanmasıyla sanayileşme çabaları 
arasında sistemli bir bağlantı kurmuştur. Bunların ana mal üretimleri, yatırım 
malları ve teknolojileri ile belli bir düzeye ulaşması savunma sanayiilerinin 
kurulup gelişmesini sağlamıştır.  

Savunma Sanayiine Yönelmenin Zorunluluğu  

Ülkenin güvenliği, kişi mutluluğunun ve gelecekten emin bir millet olmanın 
asgari şartlarından biri olan ülke silahlı kuvvetlerince belirtilen millî kuvvet 
hedeflerine nitelik ve nicelik yönünden ulaşılması, ancak ve ancak millî 
savunma alanında dış kaynaklara bağlılığın azaltılması ile sağlanabilmektedir. 
Millî güvenlik açısından zorunlu olan nitelik ve nicelikteki kuvvet hedeflerine 
erişilmesi, erişilen düzeyin devamı ve daha üst düzeylere çıkması, silahlı 
kuvvetlerin araç, gereç ve malzeme gereklerinin zamanında, istenilen kalitede, 
kesintisiz ve güvenle sağlanmasına bağlıdır. Millî savunma olarak, yeteneklerin 
başkalarınca bilinmemesi gerektiği açısından da dış kaynaklara bağlılığın 
azaltılması büyük önem taşımaktadır.  

Bu ana etkenler yanında, millî kaynaklara dayalı bir savunma sanayiinin 
kurulması gereğinin başlıca nedenleri şunlardır:  

a. Silah, araç ve gereçlerde teknoloji hızla değişmektedir. Hızlı bir şekilde 
değişen teknolojileri izleme ve teknolojiye uyma önemli bir sorun olmaktadır. 
Teknolojik değişimin yavaş olduğu dönemlerde; alınan silah, araç ve gereçlerin 
uzun süre kullanılma olanağı bulunmaktaydı. Bugün bu süre çok kısalmıştır. 
Ülke millî güvenliği –hızla gelişen teknolojiye– olanaklar ölçüsünde, uymayı 
zorunlu kılmaktadır. Devamlı dışa bağlı bir politika ve uygulama ile silahlı 
kuvvetlerin millî kuvvet hedeflerine ulaşarak, güçlü bir millî ordu kurup modern 
nitelikte donatma olanağı artık kalmamıştır.  

b. Yardımlar kanalıyla sağlanan silah sistemleri ve gereçlerin teknolojileri, 
genellikle geri olduğu gibi devamlı yedek parça ikmali ile hizmette 
tutulabilmektedir. Millî gerekler dikkate alınmadan uluslararası koşullara göre 
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değişebilen bir yardıma dayanarak, silahlı kuvvetler modern ve güçlü tutulamaz. 
Son gelişmeler ve olaylar ülkeleri böyle bir durumla karşı karşıya bırakmış 
bulunmaktadır.  

c. Belirli amaçlarla ve yardım şeklinde verildiği belirtilen silah sistemleri, 
millî güvenliğin gerektirdiği amaçlarla kullanıldığında ortaya ambargo gibi 
önemli sakıncalar çıkmaktadır.  

d. Mevcut ve beklenen uzun dönemli döviz kaynaklarının sınırlılığı, bunların 
devamlı ithal yoluyla sağlanmasını güçleştirmektedir.  

e. Savunma sanayii, ülkenin sanayileşmesiyle uyumlu, onun bir parçası 
olarak ve kalkınmaya yük olmayacak bir şekilde geliştirilmek durumundadır.  

Millî sanayii ile bütünleşmiş bir savunma sanayiinin geliştirilememesi 
hâlinde, ülkenin yurt içi üretiminden doğacak millî gelirden, yaratılacak 
istihdamdan, ülke iş gücü ve sanayisinin kazanacağı becerilerden yoksun 
kalacaktır.  

f. Yardımlar yoluyla veya sair suretle dışardan sağlanan araç, gereç ve 
silahlar da, ülke silahlı kuvvetlerinin hareket olanakları ve yetenekleri, göz 
önünde bulundurulmadan alınmak durumunda kalmaktadır.  

Buraya kadar belirtilen nedenlerle, millî kaynaklara dayalı, ülke silahlı 
kuvvetlerinin millî hedeflerinin gerçekleştirilmesini amaçlayan, ülkenin 
kalkınmasıyla savunma çabaları arasında gerekli dengeyi kuran savunma 
sanayii yatırımlarının, stratejide öngörülen şekilde gerçekleştirilmesi ve 
ihtiyaçların belli süre içinde karşılanması büyük önem taşımaktadır.  

Dünya üzerindeki önemli kriz bölgelerinden biri olan Balkanlar-Orta Doğu- 
Kafkaslar bölgesinin merkezinde bulunan Türkiye’nin savunma sanayiinin kısa 
bir değerlendirmesini yaptıktan sonra; “Kriz bölgeleri’ nedir?”, “Savunma 
sanayiinde devletleştirmeye gidilmeden nasıl bir ‘millîleştirme’ olabilir?” 
sorularına açıklık getireceğim.  

Ana Hatları ile Türk Savunma Sanayii 

Türkiye’de savunma sanayiinin kurulmasına yönelik ilk girişimler, Osmanlı 
Devleti’nin Yükselme Dönemi’ne kadar uzanmaktadır. 17. yüzyıla kadar güçlü 
bir konuma sahip olan savunma sanayii, 18. yüzyıldan itibaren Avrupa’daki 
teknolojik gelişmelerin dışında kalmış, I. Dünya Savaşı sırasında ise etkinliğini 
büyük ölçüde yitirmiştir.  

Bu nedenle Cumhuriyet’in ilk yıllarında savunma sanayiine ilişkin ciddi bir 
altyapı devralınmamış, bu alandaki faaliyetler, Kurtuluş Savaşı sırasında Ankara 
çevresinde yoğunlaşan birkaç temel üretim tesisi ile sınırlı kalmıştır. Savunma 
sanayiinin, topyekün sanayileşmenin ve kalkınmanın bir parçası olduğunun 
bilincinde bulunan Cumhuriyet yönetimi, ilk planlı dönemde sanayileşmenin ve 
dolayısıyla savunma sanayiinin devlet eliyle ve yönlendirilmesiyle gelişmesini 
öngörmüş ve girişimlere başlamışsa da, uçak üretimine ulaşan faaliyetlere 
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rağmen, yurt içinde hafif ve ağır silah ve mühimmat iç ve dış koşulların 
zorlaması sonucu bu alanda güçlü bir altyapı oluşturamamıştır.  

Bu dönemde; 

1923 yılında Askerî Fabrikalar Genel Müdürlüğü kurulmuş, buna bağlı 
Kırıkkale’de Top, Tüfek, Mühimmat, Barut, Çelik, Pirinç, Elmadağ’da Barut ve 
Ankara’da Marangoz, Kapsül, Gaz Maske ve Fişek Fabrikaları kurulmuştur. Bu 
tesisler 1950 yılında İktisadi Devlet Teşkilatı (İDT) olarak kurulan Makine ve 
Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK)’na devredilmiştir.  

1930’lu yıllarda İstanbul Haliç yöresinde iki özel firma mühimmat, patlayıcı 
ve proteknik madde üretmiş, talep olmadığı için 1950 yılında kapanmıştır.  

1924 yılında Gölcük Tersanesi kurulmuş, 1941 yılında da Taşkızak 
Tersanesi tekrar faaliyete geçirilmiştir.  

Türk havacılık faaliyetleri Atatürk’ün direktifleri ile Kayseri’de yabancı 
ortaklık şeklinde kurulan “Tayyare ve Motor Türk A.Ş. (TOMTAŞ)” ile 
başlamış, yabancı ortağın 1928 yılında ayrılmasına rağmen, 1928-1939 yılları 
arasında 112 adet muhtelif modelde, o devrin önde gelen savaş uçakları 
üretilmiştir. Tesisler daha sonra Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na 
devredilmiştir.  

1936 yılında Nuri Demirağ, İstanbul’da kurduğu uçak fabrikasında, 1943 
yılına kadar 24 adet uçak ve çok sayıda planör imal etmiş, ilgisizlik ve müşteri 
bulamama nedenleriyle tesislerini 1943 yılında kapatmıştır.  

Türk Hava Kurumu (THK) Ankara Etimesgut’ta 1941 yılında uçak 
fabrikasını, Gazi Çiftliği’nde, 1945 yılında Motor Fabrikası’nı kurmuştur. Uçak 
fabrikası 1944 yılında, motor fabrikası ise 1948 yılında üretime başlamıştır. Bu 
dönemde, İngiliz Magister Eğitim Uçakları ve Motorları Lisans’ı altında üretim 
yapılmış ve tesisler 1952 yılında da MKEK’e devredilmiştir. Bu Fabrikalarda 
1956 yılına kadar 128 adet muhtelif model eğitim uçağı ve çok sayıda planör 
imal edilmiştir. Yeni sipariş temin edilemediğinden, Uçak Fabrikası’nın 1956 
yılında faaliyeti durdurulmuş, dokuma tezgâhı üretimine yönlendirilmiştir. 
Motor fabrikası da Traktör ve Tarım Aletleri Fabrikası’na dönüştürülmüştür.  

 II. Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye-ABD ilişkileri ve Türkiye’nin 
NATO’ya girişiyle sağlanan dış savunma yardımı nedeniyle, Cumhuriyet’in ilk 
yıllarında başlatılan, ancak devlet desteğinin bulunmaması ve üst düzeyde resmî 
ve özel sektörün koordinasyonu ve yönlendirilmesi ve de stratejik planlamanın 
olmaması nedenleriyle daha fazla gelişemeyen savunma sanayii faaliyetleri  
tıkanmıştır.  

Bununla birlikte, 1960’lı yıllarda Türkiye’nin bölgesel sorunları, 1963 ve 
1967 Kıbrıs bunalımları ve özellikle Kıbrıs Barış Harekâtı ve bu Harekât 
sonrasında Türkiye’ye, uygulanan silah ambargosu, millî kaynaklara dayalı 
olarak savunma sanayiinin geliştirilmesi gereğini ortaya koymuştur.  
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1974 sonrasında kurulan Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerini Güçlendirme 
Vakıfları bu anlayışla oluşturulmuş, sınırlı da olsa, bu Vakıfların ve kamunun 
kaynakları ile TUSAŞ-Türk Uçak Sanayi A.Ş., ASELSAN, HAVELSAN, 
ROKETSAN, ASPİLSAN ve önemli sayılacak diğer kuruluşlar savunma 
sanayiinde yer almıştır.  

1980’li yıllarda Savaş Uçağı Tedarik Programı kapsamında, TUSAŞ F-
16C/D savaş uçağını ortak üretmek üzere 1984 yılında yabancı sermayeli TAI-
TUSAŞ Havacılık ve Uzay San. A.Ş.yi ve Ankara-Mürted (Akıncı)’de Uçak 
Fabrikası’nı kurmuş, bu uçağın jet motorunu ortak üretmek üzere 1985 yılında 
Eskişehir’de yabancı sermayeli TEI-TUSAŞ MOTOR San. A.Ş.yi ve Motor 
Fabrikası’nı kurmuştur. Bu tesislerde 272 adet F-16C/D savaş uçağının ortak 
yapımı gerçekleştirilmiş, 232 adeti Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na, 40 
adeti de Mısır Hava Kuvvetler Komutanlığı’na teslim edilmiştir.  

Kara, Deniz, Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakıfları, ekonomik güçlerin 
birleştirilmesi, üst düzeyde koordinasyonun sağlanması ve mükerrer işlerin 
ortadan kaldırılması için Eylül 1987 tarihinde, yasayla kurulan Türk Silahlı 
Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nda birleştirilmiştir. TSKGV, bugün en büyük 
savunma sanayii kuruluşlarından biridir.  

Ancak, Cumhuriyet döneminde 1980’lere kadar elde edilen sınırlı birikimin 
korunması ve geliştirilmesi konusunda karşılaşılan idari ve mali güçlüklerin 
yanı sıra, sınırlı mevcut kaynaklar ve uygulanmakta olan tedarik politikalarıyla 
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu; TUSAŞ, ASELSAN ve diğer “SAN”lı 
kuruluşlar, resmî ve özel sektör tarafından kurulan sınırlı sayıdaki tesislerle 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin biriken ve giderek büyüyen savunma teçhizatı 
açığının kapatılmasının mümkün olmayacağı anlaşılmıştır.  

Bu noktadan hareketle, ihtiyaç duyulan politikaların tespiti ve bu politikaları 
tatbik etme yetki ve sorumluluğuna haiz mekanizmaların oluşturulmasına 
1980’lerde ağırlık verilmiş, 1983 yılında Savunma Donatım İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü kurulmuş, bilahare bu Genel Müdürlüğün feshi ile de 1985 yılında 
3238 sayılı Kanun’la bugün Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) olarak 
yeniden düzenlenmiş bulunan Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı (SAGEB) kurulmuştur.  

Savunma sanayiinde bunca gayretlere rağmen, Silahlı Kuvvetlerimizi ulusal 
savunma sanayiine dayalı olarak güçlendirmek, yıllardan beri sürdürülen 
gayretlere ve girişimlere rağmen bir türlü mümkün olamamıştır. Bunun temel 
nedenleri; savunma sanayiinin temel özelliklerini ve bu özelliklerden 
kaynaklanan ilkelerin yeterince dikkate alındığı bir strateji-konsept-politika 
çalışmasına dayalı “uygulamaların” başlatılamaması, başlatılan çalışmaların 
amaca ve hedeflere göre sürekli değerlendirmeye tâbi tutularak ısrarla 
sürdürülememesi, savunma sanayii politikalarının uygulanmasında resmî ve 
özel sektör kuruluşlarının koordinasyonunun bu politikalara uyumlarının 
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sağlanamaması ve de  bunları sağlayacak tam yetkili ve sorumlu bir kuruluşun 
hayata geçirilememesidir.  

Kriz Bölgeleri Nedir? 

Genel olarak kriz bölgeleri; coğrafi konumu, jeopolitik-jeoekonomik ve 
jeostratejik özellikleri itibarıyla küresel boyutta kronik sorunlar sergileyen, 
tarihî ve çeşitli ilişkilerin gerçeklerini, çevre ülkeler ile ilişkilerini, ülke içi 
etnik, dinsel, yaşamsal ve ekonomik farklılık ve sorunlarını sağlam temeller 
üzerinde kaynaştıramayan, sürekli barış ve dostluk geliştiremeyen, terörün 
oldukça yoğun yaşandığı ülkelerin bulunduğu bölgelerdir.  

Soğuk Savaş dönemi sonrasından bugüne kadar geçen 60 yıllık süreçte baş 
döndürücü bir hızla gerçekleşen kökten dönüşümler, değişimler ve gelişmeler, 
geleceğin dünyasının nasıl olacağını ortaya koymaktadır. Bu hızlı dönüşüm, 
değişim ve gelişimin siyasi ve ekonomik yapıları çok farklı olan ülkelerin 
aralarındaki uçurumu daha da büyüteceği görülmektedir.  

 Bütün ülkelerin etkileneceği bu durumdan, kriz bölgelerinde yer alan 
ülkelerin bu dönüşüm, değişim ve gelişmelerden etkilenmesi, diğer ülkelere 
nazaran daha fazla olacaktır.  

Nasıl Bir Millîleştirme? 

Türk Uçak Sanayii’nin kuruluşunda ve F-16 savaş uçağının ortak yapımında 
yaşadığım tecrübeler ile son 20 yıldaki gelişmeler, kriz bölgelerinde bulunan ve 
gelişmekte olan ülke savunma sanayilerinin “millîleştirilmesinin” gerekli 
olduğunu göstermiştir. Ülke kaynaklarının önemli bir kısmının tahsis edildiği 
bu sektörün bütün sanayi sektörleri ile iş birliğine yönlendirilmesinin, ülkenin 
topyekûn sanayisinin ülke savunma reel sektöründe varlık göstermesinin, 
savunmada millî katma değerin özlenen düzeye getirilmesinin, ancak zorunlu 
bir üst yönetim koordinasyonu ile mümkün olabileceğini ortaya çıkartmıştır.  

Burada belirtilen “millîleştirme” ifadesi, “özel sektöre ait yerli ve yabancı 
firmaları devlet mülkiyetine geçirmek, ulusallaştırmak” anlamında değildir. 
“Millîleştirme” ile ifade edilen husus, “Savunma Sanayii’ne millî bir kontrol 
ve koordinasyon sistemi getirmektir. Uluslararası ticaret kuralları çerçevesinde 
faaliyetlerini sürdüren; ortak girişim, ortak üretim, lisans altında üretim şeklinde 
çalışmalarını yürüten resmî ve özel sektör, savunma sanayii firmalarının, millî 
bir kuruluş tarafından devlet güvencesi altında yönlendirilmesi, desteklenmesi, 
haksız rekabetin ve gereksiz yatırımın önlenmesi, koordine ve kontrol 
edilmesidir.  

Söz konusu “Savunma Sanayi Millî Koordinasyon Kurumu”, yukarıda 
belirtilen işlevinin yanı sıra, gelişmiş ülke örneklerinde olduğu gibi ulusal 
savunma sanayiinin, üretim faaliyetlerinde kullandığı lisans ve hakların 
korunması ve geliştirmesini ve nihayet yeni teknolojilerin geliştirilip 
uygulamasını da zorunlu hâle getirecektir.  
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Kriz bölgelerinde bulunan ülkelerin, ülke güvenlikleri ve bunun 
devamlılığının sağlanması, ayrıca millî sanayiilerinin kazanılmış 
kabiliyetlerinin korunması için savunma sanayiilerinin öncelikle 
millîleştirilmesi ve bunun ülke savunma stratejisi olarak benimsenmesi ve 
belirlenmesi yaşamsal bir karar olmaktadır.  

Bu Savunma Sanayii Millî Koordinasyon Kurulu belirtilen görevlerine 
ilaveten şu görevlerle de yükümlü olmalıdır:  

* Bütün ilgililerle birlikte savunma sanayii strateji-politika-konsept 
esaslarını belirlemeli, kısa-orta-uzun dönemli ana plan ve programları 
hazırlamalı, tüm ilgili tarafların uyumunu sağlamalı ve sürdürmeli,  

* Ülke kaynaklarını da dikkate alarak mevcut ve geleceğin ihtiyaçları 
doğrultusunda öncelikle ele alınacak stratejik ve kilit teknolojik disiplinleri 
belirlemeli ve bunların ihtiyacı olan; 

– Mühendislik bilgi birikimlerinin elde edilmesini yönlendirmeli,  
– Eğitilmiş insan gücü stratejilerini, uygulama esas ve usullerini belirlemeli,  
– Araştırma ve geliştirmelerin disiplin altına alınmasını ve yönlendirilmesini 

sağlamalı,  
– Yerli ve yabancı firmaların rekabet esaslarını belirlemeli ve aralarında 

uyumu sağlamalı,  
– Teknoloji transferinde öngörülen iş birliklerinde, firma seçim esaslarını ve 

firma seçimlerini yönlendirmeli,  
– Silahlı Kuvvetlerin organik yapısındaki teknolojik imkân ve kabiliyetlerin 

idame-işletme pazarlarında, resmî ve özel kuruluşlarca değerlendirilmesi 
esaslarını belirlemeli ve uygulamayı yönlendirmeli,  

– Savunma sanayine yatırım için uygun ortamlar yaratmalı ve yönlendirmeli 
ve teşvik etmeli,  

Sonuç olarak, bunlara ilaveten yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla 
koordinasyonu sağlayarak, faaliyette bulunan kuruluşların idamesinin ve 
gelişiminin, atıl durumda olan ve olabilecek kuruluşların da sisteme 
kazandırılmasının sağlanması bu kurumun ana görevleri ve sorumluluğu 
olmalıdır.   
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DEMOKRASİ VE ORTA DOĞU’NUN GELECEĞİ 

DOĞAN, Nejat∗∗∗∗  
   TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET 

Bu bildiri, demokrasinin global bir barışı gerçekleştirebileceğini savunan 
“demokratik barış teorisi”ni ve demokrasinin Orta Doğu’da uygulanabilirliğini 
tartışmaktadır. Hem liberalizm hem de realizm, gerek demokrasi ile barış 
arasındaki gerekse bir devletin iç politika nitelikleri ile dış politikası arasındaki 
ilişki konusunda bizleri tam olarak aydınlatamamaktadır. Ancak, her iki teorinin 
de uluslararası politikayı anlamamıza önemli katkıları vardır. Bu durumda 
yapılması gereken, iki teori arasındaki düşünsel mesafeyi daraltmaktır; bunun 
da felsefi temellerini pragmatizm verebilir. Pragmatizm politik liberalizmle 
birlikte, uluslararası ilişkilere evrimsel bir yaklaşım olan pragmatik liberalizmi 
oluşturur. Pragmatik liberalizm, demokrasinin yerleştirilmesi için bir taraftan 
güç kullanılmasına karşı çıkarken, diğer taraftan da bireye yatırım yapılmasını 
savunur. İyi bir toplum, devletlere dışarıdan verilemeyeceği gibi böyle bir 
toplumu yaratacak olan da gerekli sosyal niteliklerle donatılmış bireydir. Böyle 
bir etik yaklaşımın Orta Doğu’da denenmesi gerekir. Bölge devletlerinin bizzat 
kendilerinin böyle bir rejimi istemeleri ve bunun için politik adımları atarken 
bireye de yatırım yapmaları gerekmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Demokratik barış, Orta Doğu, liberalizm, realizm, 
pragmatik liberalizm, birey.  

ABSTRACT 

Democracy and Future of the Middle-East 

This paper discusses the democratic-peace theory and the future of 
democracy in the Middle East. Both liberalism and realism provide us with 
partial truths about the relationship between democracy and peace on the one 
hand and between the characteristics of domestic politics and foreign policy of 
states, on the other. Therefore scholars should bridge the gap between these two 
approaches. Pragmatism together with liberalism constitutes a new theory, 
pragmatic liberalism, that has an evolutionary approach to international 
relations. Pragmatic liberalism argues for investing in human person in the 
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effort to create global democracy. A good society, from this perspective, cannot 
be imposed on states from outside; it can only be the product of well-educated 
and prosperous individuals. Such an ethical approach should be given a chance 
in the Middle East. However, the states of the region should be willing to create 
such a regime and take the necessary steps toward this objective.  

Key Words: Democratic peace, Middle East, liberalism, realism, pragmatic 
liberalism, individual.  

GİRİŞ 

Bu bildiri, demokrasinin global bir barışı gerçekleştirebileceğini savunan 
“demokratik barış teorisi”ni tartışmakta ve bu tartışma sonucunda demokrasinin 
Orta Doğu’da uygulanabilirliği ve geleceğini irdelemektedir. Uluslararası 
ilişkilere liberal yaklaşımın bir ürünü olan global barış teorisinin bazı 
varsayımlarını kabul etmek, elimizdeki ampirik bilgilerle çelişmek anlamına 
gelecektir. Ayrıca, bazı politika yapımcıları ve liderlerin güç kullanımını bu 
teori aracılığıyla meşru göstermeye çalıştıkları da görülmektedir. Özellikle 
Reagan dönemiyle başlamak üzere, gerek Latin Amerika gerekse Orta Doğu’ya 
yapılan müdahaleler, ya bölge devletlerine demokrasi karşıtı rejimlerin ihracını 
önlemek ya da bu devletlerde demokrasiyi inşa etmek için yapıldığı 
savunulmaktadır. Dolayısıyla, iyi niyetle de olsa ortaya atılmış teoriler, bazen 
hem aşırılığa yol açmakta hem de aşırılıklara meşru bir zemin hazırlamaktadır. 
Diğer taraftan realizm ise, her ne kadar liberalizmin yanlış varsayımlarına işaret 
etmek için teorik araçlar sunsa da, sistemin anarşik yapısının 
değiştirilemeyeceğini savunarak âdeta akademik çalışmaları ve politik 
girişimleri gereksiz kılmaktadır. Böyle umutsuz bir teorinin savunulması da 
oldukça güçtür.  

Dolayısıyla hem liberalizm hem de realizm, gerek demokrasi ile barış 
arasındaki gerekse bir devletin iç politika nitelikleri ile dış politikası arasındaki 
ilişki konusunda bizleri sağlıklı bir sonuca götürmemektedir. Ancak her iki 
teorinin de uluslararası politikayı anlamamıza önemli katkıları vardır. Bu 
durumda yapılması gereken, iki teori arasındaki düşünsel mesafeyi daraltmaktır; 
bunun da felsefi temellerini pragmatizm verebilir. Pragmatizm politik 
liberalizmle birlikte, uluslararası ilişkilere evrimsel bir yaklaşım olan pragmatik 
liberalizmi oluşturur. Bu yaklaşıma göre, iç politika ile dış politika birbirinden 
tamamen soyutlanamayacağı gibi demokratik barış da bir hipotez olarak dikkate 
alınmalı ve denenmelidir. Aslında, demokrasi dâhil olmak üzere herhangi bir 
rejimin tek başına sistemde mutlaka barışı tesis edeceğini düşünmek dogmatik 
bir iddia olur. Önemli olan, elimizdekilerden başlayarak devletler sisteminin 
geliştirilebileceğine ve insanın da bunu yapabilecek kapasitesi olduğuna dair 
inancın ve umudun korunmasıdır. Pragmatik liberalizm, bu nedenle, 
demokrasinin yerleştirilmesi için bir taraftan güç kullanılmasına karşı çıkarken, 
diğer taraftan da bireye yatırım yapılmasını savunur. İyi bir toplum, devletlere 
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dışarıdan verilemeyeceği gibi böyle bir toplumu yaratacak olan da gerekli 
sosyal niteliklerle donatılmış bireydir.  

Böyle bir etik yaklaşımın Orta Doğu’da denenmesi gerekir. Her ne kadar 
Orta Doğu’ya demokrasi getirileceği vaadiyle bölgede bazı faaliyetler bugün 
gerçekleştirilse de, bu faaliyetlerin amacının aslında farklı olduğu ve daha çok 
maddi kazançların ve ulusal çıkarların elde edilmesi amacıyla yapıldığı 
görülmektedir. Dolayısıyla, bölgede demokrasiye bir şans bugüne kadar 
tanınmamıştır. Batı’nın maddi anlamda bölgede başarılı ve fakat uzun vadeli bir 
politika oluşturulması açısından başarısız olduğunun kabulü ile bölge devletleri 
kendilerini sorgulamaya başlayacak ve atılım için gerekli girişimlerde 
bulunacaklardır. Diğer devletlerin demokrasinin Orta Doğu’ya yerleşmesi için 
yerine getirmeleri gereken sorumlulukları vardır; ancak temelde bölge 
devletlerinin bizzat kendilerinin böyle bir rejimi istemeleri ve bunun için politik 
adımları atarken bireye de yatırım yapmaları gerekmektedir. Bu görüşleri ortaya 
koymak üzere, aşağıda öncelikle demokratik barış teorisi tartışılacaktır. 
Liberalizm ve realizmin varsayımları açıklandıktan sonra, iç politika-dış 
politika etkileşimine alternatif bir yaklaşım olarak pragmatik liberalizme 
değinilecektir. Daha sonra, teorik tartışma Orta Doğu’ya uygulanarak bölgenin 
geleceği tartışılacaktır.   

1. Liberalizm ve Demokratik Barış Teorisi 

Demokrasi ve barış arasındaki ilişkiye liberalizmin yaklaşımı aşağıda iki 
başlık altında incelenecektir. Öncelikle liberallerin konu hakkındaki düşünceleri 
özetlenecek, sonra da bu liberal düşüncelerin eleştirisi yapılacaktır.  

1.a. Liberal Söylem 

Liberal düşünürler, belirli bir devletin politik rejiminin bu devletin dış 
politika davranışıyla doğrudan ilgili olduğuna inanmaktadırlar. Woodrow 
Wilson’dan başlayarak liberal politika yapımcıları ve politik eylemciler, 
demokratik bir rejimin uluslararası politikada barışçıl ilişkiler kurulmasına yol 
açacağını açıkça savunmuşlardır. Kısaca liberalizm, yaklaşık iki yüzyıl önce 
Immanuel Kant tarafından kuramsallaştırıldığı üzere, eğer tüm devletler 
demokratik olursa uluslararası sistemde “nihai barış”ın sağlanabileceğini iddia 
etmektedir. Bu iddiadan çıkan sonuç, liberallere göre iç politik niteliklerin 
devletlerin dış politikalarını belirleyen temel unsurlar olduğudur.  

Liberaller, demokratik devletlerin birbirlerine karşı barışçıl bir dış politika 
izlemelerini açıklarken iki temel grup altında toplanabilecek nedenler öne 
sürmektedirler. Bu gruplardan birincisi, demokratik normlar ve kültür, ikincisi 
de politik yapılar ve kurumlardır. Tabii ki, bu iki temel grubun birbirini dışlayan 
değil, fakat birbirini bütünleyen nedenler içerdiğini savunmaktadırlar (Owen, 
1994).  

Liberallere göre, tüm demokrasiler belirli bazı değerleri (normları) 
paylaşmaktadırlar. Örneğin Grasping the Democratic Peace başlıklı 
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çalışmasında Bruce Russett, anlaşmazlıkların demokratik politik süreçler 
yoluyla güce başvurulmadan çözülebilmesi ve bu çözümün çoğunluk görüşünün 
yönetim hakkı ile azınlık görüşünün hakları arasında bir denge 
oluşturabilmesini demokrasilerin en temel değeri olarak vermektedir (Russett, 
1993: 31). Bu değerin yanında, tüm vatandaşların kanun önünde eşitliği, şiddete 
başvurmanın gayrimeşruluğu, örgütlü muhalefet hakkı ve politik sisteme 
sadakat da liberaller tarafından öne sürülen diğer önemli değerlerdir.  

Liberal söyleme göre, bu değerler öncelikle iç politika düzeyinde politika 
yapımcılarını sınırlandıran bir işlev yerine getirirler. Sınırlandırılan politika 
yapımcıları bireylere daha geniş bir özgürlük ortamı bırakırlar, bireyler de kendi 
kendilerini yöneten otonom varlıklar olduklarının bilincine varırlar ve bu 
özelliklerini korumaya çalışırlar. Bunun sonucunda da, bir demokraside yaşayan 
bireylerde diğer demokrasilerde yaşayan bireylerin hakları konusunda olumlu 
düşünceler gelişir. Böylece demokratik halkların birbirlerine bu barışçıl 
yaklaşımı, politika yapımcıları üzerinde bir baskı ve sınırlandırma unsuru 
oluşturarak dış ilişkilerin yürütülmesi sürecinde saldırgan davranışlar ortaya 
koyulmasını engeller. Demokratik devletlerin liderleri sadece olağan 
durumlarda ikili ilişkilerde barışçıl politikalar izlemeyecekler, aynı zamanda 
özellikle kriz zamanlarında bu krize karşı birbirlerinin muhtemel tepkilerinden 
emin oldukları için silahlı güce başvurmayacaklar ve sorunlarını barışçıl 
yollardan çözeceklerdir. Diğer taraftan demokratik devletler, bu değerlere saygı 
duymayacağına inandıkları demokratik olmayan devletlerin sistemdeki 
politikalarına karşı direnecekler ve özellikle kendilerine yöneltilmiş bir tehdit 
sezinlediklerinde bu devletlere karşı savaşa gidebileceklerdir. Kısaca, Russett’ın 
belirttiği gibi bir demokraside diğer demokratik devletlere karşı savaş 
beklenmez ve meşru görülmezken, otoriter devletlere karşı savaş ise çoğu kez 
hem beklenen hem de meşru bir olaydır (Russett, 1993: 32).  

Liberal düşünürler, bu değerlerin yanında, belirli kurumların da uluslararası 
sistemde politika yapımcılarını sınırlandıracağına inanmaktadır. Her şeyden 
önce, demokratik bir devlette yasama-yürütme-yargı erkleri arasındaki güç 
paylaşımı, iç politikada politika yapımcılarının yetkilerini sınırlandıran nitelikte 
bir denetleme ve denge sistemi oluşturacaktır. Erkler arasında güç paylaşımıyla 
birlikte, demokratik bir devlette kamuoyu da saldırgan ve maceracı politikalara 
karşı önemli bir baskı unsuru olacaktır. Çünkü demokratik devletlerde bireyler, 
bir savaş çıkarsa bu savaşın ağır faturasını sonuçta kendilerinin ödeyeceğinin 
farkındadırlar. Liberallere göre, tıpkı değerlerin uluslararası sistemde 
sınırlandırıcı etkisinde olduğu gibi herhangi bir kriz anında demokratik bir 
devletin lideri diğer demokratik liderlerin benzer kurumlar tarafından 
sınırlandırılacaklarının bilincinde olduğu için, sürpriz bir saldırıda bulunulacağı 
endişesini taşımaz. Bunun sonucunda da demokratik liderler, sorunların 
çözümünde barışçıl araçlara başvurabilmek için gerekli fırsata ve zamana sahip 
olurlar. Diğer taraftan, hem demokratik olmayan devletlerin kendi aralarında 
hem de demokratik devletler ile demokratik olmayan devletler arasında silahlı 
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çatışma çıkma olasılığı her zaman için vardır. Hatta rakiplerinin kurumsal 
sınırlandırmalar altında olmadıklarının bilincinde hareket eden demokratik 
devletlerin liderleri, sürpriz bir saldırı riskini göze alamayıp güce başvuran ilk 
taraf olabilirler.  

1.b. Liberal Söylemin Eleştirisi 

Yukarıda özetlendiği üzere en temel anlamda liberaller, demokratik 
değerlerin ve kurumların benzer-düşüncede olan devletler arasında barışçıl 
ilişkiler kurulmasına yol açtığını ve açacağını öne sürmektedir. Liberaller, bu 
sonuca ulaşırken Immanuel Kant’ın nihai barış görüşünden hareket ettiklerini 
iddia etmektedirler. Ancak bu, Kant’ın oldukça geniş bir açıdan 
yorumlanmasından başka birşey değildir. Kant’a göre uluslararasında nihai 
barış, ne çabuk ne de kolay gerçekleşecektir. Nihai barışa, ancak zorluklarla 
dolu bir yolculuktan sonra ulaşılacaktır (Doyle, 1986: 1163). Bu süreçte bazı 
savaşların çıkması ve bu savaşlardan bazı dersler alınması kaçınılmazdır.  

Kant, cumhuriyetçi devletlerin kendi aralarında bir güvenlik topluluğu 
oluşturacağını ve bu topluluğu korumak için bazen güce başvurmak zorunda 
kalacaklarını öne sürmektedir. Gerek bu topluluğun kurulması gerekse bu 
topluluğun nihai barışa ulaşması konusunda Kant umudunu iki şeye bağlar: 
liderlik ve doğa. Kant’ın liderliği gündeme getirmesinin ve bu kuruma 
güvenmesinin temelinde, aslında Kant’ın liberal düşünceleriyle ilk bakışta 
çelişir gibi görünen, genel olarak insanların yetersizliği ve güvenilmezliği 
düşüncesi yatmaktadır. Şöyle seslenir Kant, “Eğer kendi türü arasında yaşarsa, 
insan bir efendiye (master) ihtiyaç duyan bir hayvandır.” Diğer taraftan, bu 
efendi de ancak yine insan türü içinde bulunabilecektir (Kant, 1991a: 46). Hem 
cumhuriyetçi devletler arasında bir barış bölgesi yaratma hem de sonuçta dünya 
barışını gerçekleştirme mücadelesinde liderlere doğa yardımcı olacaktır. Kant’a 
göre nihai barış, büyük bir sanatçı olan doğanın bizzat kendisi tarafından 
garanti edilmiştir (Kant, 1991b: 108). Bu görüşlerden hareket eden Kant şu 
sonuca varır: “Eğer bireyler sosyal kanunların zorlamasını kabullenmeye kendi 
içlerinden kaynaklanan bir tepki tarafından boyun eğdirilemezse, aynı etkiyi 
dışarıdan savaş yaratacaktır. İnsanların bugüne kadar yapmayı ihmal ettikleri 
şey, birçok sıkıntıyla birlikte olsa da, sonuçta kendiliğinden gerçekleşecektir. 
Bouterwek’in belirttiği gibi ‘eğer yay çok eğilirse, kırılır; ve her kim ki çok şey 
ister, hiçbir şey elde edemez’ ” (Kant, 1991b: 112-113).  

Dolayısıyla, Kant’ın tarih felsefesi ve barış teorisinden yola çıkacak olursak, 
bugünkü (radikal) liberallerin hatası; global politikada çok büyük bir değişimin 
çok kısa bir sürede gerçekleşmesini istemeleri ve bu amaçla güç kullanımı da 
dâhil bazen müdahaleciliği desteklemeleridir. Her ne kadar “Büyük Orta Doğu” 
veya “Genişletilmiş Orta Doğu” projesiyle bölgenin geleceği için öne sürülen 
demokrasinin yerleştirilmesi ve geliştirilmesi gibi düşünceler özde iyi olsa da, 
hem bugün Irak ve Afganistan’da olanlar hem de kullanılan yöntemler aslında 
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Kant’ın savunduğu demokratik/cumhuriyetçi devletlerin değerleriyle ve bu tür 
barışçıl devletlerin ortaya çıkma süreciyle çelişmektedir.  

Liberallerin “demokratik devletler birbirleriyle savaşmadı.” görüşü de 
aslında gerçeği yansıtmamaktadır. Politik tarihe yakından bakıldığında, 
demokrasilerin birbirleriyle savaştığı ve birbirlerini güç kullanmakla tehdit 
ettiği örneklere rastlamak mümkündür. I. Dünya Savaşı sırasında Finlandiya ile 
müttefiklerin çatışması, 1812 ile 1895/1896’da İngiltere-ABD çekişmesi, 1898 
Fashoda krizi ve 1923 Ruhr krizi bu iddiayı destekleyen örneklerdir (Layne, 
1994: 5-49). John Owen, bu örneklerin veya “anormalliklerin” demokratik barış 
teorisinin temel varsayımlarıyla uyumlu olduğunu kanıtlamaya girişmektedir; 
ancak bu çabasında başarılı olduğu söylenemez. Çünkü Owen, savaş ve 
çatışmaların hem ortaya çıkmasını hem de ortaya çıkmamasını tek bir 
değişkenle açıklamaktadır: algılama (perception). Owen’a göre, genellikle 
devletler birbirlerini demokratik olarak görmedikleri için, değerlerin (normların) 
savaş üzerinde beklenen sınırlandırıcı etkisi de gerçekleşmemektedir; “liberal 
bir demokrasi sadece liberal olduğuna inandığı bir devletle savaşmaktan 
kaçınacaktır” (Owen, 1994: 91, 102). Bu mantığa göre, ABD ile İngiltere 
arasında 1812 yılında savaş çıktı çünkü ABD o tarihte İngiltere’yi liberal bir 
demokrasi olarak algılamıyordu; fakat 1895’te savaş çıkmadı çünkü 19. yüzyıl 
sonlarına gelindiğinde artık ABD İngiltere’nin liberal bir demokrasi olduğuna 
inanmıştı. Ancak bu oldukça zayıf bir açıklamadır; çünkü tüm politika 
tercihlerini “algılama” değişkenine indirgemektedir. Bu açıklamayı tarihteki 
diğer örneklere uyguladığımızda, izlenen politikaların açıklanmasında yetersiz 
kaldığı görülecektir. Örneğin, Owen’ın bakış açısına göre, müttefikler 
Almanya’yı demokratik bir devlet olarak görmedikleri için Hitler’e karşı 
savaştılar ve Araplar ile İsrail birbirlerini liberal demokrasi olarak görmedikleri 
için yarım yüzyıldan fazla bir süredir savaşmaktadırlar. Bu durumda, hem 
ideolojinin hem de güvenlik ve ekonomik endişelerin global politikada oynadığı 
önemli rolü liberallerin tartışmaktan kaçındıkları ortaya çıkmaktadır. Çünkü bir 
taraftan I. Dünya Savaşı’nın çıkmasındaki ana etkenlerden biri Almanya’nın 
ideolojisiyken, diğer taraftan da 1945’ten beri Orta Doğu’da Arap-İsrail 
çatışmasının tırmanmasının temel nedenleri arasında tarafların güvenlik 
endişeleri gelmektedir. Kısaca, hem savaşın ortaya çıkmasını hem de savaşın 
olmamasını “algılama” gibi tek bir değişkenle açıklamak rasyonel değildir.  

Ayrıca liberaller hem kullandıkları kavramların açık olmaması hem de 
sosyal olguları dar (bir açıdan) tanımladıkları için de eleştirilmektedirler ve 
aslında eleştirilmeleri de gerekir. Örneğin, uluslararası ilişkilerde hem 
demokrasinin hem de savaşın tanımı araştırmacıdan araştırmacıya değişiklik 
göstermektedir. Bunun önemli bir nedeni, varsayımlarıyla çelişen veya 
varsayımlarına ciddi tehditler arzeden bazı tarihî olayları analiz örneklemi 
dışında tutabilmek için liberallerin bu olguları dar yorumlamayı tercih etmiş 
olmalarıdır. Nitekim Russett savaşı, “egemen devletler arasında gerçekleşen ve 
tarafların karşı karşıya geldiği mekânda en az bin ölü bırakan 
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planlanmış/kurumsallaşmış şiddet” şeklinde tanımlamaktadır. Böylece, bir 
taraftan devletler arasında geçmediği için iç savaşlar, bağımsızlık savaşları ve 
sömürge savaşları; diğer taraftan da can kaybının bin kişiyi bulmadığı savaşlar 
Russett’ın araştırmasına dâhil edilmemiştir. Fakat kendini liberal veya idealist 
olarak tanımlayanların, idealist düşüncelerine böyle bir niceliksel analiz ve 
niceliksel sınır getirmelerinin ne oranda rasyonel bir yaklaşım olabileceği 
tartışmalıdır.  

Russett bir devletin demokrasi olduğunun kabul edilebilmesi için ayrıca bir 
“istikrar” veya “süreğenlik” kriteri de getirmektedir. Bu kritere göre, 
demokratik kurumların ve süreçlerin bir toplumda tamamen yerleşebilmesi için 
devletin demokratik rejimi benimsemesinden sonra belirli bir zamanın geçmesi 
gerekmektedir. Ancak böyle bir sürenin geçmesiyle hem bu devletin hem de 
diğer devletlerin vatandaşları devletin demokratik ilkelerle yönetildiğine 
inanacaklardır (Russett, 1993: 16). Fakat devletler arasında kültürel farklılıklar 
gözönüne alındığında, demokrasinin kurumsallaşması için gerekli olan zamanı 
nasıl belirleyebiliriz? “Demokrasiye geçiş” kavramı tam olarak ne anlama 
gelmektedir? Liberaller bu ve benzeri sorulara rasyonel açıklamalar 
getirememektedir. Dahası, belirli bir devletin demokrasiye dönüşümünde 
zamanın önemli ve ilgili bir faktör olup olmadığını bilebilmemiz de oldukça 
zordur. Nitekim David Spiro’ya göre, sosyal normların mutlaka yerleşmiş 
politik süreçlerin ürünü olduğu iddia edilemez (Spiro, 1994: 56).  

Diğer taraftan, Kant’ın demokratik cumhuriyetçilik kavramı da bugün 
kullandığımız demokrasi kavramından farklıdır. Bu nedenle, ikiyüz yıllık bir 
uluslararası ilişkiler sürecini tek bir değişkenle açıklamaya çalışmak rasyonel 
olmayacaktır. Bugünkü tanımlamaların ve demokratik ilkelerin, liberallerin 
genellikle hipotezlerini test ettikleri zaman dilimleri olan ondokuzuncu 
yüzyıldaki ve yirminci yüzyılın ilk dönemlerindeki gelişmelere uygulanması 
aslında bir anakronizmdir. Bu teorik zayıflığın bilincinde olan liberaller, 
yukarıda açıklandığı üzere, “algılama” gibi değişkenleri analizlerine dâhil 
etmektedirler; ancak bu değişkenler çalışmalarındaki metodolojik sorunların 
çözümüne fazla bir katkıda bulunmamaktadır. Bu nedenle liberaller, 
değişkenlerinin daha iyi tanımlanması ve açıklanması konusuna duyarlı 
olmalıdırlar.  

Başta Owen olmak üzere liberaller, demokratik barış teorisinin kurumsal ve 
kültürel değişkenlerinin birbirlerini tamamladığını vurgulamaktadırlar. Ancak 
bugüne kadar liberaller, bu değişkenlerin birbirlerini tam anlamıyla nasıl ve 
oranda etkiledikleri ve pekiştirdiklerini anlatmakta da başarısız olmuşlardır. 
Çalışmalarına bakıldığında, liberal düşünürlerin aslında kurumsal ve kültürel 
değişkenleri birbirlerinden ayrı ele alıp inceledikleri görülmektedir.  

Liberallerin eserlerindeki diğer bir sorun da, demokrasilerin birbirleriyle 
“hiçbir zaman” savaşmadıklarının mı, yoksa “nadiren” savaştıklarının mı 
savunulmak istendiğinin belirsiz oluşudur. Acaba demokratik barış teorisi, 
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demokrasilerin geçmişte hiç savaşmadıkları ve böylece gelecekte de 
birbirleriyle savaşmayacaklarını mı savunmaktadır, yoksa nadiren de olsa 
demokratik devletlerin savaştıkları ve birbirlerine karşı güç kullanma tehdidinde 
bulundukları ve gelecekte de bu tür davranışta bulunabilecekleri, ama diğer 
rejimlere nazaran bu durumun sistem için nispeten barışçıl olduğunu mu ifade 
etmektedir? Eğer bu ikinci olasılık öne sürülüyorsa, o zaman liberallerin hangi 
şartlar altında demokrasilerin birbirleriyle savaşabileceğini ortaya koymaları, 
diğer bir değişle, hangi şartlar altında demokratik barış teorisinin geçersiz 
olacağını açıklamaları gerekir. Belki de demokratik devletlerin gelecekteki 
davranışları konusunda emin olunamaması nedeniyle, liberaller aynı zamanda 
araştırma projelerinin nihai ürünü veya sistem için nihai sonucu üzerinde de 
hemfikir değildirler. Örneğin Owen, hem Doyle hem de Russett’a nazaran, 
“nihai barış”ın gerçekleşebilmesi konusunda karamsardır.  

Uluslararası sistemde güç, kapasite ve anarşinin önemli veriler olduğu 
konusundaki realist düşünce aslında son dönemlerde liberaller tarafından da 
kabul görmektedir. Örneğin Owen, liberal demokrasilerin dış politikaları ile 
“güç politikası”nın (power politics) ilgili olduğuna itiraz etmediğini, bu konuyu 
tartışmaya açmadığını belirtmektedir (Owen, 1994: 121). Benzer şekilde Russett 
da, güç ve stratejik çıkarların demokrasiler dâhil olmak üzere tüm devletlerin 
politika hesaplarını etkilediğini teslim etmekten “mutlu olduğu”nu ifade 
etmektedir (Russett, 1993: 166). Ancak, ne Owen ne de Russett güç 
politikasının kendi analizleriyle nasıl bir ilişkisi olabileceğini irdelemektedir. 
Bu nedenle, demokratik barış teorisinin ikna edici olabilmesi için; liberallerin 
hem güç hesaplamalarının, güç değişimlerinin ve uluslararası sistemin anarşik 
yapısının demokrasilerin dış politika davranışlarını nasıl etkilediğini, hem de 
demokrasinin kurumsal ve kültürel niteliklerinin güç politikasının demokratik 
devletler arasındaki barışçıl ilişkileri bozmasını nasıl engelleyebildiğini 
açıklaması gerekmektedir (Schweller, 1992).  

 Demokratik devletlerin barışçıl olması, aslında barışçıl bir sistemin ortaya 
çıkması için tek başına yeterli değildir. Çünkü demokrasiler, liberallerin 
öngördüğünün aksine, demokratik normları dışsallaştırmakta (externalize) 
başarısız olabilir. Tüm demokrasilerin demokratik normları dışsallaştırdığı ve 
gelecekte de dışsallaştıracağı konusunda Russett oldukça emin görünmektedir; 
ancak kendisinin tüm açıklamaları “algılama” değişkenine dayanmaktadır. 
Şöyle yazar Russett: “eğer demokratik bir ülkede yaşayanlar; kendilerini 
otonom, ‘yaşa ve yaşat’ normlarını paylaşan, kendi-kendini yöneten insanlar 
olarak görürlerse ve eğer diğer ülkelerdeki insanları da kendi-kendini yöneten 
ve böylece başına buyruk bir elitin saldırgan dış politikalarına kolayca 
çekilmeyen insanlar olarak algılarlarsa, bu insanların kendi-kendilerini yönetme 
hakkına saygı duyacaklardır” (Russett, 1993: 31). Ancak tecrübelerle sabittir ki, 
elitler halkları zorlanmadan kontrol edebileceği gibi hem demokrasilerde hem 
de otokrasilerde tepkisel davranan ve ideolojik sebeplerle karar veren liderler 
yönetime gelebilir, aynı zamanda bireyin başkaları hakkındaki 
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değerlendirmeleri ve görüşleri de kolayca değişebilir. Böylece, insanların 
algılamalarının yanlış olabileceğini veya politika yapımcıları üzerinde barışçıl 
bir baskı oluşturmadan önce bizzat kamuoyunun yönlendirilebileceğini 
beklememek için herhangi bir rasyonel neden bulunmamaktadır. Bu nedenlerle, 
“barış bölgesi” veya “güvenlik topluluğu” gibi projelerin gerçekleştirilmesi hiç 
de kolay değildir.  

Demokratik barış teorisini tam olarak değerlendirebilmek için, teorinin olası 
politika çıktılarına da değinmek gerekmektedir. 1980’li yıllarlar birlikte ve 
özellikle Soğuk Savaş’ın sona ermesini takiben uluslararası toplumun, 
devletlerin iç politikalarına gerekirse zorla müdahale edilmesini hem gerekli 
hem de etkili bir politika olarak görmeye başladığı iddia edilebilir. Güç 
kullanımının hukuksal açıdan meşru görülmesinin yanında, dünyanın sorunlu 
bölgelerine müdahale edilmesi devletlerin ve uluslararası kurumların neredeyse 
etik bir sorumluluğu hâline geldi (Claude, 1994: 122). Bugünlerde birçok kişi, 
uluslararası toplumu devletlerin iç sorunlarına karıştığı zaman değil, fakat 
karışmadığı zaman eleştirmektedir. Güç kullanımı konusundaki uluslararası 
hukuk kuralları ile devletlerin politik bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü gibi 
sistemin geleneksel değerleri son zamanlarda oldukça geniş bir açıdan 
yorumlanarak bu ilke ve değerler yıpratılmaktadır.  

Demokratik değerler ileri sürülerek ve dünyada tüm devletlerin demokratik 
rejimlere kavuşmasıyla barışın kurulabileceği savunularak, son dönemlerde 
askerî güç kullanılmasının meşru gösterilmeye çalışıldığına tanık oluyoruz. 
Akademisyenler her ne kadar demokrasi ile barış arasındaki ilişkiyi bilimsel 
olarak anlamaya çalışsa da, öne sürdükleri düşünceler bazen uluslararası 
politika yapımcıları tarafından kendi amaçları doğrultusunda kullanılmaktadır. 
Bu nedenle liberaller, demokratik barış teorisinin olası politik sonuçları 
üzerinde de yeterince durmalıdırlar.  

2. Realizm ve Devletlerin İç Politik Nitelikleri 

Liberalizmin demokratik barış teorisine yaklaşımını eleştirdikten sonra, 
uluslararası ilişkilerin “başat” teorisi olarak kabul edilen realizme dönerek, bu 
teorinin devletlerin iç politika nitelikleri (karakteristikleri) ile dış politika 
davranışlarının etkileşimi hakkında herhangi bir rasyonel açıklama getirip 
getirmediğine bakabiliriz.  

Genel olarak realistler, iç politika niteliklerinin devletlerin dış politika 
davranışları üzerinde bir etkisi olmadığını iddia etmektedirler. Realist bakış 
açısına göre, hem savaşa başvurulmasını engelleyecek hem de dış ilişkilerde 
belirli davranış kurallarını koyup bu kurallara uyulmasını zorlayacak merkezî 
bir otoritenin yokluğunda, diğer bir deyişle anarşik bir sistemde, tüm devletler 
kendi varlıklarını korumaya çalışacaklardır. Bu nedenle Kenneth Waltz, Theory 
of International Politics başlıklı klasikleşmiş eserinde şu düşünceyi savunur: 
“Uluslararası politik sistemlerin birimleri olan devletler, yerine getirdikleri 
işlevler açısından birbirlerinden farklılık göstermezler; anarşi, bir sistemin 
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birimleri arasında koordinasyon ilişkilerini gerektirir ki, bu da onların aynılığı 
anlamına gelir” (Waltz, 1979: 93). Kısaca, aynı koşullar altında bulunan 
devletler, aynı dış politika davranışında bulunurlar ve hatta bulunmak 
zorundadırlar. Böylece, iç politika ve dış politika hakkında Waltz şu sonuca 
varır: “ulusal politika belirli işlevleri yerine getiren birbirinden farklı 
birimlerden meydana gelirken, uluslararası politika birbirlerinin işlevlerini 
tekrarlayan/kopyalayan benzer birimlerden oluşmaktadır” (Waltz, 1979: 97). 
Devletlerin kapasitelerindeki farklılıklar nedeniyle de, devletlerin uluslararası 
sistemde aynı işlevleri üstlenmiş olması, bu işlevlerin her devlet tarafından aynı 
oranda ve aynı başarıyla yerine getirildiği anlamına gelmez. Dolayısıyla, 
“devletler arasındaki fark işlev değil, kapasite açısından vardır” (Waltz, 1979: 
96). Devletler arasındaki bu kapasite farkı nedeniyle Waltz ve diğer realistler, 
uluslararası yapıları temel aktörler aracılığıyla tanımlamakta ve yapısal 
değişikliğin de devletler arasındaki kapasite dağılımının değişimi sayesinde 
olabileceğini savunmaktadırlar.  

Böylece realistlere göre, devletlerin politik rejimlerinin niteliği, onların dış 
politika davranışlarına herhangi bir etkide bulunmamaktadır. Anarşi, göreli 
güçlerini maksimize etmek yoluyla devletleri uluslararası sistemdeki varlıklarını 
sürdürmeye ve konumlarını güçlendirmeye zorlamaktadır. Christopher Layne, 
realist argümanı şu sözleriyle özetlemektedir: “uluslararası politikada davranış, 
süreklilik, düzenlilik ve tekrar ile tanımlanır (ayırt edilir), çünkü devletler 
uluslararası sistemin değişmeyen ve muhtemelen değiştirilemez nitelikteki 
yapısıyla sınırlandırılmıştır. Gerçekçi bir dünyada, yaşam ve güvenlik her 
zaman risk altındadır ve demokratik devletler demokratik rakiplerine, 
demokratik olmayanlardan daha farklı bir şekilde mukabelede 
bulunmayacaklardır” (Layne, 1994: 10, 12). Bu nedenle realistlere göre, 
bırakınız nihai barışı, “barış bölgesi” ve “güvenlik topluluğu” projeleri bile birer 
ütopyadır.  

Realist argümanların da eleştirilecek yönleri bulunmaktadır. Öncelikle, her 
ne kadar belirli bir sosyal olguyu mümkün olan en az değişkenle anlatmaya 
çalışmak faydalı olsa da, bütün devletlerin iç politika niteliklerinden bağımsız 
olarak aynı veya benzer dış politikalar izlediklerini varsaymak da 
“indirgemecilik” (reductionism) olarak görülmelidir. Sadece uluslararası 
sistemin kuralları ve sınırlandırmaları değil; düşünceler, normlar ve ideolojiler 
de uluslararası politikanın önemli değişkenleridir (Keohane ve Goldstein, 1993). 
Ancak realizm tüm bu değişkenleri gözardı etmektedir. Örneğin güçlü 
ideolojiler olarak nazizm, faşizm ve komünizm; I. Dünya Savaşı’na gidilen 
süreçte Alman, İtalyan ve Sovyet ekonomik ve güvenlik endişelerinin oynadığı 
rol kadar önemli bir rol oynamışlardır. Böylece realizm, hem savaşın iç politik 
ve yapısal nedenlerini hem de saldırgan ve barışçıl dış politikaları birbirinden 
ayırt etmekte başarısızdır. Ayrıca, realistler de hem savaşın hem de 
demokrasinin tutarlı bir tanımını henüz yapmamışlardır. Bu nedenle, içsavaş 
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gibi belirli çatışmaları analizlerine dâhil edip etmeme konusunda realistler 
arasında bir görüş birliği yoktur.  

Tüm bu eleştirilerin yanında, realizmin de dış politika analizlerinde ve 
uygulamasında liberalizme göre bazı güçlü yönleri bulunmaktadır. Her şeyden 
önce realizm, belirli durumlarda devletlerin olası davranışları hakkında 
uluslararası ilişkiler öğrencilerinin daha iyi ve daha çok veriye dayalı (sağlıklı) 
tavsiyelerde bulunmalarına imkân sağlayabilir. Devletlere tek bir rejimin 
empoze edilmesinin devletlerarası ilişkilerin doğasını (sorunlu yapısını) 
tamamen dönüştüreceğini varsaymak mantıklı olmayabileceği gibi yapılabildiği 
takdirde böyle bir durumun da arzu edilir bir şey olduğu tartışma götürür. 
Uluslararası sistemin yapısının anarşik ve devletlerin temel endişelerinin 
varlıklarını sürdürmek olduğu gibi realist varsayımlar, global politikadaki 
tutarsızlıkların ve aykırılıkların daha iyi açıklanmasına önemli katkıda 
bulunabilir. Ayrıca, “ulusal çıkar” ve “güç isteği” gibi kavramlar, değişik zaman 
dilimlerinde ve değişik konularda devletlerin dış politika farklılıklarının 
açıklanmasında politik rejimlerin niteliğine nazaran daha faydalı birer araç 
olabilir. Realistler devletlerin çıkarlarını aynı şekilde tanımlamayabilecekleri 
yanında, devletlerin bazı çıkarlarının uzun yıllar değişmeden aynı kalabileceği 
varsayımını da yapmaktadırlar. Böylece, siyasal bilimciler ulusal çıkarlarını baz 
alarak devletleri birbirlerinden ayırt edebileceği gibi dış politikada bazı genel ve 
durağan çıkarlarını da belirlemek yoluyla bu devletlerin dış politika 
davranışlarını tahmin edebilirler.  

Nihayet tek bir rejim veya liderlik şeklinin, tek bir dış politika davranışıyla 
ilişkilendirilmesi de rasyonel değildir. Hermann ve Kegley, tepkisel ve ideolojik 
hareket eden liderlerin hem demokrasilerde hem de otokrasilerde işbaşına 
gelebileceğine dikkat çekerken, Andreski aslında askerî diktatörlüklerin de 
barışçıl olabileceğini iddia etmektedir (Hermann ve Kegley, 1995: Andreski, 
1980). Böylece, uluslararası ilişkiler öğrencileri kuramlarında liberallere 
nazaran daha kompleks bir dünyaya yer vermeli ve global politikada yine 
liberallere nazaran daha çok belirsizlik öngörmelidirler.  

3. İç Politika-Dış Politika Etkileşimine Pragmatik Bir Yaklaşımın 
Önemi 

Yukarıdaki incelememiz göstermektedir ki, demokrasi ile barış ve dış 
politika ile iç politika etkileşimini açıklamada hem liberalizmin hem de 
realizmin bazı zayıflıkları bulunmaktadır. Ancak, her iki teori de uluslararası 
politikanın anlaşılmasına önemli katkılarda bulunmaktadır.  

 Liberallerin savunduğunun aksine, demokrasilerin birbirleriyle savaştığı 
örnekler olduğu gibi birbirlerine güç kullanma tehdidinde bulundukları tarihsel 
olaylar da mevcuttur. Bu tarihsel olayların varsayımlarıyla çelişmediğini 
kanıtlayabilmek için liberaller “algılama/değerlendirme” gibi değişkenleri 
kullansalar da, ikna edici olamamaktadırlar. Kısaca liberaller, demokrasi ile 
barış arasındaki nedensel ilişkiyi hâlen ortaya koyamamışlardır (Gates, Knutsen, 



 

 

612 

Moses, 1996: 7). Realistlerin, I. Dünya Savaşı öncesinde demokratik 
sayılabilecek devlet sayısının çok az olduğu ve böylece istatistiki olarak iki 
demokratik devlet arasında savaş çıkma olasılığının zaten çok düşük olduğu 
iddiası da liberal varsayımlara ciddi bir tehdittir. Ayrıca Soğuk Savaş sırasında, 
kültürel değişkenlerin değil, fakat iki kutupluluk gibi yapısal değişkenlerin 
sistemsel istikrarı korumakla kalmadığı, aynı zamanda demokratik devletler 
arasındaki sorunların tırmanmasını engellediği de savunulmuştur (Mearsheimer, 
1990: Gaddis, 1986).  

Aslında Sovyetler Birliği’nin çöküşü, demokratik barış konusunda ortaya 
atılan tezlerin uluslararası ilişkiler öğrencileri tarafından daha sağlıklı test 
edilebilmesi için gerekli olan bir güvenlik ortamının doğmasına neden olmuştur. 
Ancak, uluslararası ilişkilerin o tarihten bugüne kadar izlediği seyir, bir “barış 
bölgesi”nin oluşturulabilmesi veya “nihai barış” projesinin 
gerçekleştirilebilmesi için net bir sonuca ulaşmamıza imkân vermemektedir. 
Her ne kadar Orta Avrupa ve Doğu Avrupa’da önemli gelişmeler olmuş ve 
bölge devletleri Avrupa Birliği’ne dâhil edilerek bir barış bölgesinin 
gerçekleşmesi umutları doğmuşsa da, gerek Avrupalı devletler arasında gerekse 
diğer devletlerle AB üyeleri arasında gerçekleşen olaylar bu umutlara gölge 
düşürmektedir. Fransa’nın Güney Pasifik’teki nükleer faaliyetleri ve deli-dana 
hastalığı krizi sırasında Britanya’nın AB politikalarına verdiği olumsuz ve aşırı 
tepki gibi gelişmeler göstermektedir ki, eğer demokratik devletler belirli 
politikalarda ısrarcı olursa, aralarındaki “uyumlu ilişkiler”i sürdürmede kolayca 
başarısızlığa uğrayacaklardır. Ayrıca, iki kutuplu sistemin çökmesiyle beliren 
yeni uluslararası sistemin eski çatışmaları sonlandırmadığı da görülmektedir. 
Örneğin, her ne kadar Türkiye ve Yunanistan demokratik devletler olsa da, 
birçok kez savaşın eşiğine gelmişlerdir. Son dönemdeki Kardak/İmia krizi bir 
kez daha Akdeniz’in her iki tarafında da “raison d’état” anlayışının, yani ulusal 
çıkarlar için gerektiğinde silahlı kuvvet kullanımının meşru olduğu inancının, ne 
kadar güçlü olduğunu göstermiştir (Moustakis ve Sheehan, 2002: Adamson, 
2001). 2006 yılında Ege’nin tartışmalı hava sahasında Türk ve Yunan 
uçaklarının gövde gösterisi (it dalaşı) sırasında bir Yunan jetinin düşmesi 
sonucunda Yunan pilotun hayatını kaybetmesi, iki devlet arasındaki ilişkilerin 
hassaslığını bir kez daha göstermiştir (Radikal, 2006: Türkiye, 2006).  

Liberallerin demokrasi ile barış arasındaki ilişki konusunda öne sürdükleri 
her ne kadar uluslararası ilişkiler öğrencilerinin zihinlerinde bazı soru işaretleri 
doğursa da, realizmin umutsuz bir teori ve umutsuzluğun teorisi olması da, 
öğrencileri aynı derecede rahatsız edecek bir durumdur. Realistlerin 
“değişmeyen ve muhtemelen değiştirilemez bir uluslararası sistem”de devletleri 
hapsolmuş olarak görmeleri (Gilpin, 1981), nispeten barışçıl bir dünyanın 
oluşturulması için yapılabilecek teorik ve pratik tüm çalışmaları neredeyse 
gereksiz kılmaktadır. Mademki sistem değişmeyecek, bilim insanları neden 
kendilerini yorsunlar? 
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Böylece, demokratik değerler ile devletlerin dış politika davranışları 
arasındaki etkileşim konusunda hem liberallerin hem de realistlerin 
argümanlarının belirli sorunları içerdiği ve her iki teorik okula da mesafeli 
yaklaşılması gerektiği sonucuna varılabilir. Halklar ve liderlerin çoğunluğu 
dünya barışının bir gerçek olmasını istemektedirler; bu amaca yönelik olarak da 
hem ütopik liberalizmden hem de karamsar realizmden daha farklı bir 
yaklaşıma gereksinim vardır.  

Uluslararası İlişkilere bu tür yeni bir yaklaşımın felsefi temellerini 
pragmatizm sağlayabilir (Doğan, 2001; Doğan, 2003). “Pragmatizm, evrimsel 
bir felsefedir. Radikal görüşlere karşı olup, değişimi vurgulayarak evrimsel bir 
gelişimi amaçlar. Bu nedenle pragmatizm zıt görüşler arasında bir bağ, onları 
dengeleyen ve senteze ulaştıran bir köprü olarak görülebilir. Pragmatizmin 
evrimsel ontoloji ve evrimsel epistemolojisi, dünyanın iyi bir noktaya doğru 
sürekli gelişerek değiştiği konusunda iyimserdir. Önyargılara, dogmatizme, 
otoriter çözümlere karşı olup, açık düşünceye, bilime, çoğulculuğa, hümanizme 
ve demokrasiye önem verir” (Doğan, 2003: 92).  

Pragmatizmin bu temel ilkeleri ile politik liberalizmin ilkeleri biraraya 
gelerek, pragmatik liberalizm olarak adlandırılabilecek yeni bir uluslararası 
ilişkiler yaklaşımını ortaya koymaktadır. Bu evrimsel yaklaşıma göre, devletler 
her ne kadar geçmişte güce başvurmuş ve ileride de başvurabilecek olsa da, 
sistemde bazı önlemler alarak zamanla devletlerarası ilişkileri geliştirmek 
olasıdır. Bu yaklaşım uluslararası ilişkiler öğrencilerine, hem sistemin 
geliştirilmesine hem de demokratik değerlerin sonuçta otoriter ve totaliter 
değerlere üstün geleceğine olan umutlarını yitirmemelerini salık verir. Diğer bir 
deyişle pragmatik liberalizm, uluslararası sistemde değişim konusunda bir 
taraftan liberalizmin aşırı iyimserliğini diğer taraftan da realizmin aşırı 
kötümserliğini reddeder. Evrimsel epistemolojisi ve ontolojisiyle uyumlu olarak 
pragmatik liberal yaklaşım, sistemin kademeli olarak gelişimini, kaçınılmaz 
olmasa da, “olası” görür. Uluslararası politikada bugün elimizde olanla 
başlayarak, devletlerarası ilişkileri iyileştirebilir ve sistemin daha barışçıl bir 
sisteme dönüşmesini umabiliriz. Böylece, uluslararası ilişkilerde her olayda güç 
kullanımıyla nihai sonuç alınabileceğini öne sürmek veya gücün her sosyal 
düzeyde oynadığı rolün önemini küçümsemek yerine, pragmatik liberalizm 
gücün çeşitli kurumlar aracılığıyla yönetilmesi gerektiğini savunur. Kısaca güç, 
“ortadan kaldırılması gereken birşey değil, yönetilmesi gereken bir sorundur” 
(Claude, 1962: 6-9; Claude 1961: 219-220).  

Bu yaklaşıma göre, devletlerin toprak bütünlüğü ve politik bağımsızlığı gibi 
1648’den beri uluslararası sistemin istikrarına katkıda bulunan bazı kurallara 
saygı duyulması gerekir. Devlet, ne ütopik liberallerin öne sürdükleri gibi 
vaktini-doldurmuş politik bir kurumdur ne de realistlerin vurguladıkları gibi 
sistemdeki tek aktördür, fakat hâlâ faydalı bir kurumdur ve sistemde devamı 
desteklenmelidir. Aynı şekilde egemenlik de, ne liberallerin öne sürdüğü şekilde 
problemli ne de realistlerin savunduğu gibi dokunulmazlığı olan bir kurumdur, 
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fakat sistemde devletlerin sorumluluklarını, görevlerini ve yetkilerini belirlediği 
için faydalı bir kurum olmaya devam etmektedir. Pragmatik liberalizm, aynı 
zamanda uluslararası kurumların ne dünya istikrarının anahtarı ne de sistemde 
gözardı edilmesi gereken bir olgu olduğunu savunmaktadır; bu açıdan 
bakıldığında uluslararası kurumlar, yerine getirdikleri birçok işlev sayesinde 
uluslararası sistemin daha düzenli, daha istikrarlı olmasına katkıda 
bulunmaktadırlar. Ayrıca pragmatik liberalizm, global politikaya normatif 
yaklaşımlar olarak hem liberallerin evrenselciliğini hem de realistlerin 
göreceliğini (relativizmini) reddeder. Bu yaklaşımın nihai hedefi veya nihai 
ürünü, ne ütopik liberallerin özlediği “tek dünya” ne de realistlerin düşlediği 
“güç dengesi”dir. Pragmatik liberalizm, çoğulcu bir liberal dünyayı savunur.  

Tüm bu özellikleriyle pragmatik liberalizm, devletlerin rejimleriyle dünya 
barışı arasında bir ilişki olabileceği düşüncesine olumlu yaklaşır; fakat zor 
kullanarak devletlerin içişlerine müdahale edilmesine karşı çıkar. Aslında 
pragmatik liberalizme göre, iyi bir toplum ancak kendi üyelerinin ürünü olabilir. 
Claude ve Nuechterlein’in söylediği gibi “iyi bir toplum, ne bir devlet 
tarafından bir başka devlette oluşturulabilir, ne de dış bir güç tarafından bir 
devlete empoze edilebilir. İyi bir toplum, halkının yaratıcı yeteneğinden 
doğmalıdır. Toplumu geliştirme deneyimlerinde onlara yardımcı olunabilir ve 
koruma sağlanabilir, fakat hiç kimse iyi toplumu onlar adına gerçekleştiremez.” 
(Claude ve Nuechterlein, 1997: 44). Kısaca, bir toplumda demokrasi dışarıdan 
sağlanamaz, o toplum demokrasiyi kendi istemeli ve bu tür bir rejimi hak 
etmelidir (Mill, 1962). Aksi hâlde, dışarıdan askerî müdahaleler yoluyla 
uluslararası toplum ancak kısmen “demokratik” kurumların yer aldığı kargaşaya 
sürüklenmiş devletlerin yaratılmasına yardım etmiş olur.  

Düşüncelerine yakından bakıldığında Immanuel Kant’ın da, bir devletin iç 
niteliklerini değiştirmek için güce başvurulmasına karşı çıktığı görülecektir. 
Kant’ın öne sürdüğü devletler arasında nihai barışın önşartlarından birine göre: 
“hiçbir devlet, diğer bir devletin anayasasına veya hükûmetine zorla 
müdahalede bulunmayacaktır” (Kant, 1991b: 96). Bir devletin içişlerine 
karışmak Kant için, o devletin vatandaşlarını ahlaki (moral) özerkliğinden 
mahrum etmek anlamına gelecektir; çünkü “bu durumda bireyler, istenilen 
şekilde yönlendirilecek (manipüle edilecek) nesneler gibi kullanılacak ve kötüye 
kullanılacaktırlar” (Kant, 1991b: 94). Kant’a göre bir devletin kendi yaşamı 
vardır; “devlet, kendinden başka hiçbir şeyin yönetemeyeceği veya elden 
çıkaramayacağı insanlar topluluğudur. Tıpkı bir ağaç gibi onun da kendi kökleri 
vardır” (Kant, 1991b: 94).  

Bu noktaya kadar ulaştığımız sonuçları özetleyecek olursak, hem liberalizm 
hem de realizm, genel olarak iç politika ile dış politika arasındaki ilişki ve 
özelde de demokrasi ile barış arasındaki ilişki konusunda kısmen yanlış, ama 
kısmen doğru önermelerde bulunmaktadır. Bu yaklaşımların iyi bir sentezini ise 
pragmatik liberalizm yapmaktadır. Bu açıdan “demokrasi mutlaka dünya 
barışını gerçekleştirir” ve “rejimlerle dış politika arasında herhangi bir bağ 
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olamaz” gibi radikal düşünceler yanlıştır; düşünceler denenmeden, kavramlar 
uygulamaya konulmadan bunların faydasızlığı veya yanlışlığı öne sürülemez. 
Dolayısıyla, demokrasinin barışa katkıda bulunabileceği düşüncesine bir hipotez 
olarak yaklaşılmalı ve bu düşünceye bir şans tanınmalıdır.  

4. Orta Doğu’da Hangi Politikalar İzlenmelidir: Demokrasiye Bir Şans 
Tanınması  

ABD’nin Irak’ta maddi açıdan başarılı olduğunun kabul edilmesi, bölge 
devletlerinin “bundan sonra ne yapılabilir” sorusunu kendilerine sorması 
açısından önemlidir. Bundan sonra ne yapılacağı konusunda aşağıdaki çözü m 
(süzlük) önerileri akla gelebilir:  

1. Bölge devletlerinin siyasal örgütlenmesi: Ancak bugüne kadar bu 
coğrafyada siyasal örgütlenme gerçekleştirilememiştir. Arap devletlerinin kendi 
aralarındaki sorunlar, ayrıca bu devletlerin İsrail’le olan olumsuz ilişkileri ve 
Türkiye’ye mesafeli durmaları bölgede politik örgütlenmeleri engellemiştir.  

2. Sünni-Şii çekişmesinin önlenmesi: Ancak gelişmeler gösteriyor ki, bu iki 
grup arasında sanıldığından çok daha fazla mesafe vardır. Belirli bir 
Reformasyon süreci geçirmemiş toplulukların bu duruma düşmesi de doğal 
karşılanmalıdır.  

3. Etnik milliyetçiliğin dozunun düşürülmesi: Ancak, Soğuk Savaş’ın sona 
ermesiyle birlikte tarih yeniden hızlanmış ve Balkan sınırları ile Türkiye’nin 
güney sınırlarında donan milliyetçilik akımı yeniden ısınmıştır. Tarihin geri 
çevrilmesi de olası değildir; üstelik bölge insanlarının milliyetçiliklerinden 
başka övünecekleri çok az özellikleri vardır.  

4. Askerî güç kullanılması: Ancak, gelişmiş bir silah endüstrisine ve uzay 
teknolojisine sahip olmayan Orta Doğu devletlerinin gerek ABD gerekse diğer 
büyük güçler karşısında dayanması mümkün değildir. Bölge devletleri askerî 
açıdan ABD’yi yenmeye değil, olsa olsa ABD’ye yenilmemeye çalışabilirler.  

Dolayısıyla, yukarıdaki politikaların başarı olasılığı oldukça düşük 
görünmektedir. Yapılacak şey, demokrasiye Orta Doğu’da bir şans 
tanınmasıdır. ABD, yukarıda belirtildiği üzere, Irak’ta maddi açıdan başarılı 
olmuştur ve olmaktadır; ancak aynı ABD bölgede manevi anlamda yenilgiye 
uğramıştır. Bölgeye demokrasinin getirilmesi sadece söylentide kalmış, 
ABD’nin ve diğer Batılı devletlerin amaçlarından şüphe duyulmuş ve hatta 
demokrasinin bizzat kendisi tehlikeli görülmeye başlanmıştır. Bu sonuçların 
temel nedeni ise, aslında ABD’nin bölgeye demokrasiyi getirmeye çalışmamış 
olduğu, demokrasi seçeneğini bölgede denemediği gerçeğidir. Bunu en açık 
biçimde Irak’taki gelişmeler göstermektedir. Ülke insanının etnik kimlik ve dinî 
inanç açılarından gruplara bölünmesiyle oluşturulan bir parlamentonun 
demokrasiyle çeliştiği açıktır. Eğer bu doğru bir araç olsaydı, o zaman bugün 
Batı’da parlamentoların insanların etnik kökenini ve dinî inançlarını yansıtacak 
şekilde oluşturulduğunu görmemiz gerekirdi Yani, Orta Doğu’da bir demokrasi 
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söylemi olmasına rağmen, bölgede yapılanlar ile söylemler arasında bir uçurum 
bulunmaktadır. Bundan sonra yapılması gereken şey, yukarıda açıklanan teorik 
yaklaşıma uygun olarak, iyi niyetle ve umutla (gerçek) demokrasinin tüm 
bölgede kurulup gelişmesine çalışmaktır.  

Tabii ki, sorulması gereken bir diğer soru da “hangi demokrasi” sorusudur. 
Değerleri, gelenek ve görenekleri dikkate alındığında, bölge devletlerinin 
demokrasiyi “beş yılda bir yapılan seçimler” olarak görmesi ve uygulaması 
mümkün değildir. Diğer bir deyişle, dar anlamda bir demokrasi Orta Doğu’da 
gelişemez. Çünkü bu devletler için asıl olan, yaşamın kurumsal değil, sosyal 
yönüdür. Bu nedenle, örneğin sosyal adalet ve eşitlik gibi konulara önem 
verilmeli, ekonomik gelişmeye destek sağlanmalıdır. Bunu gerçekleştirmek ise 
kolay olmayacaktır, çünkü demokrasi belirli bir sosyal ve ekonomik tabana 
dayanır. Batıda demokrasi Rönesans, Reformasyon, Sanayi devrimi ve 
Aydınlanma dönemlerinin yaşanması ve çıkarlarını korumak isteyen varlıklı bir 
sınıfın yönetime katılmak istemesi sonucunda yeşerip güçlenmiştir. Orta 
Doğu’da bu sosyo-ekonomik yapı olmadığı için, demokrasinin dört-beş yılda bir 
yapılan genel seçimlere indirgenmesi ve böylece devlet yönetimine gelmek 
isteyen grupların aşırı tavizleri neticesinde durumun bugünden daha da kötüye 
gidebilmesi olasılığı mevcuttur. Bu olasılığın önlenmesi için de, Batılı devletler 
bölge devletlerine ekonomik ve sosyal destekte bulunmalı ve hatta bölge 
devletlerini uluslararası topluma dâhil ederek uluslararası karar-verme 
mekanizmalarında yetki ve sorumluluğu paylaşmalıdır (Dogan, 2005).  

Aslında çözüm tamamen bölge dışındaki devletlere dayandırılmamalıdır. 
Demokrasinin tam anlamıyla Orta Doğu’da yerleştirilip geliştirilmesi, öncelikle 
bölge devletlerinin çabasıyla olacaktır. Atılacak siyasi adımlar bir tarafa, bölge 
devletlerinin bu süreçte ekonomik değerlerini demokrasinin geliştirilmesi 
amacıyla kullanması gerekmektedir. Bunun yanında, eğitim ve sağlık gibi 
sosyal konulara önem verilerek bireyin kendi ayakları üzerinde durabileceği bir 
toplum yaratılmalıdır, çünkü sonuçta demokratik değerler bireylerin 
omuzlarında kurulup gelişecektir. Kısaca, bölge devletlerinin “insan”a yatırım 
yapmasından başka çıkar yol yoktur. Çözüm ancak uzun-vadeli ve bilinçli 
politikalarla mümkündür. Bugüne kadar genel olarak bölge devletleri 
zenginliklerini bireylerin gelişmesine tahsis etmemiş, ya zenginlik yurtdışına 
çıkarılmış veya silahlanma gibi sığ amaçlar için harcanmıştır. Bu coğrafyada 
eğitime, bilime, özgür düşünceye, ulusal ekonomiye yatırım yapılarak, 
insanların kendi ayakları üzerinde durabileceği bireyler hâline getirilmesi 
gerekmektedir. Aksi takdirde, Orta Doğu’da aktörler değişecek fakat senaryo 
hep aynı kalacaktır. 18., 19. ve 20. yüzyıllarda Fransızların ve İngilizlerin bu 
coğrafyada izledikleri politikaları ve I. Dünya Savaşı’nı takiben büyük güçlerin 
bölge üzerindeki çekişmelerini öğrendikten sonra, bugün Irak’ta yaşananlar 
insanın aklına ister istemez şu düşünceyi getirmektedir: “biz bu filmi daha önce 
görmüştük.” Filmi tekrar izlemek istemeyenler, politikalarını değiştirmek 
zorundadır.  



 

 

617 

SONUÇ 

Hem liberalizm hem de realizm, genel olarak uluslararası politikanın 
doğasını ve daha spesifik olarak da demokrasi ve barış arasındaki etkileşimi 
kısmen açıklayabilmektedir. Demokratik rejimin barışçıl dış ilişkilerin 
oluşturulmasına büyük ölçüde yardımcı olabileceği kabul edilse bile, bu gerçek 
sistemsel olguların devletlerarası ilişkileri etkilemeyeceği anlamına gelmez. 
Örneğin ulusal çıkarlar ve güvenlik endişeleri, geçmişte olduğu gibi gelecekte 
de devletleri çatışma içine çekebilecektir. Bu nedenle, gerek Uluslararası 
İlişkiler teorileri kurarken gerekse dış politika seçenekleri oluştururken, 
sistemsel güçlerin gözardı edilmemesi gerekir. Varolan uluslararası sistemi daha 
iyiye götürebilmek için de teorik düzeyde yapılması gereken, liberalizm ile 
realizm arasındaki mesafeyi daraltmak, yani her iki teorinin de önemli bazı 
varsayımlarını bir araya getirerek yeni bir teorik yaklaşım geliştirmektir. Bu 
amaç için gerekli temel felsefi ilkeler de pragmatizm tarafından sağlanabilir.  

Uluslararası ilişkilere farklı bir yaklaşım olarak pragmatik liberalizm, 
devletlere demokrasi empoze etmek gibi yukarıdan-aşağıya uygulanan 
politikalara değil, hem bireylerarası hem de devletlerarası ilişkilerin 
geliştirilmesinde ulusal (iç) güçlerin etkisini vurgulayacak (bireylerin eğitimi, 
etik değerler, liderlik, kurumların oluşturulması gibi) aşağıdan-yukarıya 
uygulanan politikalara ihtiyaç olduğunu savunur. Bu yaklaşım, devletlerin 
sistemdeki rolleri, uluslararası örgütler, egemenlik, normlar, güç, rejim türü gibi 
uluslararası politikanın birçok önemli konusunda liberalizm ile realizm 
arasındaki düşünsel mesafeyi daraltabilir. Bu açıdan bakıldığında, demokrasi 
çoğulcu bir dünya yaratma çabasında bizlere yardımcı olabilecektir; ancak 
istememelerine rağmen bu tür bir rejimi devletlere empoze etmek, bizzat 
demokrasinin geliştirmeye çalıştığı değerlerle çatışacak ve bu değerlere zarar 
verecektir.  

Mutlaka belirli bir siyasal rejimin varlığı değil, şiddete başvurulmaması, insani 
değerlere güvenilmesi, problemlerin çözümünde barışçıl araçlar kullanılması, 
sosyal adaletin geliştirilmesi gibi liberal-demokratik ilkelere önem verilmesi ve 
bunların toplumda hayata geçirilmesi bölgesel ve global barışın yaratılmasında en 
önemli faktörlerden olacaktır. Kant’ın kuramında yer aldığı üzere, bu çabamızda 
bize doğa yardımcı olacaktır. Fakat öyle görünmektedir ki, bizzat Kant’ın da 
teslim ettiği üzere, bu çabasında bizler de doğaya yardımcı olmalıyız. Uluslararası 
ilişkilerde liberaller dış politika oluşturulmasında sistemsel güçlerin etkisini 
gözardı ederken, realistler de bireylerin uluslararası politikanın işleyişini 
etkileyebilecekleri, sistemi aşamalı olarak iyiye götürebilecekleri olasılığını 
reddetmektedirler. Liberaller kurumların rolünü, realistler de yapıları 
vurgulamışlardır. Fakat, öncelikle ne kurumlar ne de yapılar, nihai barışı 
düşünürken Kant’ın aklında birey ve uluslararası politikaya belirli bir etik 
yaklaşım vardı.  
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Bu nedenlerle, bireyler ile yapılar arasındaki etkileşimi dikkate almayan 
teoriler dogmatik teoriler olmaya adaydır ve her sosyal düzeyde bireyin 
pozisyonunu iyileştirmeyi temel amaç olarak benimsemeyen rejimlere, bu 
rejimlerin adları ne olursa olsun, aynı oranda uzak durulmalıdır. Kant’ın şu 
cümlesi burada ulaşılan sonuçlar açısından oldukça anlamlıdır: “politika kendi 
doğası gereği zor bir sanat olmasına rağmen, onu etikle birleştirmek için hiçbir 
sanata ihtiyaç yoktur. Çünkü ikisi çatışır çatışmaz, politikanın çözemeyeceği 
düğümü etik keserek ortadan kaldırır. Yönetici güç bu nedenle ne kadar büyük 
bir fedakârlıkta bulunmak zorunda kalırsa kalsın, bireyin haklarına büyük bir 
saygı gösterilmelidir. Burada yarım çözümler olamaz… Politika ‘doğru’nun 
önünde diz çökmelidir, ancak bunun karşılığında politika, her ne kadar yavaş bir 
şekilde olursa olsun, daimî mükemmellik mertebesine erişmeyi umabilir” (Kant, 
1991b: 125).  

Dolayısıyla bizlerin de Orta Doğu’da etik bir yaklaşıma ihtiyacımız 
bulunmaktadır. Böyle bir yaklaşım da bizzat demokrasinin kendisi olabilir. 
Bugün Orta Doğu’da olanlar, insanlara demokrasi konusunda yanlış sinyaller 
vermektedir. Ancak aslında bugüne kadar bölgede demokrasi denenmemiş, 
demokratik değerlere bir şans verilmemiştir. Örneğin, insanları etnik ve dinî 
gruplara ayırarak seçimler yapmak ve parlamento oluşturmak ne oranda 
demokratik bir harekettir? Demokrasinin özü insanları gruplara bölmek değil, 
bu insanların iyi bir toplum oluşturabilmesi için onlara sosyal imkânlar 
sunmaktır. Dolayısıyla bugün bölgede olanlar, demokratik devletler oluşturma 
ve bölgede barışa ulaşma hedefinden bizleri uzaklaştırmamalıdır.  
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ATATÜRK VE TÜRK DEVRİMİ’NİN ASYA VE  
AFRİKA’DAKİ ETKİLERİ 

DOSTER, Barış 
      TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET 

Türk Kurtuluş Savaşı ve Mustafa Kemal Paşa, gerek Millî Mücadele 
döneminde, gerekse Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda ve devamında, Asya 
ve Afrika ülkelerinde büyük yankı uyandırmıştır. Türkiye ile ortak yönleri çok 
fazla olan, tarihsel, toplumsal, siyasal, kültürel, dinî yakınlıkları bulunan, 
emperyalizm tarafından sömürülmüş/sömürülmekte olan Asya ve Afrika 
halkları, Atatürk’ü mazlum milletlerin kahramanı, çağdaş bir devlet kurucusu ve 
evrensel bir barışsever olarak örnek almışlardır. Atatürk ve Türk Kurtuluş 
Savaşı, ileride bağımsızlıklarına kavuşacak mazlum milletlere örnek olmuş, o 
ulusların gençlerini, aydınlarını derinden etkilemiştir. Bu durum, Türk 
Modeli’nin sadece ulusal değil, bölgesel ve evrensel çaptaki yansımalarını da 
ortaya koymaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Mustafa Kemal Paşa, Millî Mücadele, mazlum 
milletler, emperyalizm, bağımsızlık.  

ABSTRACT  

The Influence of Atatürk and Turkish Revolution on Asian and African 
Nations 

The Turkish War of Independence and Mustafa Kemal Pasha had an 
immense influence on Asian and African nations during the period of its 
National Independence and the establishment of the Turkish Republic. These 
Asian and African nations, in many cases exploited by imperialism, shared 
many common interests with Turkey in historical, social, political, cultural and 
religious terms, and viewed Atatürk as the founder of a modern state and 
universal peacemaker, and especially as a hero of aggrieved nations. The 
Turkish War of Independence and Atatürk thus became a model for these 
nations on their path to independence, and had great impact on their youth and 
intellectuals. This is certainly a proof that the Turkish Model extends its 
national borders with its influence not only on a regional, but universal level.  

Key Words: Mustafa Kemal Pasha, National Struggle, aggrieved nations, 
imperialism, independence.  
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Ulusal Kurtuluş Savaşı, antiemperyalist niteliği, işgal edilmiş bir ülkede 
halkın ezici çoğunluğunu vatan savunması etrafında seferber etmesi, 
mücadelenin, ulus egemenliğine dayanan, laik, çağdaş bir devlet kurularak 
sonuçlanması ve sonrasında yapılan atılımlar nedeniyle, tarihte çok özgün ve 
başarılı bir savaş olarak kabul edilir. Mustafa Kemal Paşa, yurdunu ve 
bağımsızlığını savunup, çağdaş bir devlet modelini yaşama geçirmek için, Batı 
emperyalizmine karşı savaşırken, aydınlanmacı ve çağdaşlaşmacı bir yolda 
yürüdüğü için de, seçkin bir devlet adamı olarak saygı görür.  

Türk Devrim Tarihi’nin incelenmesi zorunluluğu sadece Türk toplumu 
açısından değil, Osmanlı Devleti’nin mirasından doğan tüm devletlerin 
anlaşılması kadar, İslam ve Doğu dünyasındaki tüm oluşumların da 
kavranabilmesi açısından önemlidir. Osmanlı Devleti’nin İslam ve Doğu 
dünyasını etkilemesi oranında Türk Devrimi’nin de bu dünya üzerinde etkisi 
olmuştur. Karşıtları bile onu bir kalemde silip atamamış, bugün dahi tartışmak 
gereğini duymuşlardır. Bunun yanı sıra, ileri sanayileşmiş dünyanın, gelişmekte 
olan ülkelerin oluşumlarını kavrayabilmesi için de Türk Devrimi’ni ve 
Atatürk’ü iyice tanıması gereklidir. (Koloğlu, 2004: 12)  

Nitekim kısa adı UNESCO olan Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür 
Örgütü’nün 20. Genel Konferansı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa 
Kemal Atatürk’ün doğumunun 100. yılı dolayısıyla, 1981’in tüm dünyada 
“Atatürk Yılı” olarak kutlanması kararını alırken, şu gerçeklere dayanmıştır: 
“Uluslararası anlayış, iş birliği ve barış yolunda çaba göstermiş üstün kişilerin 
gelecek kuşaklar için örnek olacakları inancı ile UNESCO’nun üzerinde 
çalıştığı tüm alanlarda olağanüstü bir devrimci olduğunu göz önünde tutarak, 
özellikle sömürgecilik ve emperyalizme karşı açılan savaşların ilk lideri olduğu 
inancı ile dünya ulusları arasında karşılıklı anlayışın, sürekli barışın değerli 
öncülüğünü yapmış olduğunu; tüm yaşamı boyunca insanlar arasında hiçbir 
renk, din, ırk ayrımı gözetmeyen bir uyum ve iş birliği çağının doğacağına 
inandığını hatırlayarak…”. (Koloğlu, 2004: 9)  

1. Kurtuluş Savaşı’yla Başlayan Etki  

Millî Mücadele’de Kemalistler ile Bolşevikler ittifak yaparken, İslam 
Dünyası da emperyalizmin baskısı altındadır. Fas, Cezayir, Tunus, Libya, Mısır, 
Hindistan, Suriye ve Irak Müslümanları, kendilerine önderlik edecek bir gücün 
arayışı içindedirler. Hatta emperyalizme karşı ortak bir cephenin oluşturulması, 
en büyük dilekleridir. Dönemin en güçlü emperyalist devleti olan İngiltere’nin, 
İslam coğrafyasındaki sömürüsü ve uygulamaları da, Müslümanların tepkisini 
şiddetlendirmektedir. İngiliz Başbakanı Lloyd George’un 26 Şubat 1920 
tarihinde Avam Kamarası’nda söylemiş olduğu “… Biz dünyanın en büyük 
İslam devletiyiz. Britanya İmparatorluğu’nun nüfusunun dörtte biri 
Müslüman’dır.” şeklindeki sözler, İslam dünyasındaki İngiliz egemenliğinin 
açık kanıtıdır. (Doster, 2004: 239)  
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Ezilen ulusların o dönemde emperyalizme karşı güçlü ve sonuç verici bir 
mücadele vermekten uzak olmaları, kendi aralarında birlik ve dayanışma içinde 
olmamaları da, Türkiye’ye ve Mustafa Kemal Paşa’ya olan ilgilerini, saygılarını 
arttırmaktadır. Mazlum milletler ülke bazında ele alındığında ise karşımıza 
oldukça dağınık bir tablo çıkmaktadır.  

Osmanlı İmparatorluğu’na karşı ayaklanarak bağımsızlığını aramış olanlar: 
Hicaz, Suriye, Lübnan, Yemen ve Necd; savaşta Hilafet’in çağrısına kulak 
tıkamak karşılığında bağımsızlık vaadi almış olanlar: Mısır, Kuzey Afrika ve 
Hindistan; savaş sırasında Osmanlı ile iş birliği yapmanın cezasını ödemeye 
devam edenler: Libya ve Irak’ın bir bölümü; yarı bağımsız ama hem askerî gücü 
yetersiz, hem de Osmanlı’ya yardımı düşünülemeyecek olanlar ise İran ve 
Afganistan’dır. (Koloğlu, 2004: 74- 75) 

Görüldüğü üzere Doğu’nun ezilen ulusları, kendi aralarında dayanışmaya 
giremeyecek kadar dağınık, Millî Mücadele’ye katkı veremeyecek kadar zayıf, 
baskı altında ya da Osmanlı’ya karşı öfkelidirler. Bu milletlerin Millî 
Mücadele’ye katkı vermekten çok uzak olduklarını bilen Mustafa Kemal Paşa, 
Türk Kurtuluş Savaşı’nın onlara örnek olacağını daha başından saptamıştır. 
Savaşın bitmesini, Cumhuriyet’in kurulmasını beklemeden, kendisinden yardım 
isteyen mazlum milletlere, olanakları ölçüsünde yardım etmiştir.  

Türkiye, kendisine yakın ve dost olarak her zaman Doğu toplumlarını 
görmüştür. Türk toplumunun Doğu toplumları ile ilişkilerinin tarihsel, 
ekonomik, jeopolitik ve kültürel temelleri vardır. (Kızılçelik, 2003: 519) 
Mustafa Kemal Paşa Millî Mücadele devam ederken, 1920 yılında kendisine 
mektup yazarak, Afgan Ordusu’nun eğitimi için yardım isteyen Afganistan 
Emiri Emanullah Han’ın talebine olumlu yanıt vermiş ve 50 kişilik bir subay 
grubu göndermiştir. Mustafa Kemal Paşa, 21 Aralık 1920 tarihinde, el yazısıyla 
dönemin Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak’a talimat vererek, talimata 
Cemal Paşa’nın bu konudaki mektubunu da ekleyerek, şöyle demiştir: 
“Müdafaa-i Milliyemizin uzlaştığı takdirde Afgan ordusunu düzenlemek için bir 
subay kurulunun yola çıkarılmasını önemli ve gerekli görmekteyim. Cemal 
Paşa’nın bağlı mektubunda zikredildiği gibi bunun gelecekte Anadolu üzerine 
çöken ağır yükü hafifletmeye yarayabileceği gibi aşağıdaki noktalara riayet 
edildiği takdirde Orta Asya’da emrimize hazır kuvvetli bir orduya sahip 
olmamız konusu oldukça sağlanmış, dolayısıyla her gerektiği anda anavatanı 
savaş gailelerinden korumak ve İngilizleri daha uzaklarda meşgul etmek için bir 
vasıta elde edilmiş olur.” (Sarıhan, 2002: 112)  

Mustafa Kemal Paşa tarafından Kurtuluş Savaşı’nın amacını yurda ve 
dünyaya duyurmak, halkı bilinçlendirmek ve örgütlemek amacıyla Ankara’da 
kurulan ve ilk sayısı 10 Ocak 1920 tarihinde yayımlanan Hâkimiyet-i Milliye 
gazetesinde de sık sık bu konu gündeme getirilmiştir. Başlangıçta haftada iki 
kez, 18 Temmuz 1920’den başlayarak haftada üç kez, sonrasında ise yeniden 
haftada iki kez yayımlanan Hâkimiyet-i Milliye’de (1934 yılında adı Ulus 
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olarak değiştirilecektir.) sık sık Türkiye’nin verdiği kavganın öneminin üzerinde 
durulmuş ve mazlum milletler arasındaki dayanışmanın, her ulusun kendi 
geleceğine sahip çıkarken, ezilen uluslararasındaki iş birliğinin gereğine dikkat 
çekilmiştir.  

 Mustafa Kemal Paşa bazen başyazılarını bizzat kendisinin yazdığı ya da 
kendi görüşlerini yazdırdığı gazetenin pek çok makalesinde bu noktaya işaret 
etmiştir. “Asya Tehlikesi”, “Asrın Prensipleri”, “En Büyük Düşman”, “Doğu 
İhtilali”, “Mücadelede Birlik”, “Emperyalizme Karşı” adlı makalelerde 
Kurtuluş Savaşı’nın, ezilenler için önemi anlatılmıştır. (Bolluk, 2003: 19- 21)  

Mustafa Kemal Paşa’nın konuşmalarında “mazlum milletler” sözünün ilk 
kullanılışı 3 Ocak 1922’de Ukrayna Cumhuriyeti Olağanüstü Temsilcisi 
General Frunze’nin şölenindedir. I. Dünya Savaşı’nın bütün insanlığın 
düşüncesinde önemli izlenimler bıraktığını ve Afrikalıları savaş içinde yakından 
tanıdığını belirttikten sonra Mustafa Kemal Paşa şunları söyler: “Müstevliler ve 
onların mütecaviz orduları kendilerini hiçbir vakit tazyikten hali kalmadı. Fakat 
bu tazyik ne kadar kuvvetli olursa olsun bu büyük fikir hareketine karşı 
duramayacaklardır. İnsanlığa müteveccih fikir hareketi er geç muvaffak 
olacaktır. Bütün mazlum milletler zalimleri bir gün mahv ve nâbut edecektir. O 
zaman dünya yüzünden zalim ve mazlum kelimeleri kalkacak, insanlık kendine 
yakışan bir hâleti içtimaiyeye mazhar olacaktır”… Atatürk’ün “mazlum 
milletler” kelimeleriyle dile getirdiği tarihsel gerçek, günümüzde yaygınlıkla 
“az gelişmiş ülkeler” veya “üçüncü dünya” gibi terimlerle anlatılmaya çalışılan 
büyük dünya sorununun göbek adıdır. Böylece Atatürk, eylemde olduğu kadar 
düşüncede de bir çığır açıcı olarak dünya sahnesine çıkmaktadır. (Tütengil, 
1998: 8) 

Bugün “Üçüncü Dünya” adıyla anılan devletlerin büyük çoğunluğunu Asya 
ve Afrika ülkeleri oluşturur ve bu ülkelerin hemen hepsi son yarım yüzyıl içinde 
bağımsızlığa, özgürlüğe kavuşmuştur. Atatürk döneminde bu ülkeler Batı 
emperyalizminin boyunduruğu altında bulunuyor ve Atatürk bunları “mazlum 
milletler” diye anıyordu. Dünün “mazlum milletleri” bugünün “Üçüncü 
dünyasıdır.”… Asya ve Afrika’nın mazlum milletleri, yani ezilen ulusları ile 
Türk ulusu arasında tarihsel bağlar vardır. Daha doğrusu, dünün ezilen ulusları 
ile Türk ulusunun alınyazıları bir bakıma ortak olmuştur. Bu ulusların hepsi 
Batının saldırısına uğramış, hepsi Batıya karşı kurtuluş savaşları vermiştir. Batı 
saldırganlığına karşı en uzun, en sürekli savaşı veren ise Türkiye olmuştur. 
(Şimşir, 1999: 197) 

Jeopolitik bakımdan Türkiye, Doğu ile Batı’nın, Asya ile Avrupa’nın 
kesiştiği nokta demektir. Batı’dan bakınca Avrupa’nın doğu ucu, Doğu’dan 
bakınca da Asya’nın en batı ucudur Türkiye. Başka bir deyimle Türkiye, 
tarihsel Doğu-Batı çarpışmasının en keskin olduğu noktada yer almaktadır. 
(Şimşir, 1999: 199). Mustafa Kemal Paşa, 2 Mart 1922 tarihinde Afganistan’ın 
bağımsızlığının dördüncü yılı nedeniyle Ankara’da elçilik binasında verilen 
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şölende de “Biz Türkiyeliler Asyai bir milletiz, Asyai bir devletiz.” diyerek 
(Borak, 1998: 140) ideolojik ve siyasal yaklaşımının, coğrafi ayağını da 
belirtmiştir. Çünkü Türkiye, 20. yüzyılın başında Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı, 
aynı zamanda, mazlum milletlerin özgürleşmesi için gerçekleştirmiş ve özellikle 
Şarktaki bütün mazlum milletlerin öncüsü olmuştur. Ulusal Kurtuluş Savaşı’nda 
bütün Batı dışı mazlum milletlerin kurtuluşu için savaşan Türkiye, mazlum 
milletlerdendir ve onun kimliği Asyalıdır. (Kızılçelik, 2003: 502).  

Kurtuluş Savaşı’nı izleyen yıllarda, doğunun sömürge ülkelerinin verdiği 
bağımsızlık savaşlarında nicelik ve nitelik yönünden büyük artış gözlenmiştir. 
Türk Millî Mücadelesi’nin Hindistan’daki yankılarından, Cezayir’de ülkesinin 
bağımsızlığı için işgalcilere karşı savaşırken şehit düşen gencin cebinden çıkan 
Türk Bayrağı ve Atatürk fotoğrafına kadar pek çok olay, Kurtuluş Savaşı’nın 
haklılığının ve başarısının yanında, evrensel çaptaki etkisinin de kanıtı olarak 
kabul görmüştür. Atatürk’ün özgün, taklitçiliği kesinlikle reddeden, toplumsal, 
siyasal ve iktisadi boyutta yerli, millî ve uygulanabilir olan yöntemi, örnek 
alınabilir bir model olarak, Asya ve Afrika’nın ezilen, sömürülen uluslarının 
dikkatini çekmiştir. Emperyalizme karşı savaşarak bağımsız, çağdaş bir ulus 
devlet kuran Türk Ulusunun, aydınlanmacı, kamu öncelikli, ulusal ve toplumcu 
yönleriyle öne çıkan gelişme modeli, ezilen doğuda büyük takdir toplamıştır. 
Özellikle eğitim, kültür, ekonomi ve savunmadaki yabancılaşmadan, 
yozlaşmadan ve sömürgeleşmeden, ülke içindeki yabancı iş birlikçisi 
kesimlerden çok çeken sömürge ulusları nezdinde büyük ilgi görmüştür.  

Mustafa Kemal Paşa’nın kurtuluşla birlikte kuruluşa da önderlik etmesi, 
sadece kurtarıcı değil, kurucu olarak da öne çıkması ve bunları yaparken özgün 
bir yöntem ortaya koyması sonucudur ki, O’nun döneminde İslam dünyasında 
Kemal adı yaygınlaşmıştır. 1910’lu yıllarda İslam dünyasında lider arayışları 
sürerken, yeni doğan çocuklara bol bol “Enver” adı verilmiş, Atatürk’ün 
başarılarıyla birlikte ise “Kemal” adı öne çıkmıştır. (Koloğlu, 2003: 12)  

Atatürk’ün, baskıcılığa, cuntacılığa, dış destekle, iş birlikçilikle ayakta 
kalabilen tek adam ya da dar zümre iktidarlarına karşı çıkarak, olağanüstü güç 
koşullarda ve dönemde, savaşı bile ulus iradesine dayanarak yapması, her 
durumda meşruiyeti millette araması, yine Türk Devrimi’nin özgünlüğünü 
pekiştirmiş, gördüğü ilgiyi arttırmıştır. İslam dünyasında ve ezilen Doğu’da 
manda ve himaye yönetimlerine boyun eğildiği bir dönemde Mustafa Kemal 
Paşa’nın öncülüğünde Türklerin tam bağımsızlığı savunması ve bunu 
başarması, ardından da bunun örnek oluşturması ve bu uluslara ilham vermesi, 
bu mücadeleyi de millî meclisle yapması, O’nu evrenselleştirmiştir.  

14 Temmuz 1922 tarihinde Ankara’da Fransız Elçiliği’nde Fransız 
Devrimi’nin 133. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte konuşan TBMM 
Başkanı Mustafa Kemal Paşa’nın şu sözleri, bu bağlamda dikkat çekici ve 
öğreticidir:  
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“Efendiler, herhangi bir kişi, bir milleti ihtilale (devrime) götürebilir. Fakat 
devrimi milletin gerçek hedefine yöneltme ve iletme ancak tüm ulusun ilgisini 
sağlamakla olanak kazanır. Dünyada bunu başarma yeteneği, işi ancak millî 
meclislerin ele almasıyla gerçekleşmiştir. (Tunaya, 1977: 2)  

2. Antiemperyalizm ve Mazlum Milletler Dayanışması  

Mustafa Kemal Paşa’nın Türkiye’nin Bağımsızlık Savaşı henüz devam 
ederken, ezilen ülkelere gösterdiği yakın ilgi çok önemlidir. 14 Temmuz 
1922’de İran Sefiri Mümtazüddevle İsmail Han’a söylediği şu sözler anlamlıdır: 
“Biz eminiz ki mücadelemizde Şark milletleri, âlem-i İslam ve cihan-ı 
medeniyet bizimle beraberdir. Bu teveccühün Türkiye’yi zafer-i katiye isal 
edeceğine şüphemiz yoktur. Dostlarımız bu netice-i katiyeyi inşallah pek 
yakında görmekten memnun olurlar”. (Borak, 1998: 151)  

 Yine büyük önderin antiemperyalizmi ve mazlum milletlerin dayanışmasını 
esas alan ve bu bağlamda Kurtuluş Savaşı’nın ve Türkiye’nin önemine, 
öncülüğüne dikkat çeken şu sözleri çok önemlidir: “Türkiye’nin bugünkü 
mücadelesi yalnız kendi nam ve hesabına olsaydı, belki daha kısa, daha az kanlı 
olur ve daha çabuk bitebilirdi. Türkiye azim ve mühim bir gayret sarfediyor. 
Çünkü müdafaa ettiği bütün mazlum milletlerin, bütün Şarkın davasıdır ve bunu 
nihayete getirinceye kadar Türkiye, kendisiyle beraber olan Doğu milletlerinin 
beraber yürüyeceğinden emindir.”  

“Doğudan şimdi doğacak olan güneşe bakınız. Bugün günün ağardığını nasıl 
görüyorsam, uzaktan bütün Doğu milletlerinin de uyanışlarını öyle görüyorum. 
İstiklal ve hürriyetine kavuşacak olan çok kardeş millet vardır. Onların yeniden 
doğuşu, şüphesiz ki ilerlemeye ve refaha yönelik olacaktır. Bu milletler bütün 
güçlüklere ve bütün engellere rağmen muzaffer olacaklar ve kendilerini 
bekleyen geleceğe ulaşacaklardır. Sömürgecilik ve emperyalizm yeryüzünden 
yok olacak ve yerlerine milletler arasında hiçbir renk, din ve ırk farkı 
gözetmeyen yeni bir uyum ve iş birliği çağı hâkim olacaktır.” 

“Anadolu bu müdafaasıyla yalnız kendi hayatına ait vazifeyi ifa etmiyor, 
belki bütün Şark’a müteveccih hücumlara bir set çekiyor. Efendiler, bu 
hücumlar elbette kırılacaktır. Bütün bu tasallutlar mutlaka nihayet bulacaktır. 
İşte ancak o zaman Garpta, bütün cihanda hakiki sükûn, hakiki refah ve 
insaniyet hüküm sürebilecektir.” (Doster, 2004: 246) 

 Atatürk’ün bu sözleri her zaman olumlu karşılık bulmuştur. Birkaç kısa 
örnek vermek gerekir ise 30 Ağustos zaferinden sonra, Ankara Hükûmeti’nin 
Paris’teki temsilcisi Ahmet Ferit Bey’e Cezayir’den gelen Fransızca bir 
telgrafta şunlar yazılıdır: “Cezayir’in Müslüman halkı… ellerini Yüce Allah’a 
doğru açarak, kalplerinin derinliğinden dua ediyor ve Mustafa Kemal Paşa Al 
Muzaffer Al Gazi hazretlerine en içten ve saygı dolu tebriklerini iletiyorlar”. 
Ankara Hükûmeti’nin Paris’teki temsilciliğine Tunus’tan gönderilen bir 
telgrafta ise şöyle denmektedir: “Destur Partisi, Kemalist Orduların zaferi 
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münasebetiyle duyduğu derin sevinci size iletirken, Büyük Mareşal Mustafa 
Kemal’e ihtiram dolu, yürekten iyi dileklerini ulaştırmanızı rica eder”. Yeni 
Delhi’deki Jawaharlal Nehru Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. 
Muhammed Sadık, “Türk İnkılâbı ve Hindistan Özgürlük Hareketi” adlı 
eserinde, Hindistan’da bağımsızlık mücadelesi yolunda sağlanan millî 
beraberliğin “ilham kaynağının Türk Milleti olduğunu” belirtir. Türk 
Bağımsızlık Savaşı’nın ve Mustafa Kemal Atatürk’ün, ister Müslüman, ister 
Hindu veya Sih olsunlar, bütün Hindistan halkını ve Hint kurtuluş mücadelesi 
önderlerini nasıl derinden etkilediğini, belgelere dayalı olarak açıklar. 
Muhammed Sadık şöyle yazmıştır: “Türk Kurtuluş Savaşı’nın gazisi ve Türk 
İnkılâbının mimarı Mustafa Kemal Atatürk, kendi milletinin kaderini değiştiren 
ve emperyalizmden kurtulma vetiresinde kalıcı bir iz bırakan büyük insanlardan 
biridir… O’nun önderliğindeki Türk Kurtuluş Hareketi, bütün Asya’da 
sömürgeciliğin ölüm çanının çalmasına yol açmıştır”. Hindistan Millî 
Kongresi’nin, Türklerin Büyük Zafer’inden sonra yaptığı bir toplantıda Hintli 
lider Abul Kalam Azad, Mustafa Kemal Atatürk’ü “çağın en büyük şahsiyeti” 
olarak nitelemiş, Hindistan’daki bir başka toplantıda ise Atatürk’e “Seyf-ül 
İslam” (İslam’ın kılıcı) unvanı verilmiştir. “Kazandığı zaferin yalnız İslam 
âlemine değil, bütün Asya kıtasına şeref kazandırdığı” ilan edilmiştir. 
Hindistan’ın ünlü lideri Pandit Nehru, Atatürk’ün yalnız Müslümanlar 
tarafından değil, Hindular tarafından da çok sevildiğini vurgularken, Tunus 
Başbakanlarından H. Noira da “Bağımsızlık için savaşırken, yalnız Türklerin 
değil, bütün İslam ülkelerinin örnek mücahidi Mustafa Kemal’den ders aldık.” 
demiştir. (Feyzioğlu, 1986: 37 vd.)  

3. Türk Modeli’nin Özgünlüğü  

Türk Devrimi’nin, ezilen Doğu üzerinde etkili olmasının önemli 
nedenlerinden biri de, o zamana dek bilinen sosyalist ve liberal modellerin 
dışında, kendine özgü koşullarda, kendi sorunlarına, kendi olanaklarına uygun 
çözümler getiren bir model olarak ortaya çıkmasıdır. Farklı sebepleri ve 
koşulları nedeniyle sanayi devrimini gerçekleştirememiş, burjuva sınıfını, 
bunun kaçınılmaz sonucu olarak işçi sınıfını oluşturamamış Osmanlı 
İmparatorluğu’nun çözülmesi sürecinde, devleti kurtarma ve yeniden 
yapılandırma görevini ülkenin münevverleri, asker-sivil bürokratları, önemli 
bölümü Batı’da ya da ülkedeki Batı tipi okullarda okumuş aydınları, seçkinleri 
üstlenmiştir. Halktan yoğun bir istek gelmemesine karşın, durumdan vazife 
çıkararak ülkenin gidişatını değiştirmek ve devrimleri yukarıdan aşağıya 
oturtmaya çalışmak, bu kadroların önemli özelliğidir ki, bu durum, mazlum 
milletlerin, ezilen Doğu uluslarının hemen tamamında ortaktır. Yani Türkiye 
gibi bu ülkelerin de gerçekleştirdikleri emperyalizm karşıtı bağımsızlık 
hareketlerinde, ülkede bağımsızlıktan yana olan tüm katmanlar ve kesimler 
birlikte bir ulusal cephe oluşturarak mücadele etmişlerdir. Batı ülkelerinde 
gerçekleşen devrimlerde genellikle sınıfların öncü, lokomotif rolü öne çıkarken, 
Türkiye’de ve ezilen ülkelerde bu böyle olmamıştır. Savaşla devrimin iç içe 
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geçmesi, antiemperyalist savaşın ardından, ulus egemenliğine dayanan çağdaş 
bir devletin kurulması örneğinin ilki, Türkiye’dir. Bu yönü ile de hem örnek 
olmuş, hem de millî demokratik devrim modeli denen modelin ilk uygulaması 
olarak tarihe geçmiştir.  

Sermaye birikimleri hiç olmayan ya da çok az olan uluslara, kendi öz 
kaynaklarına güvenerek, planlama yaparak ve devletçi, kamucu politikalara 
ağırlık verip, karma bir ekonomi modeli uygulayarak başarılı olabileceklerini 
gösteren Atatürk, siyasi bağımsızlığın, yalnız ve ancak iktisadi bağımsızlıkla 
mümkün olabileceğini de hep gündemde tutmuştur. 1922 yılında, henüz 
Cumhuriyet ilan edilmeden TBMM’de yaptığı konuşmada, “Ekonomik ve mali 
gelişmemizi engelleyen kapitülasyonlar bağımsızlıkla bağdaşmaz.” diyen 
Mustafa Kemal Paşa’nın, 17 Şubat 1923’te İzmir İktisat Kongresi’nin açılışında 
yaptığı konuşmadaki sözleri çok öğreticidir: “… Bir milletin doğrudan doğruya 
hayatıyla, yükselişiyle, düşüşüyle alakadar ve münasebettar olan, o milletin 
iktisadiyatıdır. Tarihin ve tecrübenin tespit ettiği bu hakikat, bizim millî 
hayatımızda ve millî tarihimizde de tamamen tecelli etmiştir. Hakikaten Türk 
tarihi incelenirse, bütün yükseliş ve düşüş sebeplerinin bir iktisat meselesinden 
başka bir şey olmadığı derhal anlaşılır. Efendiler, tarihimizi dolduran bunca 
muvaffakiyetler, zaferler veya mağlubiyetler, yok oluşlar ve felaketler, bunların 
tamamı, vukua geldikleri devirlerdeki iktisadi ahvalimizle münasebettar ve 
alakâdardır. Yeni Türkiya’mızı layık olduğu mertebeye ulaştırabilmek için, 
mutlaka iktisadiyatımıza birinci derecede ehemmiyet vermek 
mecburiyetindeyiz. Çünkü zamanımız tamamen bir iktisat devresinden başka bir 
şey değildir.” (Atatürk’ün Bütün Eserleri, Cilt 15, 2005: 139)  

Mustafa Kemal Paşa’nın şu sözleri ise özellikle ezilen ulusların verdikleri 
antiemperyalist mücadelenin kalıcılığı açısından yaşamsal önemdedir: “Siyasi, 
askerî zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar, ekonomik zaferlerle 
taçlandırılmazlarsa husule gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda söner.” 
(Kocatürk, 1999: 289) 

Türk Devrim Modeli’nin, Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın utkuyla 
sonuçlanmasından ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra hızla 
evrenselleşmesi, özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında sömürge olmaktan 
kurtulan, bağımsızlıklarını kazanan ülkelerde büyük ölçüde tartışılması dikkat 
çekici olmuştur. Ülkelerinin siyasi, iktisadi, toplumsal koşulları liberalizme de, 
sosyalizme de uygun olmayan, ayrıca her iki modelin öncü ülkelerinin 
yayılmacı tavırlarından endişelenen ülkeleri için Atatürk’ün ortaya koyduğu 
model, gerçekçi, yapılarına uygun ve uygulanabilir bir model olarak öne 
çıkmıştır. Uzak Doğu’da, Orta Doğu’da, Afrika’da, Orta ve Güney Amerika 
ülkelerindeki bağımsızlıkçı, antiemperyalist, cumhuriyetçi ve kamucu 
hareketlerde ciddi bir Atatürk etkisi gözlenmiştir. Atatürk’ün mazlum milletler 
dediği Üçüncü Dünya ülkelerinin de içinde yer aldığı Bağlantısızlar 
Hareketi’nin ortaya çıkışında da Atatürk ve Türk Devrimi’nin etkisi ve 
dayanışma yönündeki yaklaşımı örnek alınmıştır. Hâkimiyet-i Milliye’nin “Rus 
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Bolşevizmi Türk Komünizmi” adlı, 16 Ekim 1920 tarihli başyazısında, yazısını 
“Her şeyde körü körüne taklitçilik fenadır. Bilhassa inkılâpçılıkta!” (Bolluk, 
2003: 94) şeklinde tamamlayan Atatürk’ün özgünlüğü, ezilen ulusları özellikle 
etkilemiştir.  

1922 yılında Türkiye’ye gelerek beş yıl kalan Fransız yazar Gentizon, 
Avrupa’nın yüzyıllar boyunca güçlükle elde edebildiği değer ve yöntemleri, 
Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki Türk halkının benimsediğine dikkat çekmiş 
ve şöyle demiştir: “Şimdi, Türkiye örneği artık meyvelerini vermeye 
başlamıştır. İran, Afganistan, Suriye, Mısır hatta Arabistan derin bir evrime 
girmişlerdir”. (Gentizon, 2001: 12) Dünyada çağdaş siyaset bilimi ve anayasa 
hukukunun en seçkin uzmanlarından sayılan ünlü Fransız bilim insanı Maurice 
Duverger’in şu saptaması önemlidir: “1945’ten beri Kemalizm bir örnek değeri 
kazandı… Kemalizm, Moskova veya Pekin’in etki alanında olmayan Üçüncü 
Dünya ülkelerinin çoğuna, doğrudan doğruya veya dolaylı şekilde ilham 
kaynağı olmuştur. Gelişmekte olan ülkeler için Kemalizm, Marksizm’in gerçek 
alternatifidir”. (Duverger, 1961) Atatürk, uyguladığı dış politika sonucunda, 
Türkiye’yi doğrudan ilgilendiren ve Lozan’dan kalan sorunları çözmüş ve Tuna 
boylarından Orta Asya’ya, Rusya’dan Basra’ya dek geniş bir alanı, emperyalist 
devletlerin etkili olamadığı barış bölgesi hâline getirmiştir. Bu başarı, aynı 
zamanda, Türkiye’nin dört bir yanının, dostluğa dayalı, sağlam bir güvenlik 
kuşağıyla çevrelenmesidir. (Aydoğan, 2006: 374)  

Cumhuriyet tarihinin en uzun süre dışişleri bakanlığı yapan politikacısı 
olarak bilinen ve “Atatürk’ün değişmez dışişleri bakanı” olarak nitelenen Tevfik 
Rüştü Aras da Atatürk’ün politikalarının özgünlüğünü şu sözlerle ifade etmiştir: 
“Türkiye, Atatürk’ün politikasını İkinci Dünya Savaşı döneminde titizlikle 
izleseydi, Balkan Antantı’na ve Sadabat Anlaşması’na dayanan Türkiye ve 
müttefikleri, 1945 yılının üçüncü büyük kuvveti; Türkiye, ekonomik ve siyasal 
açıdan gelişmiş bir toplum olurdu…”. (Aras, 2003: 192)  

SONUÇ 

Atatürk ve Türk Devrimi’nin mazlum milletler üzerindeki etkisini ele alırken 
ortaya konulan modelin yeniliği, uygulanabilirliği, tutarlılığı ve bütüncüllüğünün 
yanında, bir uygarlık modeli olarak da benimsendiğini belirtmek gerekir. 
Atatürk’ün manevi miras olarak akıl ve bilimi bırakması, bu iki değeri öne 
çıkarması, O’nu hem sürekli gündemde tutmuş hem de ilkelerinin çağın 
koşullarına göre yenilenmesinin ve güncellenmesinin temelini oluşturmuştur.  

Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde gerçekleştirilen Türk Devrimi’nin ve 
onun ürünü olan Türkiye Cumhuriyeti’nin üzerine kurulduğu ilkeler, tümüyle 
böyle bir uygarlık projesi oluşturacak değerlerdir. 20. yüzyılda iktidarda 
oldukları sürece, yüz milyonlarca insanın önderi gibi görünen nice siyaset 
adamı ardında düş kırıklıkları, yıkımlar ve tiksinti bıraktığı hâlde, yalnız 
Mustafa Kemal Atatürk’tür ki, hem ulusunun hem de tüm uygar insanlığın 
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eksilmeyen değerbilirlik, saygı ve sevgi duygularını elde etmeyi başarabilmiştir. 
(Ozankaya, 1996: 16)  

Atatürk, hiçbir zaman kendi yaptıklarını bir model olarak azgelişmiş ülkelere 
yaymak yönünde çaba harcamamışsa da, büyük bir devrimci ve devlet kurucusu 
olarak, farklı yönleriyle Asya ve Afrika’nın tüm ezilen uluslarını, mazlum 
milletlerini etkilemiştir. Bu nedenle evrensel bir model oluşturmuştur. Ortaya 
koyduğu sadece kurtuluş modeli değil, aynı zamanda kuruluş yöntemi de 3. 
Dünya’da yankı bulmuştur. Burgiba’dan Gandhi’ye, Necip’ten Nehru’ya, 
Cinnah’tan Bumedyen’e, Nasır’dan Ferhad Abbas’a dek ülkesinde başarılı olan 
pek çok lider, Atatürk’e olan hayranlıklarını belirtmiş, ondan etkilendiklerini 
söylemişlerdir. Atatürk’ün insanlar arasında hiçbir ayrım gözetmeksizin, dünya 
barışını amaçlayan, tüm insanlığı kucaklayan, çağdaşlığı esas alan 
yaklaşımından büyük dersler çıkardıklarını vurgulamışlardır.  

Planlı ekonomi modelinden tam bağımsızlıkçılığına, eğitim anlayışından 
dünya barışına verdiği öneme dek Atatürk pek çok yönüyle örnek alınan, öncü 
olan bir devlet adamıdır. Bu özellikleriyle de sadece dönemine değil, sonrasına 
da etki etmiş, yalnızca bir lider, devrimci, devlet adamı, asker olarak değil, bir 
düşünür, bir kuramcı olarak da öne çıkmıştır. Çin’den Vietnam’a, Cezayir’den 
Pakistan’a dek uzanan etkisi böyle açıklanabilir.  

Emperyalizme karşı savaşan mazlum milletlerin tamamının özlemini yerine 
getirerek, emperyalizmi yenmesi, devamında da ulus egemenliğine dayanan, 
çağdaş bir devlet kurması Atatürk’ün etkinliğini kalıcılaştırmış, hep güncel 
kalmasını sağlamıştır.  
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SOĞUK SAVAŞ SONRASI DÖNEMDE ULUSLARARASI 
SİSTEMİN YAPISINA İLİŞKİN BİR MODEL ÇALIŞMASI 

 EFEGİL, Ertan*-MUSAOĞLU, Neziha** 
        TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET 

1991 yılında Sovyetler Birliği’nin yıkılmasıyla birlikte, iki kutuplu sistem 
ortadan kalktı. Hemen ardından akademisyenler uluslararası sistemin yapısına 
ilişkin çeşitli fikirler ortaya koydular. Tartışmalarda, ABD önderliğinde tek 
kutuplu bir uluslararası sistemin kurulacağı yönünde fikirler ileri sürüyorlardı. 
İlk başlarda bu görüşler itibar görselerde, zamanla sistemin çok kutuplu olacağı 
yönünde fikirler savunulmaya başlandı. Büyük devletlerin özelliklerine 
baktığımızda, öncelikle ABD, Rusya, Çin ve Avrupa Birliği, büyük devlet olma 
vasıflarını taşımamaktadır. ABD, tek kutuplu bir dünya düzeninin kurulmasını 
savunurken; Rusya, Çin ve Avrupa Birliği, çok kutuplu bir sistemin kurulması 
taraftarıdır. Sonuçta görülüyor ki, sistem, çok kutuplu gevşek bir yapıya doğru 
evrilmekte ve devletler arasında karşılıklı bağımlılığa dayalı ilişki düzeni 
görülmektedir. Uluslararası örgütlerde, arzu edilen düzeyde olmasa bile, belli 
bir etkiye sahiptir.  

Anahtar Kelimeler: Yeni Dünya Düzeni, ABD, Rusya, Çin, Uluslararası 
Sistem, tek kutupluluk.  

ABSTRACT 

The Possible Structure of International System After the Cold War Era: 
A study For a Model 

With the collapse of former Soviet Union in 1991, bipolar international 
system ended. After that academicians put forward their own opinions about 
possible structure of international system after the Cold War era. In these 
debates, some scholars claimed that structure of international system would be 
unipolar under the US hegemony. At the beginning such opinions became 
appearently respectful. In the course of time, they changed their views because 
of unsuccessful US military operations against Iraq and Afghanistan. Thus they 
began to support the idea of multipolarity. When analyzing capabilities of the 
states mentioned by the scenarios, the United States, China, Russia and the 
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European Union cannot be indicated as great powers because of lack of 
political, military and economic capacities. The United States has advocated 
New World Order, while Russia, China and the European Union are in favor of 
multipolar international system. At the end the system will be loose multipolar 
and there will be complex interdependent relations among the states. 
International and regional organizations will also continue to play very active 
role in the international politics.  

Key Words: New World Order, USA, Russia, China, International System, 
unipolarity.  

GİRİŞ 

Realistlere göre uluslararası sistemin yapısını belirleyen temel faktör, 
aktörler arasındaki güç dağılımıdır. Bu bağlamda, uluslararası sistemin yapısını 
tanımlandırırken, realistler, tek kutupluluk, iki kutupluluk, çok kutupluluk gibi 
kavramlar kullanmakta ve uluslararası sistemde yer alan devletler arasındaki 
ilişkileri, ilişkileri düzenleyen yapıyı, bu kavramlar ile açıklamaya 
çalışmaktadırlar. Bu anlayışa uygun olarak realistler, uluslararası sistemin 
yapısını, tarihsel açıdan farklı dönemlere bölerek, tanımlamışlardır: 1776 öncesi 
dönemi çok kutuplu, Amerikan Devrimi sonrası dönemi Büyük Britanya ile 
Fransa arasındaki gevşek iki kutuplu, 1815 sonrasını güç dengesi, Kırım Savaşı 
ile I. Dünya Savaşı arası dönemi iki kutuplu, ve 1947 sonrası dönemi de 
Sovyetler Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan iki kutuplu 
düzen (Hans Binnendijk, 1999: 7-14).  

Diğer taraftan liberal görüşü savunan teorisyenler ise, uluslararası sistemin 
yapısını, uluslararası örgütlerin konumu ile devlet dışı aktörlerin (dünya 
kamuoyu, çok uluslu şirketler, sivil toplum kuruluşları gibi) uluslararası 
sistemdeki faaliyetlerini temel alarak açıklamaya çalışmaktadır. Bu bağlamda, 
liberal anlayışı savunan akademisyenler, uluslararası toplum, dünya toplumu 
gibi kavramları kullanarak, güce dayalı tanımlamayı red etmektedirler. Özellikle 
1970 sonrası dönemde, uluslararası sistemin yapısına ilişkin çalışmalarında, 
liberaller, uluslar ötesi ilişkiler, demokratik bakış, karşılıklı bağımlılık gibi 
yaklaşımlara öncelik vermişlerdir (Hedley Bull, 1995).  

İki farklı görüşün bulunmasına rağmen, 1947 sonrası uluslararası düzen, 
yukarıda ifade ettiğimiz gibi iki kutuplu idi ve devletler arasındaki ilişkiler de, 
ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki rekabete ve ilişki kalıbına göre 
şekilleniyordu. Fakat Sovyetler Birliği’nin 1991 yılında resmen yıkılmasıyla 
birlikte, uluslararası sistemin yapısına ilişkin bir belirsizlik ortaya çıktı. Çünkü 
devletler arasındaki ilişkileri düzenleyen iki kutuplu yapı ortadan kalkarken, bu 
tarihten itibaren uluslararası sistemin yapısını belirleyen güç dağılımı yeniden 
inşa edilemedi. Realistler, güç dağılımının nasıl şekilleneceğine ilişkin sorulara 
cevaplar ararken; liberal anlayışı benimseyen teorisyenler ise, uluslararası 
sistemde yaşanan gelişmeleri, küresel yönetişim anlayışının gelişmesi, veya 
diğer bir ifadeyle uluslararası/bölgesel örgütlerin etkisinin uluslararası 
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politikada artması için bir fırsat olarak değerlendirdiler. Ancak yine de 
uluslararası sistemin yapısı hakkında senaryolar ortaya koymaktan öteye 
gidemediler.  

Fakat geçen on-onbeş yıllık dönemde uluslararası sistemin yapısına ilişkin bir 
fikir edinebilmek için uluslararası sistemde yeterli düzeyde gelişmeler ortaya 
çıkmıştır. Özellikle uluslararası/bölgesel örgütlerin, her ne kadar 1990ların 
başında uluslararası sistemde etkin rol oynayacakları yönünde düşünce ortaya 
çıksa da, sonrası gelişmeler, bu örgütlerin etkin rol oynamalarının mümkün 
olmadığını ve devletlerin ulusal politikalarına aykırı veya bu politikaları dikkate 
almayan yaklaşımlar içerisinde bulunamayacaklarını göstermiştir. Bu gelişme, 
uluslararası sistem temelinde devletler arasında uluslararası çıkarların veya ortak 
çıkarların/niyetlerin oluşamayacağını belirgin hale getirmiştir. Diğer bir ifadeyle 
ulusal çıkarları çerçevesinde hareket eden devletler, ancak dönemsel bir uzlaşma 
içerisinde bulunurken, uzun vadeli ortak çıkarlar oluşturma niyeti taşımamaktadır. 
Sonuçta, Soğuk Savaş sonrası uluslararası sistemin yapısını, büyük devletler 
arasında oluşacak güç dağılımının belirleyeceğini söylemek mümkündür.  

Bu makalede, Soğuk Savaş sonrası dönemde uluslararası sistemin yapısına 
ilişkin bir model ortaya konulacaktır. Modeli ortaya koyarken, tartışmalarda 
büyük devlet olarak nitelendirilen ABD, Rusya, Çin ve Avrupa Birliği’nin 
büyük devlet olup olmadıkları sorusuna cevap arandıktan sonra, bu devletlerin 
uluslararası sistemin yapısına ilişkin görüşleri incelenecektir. Ardından bu 
devletler arasındaki ilişki düzeni tartışılacaktır. Sonuç kısmında ise, uluslararası 
sistemin yapısına ilişkin önermelerde bulunulacaktır.  

Soğuk Savaş Sonrası Uluslararası Sistemin Yapısına İlişkin Bir Model 

Soğuk Savaş sonrası uluslararası sistemin yapısına ilişkin bir model 
önerisinde bulunmadan önce veya uluslararası sistemin yapısına ilişkin 
varsayımlar ortaya koymadan önce, temelde aşağıdaki üç soruya cevabın 
verilmesi gerekmektedir.  

1. Senaryolarda önerilen devletler –Rusya, ABD, Çin ve Avrupa Birliği– 
büyük devlet olma vasıflarını taşımakta mıdır? 

2. Birbirlerine karşı algılamaları nasıldır? Uluslararası sistemin yapısına 
ilişkin hangi yaklaşımları ortaya koymaktadırlar? 

3. Bu devletlerin birbirleriyle ve diğer bölge devletleriyle aralarındaki ilişki 
düzeni nasıldır? 

Rusya, ABD, Çin ve Avrupa Birliği’nin Büyük Devlet Olma Durumları 

Uluslararası sistemi, devletler arasındaki güç dağılımı ile büyük devletler 
arasındaki ilişki düzeninin belirlediğini yukarıda ifade etmiştik. Bu nedenle ortaya 
konulan senaryoların gerçeğe uygunluğunu belirlemenin öncelikli yolu, büyük 
devlet olarak adlandırılan devletlerin, güçlü ve zayıf yanlarını ortaya koyarak, 
büyük devlet olma vasıflarını taşıyıp taşımadıklarını belirlemektir. Bu bağlamda, 
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bu devletlerin, hem yeterli askerî, ekonomik ve siyasi güçlerinin olup 
olmadığının, hem de yürüttükleri dış politikaları açısından uluslararası sistemin 
genelini kapsayan bir yaklaşım sergileyip sergilemediklerinin belirlenmesi 
gerekmektedir.  

Sovyetler Birliği’nin dağılmasının hemen ardından hazırladığı Ulusal 
Güvenlik Stratejilerinde, Amerikalı yetkililer, tek kutuplu dünyanın kurulması 
gerektiği üzerinde dururken, kendilerine rakip olabilecek muhtemel bölgesel 
güçlerin ortaya çıkmasına izin vermeyeceklerini deklere ediyorlardı. Tek kutuplu 
dünya düzeninde, ABD, karşı konulamaz askerî gücünün yardımıyla, uluslararası 
politikanın mevcut hâliyle devam etmesinde arabulucu rolü oynayacaktı.  

Zaten istatistikî verilere bakıldığında, Amerikalı yetkililerin haklı olduğu 
görülmektedir. Örneğin, ABD, dünya üretiminin % 23’ünü gerçekleştirirken, 
2002 yılında 335.7 milyar dolar askerî harcamada bulunmuştu. En yakın 
takipçisi Çin ise, ancak 142.9 milyar dolar askerî harcama yapmıştı. Daha 
sonraki yıllarda ise ABD’nin askerî harcamaları, 518.1 milyar dolara çıkarken, 
Çin’in harcaması, 81.48 milyar dolara geriledi.  

Tablo 1: Bütçe Gelirleri ve Giderleri Açısından Büyük Devletlerin 
Karşılaştırılması (Milyar Dolar) 

Ülke Bütçe Gideri Bütçe Geliri 
ABD 2.466 2.119 
Japonya 1.775 1.429 
Almanya 1.362 1.249 
Fransa 1.144 1.060 
Çin 424.3 392.1 
Rusya 125.6 176.7 

Kaynak: www.photius.com/rankings/economy/budget_revenues_2006_1.ht 
ml. (Erişim Tarihi: 29 Mayıs 2007).  

Tablo 2: Askerî Harcamalar Açısından Karşılaştırılması (Milyar Dolar) 

Ülke Adı    Harcama Tutarı 
ABD 518.1 

Çin 81.48 
Fransa 45 
Japonya 44.31 
Almanya 35.063 

Hindistan 19 

Not: Toplam harcama tutarı, 750 milyar dolardır. 

Rusya, askerî harcama konusunda, ilk 20 ülke arasında bulunmamaktadır.  
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Kaynak: www.photius.com/rankings/military/military_expenditures_ 
dollar_figue_2006_0.html. (Erişim Tarihi: 29 Mayıs 2007).  

Fakat zamanla ABD, kapasite bağlamında tek süper güç olma özelliğini 
yitirmeye başladı. Özellikle 2003 yılında Irak’ı işgal etmesi, ABD için gerileme 
sürecini başlattı. Öncellikle ABD’nin Irak’ta istikrarı ve düzeni sağlayamaması, 
“askerî kapasite” anlamında, her ne kadar nükleer silahlar açısından erişilemez 
görünse de, etnik bazlı yerel çatışmalarda yetersiz kaldığı anlamına gelmektedir. 
Ayrıca ABD, Afganistan ve Irak operasyonları nedeniyle, mevcut askerî 
kapasitesinin üst sınırına gelmiş bulunmaktadır. Bu iki bölgedeki çatışmalara 
müdahalelerini sürdürebilmek için ABD, başka bölgelerde konuşlandırdığı 
askerî birliklerini bu bölgelere kaydırmak zorunda kalmıştır. Böylece diğer 
bölgelerdeki askerî gücü zayıflamaktadır. Örneğin, Irak’taki seçimleri 
gerçekleştirmek için, ABD, Güney Kore’deki birliklerinden kaydırma yapmıştı 
(PINR, 2004).  

ABD, ekonomik anlamda da gerileme içerisindedir. Öncelikle 2002 yılı 
itibarıyla ABD’nin kamu borcu, 2.2 trilyon dolardı ki, bu rakam da 2002 yılı 
brüt iç üretiminin yüzde 62’sine tekabül etmekteydi. ABD’ye yapılan yabancı 
yatırımlar düşmekte ve ABD, dış ticaret açığı veren, ödemeler dengesi krizi 
yaşamaya müsait bir ülke konumundadır.  

Avrupa Birliği ise, ekonomik anlamda, dünya ekonomisinde belli bir yere 
sahip ve her geçen gün güçlenen bir ülkedir. Uzmanlar, birleşen ve genişleyen 
Avrupa Birliği’nin zamanla büyük devlet hâline geleceğini tahmin etmektedir. 
Ancak aynı uzmanlar, siyasi anlamda Avrupa Birliği’nin bütünleşememesini ve 
ortak bir savunma ve askerî politika üretememesini, askerî kapasitesini 
geliştirmek için çaba harcamamasını, Avrupa Birliği’nin önündeki en büyük 
handikap olarak görmektedirler. Bu eksiklikler, Avrupa Birliği’nin, siyasi ve 
askerî anlamda dünya siyasetinde etkin rol oynamasını engellemektedir.  

ABD’nin karşısında durabilecek diğer büyük devletin Çin olacağı uzmanlar 
tarafından tahmin edilmektedir. Aslında bu yaklaşımlar bir yönü ile haklı 
görülmektedir. Çünkü Çin ekonomik anlamda çok hızlı kalkınan ve gelişen bir 
ülkedir. Büyüme hızı, yıllık ortalama % 9 civarındadır. Dünyanın üçüncü büyük 
ekonomisine sahiptir ve dünya üretiminde yine üçüncü sırada (%13’ü) yer 
almaktadır (Peter Van Ness, 2002: 133-134). Çin, Güneydoğu Asya, ABD ve 
Latin Amerika ülkelerinde önemli düzeyde yatırım yapmaktadır ve 174.6 milyar 
dolar para rezervi bulunmaktadır. Diğer taraftan, askerî harcamalarını iki katına 
çıkaran Çin, hızla yüksek teknolojiye sahip olmaya çalışmakta, bu bağlamda 
askerî yapısını modernleştirmek için çabalamaktadır (Bates Gill, 2001: 10-18).  

Fakat Çin’in önünde önemli sorunlar da bulunmaktadır. Öncelikle Çin, 
büyüyen gelir dağılımı eşitsizliği, çevre kirliliği, yolsuzluk gibi temel sosyal ve 
ekonomik sorunları halletmek zorundadır. Bu bağlamda doğrudan dış 
yatırımlara ve dış sermayeye ihtiyaç duymaktadır. Enerji kaynakları açısından 
Çin, dışarıya bağımlıdır (German Development Institute, 2006: 2-3: Rosita 
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Dellios, 2007: Christopher Layne, 2007: 66-67). Bu nedenle enerji arzı 
güvenliğini sağlamak zorunda olan Çin, ekonomik kalkınmasını sürdürülebilir 
bir hâle getirebilmek için, Orta Doğu, Orta Asya, Hazar Havzası ve Latin 
Amerika enerji sahâlârında aktif bir politika izlemek zorundadır (Peter Van 
Ness, 2002: 142). Ayrıca Çinli firmaların önemli bir kısmı, dış piyasalarda 
rekabet edecek düzeyde üretim yapamamaktadır. Askerî açıdan Çin’in önünde 
ciddi sıkıntılar bulunmaktadır. Öncelikle her ne kadar kendi uzay programını 
hayata geçirmek için çabalasa da, Çin yüksek askerî teknolojiye ve yeterli hava 
ve deniz gücüne sahip değildir. Askerî birimleri yetersiz teçhizat ile 
donatılmıştır (Peter Van Ness, 2002: 140-141). Son olarak, Çinli yetkililer, 
ülkelerini küresel bir aktör olarak görmemektedir. Aksine kendi ülkelerini Doğu 
ve Güneydoğu Asya bölgesinde karşı gelinemeyen bir bölgesel güç olarak 
nitelendirmektedir (PINR, 2005).  

Büyük devlet olarak tanımlanan Rusya Federasyonu ise, yine de ekonomik 
anlamda ciddi iç sıkıntılar yaşamaktadır. Her şeye rağmen, Rusya, enerji 
kaynaklarına sahip olmasından ötürü, bu sektördeki gücünü kullanarak, dünya 
enerji sektörüne ve dolaylı olarak dünya siyasetine etkide bulunmak 
istemektedir. Bu bağlamda Rusya, enerji sektörlerini modernleştirmek ve 
yeniden düzenlemek için büyük yatırımlar yapmaktadır. Bu sektörlerdeki 
gelişmeler, Rus ekonomisinde ciddi iyileşmelere sebep olmaktadır. Diğer 
taraftan Rusya, askerî silah sanayisini geliştirmeye de özel önem vermektedir. 
Rus ekonomisinin ikinci önemli gelir kaynağı olan silah üretiminde Rusya, daha 
modern teknolojiyi kullanan silahların üretimine ağırlık vermektedir. Ancak 
Rusya’nın yaptığı savunma harcamaları düşünüldüğünde, ABD’nin askerî 
kapasitesine ulaşması, nükleer silahları hariç, imkânsız görülmektedir.  

Ayrıca Rusya, uluslararası sistemin yapısını değiştirmeye yönelik, 
revizyonist bir politika izlememektedir. Fakat Rusya, 1993 yılından itibaren, 
yakın çevresi olan Balkanlar, eski Sovyetler Birliği coğrafyasında daha 
müdahaleci ve saldırgan bir politika izlemektedir. Diğer bölgelere ilişkin olarak 
herhangi bir yayılmacı hedefler takip etmemektedir.  

Sonuç itibarıyla baktığımızda, büyük devletler olarak adlandırılan ABD, 
Rusya, Çin ve Avrupa Birliği’nin büyük devlet olmanın gereği olan iki şartı 
tamamiyle karşılamadıkları görülmektedir. Askerî anlamda hâlen daha 
tartışmasız bir güç olarak görülse bile, Irak’a askerî müdahale, ABD’nin askerî 
gücünde zayıflamanın olduğunu gösterirken, ekonomik ve dolayısıyla siyasi 
anlamda gücünün eskisine oranla daha fazla zayıfladığını söyleyebiliriz. ABD, 
ciddi ekonomik sıkıntılar içerisindedir ve haftada 2 milyar doları Irak’ta 
harcamak zorundadır. Ayrıca ABD, siyasi anlamda, artık kendi düşüncelerini, 
politikalarını diğer devletlere kabul ettirememektedir. Örneğin, Latin Amerika 
ülkelerinin mevcut tutumları, Türkiye’nin İran ile imzaladığı anlaşmalar, bu 
durumu yansıtmaktadır. Son olarak ABD, diğer devletlere nazaran uluslararası 
politikanın şekillenmesi konusunda küresel politika üreten tek ülkedir. ABD, 
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Orta Doğu ve Avrasya coğrafyasının yeniden yapılandırılması yönünde siyasi 
hedefler gütmektedir.  

Çin ise, ekonomik alanda söz sahibi olmaya aday bir ülkedir. Askerî ve 
siyasi alanlarda, rekabet edecek konumda bulunmamaktadır. Ayrıca Çin, 
öncelikli sorunları olan Tayvan sorunu, Doğu Çin Denizinde kontrolü sağlama 
gibi daha bölgesel sorunlar üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu bağlamda, enerji 
kaynaklarının arzı dışında, küresel politikayı ilgilendiren konulara yoğun ilgi 
göstermemektedir.  

Rusya, enerji kaynakları aracılığıyla, dünya enerji sektörüne hâkimiyet 
kurarak, büyük devlet olmaya çalışırken; Avrupa Birliği ise, ekonomik anlamda 
dünya devi olma yolunda ilerlemeyi tercih etmektedir. Her iki ülkenin, dünya 
olaylarına ilişkin ciddi politikaları bulunmazken; askerî anlamda kısa sürede 
güçlenmeleri de mümkün görülmemektedir (Amy, Myers Jaffe-Wallace, S. 
Wilson ve James, A. Baker, 2006).  

Rusya, Çin ve Avrupa Birliği’nin, Çok Kutuplu Uluslararası Sistem 
Önerisi, ABD’nin Yeni Dünya Düzeni Politikası 

Sovyetler Birliği’nin yıkıldığı 1991 yılından bu yana izlediği büyük 
stratejisinde, kendisini tek süper güç ve ulaşılması imkânsız askerî güce sahip 
ülke olarak gören ABD, tek kutuplu bir dünya düzeni kurmayı ve diğer büyük 
devletleri de kendi iradesinde hareket eden birer aktör haline getirmeyi 
hedeflemektedir. Yine de kendi hegemonik gücünü pekiştirmek için muhtemel 
rakiplerini bertaraf etmeyi öncelikli hedefi olarak belirleyen ABD’li yetkililere 
göre, ABD, karşı konulamaz askerî gücünü kullanarak, liberal bir dünya düzeni 
kurmak için yoğun çaba göstermek zorundadır ve bu sayede kendi güvenliği 
için gerekli olan istikrarlı bir uluslararası yapıyı inşa edebilecektir. ABD, askerî 
üstünlüğüne dayanarak, diğer devletlere kendi iradesini kabul ettirebilecekti. Bu 
bağlamda, Rusya, Almanya ve Japonya’nın bölgesel güç hâline gelmelerini arzu 
etmeyen ABD, Çin’i kendi küresel hegemonyasına karşı tehdit ve kendisinin 
stratejik rakibi olarak görüyordu. Bu bağlamda, Çin’in gelişen gücünü sekteye 
uğratacak veya en azından dengeleyecek politikalar izleyen ABD, bu ülkenin 
kendi hegemonyasını kabul etmesini istiyordu (PINR, 2005: 1-3: Christopher 
Layne, 2007: 55-58).  

Avrupa Birliği, liberal bir dünya sisteminin kurulmasını, ABD kadar 
destekliyordu. Ancak ABD’nin tek kutuplu dünyada hegemon bir konuma 
gelmesine karşı çıkıyordu. Çin ve Rusya ise, ABD’nin girişimlerini dünya barışı 
ve istikrarı için bir tehdit olarak algılıyordu. Çok kutuplu bir uluslararası 
sistemin kurulmasını savunan bu ülkeler, ABD’nin hegemonya kurma 
politikasına şiddetle karşı çıkıyorlardı. Rusya, ABD’nin tek taraflı politikalarını 
ve özellikle NATO’nun doğuya doğru genişlemesini, kendi güvenliği için bir 
tehdit olarak algılıyordu. Bu bağlamda, Rusya, Çin, Hindistan, Kuzey Kore, 
İran, Irak ve eski Sovyet Devletleri ile stratejik ilişkilerine öncelik vermekteydi.  
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ABD’nin politikalarına en sert tepkiyi, Çin yönetimi gösteriyordu. Çinli 
yöneticilere göre, ABD, Soğuk Savaş mantalitesine sahipti ve askerî ittifaklar 
oluşturarak, dünya genelinde kendi hegemonyasını kurmak istiyordu. Tek taraflı 
girişimlerinden ötürü, ABD’nin uluslararası barış ve istikrarı tehdit ettiğini 
belirten Çin Hükûmeti’ne göre, çok kutuplu bir uluslararası düzen, ABD, 
Japonya ve Hindistan gibi muhtemel bölgesel rakipler ile daha dengeli ilişki 
kurulmasına olanak sağlayacaktı (Bates Gill, 2001: 3).  

Büyük Devletler Arasındaki İlişki Düzeni 

Öncelikle Rusya ile ABD arasındaki en temel sıkıntılar arasında, NATO’nun 
doğuya doğru genişlemesi, ulusal füze savunma sistemi, nükleer silahların 
yayılması ve Hazar enerji kaynaklarının işletimi gibi konular sayılabilir. Aynı 
zamanda iki ülke arasında, nükleer enerji ve uluslararası terörizmle mücadele 
konularında görüş farklılıkları da bulunmaktadır (Hans Binnedijk, 1999: 7-14). 
Yine de ABD ile ticaret ve enerji alanlarında karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesine 
ayrı bir önem veren Rusya, Japonya ve Çin ile enerji kaynaklarının arzı 
konusunda yakın ilişki içerisinde bulunmakta; Çin ile ayrıca silah sanayinde ve 
güvenlik alanında iş birliği yapmaktadır. Orta Asya ve Hazar enerji 
kaynaklarına, Avrupa devletlerine karşı taahhütlerini yerine getirmek için 
ihtiyaç duyan (Amy Myers Jaffe, Wallace S. Wilson ve James A. Baker, 2006: 
3-7) Rusya, Çin’in ekonomi ve enerji alanlarında bölgedeki etkisinin 
artmasından endişe etmektedir. Rusya, Şangay İşbirliği Örgütü’nü, Çinli 
yetkililerin görüşlerinin aksine, bu ülkenin bölgedeki etkisini dengeleyecek bir 
örgütlenme olarak görmektedir. Yine de Rusya ve Çin, ortak askerî tatbikatlar 
düzenlemekte ve ABD’nin tek kutuplu dünya düzeni oluşturma politikasına 
şiddetle karşı çıkmaktadır. Her iki ülkede, İran, Kuzey Kore gibi ABD’nin 
korsan devlet ilan ettiği devletler ile yakın ilişki içerisindedir. 

Çin yönetimi, ABD’nin Doğu Asya’daki etkisini zayıflatmak ve Japonya-
Tayvan-ABD stratejik iş birliği aracılığıyla kendisine karşı oluşturulan 
çevreleme politikasını etkisiz hâle getirmek için, bu bölgede daha ılımlı politika 
izlemektedir. Toprak sorunlarını barışcıl yöntemlerle çözmek için Hindistan 
gibi ülkeler ile diyalog içerisine girmekte, serbest ticaret bölgesi kurma 
girişimlerini desteklemekte, bölge devletleri ile uzun vadeli yatırım ortaklıkları 
kurmakta ve askerî alanda ikili iş birliği içerisinde bulunmaktadır (David M. 
Lampton, 2005: 2-3). Bu bağlamda, Şangay İşbirliği Örgütü ile yeni bir bölgesel 
güvenlik düzenlemesini hayata geçirmeye çalışmaktadır. Daha önceleri 
kendisine karşı tehdit olarak algıladığı ASEAN ülkeleri tarafından oluşturulmak 
istenen Serbest Ticaret Bölgesi’ne destek veren Çin, bu sayede ABD’nin 
öncülük ettiği Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği girişimini sekteye uğratmayı 
amaçlamaktadır. Ayrıca Çin, Brezilya, Rusya, Pakistan, Hindistan, Nepal, 
Fransa, ABD, ASEAN, Kanada, Meksika, İngiltere, Kuzey Kore, Japonya ve 
Güney Afrika ülkeleriyle stratejik iş birliği veya stratejik ortaklık veya yapıcı iş 
birliği adı altında anlaşmalar imzalamıştır (Bates Gill, 2001: 15).  



 

 

641 

Diğer taraftan Çin, bölge ülkeleriyle ekonomik ve ticari ilişkilerini 
geliştirmektedir. Örneğin, Güney Kore’nin ekonomik anlamda Çin’e bağımlılığı 
her geçen yıl artmaktadır. Avustralya, 2002 yılında, Çin’e 25 milyar Avustralya 
doları sıvılatırılmış gaz satmıştır. Bu ilişkiyi, Avustralyalı yetkililer, uzun vadeli 
stratejik iş birliğinin başlangıcı olarak nitelendirmişlerdir (Christopher Layne, 
2007). Aynı zamanda Japonya, Filipinler, Tayland gibi ülkelerde, Çin’i önemli 
ticari ortakları olarak görmektedirler (David M. Lampton, 2005: 7-8). Bu 
nedenle ABD’nin müttefiki konumunda bulunan bu ülkeler, Çin ve ABD 
arasında bir seçim yapmayı arzu etmemekte, aksine kendi ulusal çıkarlarına 
uygun olarak her iki ülkeyle ilişkilerini sürdürmek istemektedirler.  

Aslında her ne kadar bir bölgesel rekabet mevcut bulunsa ve enerji arzı ve 
bölgesel güvenlik konularında farklı görüşlere sahip olsalar bile, ABD ile Çin 
arasında karşılıklı ticari ilişkiler olumlu yönde gelişme göstermektedir. 
Öncelikle Çin ve ABD, terörle mücadele konusunda iş birliği yapmaktadır. 
Ekonomik iş birliği kapsamında, ABD, Çin pazarına daha fazla Amerikan 
firmasının yatırım yapmasını teşvik etmektedir.  

ABD tarafına baktığımızda, öncelikle Çin’in ileri düzeyde gelişmiş askerî 
teknoloji edinmesine karşı çıkan Amerikan yönetimi, Çin’i çevreleme politikası 
izlemektedir. ABD, Hindistan, Pakistan, Japonya ve Tayvan gibi bölge ülkeleri 
ile stratejik iş birliği içerisinde bulunarak, Çin’in gücünü dengelemeye ve 
bölgedeki etkisini zayıflatmaya çalışmaktadır. Bu bağlamda, ABD, Japonya ile 
mevcut güvenlik anlaşmasını yenilemiştir (Wu Xinbo, 2004: 115-126). Japon 
Hükûmeti de, yeni askerî yatırımda bulunmamak için, ABD ile askerî güvenlik 
alanında iş birliğini sürdürmeyi tercih etmiştir. Çünkü Japonya Çin’i halen daha 
ekonomik ve güvenlik alanlarında tehdit olarak görmektedir (Quansheng Zhao, 
2006: 81). Çin’in yayılmacı politikalarından endişe eden Japonya, Güney Kore 
ile güvenlik alanında iş birliği içerisinde bulunmayı arzulamaktadır. Ancak 
diğer taraftan Japonya, Kuzey Kore ve Çin ile de güvenlik konusunda iş birliği 
yapmayı istemektedir. Hindistan ile ABD arasında yeni stratejik diyalog 
mevcuttur. Bu bağlamda, füze savunma sistemi alanında ve iki ülke 
donanmaları arasında askerî iş birliği yapılmaktadır (William H. Overholt, 
2005: 2). Ancak Hindistan, ABD’nin arzu ettiği şekilde, Çin ile ilişkilerini sona 
erdirmeyi veya bu ülke ile stratejik rekabet içerisinde bulunmayı arzu 
etmemektedir.  

ABD ile Avrupa Birliği arasında, dünya ekonomisinin istikrarlı şekilde 
büyümesi; malların, kişilerin ve hizmetlerin serbestçe dolaşımı, dünya enerji 
arzının güvenliği, Orta Doğu ve eski Sovyetler Birliği coğrafyasında istikrarın 
sağlanması, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ve terörizmle mücadele 
konularında görüş birliği bulunmaktadır. Her ne kadar ABD, Birliğin askerȋ 
anlamda bağımsız bir yapıya kavuşmasına karşı çıksa da (Barry R. Posen, 2004: 
8), Birlik üyesi ülkelerin birçoğu, ABD’yi stratejik müttefikleri olarak 
görmektedir.  
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Ancak Avrupa Birliği, ABD’nin aksine, kutuplaşma politikası izleme gibi bir 
niyete sahip değildir. Her ne kadar Avrupa Birliği üyeleri Orta Doğu’da 
istikrarın kurulmasını istese de, ABD’nin tek taraflı müdahalelerine karşı 
çıkmaktadır. Bu açıdan her iki tarafın uluslararası sisteme ilişkin bakış açıları 
birbirlerinden farklıdır (Barry P. Posen, 2004: 9: Elke Krahmann, 2005: 540). 
Avrupalılar, daha bölgesel bir bakış açısıyla olayları değerlendirip, dış politika 
güderken, sosyal ve ekonomik konulara ağırlık vermekte; ABD ise, daha 
küresel bazda politikalar gütmekte ve askerî/siyasi konulara öncelik 
tanımaktadır. Örneğin, Avrupa Birliği, Çin konusunda, ABD ile benzer 
görüşlere sahip değildir. Avrupa Birliği, Çin ile ilişkilerini geliştirirken, Doğu 
Asya bölgesine ilişkin bir politika gütmediğinden ötürü, Çin’i kendi ulusal 
çıkarları için bir tehdit olarak algılamamaktadır (William H. Overholt, 2005: 1). 
Avrupa Birliği, Çin’in en büyük, ve Çin’de Birliğin ikinci büyük ticari ortağıdır. 
İki taraf arasındaki toplam ticaret hacmi, yıllık 200 milyar dolardır (PINR, 
2004: 1). Avrupa Birliği, ABD’nin karşı çıkmasına rağmen, Çin’e silah 
sistemleri satmaya devam etmektedir. Diğer taraftan, Avrupa Birliği, ayrıca 
Rusya ile enerji alanında iş birliği içerisindedir. Rusya, Birliğin doğal gaz 
ihtiyacının yüzde 40’ını karşılamaktadır.  

SONUÇ 

Soğuk Savaş sonrası dönemdeki uluslararası sistemin yapısına ilişkin bir 
model ortaya koyduğumuzda, şunu ifade etmemiz gerekmektedir.  

Öncelikle senaryolarda büyük devletler olarak önerilen Rusya, ABD, Çin ve 
Avrupa Birliği, büyük devlet kavramının tanımına uygun bir şekilde, “büyük 
devlet” olarak adlandırılamaz. Çünkü bu devletler, hem askerî, siyasi ve 
ekonomik alanlarda yeterli kapasiteye sahip değildir, hem diğer devletlere kendi 
iradelerini kabul ettirememektedir, hem de ABD dışındaki diğer ülkeler 
uluslararası sistemin yapısına ilişkin kapsamlı dış politika gütmemektedir. Yine 
de bu devletlerin uluslararası ve bölgesel politikalara ilişkin etkileri devam 
etmektedir. Bu devletler, politikaları dikkate alınması gereken başat ülkelerdir. 
Ancak bu devletlerin tek başlarına hegemonya kurmaları veya çok kutuplu bir 
düzende kendi bloklarını oluşturmaları mevcut sistemik koşullarda mümkün 
görünmemektedir. Zaten kısa ve orta vadede, bu devletlerin kapasite 
eksikliklerini gidererek, büyük devlet statüsüne sahip olmaları da mümkün 
değildir.  

İkinci olarak; Rusya, Çin ve Avrupa Birliği, çok kutuplu bir sistemin 
kurulmasını teklif ederken, sadece ABD, tek kutuplu sistemin oluşturulması 
fikrini desteklemektedir. Özellikle Çin ve Rusya gibi ülkeler, ABD’nin 
yükselen gücünü dengelemek için, diğer devletler ile stratejik ilişkiler kurmaya 
özen göstermektedirler. Ancak gün geçtikçe uluslararası sistem tek kutuplu 
anlayıştan çok kutuplu anlayışa doğru evrilmektedir. Özellikle ABD’nin Irak’ta 
askerî ve ekonomik güç kaybına uğraması, tek kutuplu sistemin veya Amerikan 
hegemonyasının kurulmasının imkânsızlığı gün yüzüne çıkmıştır.  
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Üçüncü olarak; çok kutupluluk, kutuplar arasında kıyasıya rekabetin 
yaşandığı bir kutuplaşma anlamına gelmemektedir. Zaten böyle bir 
kutuplaşmanın yaşanması mümkün değildir. Çünkü büyük devletler arasında 
karşılıklı bağımlılığa dayalı ilişkiler bulunmaktadır. Çin, ABD’nin 
finansmanına ve yüksek teknolojisine, Rusya’nın enerji kaynaklarına, Avrupa 
Birliği’nin asve ekonomik imkânlarına ihtiyaç duymaktadır. ABD de, Çin 
pazarına daha fazla yatırım yapmayı arzu etmektedir. Diğer taraftan Çin ve 
Rusya, çok kutupluluğu, uluslararası sisteme hâkim olma niyetiyle değil, 
ABD’yi dengelemek amacıyla desteklemektedir. Bu sayede ABD, Japonya, 
Hindistan veya diğer rakip güçler ile daha dengeli ilişkiler kurulabileceğini 
düşünmektedirler.  

Dördüncü olarak; büyük devletlerin, kendi bölgesel hegemonyalarını 
kuracakları varsayılan bölgedeki devletler üzerinde hegemonya kurmaları da 
mümkün değildir. Diğer bir ifadeyle büyük devletler, kendi bölgelerindeki 
bölge ülkelerine kendi iradelerini kabul ettirememektedir. Örneğin, Türkiye, 
ABD’ye rağmen, İran ile ilişkilerini derinleştirmekte ve geliştirmektedir. Güney 
Kore, Japonya ve Avrupa Birliği, Çin ile ilişkilerini geliştirme arzusundadır. 
Orta Asya ve Kafkas devletleri, Rusya’nın onayı olmadan da Batılı ülkeler ile 
ilişkiler kurabilmektedir. Orta Asya’daki asüsler, bu durumun bir göstergesidir.  

Beşinci olarak; büyük devletler, bir yandan birbirleriyle rekabet ederken, 
diğer taraftan kendi ulusal çıkarlarına ve ihtiyaçlarına binayen, karşılıklı yakın 
ilişkiler içerisinde bulunmaktadır. Çin ile ABD, Rusya ile ABD ve hatta 
Japonya ile Çin arasındaki ilişkiler bu duruma birer örnektir.  

Altıncı olarak; bu yapıda, asilişkilerin yanı sıra, ekonomik ilişkilerinde 
öncelikli olduğu ve devlet-dışı aktörlerinde uluslararası politikada etkin rol 
oynadıkları görülmektedir. Baktığımız zaman, ekonomi ve enerji kaynakları 
gibi sahâlâr, aslında büyük devletlerin hayat damarlarını oluşturmaktadır. Çin’in 
enerji kaynaklarından uzak kalması, ekonomik açıdan yıkıma uğraması 
anlamına gelmektedir. Çin pazarıda, ABD ve Avrupa Birliği için yeni açılım 
alanlarını oluşturmaktadır. Ayrıca uluslararası firmaların ve petrol şirketlerinin, 
büyük devletlerin dış politika yapım süreçlerinde etkin oldukları bilinen bir 
gerçektir. Gazprom, Shell, Exxon gibi firmaların yaklaşımları, bu duruma birer 
örnektir. ABD, 1997 yılında uygulamaya başladığı Hazar stratejisini, büyük 
petrol şirketlerinin baskısı altında şekillendirmiştir.  

Sonuç olarak, Soğuk Savaş sonrası dönemin uluslararası sistemi, çok 
kutupluluktan (multipolarization) ziyade; çok merkezli, birçok kutuplu bir 
yapıya sahip olacaktır ve devletler arasındaki ilişkilerin de geçişken olmasından 
ötürü, bu yapının sert olmaktan ziyade gevşek bir durumu yansıtacağı 
görülmektedir.  
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ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ТУРЦИЕЙ 
В КОНТЕКСТЕ МЕЖЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 

    EGOROV, Valeriy/ЕГОРОВ Валерий  
RUSYA/RUSSIA/РОССИЯ 

Конец ХХ века стал периодом ренессанса цивилизационной теории 
движения мировой истории. Не вдаваясь в детали этой теории, следует 
выделить в ней то главное, что является общим для всех практически её 
толкований: движение мировой истории представляет собой результат 
взаимодействия нескольких великих самобытных культур-цивилизаций. 
Известно, что с античных времён все попытки осмыслить развитие 
мировой истории включали элементы цивилизационного подхода, и лишь 
в середине XIX века, в работах русского учёного Н. Я. Данилевского 
цивилизационная теория приобрела завершённость, став основой для 
последующих научных изысканий в этой области.  

Интерес к этой теории в дальнейшем то затухал, то возрождался, что 
было связано, как правило, с глобальными геополитическими 
изменениями. Так было после Первой мировой войны, приведшей к краху 
крупнейших империй Российской, Османской, Австро-Венгерской и 
Германской, с установлением Версальской системы послевоенного 
мироустройства и появлением новых субъектов международных 
отношений различной цивилизационной принадлежности. Именно тогда 
появились классические труды О. Шпенглера и А. Тойнби «Закат Европы» 
и «Постижение истории», впоследствии на многие десятилетия забытые.  

Причиной этого забвения стал тот факт, что с появлением на 
международной арене Советского Союза, а затем в итоге Второй мировой 
войны-социалистической системы определяющим стало деление мирового 
сообщества не по цивилизационному, а по идеологическому признаку. 
Направленность мирового развития, уровень и качество отношений между 
субъектами мировой политики, противоречия и конфликты определялись 
различием господствующих идеологий и социально-экономических и 
политических устройств отдельных стран и их объединений. На несколько 
десятилетий установилось биполярное мироустройство, при котором 
взаимодействие субъектов международных отношений с достаточной 
степенью адекватности описывалась реалистической парадигмой. Суть её 
состояла в том, что при несовпадении или противоположности интересов 
и устремлений субъектов международных отношений относительная 
устойчивость всей мировой системы обеспечивалась достижением и 
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поддержанием баланса сил (в широком смысле этого слова) между 
основными мировыми центрами тяготения, представленными 
возглавляемыми СССР и США военно-политическими союзами.  

С распадом социалистического содружества и Советского Союза 
утратили силу идеологические противоречия, возникла и усилилась 
тенденция к установлению однополярного мира. Однако вопреки 
ожиданиям части теоретиков и политиков мировая система не стала 
стабильней, а её развитие – более предсказуемым. Наука о 
международных отношениях оказалась в глубоком кризисе. В этих 
условиях и состоялось возрождение интереса к цивилизационной теории. 
Среди множества попыток создания «работающей” теории 
международных отношений, предпринятых в 90-е годы прошлого 
столетия, наиболее известна работа С. Хантингтона «The Clash of 
Civilizations and the Remaking of World Order», вышедшая в 1997 году.  

Нет необходимости здесь подробно излагать содержание теории 
Хантингтона, но в соответствии с целью данной работы необходимо 
подчеркнуть её некоторые моменты. Так ключевым положением 
упомянутой теории является то, что в нынешнем, а тем более будущем 
мире противоречия и конфликты не связаны с идеологией или 
экономикой. Важнейшая причина обусловлена культурным, 
цивилизационным фактором, а основные конфликты будут развёртываться 
между нациями и группами наций, принадлежащим к различным 
культурам. При этом национальные государства останутся основными 
субъектами международных отношений. Согласно этой теории 
устанавливается жёсткая корреляция культуры и политики, прочные 
политические союзы формируются преимущественно для защиты 
ценностей той или иной цивилизации, что сопряжено с радикальной 
трансформацией существующего мирового порядка и, как следствие, 
перманентными международными конфликтами разной степени 
интенсивности и масштабов. Коалиции национальных государств, 
объединившихся по цивилизационному признаку, возглавляются наиболее 
мощным в военном и экономическом плане государством-лидером.  

Критики этой теории справедливо указывают, что постулирование 
столкновения цивилизаций как основного фактора исторического развития 
не способно в принципе обеспечить самые разные интересы субъектов 
международных отношений и сохранить стабильность в мире. Буквальное 
следование этой теории в практике общественной, в том числе, 
международной жизни заведомо исключает компромисс и диалог, как 
способы разрешения и предупреждения неизбежных в реальной жизни 
противоречий и конфликтов. Трудно представить себе, что для 
обеспечения мирного сосуществования различных стран и народов, одна 
из сторон конфликта может безропотно пойти на отказ от своей культуры, 
своих нравственных, духовных ценностей. Отсюда следует фатальная 
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предопределённость обострения кризиса и его вооружённое разрешение, 
что с учётом нынешних средств массового уничтожения неизбежно 
приведёт к эскалации кризиса и рукотворному апокалипсису. В таком 
контексте какую бы систему мер недопущения подобного развития 
ситуации в мире не выработает человечество, её принципиальной основой 
может быть только диалог.  

Согласно Хантингтону, в настоящее время в мире существуют 
китайская, японская, индийская, исламская, западная. Он допускает также 
существование африканской и латиноамериканской цивилизаций и 
сообщает, что некоторые учёные считают самостоятельной цивилизацией 
православную русскую, отличающуюся от её прародительницы 
византийской и западной христианской. Любопытно, что в своё время А. 
Тойнби выделил пять «живых» цивилизаций: западную, православную, 
исламскую, дальневосточную и индийскую. При этом он поставил Россию 
на распутье: или занять подобающее место в западном мире, или 
построить свой антизападный мир. Как видим, цивилизационный статус 
России в обоих случаях отмечен неопределённостью, в то время как 
принадлежность Турции к исламской цивилизации никогда и никем не 
подвергалась сомнению.  

Для данной работы интересна та часть работы Хантингтона, где 
говорится о 1300 годах конфликтов между западной и исламской 
культурами, а также о том, что после окончания идеологического раскола 
Европы в конце 80-х, начале 90-х годов прошлого века вновь проявилось 
её культурное разделение между западным христианством с одной 
стороны и с ортодоксальным христианством и исламом – с другой.  

В конце ХХ века человечество, веками и тысячелетиям разделяемое 
противоречиями, войнами, перекраиванием суши и морей, с трудом стало 
осознавать себя единым целым, поскольку выжить какому-либо члену 
мирового сообщества обособленно в нынешних условиях стало 
объективно невозможно. Экологическая взаимозависимость, 
ограниченность жизненных ресурсов в самом широком смысле, жёсткая 
логика законов геополитики и макроэкономики предопределили активное 
взаимодействие стран и народов, столкновение интересов, неизбежные 
споры и конфликты, а также настойчивые попытки совместными 
усилиями найти способы и системы глобального регулирования, 
способные обеспечить стабильный, прогрессивно развивающийся мировой 
порядок.  

Жизнь в населённом, а тем более в перенаселённом доме или городе 
зависит от того, как живут между собой соседи. Чем больше 
добрососедства и взаимопомощи, тем лучше всему обществу, и наоборот – 
вражда и ссоры разъедают его. В эпоху глобализации, современных 
средств коммуникаций и свободных перемещений больших масс людей 
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все страны становятся соседями со всеми вытекающими отсюда 
проблемами сосуществования. Динамика вовлечённости двух отдельно 
взятых государств в процесс глобализации, интенсивность и качество их 
взаимоотношений зависят от множества факторов, среди которых не 
последнее место занимают их географическое и геополитическое 
положение, совместная история, этнические и религиозные аспекты, 
отношения с третьими странами. Соседство как продукт динамичной 
глобализации далеко не всегда может быть в полном смысле 
добрососедством. Поэтому в лучшем положении находятся те страны, чьи 
отношения прошли проверку временем, общими бедами и радостями, а 
способность понимать друг друга и поддерживать диалог стало их общим 
достоянием.  

Проблема диалога, как антитезы конфликту, актуальная везде и во все 
времена, приобрела особую остроту в последние десятилетия, когда 
общечеловеческие глобальные процессы сопровождаются радикальными 
изменениями всей конфигурации мирового устройства. Всемирная 
история даёт массу свидетельств того, что даже локальные трансформации 
порождали множество конфликтов разного рода, последствия которых 
зачастую выходили далеко за пределы конфликтного региона. Достаточно 
вспомнить недавнюю историю, историю ХХ века, когда человечество 
пережило две мировых войны. И это было лишь кануном эпохи 
глобализации. Сейчас же практически любой международный конфликт 
может быстро перерасти в глобальный из-за растущей интегрированности 
каждого государства в систему общемировых связей. Не только 
экономика, политика, массовая культура, демография и т. д. стали 
глобальными. Глобальными стали угрозы: загрязнение окружающей 
среды, распространение средств массового уничтожения, наркотики, 
международная преступность и, наконец, терроризм.  

События 11 сентября 2001 года в Соединённых Штатах, масштабные 
террористические акты в благополучных странах Европы, Азии, в России 
и Турции самым ужасным образом продемонстрировали, что перед лицом 
этой угрозы уязвимы все государства и народы. Оказалось также, что 
применение силы для борьбы с террором (акции в Афганистане и Ираке в 
начале 2000-х годов) не дают ожидаемого эффекта и что система 
глобального регулирования (ООН, ОБСЕ и т. д.) уже не справляется с 
задачей нормализации положения в мире. Создание гибкой и эффективной 
системы предупреждения и разрешения конфликтов на основе диалога 
является, безусловно, сложным, многоаспектным процессом, требующим 
конструктивного участия всех членов мирового сообщества, согласования 
из интересов.  

Представляется очевидным, что, создавая подобную систему мер, 
следует не только учитывать современные реалии и обобщённое, 
абстрактное представление о логике и перспективах развития кризисов, но 
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и использовать богатейший опыт сосуществования стран и народов 
вообще, а в особенности тех, которые принадлежат к различным 
цивилизациям. Таковым, как уже отмечено выше, согласно современным 
представлениям, являются Россия и Турция. Анализ процесса их 
взаимоотношений в течение более, чем 500 лет, позволяет, несмотря на 
известную неравномерность и неравноценность отдельных этапов, сделать 
вывод о его эволюционном характере. Сравнение же отношений России с 
её соседями за сопоставимый период с учётом динамики, масштабов и 
состояния на нынешний момент даёт основание считать сосуществование 
России и Турции образцовой исторической моделью 
межцивилизационного взаимодействия.  

Это мнение могут оспорить те, кто рассматривает историю российско-
турецких отношений как историю войн, участия во враждебных 
коалициях, взаимных претензий, предубеждений и ксенофобии. И хотя это 
тоже имело место, была и другая история, история примирений, диалога и 
взаимопонимания, помощи и поддержки в трудные дни. Россию и Турцию 
свела одна из самых масштабных экспансий в мировой истории: русских-
христиан на восток и юг, тюрок-мусульман – на запад и север. В конце ХV 
столетия, превратившись в крупные централизованные государства, 
Россия и Турция установили дипломатические отношения, а ещё почти 
через 200 лет, два евразийских гиганта сблизились географически, и у них 
появилась общая граница, определённая Бахчисарайским соглашением о 
перемирии 1681 года.  

Нет необходимости перечислять все войны и примирения, которые 
имели место в последующие столетия. Их было много, как много было 
причин и поводов, противников и союзников, приобретений и утрат. 
Важно отметить, что приобретения и мир были тогда, когда две соседние 
страны сами решали возникавшие проблемы и объединялись против 
общей угрозы. Знаменательными вехами в истории отношений двух стран 
стал Союзный оборонительный трактат, подписанный в Стамбуле в 
декабре 1798 года и существенно повлиявший на политическую 
обстановку на Чёрном море и в Восточном Средиземноморье и Ункяр-
Искелесийский союзный договор 1833 года, предусматривавший 
взаимную помощь в случае угрозы «их обоюдному спокойствию и 
безопасности». Необходимо отметить и то, что цивилизационные, том 
числе религиозные различия, хотя и играли свою роль в противоречиях и 
конфликтах между Россией и Турцией, не становились непреодолимым 
препятствием для союзных отношений. А вполне могли бы, поскольку в 
конце ХV века Россия самоназвалась «третьим Римом», а Османская 
империя в начале ХVI столетия стала халифатом, и две державы 
превратились в духовных лидеров двух крупнейших конфессий.  

Кризисы и войны возникали, как правило, тогда, когда Россия и Турция 
входили в антагонистические международные союзы и коалиции, 
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имевшие своей основной целью решение военно-политических задач. В 
какой степени это противоречило интересам двух стран, говорят итоги 
Первой мировой войны, одним из которых стал распад Российской и 
Османской империй с последующими очень тяжёлыми последствиями для 
их наследников.  

Если для России в первой четверти прошлого столетия реальной 
перспективой было выживание с существенными потерями 
(территориальными, политическими, экономическими и т. д.), то для 
Турции после Первой мировой войны актуальным был вопрос «быть или 
не быть» ей как государству. В том, что Россия (РСФСР, СССР) в тот 
период смогла прорвать международную блокаду, минимизировать свои 
утраты огромная роль принадлежит установлению и развитию 
добрососедских отношений с её южными соседями – Ираном, 
Афганистаном и, прежде всего – с Турцией. В том, что Турция в то же 
время, даже понеся значительные территориальные потери в результате её 
раздела странами-победительницами, осталась на политической карте 
мира как независимое суверенное государство, а затем в сравнительно 
короткий срок смогла создать базовый экономический потенциал для 
дальнейшего развития, есть и большой позитивный эффект 
сотрудничества с Россией.  

Оценивая российско-турецкие отношения в период 20-х – 30-х годов 
прошлого века, современный турецкий исследователь Г. Казган пишет: «С 
одной стороны, в СССР начал утверждаться коммунизм, враждебно 
относящийся к экономическому порядку Запада, то есть к капитализму. С 
другой стороны, республиканцы, организовавшие при поддержке народа 
освободительную борьбу за создание на части территории Османской 
империи национального государства, создали прецедент, подавая пример 
для других угнетённых народов. Всё это вынуждало Запад выступить 
единым фронтом как против первого, так и против вторых. Результатом 
этого стало развитие сотрудничества между СССР и турецкими 
республиканцами и оказание Советским Союзом разносторонней 
поддержки Турции в период освободительной борьбы, а затем – в годы 
становления республики и проведения реформ. Другими словами, 
результатом создания Западом единого фронта против Турции и СССР 
стало развитие взаимного сотрудничества этих двух новых государств».  

В связи с этим хотелось бы вспомнить о том, как создатель новой 
Турции Ататюрк, выступая от имени созданного в апреле 1920 года 
Великого национального собрания Турции, обратился к правительству 
РСФСР с предложением установить дипломатические отношения и 
«принять участие в войне против иностранного империализма, 
угрожающего обеим странам». Предложение было принято, отношения 
установлены, и Россия смогла помочь своему соседу. Позднее он скажет: 
«Победа новой Турции над интервентами была бы сопряжена с 
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несравненно большими жертвами или даже совсем невозможна, если бы 
не поддержка России. Она помогла Турции и морально, и материально. И 
было бы преступлением, если бы наша нация забыла об этой помощи».  

Период, о котором говориться выше, при всей его сложности и 
противоречивости, можно с полным основанием назвать временем 
проявления конструктивной взаимозависимости двух стран. Именно тогда 
был заложен позитивный потенциал сотрудничества двух стран, 
выработаны и поныне сохраняющиеся принципы двухсторонних 
отношений, а у народов России и Турции о том времени сохраняется 
добрая память. И не случайно также, что среди международно-правовых 
актов, формирующих юридическую основу отношений между нашими 
странами важное место занимает подписанный 16 марта 1921 года 
Договор о дружбе и братстве между РСФСР и Турецкой Республикой.  

Следует отметить, что, несмотря на безусловную взаимную 
заинтересованность России и Турции, процесс их сближения в 20-е годы 
не был простым. Сказывалась неурегулированность проблемы Проливов, 
влияние определённых внешних сил, незаинтересованных в укреплении 
как России, так и Турции, известная предубеждённость и недоверие, 
принципиальное различие в долговременных идеологических установках. 
Тем ценнее тот факт, что взаимные интересы наших стран в тот период 
были преобладающими, а политическая воля их руководителей, 
готовность и способность к конструктивному диалогу оказалась сильнее 
влияния негативного внешнего «фактора третьих стран». Следует 
отметить расширение основ межцивилизационного взаимодействия. 
Установление республиканского строя, провозглашение светского 
характера государства, реформы в законодательстве, образовании и 
культуре – всё это и многое другое способствовали росту 
взаимопонимания.  

В дальнейшем, особенно в 20-е и 30-е годы, Советский Союз и Турция 
накопили богатый и в целом позитивный опыт сотрудничества, в том 
числе, в рамках международных форумов и организаций. Одним из 
наиболее показательных примеров является международная конференция, 
состоявшаяся в г. Монтрё в 1936 году и имевшая целью пересмотр 
международно-правового статуса Черноморских проливов. Советский 
Союз и Турция были недовольны режимом судоходства в проливах, 
установленным Лозаннскими соглашениями 1923 года. СССР-потому, что 
оно допускало свободный проход в Чёрное море военных кораблей 
практически любых, в том числе недружественных стран, а Турция, 
потому что всё ещё не имела реального суверенитета над зоной Проливов.  

В целом режим судоходства в Проливах не гарантировал безопасность 
и СССР, и Турции. Потребовались серьёзные индивидуальные и 
совместные усилия, чтобы, в конце концов, получился заключительный 
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документ, максимально учитывающий их интересы. 20 июля 1936 года 
был подписан поистине исторический акт – Конвенция о режиме 
Проливов. Действующий и по сию пору этот документ означал признание 
мировым сообществом прав Советского Союза и Турции на обеспечение 
своей безопасности и существенно укрепил их международный авторитет.  

Во время Второй мировой войны советско-турецкие отношения 
ухудшились. Взаимное недоверие с двух сторон, настороженность и 
опасение Турции в отношении послевоенной политики северного соседа, 
идеологические разногласия – всё это происходило на фоне нараставшего 
отчуждения СССР и его союзников по антигитлеровской коалиции. После 
окончания войны Советский Союз денонсировал Договор и дружбе и 
нейтралитете 1925 года. Требования совместного с Турцией контроля над 
Черноморскими проливами, затем и территориальные претензии серьёзно 
и надолго осложнили отношения между двумя странами. Турция сделала 
окончательный выбор в пользу Запада, став в 1952 году членом НАТО. 
Заявление СССР в мае 1953 года об отсутствии каких-либо 
территориальных претензий к Турции уже не могло что-либо изменить в 
этом вопросе.  

Использование Советским Союзом жёсткого давления на Турцию 
вместо поиска компромиссов на основе взаимных интересов стало одной 
из основных причин того, что отношения между соседними странами 
оказались на грани замерзания. Потребовались десятилетия кропотливого 
труда, дипломатических и иных усилий, чтобы вновь создать 
необходимые условия для реализации объективных предпосылок 
добрососедских, взаимовыгодных отношений. Хотелось бы выделить 
лишь один факт. В 1952 году назад, задолго до Хельсинского Акта 1975 
года, ОБСЕ и программ «Партнёрство ради мира» НАТО уже 
продвинулась далеко на Восток и имела более 2000 км совместной 
сухопутной и морской границы с Советским Союзом. Тогда в труднейших 
условиях «холодной войны” после кризиса в отношениях с Турцией в 
конце 40-х годов Советскому Союзу ценой настойчивых усилий, исходя из 
общих интересов и накопленного опыта, удалось не только избежать 
конфронтации с влиятельным членом НАТО – Турцией, но постепенно 
перейти к многостороннему сотрудничеству с нею. Сейчас, когда НАТО 
расширилось и ещё ближе к центру России, опыт советско-турецких 
отношений имеет особое значение.  

Общеизвестно успешное развитие сотрудничества между давними 
соседями в 60-е и 70-е годы прошлого столетия, велика роль в его 
развитии газовых проектов 1984 и 1997 годов. Трудно переоценить 
значение Декларации об основах двухсторонних отношений 1972 года и 
Политического документа 1978 года. На первый взгляд, всё это только 
история после того, как распался Советский Союз и геополитическая 
ситуация в мире радикально изменилась, а в регионе, несравнимо более 
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активными политическими и экономическими субъектами стали третьи 
страны. Но всё же это не совсем так.  

История и география сделали Черноморский бассейн, Кавказ и 
Центральную Азию зоной естественных (во вполне мирном смысле этого 
слова) интересов России и Турции. В условиях глобализации и в силу 
складывающейся политической конъюнктуры естественно видеть здесь 
всех, кто в состоянии способствовать его позитивному развитию, и кто в 
соответствии с логикой политического реализма хотел использовать 
складывающуюся конъюнктуру. Но поскольку речь идёт о России и 
Турции, то необходимо иметь в виду, что во-первых, в силу исторических, 
географических, этнопсихологических и иных факторов российско-
турецкие отношения применительно к региону не могут быть 
конъюнктурными. Во-вторых, было бы ошибкой в этом регионе 
идентифицировать интересы Турции и Запада. В-третьих, при оценке 
перспектив отношений между Россией и Турцией следует учитывать 
специфику переживаемого периода, общие для всех стран, включая самые 
развитые, вызовы времени, порождаемые глобализацией.  

Уже цитированная мною Г. Казган пишет: «Если одновременно с 
глобализацией в мире получают распространение соглашения о 
региональном сотрудничестве, то главной причиной этого является 
невозможность отдельных стран в одиночку противостоять её 
негативному влиянию, и они стремятся к сотрудничеству». Как столетия 
назад, так и сейчас, в эпоху радикальных изменений и глобальных 
кризисов, нет альтернативы проверенному временем и всеми 
превратностями истории взаимопониманию, диалогу и согласию.  

Нет необходимости перечислять все события, укрепившие 
добрососедские связи между нашими странами. Достаточно вспомнить 
Договор об основах отношений Российской Федерации и Турецкой 
Республики 1992 года, более, чем 60 действующих межгосударственных 
договорно-правовых актов, подписанную в 2004 году во время визита в 
Турцию президента Российской Федерации В. В. Путина Политическую 
декларацию об углублении дружбы и многопланового партнёрства между 
Российской Федерацией и Турецкой Республикой. Этот документ 
подтвердил высокий уровень политического диалога, позволяющий 
решать любые вопросы, стоящие перед двумя странами. В ноябре 2001 
года в Нью-Йорке министры иностранных дел России и Турции подписали 
План действий по развитию сотрудничества между Россией и Турцией в 
Евразии (от двухстороннего сотрудничества к многоплановому 
партнёрству), в котором впервые в истории российско-турецких 
отношений в международно-правовой форме закреплён переход от 
двухстороннего сотрудничества к многоплановому партнёрству. Тем 
самым были созданы предпосылки для того, чтобы в нынешней очень 
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непростой обстановке в мире остров стабильности и добрососедства 
укреплялся и расширялся.  

Бесценный опыт сосуществования России и Турции в разные 
исторические эпохи и в различных условиях свидетельствует о том, что, 
как и прежде, так и в настоящее время диалог и взаимопонимание, 
добрососедство и взаимовыгодное сотрудничество являются 
необходимым и обязательным условием мирного, прогрессивного 
развития любой страны, независимо от того, какой цивилизации она 
принадлежит. В этом качестве этот опыт может служить источником 
проверенного знания и исторического оптимизма для тех, кто ищет 
выходы из кризисов, неизбежных в эпоху перемен.  
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ÖZET  

Bu çalışmada, bir ülkedeki insan hakları ihlallerini önlemek amacıyla başka 
devlet ya da devletler tarafından kuvvete başvurulması olarak tanımlanan insani 
müdahalenin Birleşmiş Milletler Andlaşması’nda, örgüt üyelerinin uluslararası 
ilişkilerinde herhangi bir devletin toprak bütünlüğüne ya da siyasi 
bağımsızlığına karşı ve Birleşmiş Milletlerin amaçları ile telif edilemeyecek 
herhangi bir şekilde kuvvet kullanmayı ve tehdidini yasaklayan madde 2/4’e 
uygun olup olmadığı, devletlerin özü itibarıyla millî yetkisine giren işlere 
müdahale edilmesini yasaklayan ve VII. Bölüm’de ileri sürülen zorlama 
tedbirlerinin uygulanmasına halel getirmeyecek ölçüde, BM Andlaşması 
gereğince çözmeye zorlamayacağını ifade eden madde 2/7’ye uygun olup 
olmadığı, yine Birleşmiş Milletler Andlaşması VII. Bölümü çerçevesinde 
uluslararası barış ve güvenliği ihlal edip etmediği değerlendirilmiştir. Ayrıca 
insani müdahalenin uluslararası örf ve âdet hukukuna uygunluğuyla “jus 
cogens” bir kural olup olmadığı incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İnsani müdahale, kuvvet kullanma, “jus cogens”, 
uluslararası örf-âdet hukuku. 

ABSTRACT  

Humanitarian Intervention (!) 

Use of force by a state, or a group of states, against another state in order to 
prevent it from violating the human rights within the boundaries of its own 
territory is defined as ‘humanitarian intervention’. This study examines whether 
humanitarian intervention is in line with the Article 2 (4) of Charter of the 
United Nations, which requires all the Members to refrain, in their international 
relations, from the threat or use of force against the territorial integrity or 
political independence of any state. Furthermore, I discuss the competency of 
‘humanitarian intervention’ with the Article 2 (7) that forbids the United 
Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic 
jurisdiction of any state. Since the same article acknowledges that this principle 
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shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter VII 
of the Charter; the first chapter of the study focuses on the concept of 
‘humanitarian intervention’ and the Chapter VII, which arranges the proper 
ways of action with respect to threats to the peace, breaches of the peace, and 
acts of aggression, in other words actions against international peace and 
security. And finally, I analyze whether ‘humanitarian intervention’ can be 
categorised as jus cogens or taken within international customary law.  

Key Words: Humanitarian intervention, use of force, jus cogens, 
international customary law. 

GİRİŞ 
İnsani müdahale kavramının tanımı olduğu kadar uluslararası hukuka uygun 

olup olmadığı da tartışmalıdır. Bu hususta, insani müdahalenin unsurlarının da 
kendi içlerinde tartışmalı kavramlar olmasının payı büyüktür. İnsani müdahale, 
üzerinde en çok mutabık kalınan ve en basit tanımıyla; “bir devletin 
vatandaşlarını o devletin uyguladığı geniş çaplı insan hakları ihlallerinden 
korumak amacıyla bir devlet, devletler grubu ya da uluslararası örgütler 
tarafından kuvvet kullanılması ya da kuvvet kullanılması tehdidi”1dir.  

İnsani müdahalenin uluslararası hukuka uygunluğu, Uluslararası Adalet 
Divanı Statüsü’nün 38. maddesinde, uluslararası hukukun kaynakları olarak 
kabul edilen uluslararası andlaşmalar, uluslararası örf adet, hukukun genel 
ilkeleri, yargı kararları ve doktrin çerçevesinde tetkik edilmeye çalışılmıştır. 
İnsani müdahale konusunda, sayılan uluslararası hukuk kaynakları arasında açık 
bir hüküm olmayan hâllerde, insani müdahalenin genel kabul görmüş tanımının 
unsurlarının hukuka uygunluğu konusu üzerinde durulmuştur.  

Birinci Bölümde, insani müdahalenin uluslararası hukuka uygunluğu, ikinci 
bölümde ise insani müdahaleye örnek gösterilen olaylar irdelenmiştir. 

I. Bölüm: İnsani Müdahalenin Uluslararası Hukukun Kaynakları 
Açısından Değerlendirilmesi 

1. BM Andlaşması Açısından İnsani Müdahalenin Değerlendirilmesi  

İnsani müdahaleyi, bir devletin vatandaşlarını, o devletin uyguladığı geniş 
çaplı insan hakları ihlallerinden korumak amacıyla kuvvet kullanılması ya da 
tehdidi olarak kabul ettiğimizde ilk önce kuvvet kavramının çözümlenmesi 
gerekmektedir. Uluslararası hukukta genel kabul gördüğü şekli ile kuvvet, geniş 
yorumlanmıştır. Kuvvet ifadesinin siyasi, ekonomik ya da silahlı kuvvet 
kullanımını kapsadığı kabul edilse de, insani müdahaledeki kuvvet kullanmayı 
askuvvet kullanımı olarak kabul etmekteyiz. Kuvvet kullanımı süreç içerisinde 
yasal bir hak olarak kabul edilirken, en son 1945 tarihli BM Andlaşması ile en 
ileri ve en kapsamlı şekilde düzenlenmiştir. Buna göre; Andlaşmanın 2/4. 
maddesinde; “Bütün üyeler, uluslararası ilişkilerinde gerek herhangi bir 

                                                 
1 Murphy, S. D., (1996), Humanitarian Intervention: The United Nations in an Evolving 

World Order, 21, Procedural Aspects of International Law Series, University of Pennsylvania, 
12-13. 
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devletin toprak bütünlüğüne ya da siyasal bağımsızlığına karşı gerekse BM’nin 
amaçları ile telif edilemeyecek herhangi bir surette tehdide veya kuvvet 
kullanma tehdidine ya da kuvvet kullanmaya başvurmaktan kaçınırlar.” hükmü 
ile kuvvet kullanma yasaklanmış, yalnız Andlaşma’nın 51. maddesinde 
düzenlenen meşru müdafaa halinde Güvenlik Konseyi duruma müdahale 
edinceye kadar ve VII. Bölüm çerçevesinde barışın tehdidi, bozulması ve 
saldırma fiili hâllerinde de Güvenlik Konseyi Kararı ile kuvvet kullanılmasına 
izin verilmiştir.  

İnsani müdahalenin uluslararası hukuka uygun olduğunu savunanlar, madde 
2/4’teki kuvvet kullanma ve kuvvet kullanma tehdidinin yalnız devletlerin 
toprak bütünlüğüne ve siyasal bağımsızlıklarına karşı kullanıldığında 
yasaklanmış fiillerden olduğu, eğer ülkelerin toprak bütünlüğüne ya da siyasal 
bağımsızlıklarına halel gelmeyecekse kuvvet kullanmanın yasak olmadığını 
dolayısı ile insani müdahale fiillerinin madde 2/4’ü ihlal etmediğini ileri 
sürmüşlerdir.2 Bazı yazarlarca, hukuk yaşamındaki değişiklikler dolayısı ile 
insani müdahalenin hukuka uydurulup, kuvvet kullanma yasağının 
istisnalarından sayılması gerektiği ifade edilmiştir. Ancak, madde 2/4’te 
düzenlenen yasağın istisnaları yoruma açık olmayacak şekilde yine BM 
Andlaşmasında hüküm altına alınmıştır. Ayrıca, istisnaların dar yorumlanması 
hukukun genel ilkelerindendir. Andlaşmadaki kuvvet kullanmama yasağı genel 
bir yasaktır. Şöyle ki; yalnız devletlerin ülkesel bütünlüğü ya da politik 
bağımsızlığına karşı kuvvet kullanma değil, aynı zamanda BM’nin amaçları ile 
bağdaşmayacak davranışlarda dahi kuvvet kullanma yasaklanmıştır. 
Andlaşma’nın giriş bölümünün 7. paragrafında, BM Andlaşması’nın ruhunda ve 
tarihsel gerisinde de madde 2/4’ün genel bir yasak olduğu görüşü 
desteklenmektedir.3 Zira kuvvet kullanmak BM Örgütü’nün kuruluş amaçları ile 
de bağdaşmamaktadır.  

Uluslararası barış ve güvenliği bozması nedeniyle müdahale edilmesi 
gerekliliğine ise yine Andlaşmada cevap verilmiştir. Şöyle ki; uluslararası barış 
ve güvenliğin korunmasında başlıca sorumlu organ, Andlaşmanın 24. maddesi 
gereği Güvenlik Konseyidir. Güvenlik Konseyi’nin karar alamadığı durumlarda 
Genel Kurul yetkili kılınmıştır.4 Dolayısıyla, insan hakkı ihlalleri yüzünden 

                                                 
2 Korfu Kanalı Davası’nda ve Nikaragua Davası’nda Uluslararası Adalet Divanı’nın kararı toprak 

bütünlüğünün ve siyasal bağımsızlığın korunmasını lafzından daha geniş olduğu yönündedir. 
http://www.icj-cij.org/cijwww/ccases/ccc/cccframe.htm. 

3 Rytter, J. E., (2001), “Humanitarian Intervention without the Security Council: From San 
Francisco to Kosovo- and Beyond” Nordic Journal of International Law 70, Kluwer Law 
İnternational, 129. 

4 11.1950 tarih ve 377(V) sayılı “barış için birlik” (uniting for peace) kararı ile 
http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/059/75/IMG/NR005975.pdf?Ope
nElement 
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uluslararası barış ve güvenliğin bozulduğu gerekçesi ile devletlerin müdahale 
etmeleri hukuki görünmemektedir. Devletlerin müdahalelerini engelleyen bir 
diğer unsur da, kollektif güvenlik sistemidir. Zira, kolektif güvenlik sisteminin 
en önemli özelliği kuvvet kullanmada merkezi bir otoritenin yetkili olmasıdır. 
Bu husus da BM Andlaşması madde ¼’te “BM amaçlarına ulaşılması yolunda 
ulusların giriştikleri eylemlerin uyumlaştıkları bir odak olmak” şeklinde ifade 
edilmiştir. 

İnsani müdahale madde 2/4’deki kuvvet kullanmama kuralını ihlal etmesinin 
yanında BM Andlaşması madde 2/7’yi de ihlal etmektedir. Madde 2/7 “İşbu 
Andlaşmanın hiçbir hükmü, ne özü itibari ile bir devletin milli yetkisi içinde 
bulunan işlere, Birleşmiş Milletlerin karışmasına cevaz verir, ve ne de üyeleri, 
bu gibi işleri, işbu Andlaşma gereğince bir çözme tarzına bağlamaya icbar 
eder; bununla beraber VII. Bölümde derpiş edilen zorlama tedbirlerinin 
uygulanmasına bu prensip hiçbir suretle halel getirmez.” hükmünü getirmiştir.  

Madde 2/7, klasik egemenlik anlayışına göre, uluslararası hukukta 
devletlerin iç ve dış sorunlarını yine kendisinin çözme hakkına sahipliğini ve 
egemenlik alanının diğer devletler hukuku sujelerine kapalı olmasını ifade eder. 
Bu, devletlerin hukuki bakımdan eşitliğinin, haklarından tam egemen olarak 
yararlandığının, devletlerin ülke bütünlüğüne ve siyasi bağımsızlığına saygı 
gösterildiğinin bir sonucu olarak yorumlanmıştır. Kelsen de, benzer şekilde 
madde 2/7’nin iki farklı kural içerdiğinden bahsetmiştir. Biri, devletin özü 
itibarıyla millî yetkisine giren işlere Örgüt’ün müdahalesinin yasaklanması, 
diğeri Andlaşma çerçevesinde üyelerini uzlaşmada serbest bırakmasıdır. İlk 
kural, Örgütün yetkisinin sınırlandırılmasını tesis edip, müdahalesini 
yasaklamakta, ikincisi ise üye devletlerin yükümlülüklerini sınırlandırmaktadır.5  

Madde 2/7’deki insani müdahale ilgili hususlardan biri de, insan hakkı 
ihlallerinin devletlerin iç işi olarak kabul edilip edilmemesi noktasındadır. 
Maddeye göre, müdahale edilemeyecek konular, münhasıran milli konular 
değildir. Madde metninde “özü itibari ile millî konular”dan bahsetmektedir. 
Uluslararası Adalet Divanı milli yetki alanına giren meselelerin zamanla 
değişebileceğine işaret etmiştir.6 Madde 2/7 bir konunun millî yetki içine girip 
girmediğini tesbitte herhangi bir organı yetkili kılmamıştır.7  

İnsan haklarının devletlerin millî yetkisi içinde olup olmadığı da tartışmalı 
bir konudur. İnsan haklarını devletlerin milli yetkisi dışına çıkarıp müdahale 
olanağı yaratan görüşler mevcuttur.Buna göre; devletin kendi vatandaşlarına 

                                                 
5 Kelsen, H. (1964): The Law of The United Nations, The London Institute of World Affairs, 

(London), p. 770. 
6 1923 tarihli Fas ve Tunus ile ilgili Vatandaşlık Kararnameleri hakkındaki danışma görüşünde.  
7 BM Andlaşması’nın hazırlanması aşamasında San Fransisko Konferansında “münhasır 

salahiyet” yada “milli yetki” konusuna hangi organın karar vereceği gündeme gelmiştir. 
Yunanistan bu yetkinin Uluslararası Adalet Divanına verilmesini önermiştir. Ancak bu öneri 17 
lehte, 14 aleyhte oy almasına rağmen 2/3 çoğunluk sağlanamamış olduğundan reddedilmiştir. 
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temel insan haklarını reddedecek ve insanlığın vicdanını sarsacak biçimde 
davranışlarının devletin iç yetki alanına giren işlerden olmadığı ileri 
sürülmüştür.8 Ayrıca, halkına karşı insan haklarını ağır şekilde ihlal eden 
devletin, halk ile olan başlangıç sözleşmesini ihlal ettiği ve meşruiyet temelini 
kaybettiği, kendi içinde meşru olmayan bir devletin, uluslararası alanda da 
meşru olmadığı ve egemenlik iddiasının olamayacağı ileri sürülmüştür.9 İnsani 
hukuka aykırı davranıldığı zaman devletin iç egemenliği üzerinde uluslararası 
kontrol uygulanması hak olarak görülmüştür. İnsan hakkı ihlalleri, milli 
egemenlik yetkisinin dışına çıkarılmış olsa dahi, insani müdahalenin askuvvet 
kullanmayı gerektiren fiillerden olması dolayısı ile yine hukuka aykırı olacaktır. 
Ayrıca, bir diğer sorun da insan hakkı ihlallerinin yoruma açık ve sınırının 
belirsiz olmasıdır. İnsan haklarının özü üzerinde az ya da çok evrensel uzlaşma 
olsa da, hakların ihlali ve korunmasında subjektifliğin kesin olduğu kabul 
edilmelidir.10 İnsan haklarının korunması ve ihlalleri her devletin kendi tarihsel 
ve ahlaki anlayışı çerçevesinde şekillenecektir. Dolayısı ile insan hakkı ihlalleri 
üzerinden milli egemenlik kapısının genişletilmesi, her devletin kendi anlayışını 
amir kılması ile sonuçlanabilecektir. Nitekim uygulamada benzer durumlarla 
karşılaşılmıştır. 

2. Uluslararası Örf-Âdet Açısından İnsani Müdahalenin Değerlendirilmesi  

Milletlerarası Adalet Divanı Statüsü’nün 38. maddesinde uluslararası 
hukukun asli kaynakları arasında uluslararası örf ve âdet (teamül ya da 
yapılageliş) kuralları da sayılmıştır. Örf ve âdet kurallarının oluşumu, anlaşma 
hukukunun oluşumundan farklıdır. Örf ve âdet hukuku devletlerarası 
anlaşmaların yazılması ile yaratılmamış, özel alanda devletlerin fiilleri 
arasındaki düzenlemelerle oluşmuştur.11 Uluslararası örf ve âdet kuralının 
varlığı için maddi ve manevi ögesinin birlikte bulunması gereklidir.12 Divan 
Statüsü’nün 38. maddesinde örf ve âdetin maddi ögesi “genel uygulama” 
şeklinde ifade edilmiştir. Bununla, kuralı uygulamak durumunda olan devletin 

                                                 
8 Keskin, F., (1998), Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanma:Savaş, Karışma ve Birleşmiş 

Milletler, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları, (Ankara), 125. 
9 Teson, F., (1988), Humanitarian Intervention: an inquiry into Law and Morality, (New 

York: Transnational), 15. 
10 Murphy, S. D., (1996), Humanitarian Intervention: The United Nations in an Evolving 

World Order, 21, Procedural Aspects of International Law Series, University of Pennsylvania, 
10. 

11 Wheeler, N. J.,(2000)“Reflections on the Legality and Legitimacy of NATO’s Intervention in 
Kosovo”, Special Issue of the International Journal of Human Rights, 148. 

12 Uluslararası Adalet Divanı da bu hususu Kuzey Denizi Kıta Sahanlığı Davası ile doğrulamıştır. 
IJC Reports 1969, para. 77. 
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uygulaması ve diğer devletlerin de buna itiraz etmemesi kastedilmiştir.13 Genel 
uygulama, müşterek ve yaygın olmayı ifade etmektedir, evrensel olması şart 
değildir. Ancak dünyanın bütün politik ve ekonomik tabakalarında 
uygulanmalıdır. Dünya toplumunda herhangi bir şekilde katı ayrım, genel 
uygulamanın kurulmasını engellemektedir.14 Uluslararası örf ve adetin manevi 
ögesi ise, hem nicelik hem de farklı gruplardaki devletlerin, genel uygulamanın 
bir hukuk kuralı olduğuna inanmalarıdır. Dünya nüfusunun yaklaşık %40’ını 
temsil eden Çin, Hindistan, Rusya gibi ülkeler bu doktrine karşı çıkmaktadırlar. 
Üçüncü dünya ülkeleri de, hem kuvvet kullanma yasağı dolayısı ile hem de 
egemenlikleri üzerinde müdahalenin genişlemesi yönüyle sıcak bakmamışlardır. 
Irak müdahalesinde, Güvenlik Konseyi’nin müdahalenin hukuki dayanağı kabul 
edilen kararlarında Çin ve Hindistan gibi ülkeler oylamaya katılmamış, 
Zimbabve, Yemen, Küba olumsuz oy kullanmıştır.15 Yugoslavya Federal 
Cumhuriyeti’ne karşı kuvvet kullandığı için Namibya, Rusya ve Çin NATO’nun 
kınanması yönünde oy vermişlerdir.16 Ruanda ile ilgili 929 sayılı karara Yeni 
Zelanda, Çin, Brezilya, Pakistan ve Nijerya’nın katılmamış olması, bir devletin 
içişlerine başka devletlerin saldırısı konusunda hevesli davranılmadığının 
göstergesi, şeklinde yorumlanmıştır.17 

BM öncesi ve sonrası insani müdahale örnekleri gösterilmiş olsa da, insani 
müdahalenin sürekli ve istikrarlı genel bir uygulama olduğuna, hukuk kuralı 
kabul edildiğine ilişkin göstergeler olmaması nedeniyle örf-âdet kuralı kabul 
edilmesi mümkün değildir. Zaten, İnsani müdahaleye retorik olarak başvurulsa 
da, devletler saldırılarına hukuksal dayanak olarak farklı gerekçeler 
göstermişlerdir. İnsani müdahalenin yeni bir örf-adet kuralı oluşturduğu tezi de, 
yine bu konuda sürekli ve istikrarlı bir uygulama ve bunun bir hak olduğu 
yönündeki tereddütler dolayısı ile durumun örf ve âdet kuralı olmasını 
engellemektedir. 

İnsani müdahale, kuvvet kullanmayı gerektirmesi dolayısıyla da örf-âdet 
kuralı değildir. Zira, kuvvet kullanma yasağının örf-âdet kuralı olduğu 
şüphesizdir. Uluslararası Adalet Divanı’na göre, hem BM Andlaşması hem de 
örf ve âdet hukuku, uluslararası ilişkilerde kuvvet kullanmayı yasaklayan 

                                                 
13 Meray, S. L., (2001), Devletler Hukukuna Giriş, Ankara Üniversitesi Basımevi, (Ankara), 97. 

Ayrıca, Rytter E. J, (2001) “Humanitarian Intervention without the Security Council: From San 
Francisco to Kosovo- and Beyond, Nordic Journal of International Law 70, 136. 

14 Rytter E. J, (2001) “Humanitarian Intervention without the Security Council: From San 
Francisco to Kosovo- and Beyond, Nordic Journal of International Law 70, 136. 

15 Güvenlik Konseyi’nin 05 Nisan 1991 tarih, 688 sayılı kararı http://daccessdds.un. 
org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/596/24/IMG/NR059624.pdf?OpenElement. 

16 Press Release SC/6659. http://www.un.org/News/Press/docs/1999/19990326. sc6659.html. 
17 FreudenschuB, H. (1994), “Between Unilateralism and Collective Security: Authorizations of 

the Use of Force by the UN Security Council” 5 European Journal of International Law 
(EJIL), 522, http://www.ejil.org/journal/Vol5/No4/art2.pdf. 
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ilkeden doğmuştur. Divan, bu değerlendirmesinin ardından, kuvvet kullanma 
yasağına ilişkin örf ve âdet kurallarını inceleyerek 1970 tarihli BM 
Andlaşması’na uygun olarak Devletler Arasında İş Birliğine ve Dostça İlişkilere 
İlişkin Uluslararası Hukuk İlkeleri Bildirisi, 1974 tarihli Saldırının Tanımı 
başlıklı kararları gibi metinleri “katılan devletler arasında olduğu kadar genel 
uluslararası ilişkilerde de kuvvet kullanma tehdidine ya da kuvvet kullanmaya 
başvurmama yükümlülüğünü devletlerin bu yönde bir kuralın varlığına ilişkin 
inancının delili olarak göstermiştir. Nükleer Silahların Kullanımına ilişkin 
davada verdiği kararda, kuvvet kullanma ve kuvvet kullanma tehdidi yasağını 
uluslararası örf ve âdet hukukunun çiğnenemez bir ilkesi olarak 
değerlendirmiştir.18  

3. “Jus Cogens” Açısından İnsani Müdahalenin Değerlendirilmesi 

“Jus Cogens” kural bizim dilimize “buyruk kural” ya da “amir hüküm” 
olarak aktarılmıştır. “Jus Cogens” kurallar kendilerine aykırı olan sözleşmeleri 
geçersiz kılarlar.19 “Jus Cogens” kuralların emredici hükümler olarak kabul 
edilmeleri, üstün kural oldukları varsayımına dayanır. Bu kurallara, 
andlaşmalarda olduğu gibi çekince koymak ya da örf-âdette olduğu gibi baştan 
beri sürekli itiraz eden devlet konumunda olmak, devletler açısından 
bağlayıcılığını engellememektedir. Jus cogens kurallar konusunda, devlet 
iradeleri ikinci plandadır. Önemli olan bir kuralın, uluslararası topluluğun 
bütününce kabul edilmesidir. Uluslararası toplumun bir bölümü tarafından 
hukuka uygun kabul edilen bir fiilin jus cogens kural sayılması söz konusu 
değildir.20 İnsani müdahalenin jus cogens kural olduğuna ilişkin bir hüküm 
yoktur. Ancak kuvvet kullanmama yasağı jus cogens nitelikli kabul edilmiştir.21 
Jus cogens kuralların bir başka özelliği de, ancak aynı nitelikli bir başka kural 
ile değiştirilebilmeleridir.22 Dolayısıyla insani müdahaleyi andlaşma, 
uluslararası örf âdet yahut uluslararası hukukun diğer kaynaklarında uluslararası 

                                                 
18 Denk, E.,(2001), “Uluslararası Antlaşmalar Hukukunda Jus Cogens Kurallar” Ankara 

Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 50. 
19 1969 Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesinin 53. maddesi şu şekildedir. “ Bir andlaşma 

yapılması sırasında milletlerarası hukukun emredici bir normu ile çatışıyorsa batıldır”. 64. 
madde “Eğer milletlerarası genel hukukun yeni bir emredici normu ortaya çıkarsa, bu normla 
çatışan mevcut herhangi bir andlaşma batıl hale gelir ve sona erer. 

20 Başeren, S.H., (2003),Uluslararası Hukukta Devletlerin Münferiden Kuvvet 
Kullanmalarının Sınırları, (Ankara), 76. 

21 Denk, E.,(2001), “Uluslararası Antlaşmalar Hukukunda Jus Cogens Kurallar” Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 5049. Uluslararası Adalet Divanı 27 Haziran 
1986’da Nikaragua Davasında Uluslararası Hukuk Komisyonu’nda yapılan çalışmalar sırasında 
Komisyon’un BM Andlaşması’nın 2/4 maddesini jus cogens kurallara örnek olarak saymıştır. 

22 “Jus Cogens Kural”a aykırı hareket ettiğinin yalnız saptanması gerekir. “Jus Cogens Kural” ile 
çatışmanın gerçekleştiği andan itibaren geçersizlik söz konusudur. Geçersizlik tesbitin değil 
çatışmanın meydana geldiği andan itibaren meydana gelir 
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hukuka uygun hale getirmek mümkün olsaydı bile –1969 Viyana Andlaşmalar 
Hukuku Sözleşmesi’nin 53. ve 64. maddeleri buna engeldir– “Jus Cogens kural” 
hâline gelmedikçe hukukiliği açısından eksik kalmış sayılacaktır. 

II. Bölüm: İnsani Müdahale Kabul Edilen Olayların Uygulamada 
Görünümü 

İnsani müdahale, BM Andlaşması madde 2/4, madde 2/7, uluslararası örf-
âdet, “Jus Cogens Kurallara”, kuvvet kullanma ve içişlerine müdahale 
açılarından aykırı olması yanında, hukuka uygun kabul edilmiş olsaydı dahi 
uygulamadaki sorunlar yüzünden başka çözüm yollarının bulunmasını zorunlu 
kılmaktadır. Irak, Yugoslavya, Somali ve Ruanda örneklerine baktığımızda;  

Irak lideri Saddam Hüseyin’in 1991 yılında Kuveyt’i işgali sonrasında kendi 
vatandaşlarına insan haklarına aykırı şekilde davrandığı gerekçesiyle ABD ve 
müttefiki devletlerce Irak’a müdahale edilmiştir. 1991’de, etnik esasa dayalı 
Yugoslavya Federal Cumhuriyeti’nin parçalanmaya başlaması sonucu meydana 
gelen iç savaşı müteakip soykırım fiilleri nedeniyle NATO’nun liderliğinde 
Yugoslavya’ya müdahalede bulunulmuştur. Somali’de 1991’de devlet başkanı 
Said Barre’nin görevden alınması ile patlayan iç çatışmalara ABD öncülüğünde 
müdahale edilmiştir. Ruanda’da Tutsi ve Hutu kabileleri arasındaki iç savaş 
1994 yılında soykırıma dönüşmüş ve Fransa öncülüğünde müdahale edilmiştir.  

Yapılan müdahaleler hukuki olmamalarının yanında meşru da değildirler. 
Zira uluslararası hukukta meşruiyet, kesinlik ve belirlilik şartlarına bağlıdır. 
İnsani müdahaleler, politik ve stratejik önem dolayısı ile hem dikte edilmiş hem 
de seçici olmuştur. Müdahaleci devletler, politik önemlerine göre seçerek eski 
hegemonik usullerle müdahalelerde bulunmuşlardır.23 Irak’ta Saddam’ın 
katliamlarına müdahale edilirken, Şili de Pinochet’in yaptığı katliamlar batılı 
güçler tarafından yalnızca diplomatik olarak kınanmıştır. Somali ve Ruanda’ya 
müdahale edilirken, Angola, Afganistan, Kongo, Burundi, Doğu Zaire ve 
Liberya’da çıkan iç savaşlarda milyonlarca kişi ölmesine rağmen insani 
müdahale olmamıştır.24 Self determinasyon hakkının kullanımı sonucu çıkan iç 
savaşlarda Yugoslavya’ya müdahale edilirken, Doğu Timor ve Güney 
Rodezya’da aynı hassasiyet gösterilmemiştir.25 Ermenistan ve Azerbaycan 
arasında yaşanan çatışmalarda Ermenistan’ın insan hakları ihlallerine karşı da 
kayıtsız kalınmıştır. 

                                                 
23 Browlie, I., (1989), “The Principle of Non-Use of Force in Contemporary International Law”, 

The Non-Use of Force in İnternational Law, Martinus Hıjhoff Publishers, 22. 
24 Wheeler, N. J and Bellamy, A. J., (2001): “Humanitarian Intervention and World Politic”, The 

Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations, (Oxford) 472. 
25 Popovski, V., (2002), The UN Security Council Approach to the Conflict in Former 

Yugoslavia” Southeast Europan and Black Sea Studies, 2, 39. 
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Yapılan müdahaleleri, Morgenthau’nun ifadesi ile hukuki ya da ahlaki 
değerler değil, stratejik ve ekonomik çıkarlar belirlemiştir.26 Müdahaleci güçler, 
hem müdahale edilecek devletler hem de müdahale zamanları konusunda keyfi 
davranmışlardır. 1987-882’deki Saddam Hüseyin’in Kürtlere karşı “Enfal 
(Ganimetler)” operasyonunda ABD’nin müdahalesi olmamıştır.27 Kuveyt’in 
işgali sonrası insan hakkı ihlalleri bir dönem “Irak’ın iç işi” olarak kabul 
edilirken daha sonra insan haklarının ağır ihlali olarak nitelendirilip müdahale 
edilmiştir.Haziran 1992’de Saraybosna’nın kuşatmadan kurtarılması için 
uluslararası müdahale fikri ortaya atıldığında Bush; “ABD dünya polisi 
değildir.” ifadesiyle müdahaleden kaçınmıştır.28 Eski Yugoslavya da yayılmacı 
Sırp rejimini ABD, AB ve NATO yıllarca görmezden gelmiştir. 

İoanna Kuçuradi de, Batı düşüncesinin kendi görüşlerini ve normlarını 
serbestçe yaygınlaştırabilmek için, insan hakları retoriğine sığındığını ifade 
etmiştir.29 Somali müdahalesinde, ABD Başkanı Bush, konuşlanmanın büyük 
insani felaketi önlemek için yapıldığını ifade etmiştir.30 Ancak, müdahalelerde 
insan haklarını korumanın yalnızca kılıf olduğu yönündeki yaygın inanç her 
müdahalenin gerisindeki ekonomik ve stratejik kaygıların irdelenmesi sonucunu 
doğurmuştur. Somali’ye yapılan müdahale, Başkan Siad Barre’nin Soğuk Savaş 
Döneminde SSCB ile yakınlaşması nedeniyle duyulan endişeye bağlanmıştır. 
ABD Somali’de asve stratejik çıkarları olmadığını ifade etse de, 5 büyük ABD 
şirketinin Somali’nin tamamında petrol ve doğal gaz arama yetkisine sahipliği 
uluslararası kamuoyunun gözünden kaçmamıştır. Irak müdahalesinde de, 
petrolün etkisini vurgulamaya gerek yoktur. NATO müdahalesinin altında yatan 
sebebin, mineral kaynaklarının kontrolünü sağlamak, geleceğin enerji dağılım 
ağını yönetmek, Yugoslavya’nın rekabetçi sosyalist ekonomik sistemini 
çökertmek olduğu ileri sürülmüştür.31 İnsan hakkı ihlalleri konusunda duyarlılık 
göstererek insani müdahalede bulunan devletlerin uluslararası düzeyde insan 
hakları kuralları ile bağlanmaktan kaçınmaları manidardır. Örneğin ABD, pek 
çok Uluslararası İnsan Hakları sözleşmelerini imzalamakta geç kalmıştır. 
Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi’ni 1992’de onaylamıştır. BM 
                                                 
26 Morgenthau H., “Human Rightsand Foreign Policy” Moral Dimensions of American Foreign 

Policy, (Ed) K.Thompson, (1984), 345. 
27 Uslu, N., “Körfez Savaşı ve Amerika’nın Politikaları” Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 

Fakültesi Dergisi, LIV,3, 188. 
28 Bora, T., (1994): “Bosna-Hersek Sorunu Karşısında “Yeni Dünya Düzeni”, Yeni Dünya 

Düzeninin Av Sahası, (İstanbul), 244. 
29 Kuçuradi, I., (2001), “Felsefe, İnsan Hakları ve Barış” İnsan Hakları ve Güvenlik, Türkiye 

Barolar Birliği, 1, (Ankara), 267. 
30 Murphy, S. D., (1996), Humanitarian Intervention: The United Nations in an Evolving 

World Order, 21, Procedural Aspects of International Law Series, University of Pennsylvania, 
237. Amerikalılar ve diğerlerinin üstlendiği yardım operasyonlarının güvenliği ve 
korunmasının uluslararası barış ve güvenliğin tehdit ettiği, bunun önlenilmesi gerektiğini de 
eklemiştir. 

31 Stone, B., (2005) “The U.S.-NATO Military Intervention in Kosovo”, Global Research. 



 

 

666 

tarafından düzenlenen Soykırım Sözleşmesini Sözleşmenin yapılmasından 40 
yıl sonra 1988’de imzalamıştır. Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü’nü ise 
henüz imzalamamıştır.32 Müdahaleci devletlerin çoğunun, sömürge tarihleri 
şekil değiştirerek devam etmektedir. 

1. Güvenlik Konseyi’nin İnsani Müdahale İzni 

İnsani müdahalelerde Güvenlik Konseyi’nin izni konusunda ihtilaf vardır. 
İnsan haklarının sürekli ve büyük ihlalinden ülke halkını korumak için Güvenlik 
Konseyi’nin izninin alınması kural kabul edilirken, devletler ya da bölgesel 
örgütlerin, gelişen acil insani durumları durdurmak için Güvenlik Konseyi’nin 
karar almada çıkmaza girdiği durumlarda Güvenlik Konseyi’nden izin almadan 
müdahale edebilmesi görüşü doktrinde “yetkisiz insani müdahale” olarak 
adlandırılmıştır. Yetkisiz müdahale, Güvenlik Konseyi’nin izni dâhilinde 
müdahaleye göre ikincil nitelikte kabul edilmiştir.33 Hâlbuki, Güvenlik 
Konseyi’nin uluslararası barışın tehdidi, bozulması ya da saldırı durumlarında, 
uluslararası barış ve güvenliğin korunması ya da yeniden kurulması amacıyla 
silahlı kuvvet kullanılması da dâhil olmak üzere tedbir alınması durumlarında, 
daimî üyelerinin veto hakkı nedeniyle karar alamaması durumunda BM Genel 
Kurulu yetkili kılınmıştır.34 Son zamanlarda ise, Güvenlik Konseyi’nin izni 
olmaksızın kuvvet kullanılması daha çok taraftar toplamıştır.35 İzin almaksızın 
müdahale tezini savunan yazarlar, Güvenlik Konseyi gibi siyasi bir organın 
eline binlerce sivilin yazgısının bırakılmaması fikrindedirler. Uygulamada da 
Güvenlik Konseyi’nin izni kabul edilen kararlar müdahalelerden sonra verilmiş 
ya da verilmemiştir.  

Güvenlik Konseyi 1203 sayılı kararında, Kosova’da çözülmeyen durumun, 
bölgede barış ve güvenliğe sürekli bir tehdit oluşturduğunu saptayarak 
Yugoslavya’nın NATO ve AGIT ile 1199 sayılı kararın uygulamasını 
denetlemek üzere yaptığı anlaşmaları desteklediğini belirtmiştir. Kararda NATO 
ya da başka devletlere herhangi bir yetki verilmemiştir.36  

NATO Genel Sekreteri 9 Ekim 1998 tarihli açıklamasında, NATO ‘nun 
Kosova’daki krizin özel koşullarında, kuvvet kullanma tehdidinde bulunması ve 

                                                 
32 http://www.icc-cpi.int/statesparties.html. 
33 Rytter, J. E., (2001)“Humanitarian Intervention without the Security Council: From San 

Francisco to Kosovo- and Beyond”, Nordic Journal of International Law 70, Kluwer Law 
İnternational, 146. 

3411.1950 tarih ve 377 (V) sayılı “barış için birlik” (uniting for peace) kararı ile 
http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/059/75/IMG/NR005975.pdf?  
Open Element. 

35 Rogers, A.P.V., (2004), “Humanitarian Intervention and International Law”, Harward Journal 
of Law&Public Policy, 27, 730. 

36 S/RES/1203, 24 Ekim 1998, http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N98/321/21/PDF/ 
N9832121.pdf?OpenElement.  
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gerekirse kuvvet kullanılması için meşru temeller bulunduğunu ifade etmiştir.37 
Ancak, anılan meşru temeller konusunda herhangi bir açıklık getirilmemiş 
NATO güçleri Kuzey Atlantik Konsey Kararı’na göre hareket etmiştir.38 
Bosna’da Sırp hedeflerine karşı yapılan hava saldırılarının Genel Sekreterce 
yetkilendirilip yetkilendirilmediği ve BM Kumandası’nın bu akını onaylayıp 
onaylamadığı hususunda ABD ve Genel Sekreter arasında uyuşmazlık 
doğmuştur.39 

Güvenlik Konseyi tarafından 678 sayılı karar alınmadan önce İngiliz ve 
ABD donanmaları zaten Körfez’de yerlerini almışlardı.40 Güvenlik Konseyi, 
678 sayılı kararda kuvvet kullanma konusunda yetki vermemiş, kullanılan 
kuvveti tanımlamıştır. Karara, VII. Bölüm dayanak olarak gösterilmiştir. 
Kararların VII. Bölümün tamamına, 42. maddeye yahut 51. maddeye 
dayanabileceği olasılıkları ileri sürülmüştür.41  

Benzer şekillerde Bosna ve Somali harekatlarında da kuvvet kullanma 
izninden ziyade kullanılan kuvvet tarif edilmiştir.42 678 sayılı karar ile Irak’ta, 
775 sayılı karar ile Somali de insan hakları ihlallerinin barışı bozduğu gerekçesi 
ile silahlı müdahaleye izin verildiği kabul edilse dahi sorun çözülmemektedir. 
Zira, daha önce de ifade edildiği gibi Güvenlik Konseyi kararı ile kuvvet 
kullanımı kollektif müdahale olmak durumundadır. Oysaki, Irak’ta, “Çöl 
Fırtınası” adı verilen operasyonda BM’nin kontrolü son derece az olmuştur. 
Operasyonun planlaması ve idaresi Askerî Kurmay Komitesi tarafından 
yapılmadığı gibi birliklerin komutası da Güvenlik Konseyi’nde değildir. 
Birlikleri ABD komuta etmiştir ve Norman Schwarskoopf komutan tayin 
edilmiştir. Operasyon süresince de BM’nin kontrolü ele almak gibi bir çabası 
olmamıştır. İnsani kılıfın yeni-sömürgecilik olduğu, Güvenlik Konseyi’nin 

                                                 
37 Alpkaya, G. (1999): “NATO Müdahalesi Üzerine” Tartışma Metinleri 15, 3. 

“Yugoslavya’nın Güvenlik Konseyi kararlarına uymadığını ve barışçı çözüm bulmak için çaba 
göstermediğini, Kosova’da insani bir felaket yaşandığını, yakın gelecekte Güvenlik 
Konseyi’nden Kosova’ya ilişkin bir zorlama eylemi yapılmasına yönelik bir kararın çıkması 
beklenmediğini, Kosova’daki durumun kötüleşmesinin 1199 sayılı kararda belirtildiği gibi 
bölgede uluslar arası barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturduğunu ileri sürmüştür.” 

38 BM Andlaşmasının 103. maddesine göre, BM üyelerinin BM Andlaşmasından doğan 
yükümlülükleri ile herhangi bir uluslararası andlaşmadan doğan yükümlülüklerinin çatışması 
durumunda, BM Andlaşmasından doğan yükümlülükler üstün gelecektir. 

39 FreudenschuB, H. (1994), “Between Unilateralism and Collective Security: Authorizations of 
the Use of Force by the UN Security Council” 5 European Journal of International Law 
(EJIL), 499, http://www.ejil.org/journal/Vol5/No4/art2. pdf.  

40 Aral, B.,(1998), “Soğuk Savaş Sonrasında ‘Siyasallaşan’ Uluslararası Hukuk Ve Başlıca 
Mağdurları” Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, LIII, 44. 

41 Bozkurt, E. (1996) Birleşmiş Milletler Sisteminde Kuvvet Kullanımı ve Körfez Krizi 
Örneği, Ankara, 124. 

42 Tütüncü, A. N., (2006), İnsancıl Hukuka Giriş. İstanbul, Beta Basım A.Ş., 28. 
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Körfez’de ABD tarafından, Yugoslavya’da ise Batılı güçler tarafından 
kullanıldığı ve çifte standart uyguladığı dünyanın dikkatinden kaçmamıştır.43 

Gerçekte, Güvenlik Konseyi kararlarının ve fiillerinin bir anlamı olmadığı 
doktrinde “yalancı-çoktaraflılık” olarak ifade edilmiştir. Buna göre, çok taraflı 
sistemin kararlarını, gizlemeye gerek duymaksızın tektarafın alması söz 
konusudur. Batı’nın menfaatine olan Güvenlik Konseyi kararları, dünyaya 
uluslararası toplumun istekleriymiş gibi yansıtılmıştır.44  

2. İnsani Müdahalelerin Sınırı 

İnsan hakları ve ihlalleri konusunda, dünyada ancak, insan haklarının özü ve 
her toplumda “bir örnek” olamayacağı konusunda uzlaşı vardır. 1992 Dünya 
İnsan Hakları Konferansı Afrika Bölgesel Toplantısı Sonuç Bildirisi’nde insan 
haklarının evrensel olduğu ancak hiçbir hazır modelin evrensel düzeyde 
öngörülemeyeceği, her ulusun ayrı kültürlerinin, geleneklerinin ve değerlerinin 
olduğu belirtilmiştir. İnsan hakları toplantılarında, hem Asya hem de Afrika 
insan haklarının evrenselliğini ilke olarak kabul etmiş ancak, evrensel insan 
hakları adı altında Batı kökenli bireysel hakların dayatılmasına karşı 
çıkmışlardır.45 1993 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Dünya Konferansında da, 
Batı’da insan haklarının evrenselliğini savunan endüstrileşmiş ülkeler ile farklı 
zenginliklerdeki endüstrileşmemiş ülkeler arasında kültürel görecelilik bir kez 
daha su yüzüne çıkmıştır.46  

Bunlardan çıkan sonuç, insan haklarının uluslararası eylemlerle 
gerçekleştirilmeye çalışılmasının ahlaki ve pratik olarak mümkün olmadığıdır. 
Evrensel ahlaki değerler olmadığından, belli değerler her toplumun tarihsel ve 
yerel özellikleri çerçevesinde evrimleşmektedir.47 Dolayısıyla insani 
müdahalelerde ancak insan hakları özü itibarıyla korunmalıydı. Ancak, 
uygulamada durum böyle olmamıştır. Somali de, Başkan Bush’un Ulusal 
Güvenlik İşleri Özel Yardımcısı Richard Hass; ulus yapmayı da içerecek şekilde 
Somali Misyonu’nun genişletilmesini önermiştir.48 Birleşik Devletler askerleri, 
molozların ve yıkıntıların temizlenmesi, iyileştirme ve koruma çalışmalarına 

                                                 
43 Huntington, S. P. (1993), “The Clash of Civilizations”, Foreign Affairs, 22, FreudenschuB, H. 

(1994), “Between Unilateralism and Collective Security: Authorizations of the Use of Force by 
the UN Security Council” 5 European Journal of International Law (EJIL), 528. 

44 Krauthammer, C. (1990/91) “The Unipolar Moment”, Foreign Affairs 70, 27. 
45 Özdek, E. Y., (1993), “1990’larda İnsan Hakları: Sorunlar, Yönelimler”, İnsan Hakları Yıllığı, 

XV 24-27. 
46 Murphy, S. D., (1996), Humanitarian Intervention: The United Nations in an Evolving 

World Order, 21, Procedural Aspects of International Law Series, University of Pennsylvania, 
10. 

47 Morgenthau, H., (1984), “Human Rightsand Foreign Policy”, Moral Dimensions of American 
Foreign Policy, 345H. 345.  

48 Haass, R. “Military Force: A User’s Guide”Walter Clarke and Jeffrey Herbst: “Somalia and the 
Future of Humanitarian Intervention” Foreign Affairs, 75, 72. 
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katılmışlardır. Birleşik Devletler güçleri 3.500’ün üzerindeki kişiyi Mogadişu 
polis gücü olarak örgütleyerek Somalililere yardım etmeyi amaçlamıştır..49 

16 Ocak 1991’de Başkan Bush, ABD’nin amacının “yeni dünya düzeni” 
kurmak olduğunu ifade etmiştir.50  

3. İnsani Müdahale Güçlerinin Tarafsızlığı ve Verilen Zararlar 

İnsan hakları ya da insani hukuk alanında “karşılıklılık” ilkesi geçerli 
değildir. Devletler, karşısındaki insan haklarını ihlal etse de kendisi de insan 
hakları ihlalinde bulunmamak zorundadırlar. Müdahalelerin tek amacı, 
müdahale edilen devletlerde taraf olup savaş kazanmak değil, insan hakkı 
ihlallerini kendisi de ihlal etmeden önlemek olmalıydı. Ancak, uygulamada 
durumlar böyle gelişmemiştir. NATO’ nun müdahalesi Yugoslavya halkına 
yönelik bir misillemeye dönüşmüştür. Müdahalenin ilk ayında 1000 sivilin 
öldüğü, 4500 sivilin de yaralandığı belirtilmiştir. ABD’nin Irak’a müdahalesi, 
yaklaşık 100.000 kadar sivilin, su ve lağım yüzünden dolaylı olarak ölmesine 
yol açmıştır.51 Kosova’da müdahale sonrası müdahale edilen kişileri insanlık 
dışı koşullarda yaşamaktan kurtaracak herhangi bir önlem alınmamıştır. 

Yugoslavya’nın Güvenlik Konseyi’nden NATO tehdidine karşı önlem 
alınması yönündeki talebi üzerine-NATO’yu kınama kararı reddedilmiş olsa da, 
çeşitli vesilelerle müdahaleye karşı oldukları bilinen Hindistan, Çin ve İsviçre 
büyükelçilikleri NATO güçleri tarafından yanlışlıkla vurulmuştur.52 Müdahaleci 
güçler, kendilerini uluslararası hukuki belgelerle dahi bağlı saymamışlardır. 
1949 Cenevre Sözleşmelerine ekli 1977 tarihli I No’lu Protokol ile yasal askerî 
hedefler dışında gelişigüzel saldırılar hukuka aykırı kabul edilmiştir.  

Ruanda’da, Fransızların Tutsilere karşı Hutu Hükûmet güçlerine destek 
oldukları dünya kamuoyunun malumudur. Fransız eski bakanlarından biri53 
Ruanda’da taraf olmakla ilgili olarak “Unutulan şu ki, eğer Fransa bir taraftaysa, 
Amerikalılar da karşı taraftaydı. Ugandalıları silahlandıran Tutsileri onlar 
silahlandırıyordu. Fransızlar ile Anglo-Saksonlar arasında bir mücadele tablosu 
çizmek istemiyorum, ama gerçek buydu.” şeklinde açıklamada bulunmuştur.  

Somali’de Somalili grup liderlerinden biri, Amerikalılar’dan işgal gücü 
olarak değil, dostça tavır takınmalarını beklediklerini ifade etmiştir. Richard 

                                                 
49 Murphy, S. D., (1996), Humanitarian Intervention: The United Nations in an Evolving 

World Order, 21, Procedural Aspects of International Law Series, University of Pennsylvania, 
227. 

50 Körfez Savaşı’nda Irak birlikleri Kuveyt’ten çıkarılıp 27 Şubat’ta ateşkes ilan edildikten sonra, 
Irak halkının Saddam Hüseyin yönetimini devirmek amacıyla ayaklanmaya çağrılması olarak 
tanımlanabilir. 

51 Wheeler, N. J., (2004), “The Kosovo Bombing Campaign”, The Politics of International 
Law, Cambridge University Press, 204. 

52 Wheeler,N. J.(2004), “The Kosovo Bombing Campaign” The Politics of International Law, 
Cambridge University Press, 199. 

53 Bernard Debre. 
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Cheney, Birleşik Devletler Güçlerine, kendilerini korumak için silahlı kuvvet 
kullanma izni verildiğini, Birleşik Devletler Gücü’nün yardım çalışanlarına ya 
da Birleşik Devletler güçlerine yönelik herhangi bir harekete karşı “önleyici 
hareket” dahi yapabileceklerini ifade etmiştir. 

SONUÇ 

Bir devletin kendi vatandaşlarına karşı insan haklarını ağır şekilde ihlal 
etmesi ile, bu ihlali durdurmak amacıyla üçüncü devlet, devletler ya da 
uluslararası örgütlerin insani müdahale adı altında duruma müdahale etmeleri 
esas itibari ile iki yüzü keskin bıçağın hangi tarafının tercih edileceğine benzer 
bir sorun olarak görülmüş, bazı taraflarca müdahalenin verdiği kayıp, insan 
hakkı ihlalinin kaybına tercih edilmiştir.  

Uygulamada, “insani müdahale” olarak adlandırılan örneklerde uluslararası 
barış ve güvenliğin sağlanması amacıyla kurulan BM Örgütü geri plana itilmiş, 
devletler kendi menfaatleri doğrultusunda, herhangi bir sınırlama, şart, kural 
gözetmeksizin müdahalede bulunabilmişlerdir. BM örgütü, meşruiyet sağlamak 
amacıyla işlevsiz olarak duruma dâhil edilmiştir. İnsani müdahale, güçsüz 
devletlerin silahı olan hukuku, kendilerine çevirmekten öte anlam ifade etmez 
hale gelmiştir. Ancak, ülkelerin kendi içlerindeki insan hakları ihlallerine 
çözüm bulunması zorunluluğu da küçümsenecek nitelikte değildir. Uluslararası 
toplum, hem devletler içindeki insan hakkı ihlallerini önlemek hem de 
müdahale zararına engel olmak zorundadır. Irkı, rengi, milliyeti ne olursa olsun 
tıpkı devletler gibi insanlar da eşittir. Bu noktada, soykırım suçu için düşünülen 
“erken uyarı sistemi” ni diğer insan hakkı ihlalleri için de genişletmek, bir 
bölgedeki potansiyel insan hakkı ihlallerini ortaya çıkarabilecek ve önlenmesini 
mümkün kılabilecektir. Erken uyarı sisteminde, devletlerin yalnız haber verme 
niteliğindeki katkıları dışında BM’nin fonksiyon ifa etmesi yerinde olacaktır. 
Aksi takdirde, BM tarafından kurulmayan sistemin, bugünkü müdahalelerin 
sonuçlarını doğurmayacağı garanti değildir. Zira, BM insan hakları ihlalleri ile 
ilgili yapısal donanıma sahiptir yahut ilgili kaynaklara ulaşması mümkündür ki, 
BM nin bu konuda yükümlülüğü de vardır .54  

BM’nin insan haklarının korunması ve ihlallerinin önlenmesi konusundaki 
yükümlülüğünü hafifletmek kurumsal yapısı ve işleyişindeki yeniliklerle daha 
kolay hale gelecektir. İnsan hakları ihlallerinin uluslararası barış ve güvenliği 
bozduğu, BM Andlaşması’na göre, uluslararası barış ve güvenliğin 
korunmasında da başlıca sorumluluğun Güvenlik Konseyi’ne ait olduğu 
konusunda şüphe yoktur. Yine aynı şekilde, Güvenlik Konseyi’nin insan 
haklarının korunması, ihlallerinin önlenmesinde yetersiz kaldığı da gerçektir. 
Bu nedenle, insan haklarının korunmasında ve ihlallerin önlenmesinde erken 
uyarı sistemini faaliyete geçirmek ve Güvenlik Konseyi’nin adaletsiz yapısı, 

                                                 
54 Totten, S., (2005), “The United Nations and Genocide” Society, 9. 
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taraflı ve daimî üyelerinin üstün haklı işleyişinden arındırılmış, uluslararası 
topluluğun bütün kültürel ve ekonomik tabakalarının hem eşit temsil edildiği 
hem de oylarının eşit değerde olduğu yeni bir organın kurulması ve bu organın 
insan hakları konusunda gerçek birincil aktör haline getirilmesi uluslararası 
kamuoyunun vicdanını rahatsız etmeyeceği gibi uluslararası barış ve güvenliğin 
sağlanmasına bugünkünden daha çok hizmet edecektir. 

 

 



 

 

672 

 



 

 

673 

 

 

 

SOĞUK SAVAŞ SONRASI BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN BARIŞI 
KORUMA/GÜÇLENDİRME MİSYONU VE TÜRKİYE 

 EMİROĞLU, Hüseyin-ÇAKIR, Faruk 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET 

Soğuk Savaş sonrasında, dünyanın çok farklı noktalarında yaşanan sorunlar, 
BM’nin “barışı koruma ve güçlendirme” misyonunda çok büyük bir artışı 
doğurmuştur. BM tipi örgüt modelinin en önemli varlık nedeni, uluslararası 
barış ve güvenliği bozan veya bozması olası olayları/durumları tespit etmek ve 
çözmektir. Barışı koruma kuvvetinin oluşturulması ise, bu çözüm sürecinin en 
önemli sorunsalıdır. Ancak BM üyesi devletlerin ‘ulusal çıkar ve egemenlik’ 
temelli dış politika anlayışları, oluşturulması olası barışı koruma kuvveti 
karşısında, kendi ülkelerini nasıl konumlandıracaklarını belirlemektedir. Soğuk 
Savaş sonrasının tek süper gücü ABD’nin, özellikle 11 Eylül 2001 saldırısı 
sonrasında ‘önleyici savaş doktrini’ çerçevesinde BM’ye biçmeye çalıştığı rolün 
en önemli boyutu, çok-uluslu barışı koruma kuvvetlerinin oluşturulması 
çabasıdır. Soğuk Savaş sonrasında küresel çıkarlarını korumak ve sürdürmek 
amacıyla dış politika üreten ABD, BM’yi de bu sürecin en önemli aracı kılmaya 
çalışmaktadır. ABD, uluslararası sistemde başat güç pozisyonunu koruma ve 
sürdürme için BM’yi yanına alma çabasının ötesinde, Türkiye gibi önemli bölge 
ülkelerinin de desteğini almak zorundadır. Türkiye’nin desteğinin alınmasında 
ise BM kararlarına dayalı olmak son derece önemlidir.  

Anahtar Kelimeler: Soğuk Savaş sonrası dönem, BM Barışı 
Koruma/Güçlendirme Misyonu, Dünya Politikası, ABD, Türkiye.  

ABSTRACT 

Peace Keeping/Peace Enforcement Missions of Un After the Cold War 
and Turkey 

In the Post-Cold War era a huge increase has been recorded in the number of 
UN’s peace-keeping/peace-enforcement missions as a result of developments in 
various parts of the world. The main reason for the creation of an organization 
like the UN has been to determine what kind of developments/events may harm 
international peace and security and to remedy them. Part of the process of 
solving international security problems is peace-enforcement. However, when 
determining their position with regard to planned peace-enforcement missions, 
member-states of the UN act in line with their foreign policy objectives which 
are based on their perceptions of national security and sovereignty. Likewise, 
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the USA, the only superpower of the Post-Cold War era, tries to define the 
UN’s mission in line with its doctrine of ‘pre-emptive strike’ especially after 
September 11, 2001. The most important aspect of American policy has been 
the creation of multinational peace-enforcement mission for that purpose, which 
may make the UN a means of protecting American interests world-wide. In 
addition to this effort, in order to maintain its hegemon position in world 
politics, the USA has to get the support of such regional countries as Turkey. 
For securing Turkish participation in an international activity, depending on a 
UN resolution is of crucial importance.  

Key Words: Post-Cold War Era, The UN’s Peace-keeping/Peace-
Enforcement Mission, World Politics, USA, Turkey.  

---1950-1989 arası dönemde BM’nin gündemi, büyük oranda blok liderleri 
ABD ve Sovyetler Birliği arasında her alanda yaşanan güç mücadelesinin yol 
açtığı gelişmeler ve ‘sömürge ve emperyal’ politikaların kalıntısı sorunların 
neden olduğu olaylarla doludur. I. Dünya Savaşı sonrası sömürgelerin 
bağımsızlaşması ve bu devletlerin örgüte üye olması, özellikle Afrika’da yeni 
bağımsızlaşan ülkelerin gerek komşu ülkelerle yaşadıkları çeşitli düzeylerdeki 
sorunlar, gerekse iç siyasal sistemlerindeki çatışmalar ve şiddet olgusu, BM’nin 
‘barışı koruma ve güçlendirme’ misyonunun önemini ortaya çıkarmıştır. Ancak 
barışı koruma misyonlarında görev yapacak asbirliklerin temininden, ciddi mali 
kaynak sorunlarına kadar BM’nin sahip olduğu kısıtlılıklar, örgütün söz konusu 
misyonunu yerine getirmesinde en büyük engeli oluşturmuştur.  

Soğuk Savaş’ın sona ermesi (1989), ideolojik karşıtlığa dayanan bir güç 
mücadelesini bitirdiği gibi blok liderlerinin denetim gücünü de ortadan 
kaldırmıştır. 2 Ağustos 1990 tarihinde Irak’ın Kuveyt’e saldırmasına BM 
çerçevesinde karşılık verilmesi, örgütün kurulmaya çalışılan “yeni dünya 
düzeni”ndeki öncelikli rolünü ortaya koymuştur. 1990’dan itibaren 
Yugoslavya’nın parçalanma sürecine girmesinin yol açtığı gelişmeler, başta 
Afrika’da olmak üzere dünyanın çok farklı noktalarında yaşanan sorunlar, 
BM’nin ‘barışı koruma ve güçlendirme’ misyonunda çok büyük bir artışı 
doğurmuştur. BM tipi örgüt modelinin en önemli varlık nedeni, uluslararası 
barış ve güvenliği bozan veya bozması olası olayları/durumları tespit etmek ve 
çözmektir. “Kolektif Güvenlik” çerçevesinde barışı koruma kuvvetinin 
oluşturulması ise, bu çözüm sürecinin en önemli sorunsalıdır55. Ancak BM 
üyesi devletlerin ‘ulusal çıkar ve egemenlik’ temelli dış politika yönelimleri, 
oluşturulması olası barışı koruma kuvveti karşısında, kendi ülkelerini nasıl 
konumlandıracaklarını belirlemektedir. Soğuk Savaş sonrasının tek süper gücü 
ABD’nin, özellikle 11 Eylül 2001 saldırısı sonrasında “önleyici savaş doktrini” 

                                                 
55 Major-General R. M. Kupolati’nin de işaret ettiği gibi, BM Antlaşma metninde ‘barışı koruma 

görevi’ tanımlanmamıştır. Barışı koruma/güçlendirme misyonu, kolektif güvenlik kavramı 
çerçevesinde geliştirilen ve süreç içerisinde farklı boyutlar kazanarak devam eden bir eylemdir 
(Kupolati, 1999, 403).  
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çerçevesinde BM’ye biçmeye çalıştığı rolün en önemli boyutu, çok-uluslu barışı 
koruma kuvvetlerinin oluşturulması çabasıdır. Soğuk Savaş sonrasında küresel 
çıkarlarını korumak ve sürdürmek amacıyla dış politika üreten ABD, BM’yi de 
bu sürecin en önemli aracı kılmaya çalışmaktadır.  

ABD, uluslararası sistemde başat güç pozisyonunu koruma ve sürdürme 
amacıyla, 21. yüzyılda kurgulamaya ve yürütmeye çalıştığı güç mücadelesinde, 
BM’yi yanına alma çabasının ötesinde, Türkiye gibi önemli bölge ülkelerinin de 
desteğini almak zorundadır. Türkiye’nin desteğinin alınmasında ise BM 
kararlarına dayalı olmak son derece önemlidir. Üçüncü dünya ülkelerinden 
yükselen bütün itirazlara ve farklı düzeylerdeki önerilere karşın, çoğu zaman, 
uluslararası politika aktörlerinin küresel güç mücadelesinin hem bir arenası hem 
de bir aracı rolü üstlendirilen BM karşısında/içerisinde, Türkiye gibi bir 
bölgesel güç nasıl bir pozisyon belirleyecektir? Türkiye’nin belirleyeceği söz 
konusu pozisyon, 21. yüzyılda sadece kendi dış politika yönelimlerinde ve 
yönetiminde köklü bir değişimi doğurmakla kalmayacak; aynı zamanda, BM 
misyonlarının yeniden kurgulanmasında ve örgütün işlevsel bir görünüm 
kazanmasında ya da kazanamamasında büyük rol oynayacaktır.  

Bu çalışmada, Soğuk Savaş sonrası BM’nin artan barış koruma/güçlendirme 
misyonunun küresel güç mücadelesi ile hangi düzeyde bir ilişkiye sahip olduğu 
ve Türkiye’nin bu süreçte belirleyeceği pozisyonların, söz konusu mücadelede 
yol açması olası sonuçları incelenecektir.  

Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Birleşmiş Milletler’in Barışı Koruma ve 
Güçlendirme Misyonu 

Dumbarton Oaks Konferansı’nda Sovyetler Birliği, BM Güvenlik 
Konseyinde büyük güçlerin varlığının ve iş birliğinin, savaş dönemi ittifakı ile 
karıştırılmaması yönünde bir yaklaşım sergilemiştir. Büyük devletler, 43. 
madde çerçevesinde oluşturulması olası BM ordusu için yürüttükleri 
müzakerelerde çok farklı görüşler ileri sürmüşler ancak ortak bir uzlaşı noktası 
bulunamamıştır (söz konusu müzakereler için Bkz.: Hilderbrand, 1990: 136-
149: 156-158: Jacobson, 1995: 177-178). Uluslararası barış ve güvenliğin “dört 
polis yaklaşımı” ile sağlanacağını düşünen ve bu bağlamda Sovyetler Birliği ile 
iş birliğine çok büyük önem veren ABD Başkanı Franklin Roosevelt’in 12 
Nisan 1945 tarihinde ölümü, iki ülke ilişkilerindeki soğumanın ve kopmanın bir 
başlangıcı olarak alınabilir (Roosevelt’in dört polis yaklaşımı için Bkz.: Hoopes 
and Brinkley, 1997: 118).  

Soğuk Savaş’ın ilk yıllarında (1947-1950) BM örgütü, Genel Sekreteri 
Trygve Lie’nin girişimleriyle, krizlerin aşılmasında ve/veya çözüme 
kavuşturulmasında önemli rol oynamıştır. Genel Sekreter Lie’nin, Sovyetler ve 
Komünist Çin destekli Kuzey Kore’nin Güney Kore’ye saldırması sonrasında 
izlediği aktif çizgi, Sovyetler Birliği’nde ciddi rahatsızlık doğurmuştur. 
Sovyetler, Lie’nin tekrar Genel Sekreter olmasını veto etmiştir. Lie’nin yerine 
Dag Hammarskjöld getirilmiştir. Hammarskjöld’ün, Süveyş krizi ve Kongo 
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gelişmeleri sürecinde sergilediği diplomatik yaklaşımlar, selefinin akıbetine 
uğramasına yol açmıştır. Özellikle Hammarskjöld, UNEF ve ONUC gibi 
uluslararası barışı koruma kuvvetlerinin oluşturulmasında önemli rol oynamıştır 
(Gönlübol, 1975: 296-299; Bennet, 1995: 145). Burada vermiş olduğumuz 
örneklerle dikkat çekmeye çalıştığımız husus şudur: Soğuk savaşın en şiddetli 
olduğu 1950-1960 döneminde, uluslararası sistemin iki kutuplu yapısının 
izdüşümünün BM örgütlenmesine ve organlarına yansımış olmasıdır. Ancak 
MC’de İngiltere ve Fransa’nın daha merkezî rolü karşısında, örgütü kendi dış 
politikasını gerçekleştirmenin bir aracına dönüştüremeyen Almanya, İtalya ve 
Japonya gibi devletlerin örgütten ayrılmaları benzeri bir dış politika yaklaşımını 
Sovyetler Birliği sergilememiştir. Sovyetler, soğuk savaş döneminde sık sık 
BM’yi ABD çizgisinde davranmakla suçlamasına karşın ve BM örgütünce 
hazırlanan uluslararası barışı koruma ve güçlendirme misyonlarını ABD 
emperyalizminin bir uzantısı olarak nitelemesine ve çoğu zaman da veto 
mekanizmasını çalıştırarak sistemi tıkamasına karşın, hiçbir zaman sistem 
dışına çıkmamıştır. Çünkü Sovyetlerin sistem dışına çıkması, bir yönüyle BM 
sisteminin çökmesine yol açarak, ‘köklü bir güvenlik krizini’ yaratacaktır. 
Kısaca soğuk savaş dönemi boyunca, 19. yüzyıldaki bir ‘Avrupa uyumu’ tarzı iş 
birliğinden bahsetmek olanağı yoktur, ancak sistem de tıkanmamıştır. Bu 
dönemde, BM’nin rolü ve girişimleri oldukça sınırlı kalmıştır (Vayrynen, 1985: 
191-193).  

1989 yılında Sovyetler Birliği’nin çöküşü ve iki kutuplu dünya sisteminin 
sona erişi yeni bir dönemi başlatmıştır. Soğuk savaşın galibi ABD, kapitalist 
dünya sisteminin ilkeleri ve kurumları olmuştur. Sovyetler Birliği’nin süper güç 
statüsünü kaybetmesi ile birçok coğrafi bölgede güç boşlukları ortaya 
çıkarmıştır. Çünkü ABD karşısında, Sovyetlerin oluşturduğu denge pozisyonu 
ve alternatif örgütlenmeler ortadan kalkmıştır. Bu süreçte ABD ve Batılı ülkeler 
tarafından oluşturulan bölgesel nitelikli örgütlenmeler, yeniden yapılanma ve 
görev tanımlanmasıyla siyasal varlıklarını korumaya çalışırken; BM, yeni 
dönemde de evrensel nitelikli tek örgüt olmaya devam etmiştir. Uluslararası 
politikada blok denetiminin ya da dengesinin ortadan kalkmasıyla birlikte, yeni 
çatışma alanları ortaya çıkmıştır. Bu dönemde, söz konusu çatışma alanlarının, 
uluslararası barış ve güvenliğe yönelttikleri tehditlerin karşılanması, önlenmesi 
ve denetlenmesinde BM’nin barışı koruma ve güçlendirme misyonunun giderek 
artan bir önem kazandığı ve nitelik değiştirdiği görülmüştür. Özellikle Birinci 
Körfez krizinde BM şemsiyesi altında ‘kolektif güvenlik’ eyleminde sağlanan 
başarı, barışı koruma/güçlendirme misyonlarının artmasında rol oynamıştır 
(Haas, 1994: 243-244; Ryan, 2000: 111-112). Ancak BM’nin yapısal sorunları, 
örgütün manevra alanını oldukça daralttığı gibi; uluslararası sistemde belirleyici 
konumda gözüken devlet(ler)in dar ulusal çıkarlarının bir aracına dönüşme 
tehlikesine yol açmıştır. İkinci Dünya Savaşı sonrası planlamacıların, MC’leşme 
olarak ifade ettikleri tehlike, bu aşamada BM için de ortaya çıkmaya 
başlamıştır.  



 

 

677 

Soğuk Savaş sonrası BM’nin uluslararası barışı koruma ve güçlendirme 
misyonlarını iki ayrı dönem ve kategoride incelemek mümkündür.  

Zaman olarak  

1. Soğuk Savaş’ın sona erdiği 1989 ile 11 Eylül 2001 arası dönem,  

2. 11 Eylül 2001 sonrası dönem.  

Kategorik olarak  

1. 1948’den günümüze kadar geçen süreçte oluşturulan klasik barışı koruma 
ve güçlendirme misyonları. 

2. Soğuk Savaş sonrası geliştirilmeye çalışılan barışı koruma ve güçlendirme 
misyonları.  

Söz konusu dönemlerin ve kategorilerin incelenmesinde, dünya siyasal 
sisteminde ‘statüko’nun korunması’ çabasının değişmezliği, değişen uluslararası 
politika ortamına ve gerçekliklerine karşın ‘güvenlik perspektifi’nin 
vazgeçilmezliği ve ‘ulusal çıkar’ kavramının belirleyiciliği ortaya konulmaya 
çalışılacaktır. Bu noktaları vurgulamamızın nedeni, BM yapılanmasının 
doğasıdır. BM, birçok bölgesel güvenlik örgütü gibi uluslararası barış ve 
güvenliği tehdit eden/bozan uyuşmazlıklar/saldırılar karşısında otomatik 
harekete geçen bir mekanizma değildir. Yukarıdaki satırlarda ifade ettiğimiz 
hususlar, BM üyesi devlet davranışlarını şekillendiren unsurlardan en çok öne 
çıkmış olanlardır.  

Soğuk Savaş’ın Sona Erdiği 1989 ile 11 Eylül 2001 Arası Dönemde 
Birleşmiş Milletlerin Barışı Koruma ve Güçlendirme Misyonları 

Soğuk Savaş’ın sona ermesi, dünya siyasal sisteminde doğurduğu köklü 
yapısal değişikliğin ötesinde, bir önceki dönemde blok liderlerinin ve ideolojik 
dünya algısının örttüğü, baskıladığı, denetlediği ‘ulusalcı’ eğilimleri ve/veya 
‘mikro’ milliyetçilikleri ortaya çıkarmıştır.56 Soğuk Savaş dönemi BM barışı 
koruma ve güçlendirme misyonları, büyük oranda, I. Dünya Savaşı güç alanları 
oluşturma politikasının yol açtığı ya da sömürgelerin bağımsızlaşma süreci ve 
hemen sonrasında çıkan uyuşmazlıklarda önemli rol oynamışlardı.57 Örneğin, 

                                                 
56 1990 sonrasında iç savaş yaşayan ülke sayısında bir patlama yaşanmış, barışı koruma 

misyonlarına yönelik talep artmıştır. Örneğin, 1980’de BM barışı koruma misyonlarının 
harcamaları 190 milyon dolar iken, 1994’te 3,5 milyar dolara yükselmiştir. Söz konusu 
harcamaların artmasında, geleneksel BM barış koruma misyonlarının görev alan ve 
tanımlarında yaşanan değişimin de etkisi olmuştur (Shimizu and Sandler, 2002, 651-653).  

57 Clive Archer, BM’nin kuruluşunun ilk sekiz yılında, ABD dış politikasının bir aracı olarak 
görüldüğünü ifade etmektedir. Ancak örgüt, daha sonra yavaş yavaş bu tür bir görünümden 
kurtulma çabası içine girmiştir. Özellikle Dag Hammarskjöld’ün bu yönde çabaları olmuştur. 
Ancak ABD, örgütü kendi dış politika amaçları için kullanmaktan vazgeçmemiştir (Archer, 
1992, 136-138). Sömürgelerin bağımsızlaşmasıyla BM üye profilinin değişmesinin örgüt 
yapılanmasına etkisinin yol açtığı sonuçlar, Amerikan siyasal seçkinlerinin ve kamu oyunun 
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Kore sorunu, Kıbrıs sorunu, Süveyş krizi, Kongo olayları, Arap-İsrail sorunu, 
Hindistan-Pakistan’ın 1948’den itibaren Keşmir üzerindeki denetim sorunu vb. 
uyuşmazlıklar sömürge dönemi kalıntısı sorunlardır. Söz konusu 
uyuşmazlıklarda/sorunlarda BM yapılan anlaşma, antlaşma, ateşkes vb eylemlerin 
izlenmesi sürecinde taraflar arasına girerek barışı koruma kuvveti misyonu 
(peace-keeping mission); uluslararası barış ve güvenliği bozan uyuşmazlıkları 
denetim altına almak, barış düzenini yeniden kurmak amacıyla –gerektiği takdirde 
askerî kuvvet kullanarak–, barışı güçlendirme misyonu çerçevesinde (peace-
enforcement/peace-making mission), uluslararası asyaptırımlara başvurmaksızın 
şiddetin frenlenmesinde çok önemli rol oynamıştır. BM’nin, Roosevelt’in işaret 
ettiği polisiye görevini yerel düzeyde, özellikle çözüm dönemi süresince yerine 
getirmesinde, ABD ve Sovyet çıkarlarının bir noktada yakınlaşması etkili 
olmuştur. Bunun yanında BM, bu rolünü oynamasında çok önemli finansman 
sorunları yaşanmasına karşın, kurucu Antlaşmasının bu noktada kendisine 
yüklediği görev ve sorumluluğu yerine getirmeye çalışmıştır. Ancak şu nokta 
tekrar belirginleştirilmelidir ki, BM sistemi, uluslararası barış ve güvenliği bozan 
veya bozması olası uyuşmazlıklar karşısında, otomatik harekete geçen bir 
mekanizma değildir. Büyük güçlerin çıkarlarının yakınlaşması, yüksek düzeyde 
faydalı bir araca dönüşmesinin önemli bir şartı olarak gözükmektedir. Soğuk 
Savaş döneminde bu çıkar yakınlaşmasının sağlanmasındaki zorluk, BM’nin de 
bu süreç boyunca sınırlı bir rol oynamasına yol açmıştır (Ziring-Riggs-Plano, 
2005: 256; Vayrynen, 1985: 191-193).  

 Irak lideri Saddam Hüseyin, dünya siyasal sistemindeki köklü değişimin 
gölgesinde kalacağını düşündüğü yayılmacı dış politikasının bir uzantısı olarak, 
2 Ağustos 1990 tarihinde Kuveyt’i işgal etmiştir. Irak’ın Kuveyt’i işgali ve 
sonrasında ilhakı, ABD Başkanı George Bush tarafından ‘yeni dünya düzeni ve 
ilkeleri’nin ilan edilmesine yol açmıştır. Başkan Bush, Saddam Hüseyin’in 
yayılmacı dış politikasını, ‘Adolf Hitler’in dış politikasına benzetirken; yeni 
dünya düzeninde bu tür eylemlere, geçmişte olduğu tarzda yaklaşmayacaklarını 
ifade etmiştir (News Digest for August, 1990: 37638).  

Başkan Bush’un ilan ettiği yeni dünya düzeni ilkelerinde uluslararası hukuka 
aykırı eylemlerin cezalandırılmasının, uluslararası barış ve istikrarın 
sağlanmasının en önemli aracı olarak BM’nin ön plana çıkarıldığı görülür. Bu 
dönemde, BM’nin ön plana çıkarılmasını, örgüt organlarında geçmiş dönemde 
‘veto’ nedeniyle yaşanan tıkanmaların yerini, bir ‘uyum’un almış olmasında 
görebiliriz. Güvenlik Konseyi’nin daimî üyelerinden Fransa, Sovyetler (daha 
sonra Rusya Federasyonu), Çin, çoğu zaman, bu organda ABD dış politika 
uygulamalarına karşıt pozisyonlarını ortaya koymalarına karşın, 2 Ağustos 1990 
sonrasında bu eğilimlerini önemli oranda terk etmişlerdir (Thalakada, 1997, 91, 
97). Bu, örgüt tarihinde bir ilktir (Arend and Beck, 1993: 54-55). Güvenlik 

                                                                                                                        
BM’ye olan desteğinin belirli oranda azalması, eleştiri ve ilgisizliğin artması sonucunu 
doğurmuştur. 1990 sonrası artan maliyetler, bu yöndeki tartışmaları daha da arttırmıştır 
(Bennett, 1991, 758-760).  
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Konseyi’nin daimî üyeleri, BM Antlaşmasının 41. maddesi çerçevesinde alınan, 
ekonomik ve siyasal yaptırım kararlarını; sorunun diplomasi aracıyla 
çözülememesi üzerine, 42. maddesine dayanarak alınan askuvvet kullanımı 
kararını desteklemişlerdir.58 Güvenlik Konseyi, bir BM AsKomutası yaratarak 
karşılık vermek yerine, Kore olayında olduğu koalisyon kuvvetlerini 
yetkilendirmiştir (Haas, 1994: 245; Murphy, 1995: 282-283). BM kararlarına 
dayanan ABD liderliğindeki müttefik askerî harekâtı, 17 Ocak 1991’de 
başlatılmıştır. Irak Hükûmeti, 27 Şubatta Kuveyt konusundaki BM Güvenlik 
Konseyi kararlarını şartsız olarak kabul ettiğini ilan etmiştir. 28 Şubatta, 
müttefik askerî harekâtı askıya alınmıştır (News Digest for August 1990: 
37990). 3 Nisan 1991 tarihinde Irak’ın BM Güvenlik Konseyinin ateşkes 
teklifini ve koşullarını içeren 687 sayılı kararını kabul etmesiyle59 koalisyon 
kuvvetleri, Saddam Hüseyin’in devrilmesi hariç hedeflerine ulaşmışlardır. 
Nisan 1991’den sonra BM, özellikle 36. paralelin kuzeyindeki “uçuşa yasak 
bölge”nin denetlenmesinde, Irak’taki biyolojik, kimyasal ve nükleer silahlarının 
varlığının tespitinde önemli rol üstlenir. Bunun yanında, BM Irak-Kuveyt 
Gözlemci Misyonu (UNIKOM), zaman içinde ölçeği küçültülse de, Temmuz 
2006’ya kadar Irak-Kuveyt sınırının gözlenmesi ve silahsızlandırılmış bölgeye 
yönelik ihlallerin caydırılmasına yönelik bir görevi yerine getirmiştir (Ziring, 
Riggs, Plano, 2005: 237-238). Irak’ın yenilgisi sonrasında Kuzey Irak’ta patlak 
veren Kürt isyanına karşı merkezî ordunun saldırısı sonrası, gelişen insani 
trajediyi önlemek amacıyla bölgeyi denetim altına alan ABD, insani müdahale 
çağrısı yaparak BM’yi devreye sokmaya çalışmıştır. Çünkü, ABD’nin bir 
devletin egemenlik haklarını ihlal ederek tek taraflı giriştiği eylemler, Rusya ve 
Çin’in tepkisini çekmektedir (Haas, 1994: 246-247).  

Irak’ın Kuveyt’e saldırısı, ideolojik boyutu olmamasına, Güvenlik 
Konseyinde ABD girişimleriyle alınan kararların bir itirazla karşılaşmamasına, 
ABD liderliğindeki müttefik kuvvetlerin askerî harekâtının BM 
yetkilendirmesine dayalı olmasına karşın; yeni dünya düzeninde ABD dış 
politika önceliklerine yönelik seslerin susturulmasında çok yönlü bir işleve 
sahip olmuştur. Arap dünyasının parçalanmışlığı derinleşmiş, petrol önemli bir 
dış politika aracı olmaktan çıkarılmış, en önemlisi Orta Doğu bölgesinde 
asvarlığı artarken, buna yönelik itirazlar büyük oranda kesilmiş veya 
bastırılmıştır. ABD, İkinci Dünya Savaşı sonrası yeni dünya düzeninin inşasını 
Asya-Pasifik eksenli bir gelişme ile başlatırken; Soğuk Savaş sonrası yeni 
dünya düzeni inşasını Orta Doğu eksenli bir gelişmeye dayanarak başlatmıştır. 
Yeni dünya düzeni inşası öncesinin köşe taşları konumundaki her iki olayda da 

                                                 
58 Arend ve Beck’in çalışmalarında belirttikleri gibi, Irak’ın Kuveyt’e saldırısı sonrası alınan 

Güvenlik Konseyi kararlarında açıkça ‘kuvvet’ kelimesi kullanılmamasına karşın, ‘gerekli 
bütün araçlar’ ifadesi, olası kuvvet kullanımını içermektedir (Arend and Beck, 1993: 54).  

59 Ernst B. Haas, Güvenlik Konseyinin 687 sayılı kararının içerdiği, Irak’ın silahlarının kontrolü 
ve silahsızlandırılması görevini, en dikkat çekici bir yenilik olarak nitelemektedir (Haas, 1994: 
245).  
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ABD’nin BM şemsiyesi altında, kendi liderliğinde girişilen askerȋ harekâtlara 
bir meşruiyet sağlamaya çalıştığı açıktır (Uluslararası İlişkilerde BM’nin 
meşrulaştırıcı rolü için Bkz.: Claude, 1994: 193-196). Soğuk Savaş sonrası 
uluslararası politikada etkisini arttırmaya çalışan AB ve Asya-Pasifik’te Çin’in, 
21. yüzyılın büyük ekonomik rekabet ortamında başarılı olmalarının en önemli 
şartının ‘enerji kaynaklarına ulaşılabilirlik’ olduğu düşünülürse, ABD’nin 21. 
yüzyıla enerji kaynakları üzerindeki denetimini arttırarak girmesinin önemi 
anlaşılır. Bu bağlamda, Roosevelt’in ‘dört polisi, tek polis’ olarak BM 
şemsiyesi altında ABD dış politikasına meşruiyet kazandırmaktadır.  

Soğuk Savaş sonrası, BM barışı koruma kuvvetlerinin görev üstlendiği en 
önemli yerlerden birisi eski Yugoslavya topraklarıdır. Haziran ve Temmuz 
1991’de Slovenya ve Hırvatistan’ın bağımsızlık ilanı ile bölgedeki çatışma 
olasılığı artmıştı. Sırp-Hırvat savaşının bir ateşkes ile sonuçlanmasını takiben, 
ateşkese nezaret etmek için Hırvatistan’da bir BM Koruma Kuvveti 
(UNPROFOR) konuşlandırıldı. Hırvatistan’a BM kuvvetlerinin 
yerleştirilmesinden sonra Sırbistan, Sırp nüfusun en yoğun olduğu Bosna-
Hersek Cumhuriyetine yönelik askerî harekâta ağırlık vermiştir. 1991 
sonbaharından itibaren Boşnak-Sırp savaşının gittikçe şiddetleneceğinin 
belirtileri olmasına karşın, BM Güvenlik Konseyi yeni bir barış koruma kuvveti 
konuşlandırılmasını yetkilendirmede isteksiz davranmıştır. Çünkü büyük bir 
barış koruma kuvvetinin oluşturulması ciddi bir finansman sorunu ortaya 
çıkarıyordu. Batılı ülkeler de bu tür misyonlara katılımda isteksizdi (Ziring, 
Riggs, Plano, 2005, 239-240: Neack, 1995: 185). Ancak artan çatışmalar 
üzerine BM Güvenlik Konseyi 12 Şubat 1992 tarihinde aldığı 743 sayılı kararla, 
UNPROFOR’un karargahının Bosna-Hersek’te kurulabileceği ve sınırlı 
bölgelerde devriye faaliyetlerini yürütebileceği ifade edilmiştir (The Yearbook 
of UN’s, 1992: 344-349). 3 Mart 1992’de Bosna-Hersek’in de bağımsızlık ilanı 
üzerine, artan çatışmalara karşın, döneminin en büyük barış koruma kuvveti 
oluşturulmuştur. Askerlerinin ağırlıklı kesimi Avrupa ülkeleri tarafından 
sağlanan UNPROFOR’un misyonu, savaşan taraflar arasına girerek, sahip 
olduğu hafif silahlarla barışçıl niyetlerine savaşanları ikna etmektir. Görevi, 
taraf tutmaksızın, çatışma düzeyini yavaşlatarak ve azaltarak, barış sürecinin 
ilerlemesine katkıda bulunmaktır. Ancak, ilan edilmiş tarafsızlığına ve barışçıl 
temsiline karşın UNPROFOR, askeri, siyasal, sözlü ve psikolojik olarak, 
özellikle Sırp tarafının saldırılarına uğramıştır (Ziring, Riggs, Plano, 2005: 240).  

8 Ocak 1993 tarihinde Bosnalı Bakan Hakkı Turaylic, UNPROFOR’un 
gözetiminde iken, Sırp militanlar tarafından alınmış ve öldürülmüştür. BM, 
Güvenlik Konseyi’nin 25 Eylül 1991 tarihinde aldığı ve Bosna-Hersek de dâhil 
olmak üzere Yugoslavya’ya silah ambargosunu içeren 713 sayılı kararına 
karşın, Sırbistan’a çok farklı kanallardan silah akışını bir türlü kontrol altına 
alamamıştır. BM, Sırbistan’a kaçak silah akışını kontrol edemediği gibi güvenli 
bölge olarak ilan ettiği alanlardaki katliamları önleyememiş, toplama 
kamplarında kadınlara yönelik sistematik tecavüzlerin önüne geçememiş, 19 
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Nisan 1994’te Bosnalı Sırpların, Lukavica’da UNPROFOR denetimindeki ağır 
silahları ele geçirmelerine de engel olamamıştır (The Yearbook of UNs, 1993: 
440-450). En sonunda Sırplar, Mayıs 1995’te olası bir hava harekâtına karşı 
canlı kalkan olarak kullanılmak üzere, 300’ün üzerinde UNPROFOR görevlisini 
de kaçırmıştır. 4 Haziran 1995’te söz konusu rehinelerin serbest bırakılmasına 
karşın, uluslararası toplumdan gelen baskılara meydan okurcasına, Ağustos 
1995’te Pale’de pazaryerine attıkları bir top mermisi ile en az 35 kişinin 
ölümüne yol açmışlardır. Ağustos 1995’te ABD’nin devreye girmesi ve NATO 
hava bombardımanı sonucunda Sırbistan, müzakere masasına oturmuştur. 21 
Kasım 1995’te ABD’nin Ohio eyaletinde Dayton’da başlayan müzakereler 
sonuç vermiş, Dayton Anlaşması 14 Aralık 1995’te Paris’te imzalanmıştır 
(Holbrooke, 1999).  

Sırbistan-Bosna-Hersek Savaşı’nın önlenmesinde, durdurulmasında ve 
çözüme ulaşılmasında AB gibi BM de başarılı bir performans sergileyememiş 
ve çok sayıda eleştiri ile karşı karşıya kalmıştır. Dayton Anlaşması’ndan sonra 
da bölgede Sırp saldırganlığını frenlemek için büyük çoğunluğunu tam 
teçhizatlı ve gerektiği takdirde silahlı mücadeleye girişebilecek olan ABD 
askerlerinin oluşturduğu Bosna-Hersek Barışı Koruma Misyonu (UNMIBH) ve 
çatışmaların bağımsızlaşan cumhuriyetlerden Makedonya’ya da sıçraması 
olasılığına karşı BM Önleyici Konuşlandırma Kuvveti (UNPREDEP) 
oluşturulmuştur (Ziring, Riggs, Plano, 2005: 24; Güvenlik Konseyinin 983 
sayılı kararı için Bkz.: http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N95/ 
094/33/PDF/N9509433.pdf? Open Element). Oluşturulmasından Çin ve 
Rusya’nın ciddi rahatsızlık duyduğu UNPREDEP’in en önemli misyonu, komşu 
Sırbistan’daki gelişmeleri izlemektir. Çünkü Sırbistan’ın 1989’da özerkliğini 
kaldırdığı Kosova eyaletinde meydana gelecek gelişmelerin % 25-30 civarında 
etnik-Arnavut nüfus barındıran Makedonya’ya yayılması olasılığı, 
UNPREDEP’in konuşlandırılmasının öncelikli nedenleri arasındadır. Önleyici 
BM barış koruma misyonunun ilk örneği UNPREDEP bünyesinde ABD, 600 
kişilik aspersonel ve 300 kişilik bir askerî birim görevlendirmiştir (Ziring, 
Riggs, Plano, 2005: 241).  

Böylece 1995 yılı sonu itibarıyla ABD, NATO kuvvetlerinin doğrudan 
sahada yer alması ile, bundan sonra Balkan gelişmeleri karşısında kayıtsız 
kalmayacağının, bölgedeki uyuşmazlıkların yatıştırılmasında ve kontrol altında 
tutulmasında daha doğrudan bir rol üstleneceğinin işaretini vermiştir. ABD, 
Irak’ın Kuveyt’e saldırısı sonrası Orta Doğu’daki varlığını pekiştirirken; 
Sırbistan’ın Bosna-Hersek’e yönelik yürüttüğü savaş neticesinde, tarihsel olarak 
en önemli coğrafi geçiş bölgelerinden biri olan Balkanlar’daki etkisini 
arttırmıştır. Her iki savaşta da çözüm, BM Güvenlik Konseyi yetkilendirmesi 
çerçevesinde ABD’nin üstün asgücü sayesinde bulunmuştur. Özellikle Bosna-
Hersek savaşı sürecinden AB ve BM büyük bir yıpranma ile çıkarken, ABD’nin 
prestiji artmıştır. Ancak ABD, meşruiyet ve güvenlik maliyetlerinin 



 

 

682 

paylaşılması bağlamında AB ve BM’yi çözüm sonrası süreçte de devrede 
tutmaktadır.  

BM’nin Bosna-Hersek savaşı boyunca, bir uluslararası politika aktörü olarak 
etkisiz kalması ve/veya ABD, AB gibi diğer aktörlerle yeterli iş birliği çabası 
göstermemesinde örgütün iç dinamiklerinin de büyük rolü vardır. Bu noktada, 
Bosna-Hersek sorunu süresince, dönemin BM Genel Sekreteri Boutros Boutros 
Ghali, son derece pasif bir tutum sergilemiştir. ABD Başkanı Bill Clinton’ın 
Bosna-Hersek sorunu konusunda özel temsilci olarak atadığı Büyükelçi Richard 
Holbrooke da ‘Bir Savaşı Bitirmek’ başlıklı çalışmasında Genel Sekreter 
Ghali’yi suçlamaktadır. Benzer bir eleştiri Boşnak lider Aliya İzzetbegoviç 
tarafından da yapılmıştır. Ancak Ghali’nin tutumunda, Rusya ve Çin’in yanında, 
önemli AB ülkelerinden İngiltere ve Fransa’nın da Sırbistan’ın bombalanmasına 
karşı olmaları etkili olmuştur (Holbrooke, 1999: 71, 90-91, 127, 132, 139, 164; 
Begovic, 2003: 259).  

BM, barışı koruma misyonunun Balkanlarda uğradığı bütün başarısızlıklara 
rağmen, Dayton Anlaşması sonrasında bölgede büyük oranda UNPROFOR’un 
görevlerini devralmak üzere kurduğu (UNMIBH-Bosna-Hersek’de BM 
Gözlemci Misyonu, UNMOP-Prevlaka’da BM Gözlemci Misyonu,      
UNCRO-BM Güven Kurma Harekâtı, UNTAES-Doğu Slavonya, Baranja ve 
Batı Sirmium için BM Geçici Yönetimi) yeni misyonların başarısı ve 
NATO’nun desteği ile kısmi olumlu bir imaj sahibi olmuştur. Ancak        
Bosna-Hersek Savaşı ile aynı dönemde yaşanan bir başka BM barışı koruma 
misyonu tam anlamıyla başarısız olmuştur60. BM’nin Somali iç savaşını 
gözlemlemek ve sona erdirmek amaçlı girişimleri Nisan 1992’de, elli kişiden 
oluşan silahsız Somali’de BM Harekâtı (UNOSOM I) isimli bir asgözlemci 
grubu oluşturmasıyla başlamıştır. Somali’ye yönelik BM barışı koruma 
misyonunun ve ABD’nin bu misyona verdiği desteği, 11 Eylül 2001 sonrası 
Afganistan’a karşı girişilen eylemin bir öncüsü olarak nitelemek olasıdır. Bu 
dönemde Somali, ‘başarısız veya zayıf devletler’ (failed and weak states) olarak 
nitelenen devletlerin tüm özelliğine sahiptir (başarısız ve zayıf devletler ve BM 
müdahalesi için Bkz.: Langford, 1999: 59-79). Güçlü ve etkili bir merkezî 
yönetim yoktur. Somali halkı, yerel savaş beylerinin (warlord) mücadelelerinin 
ortasında kalmış, iç savaş ortamında varlık mücadelesi vermekte, büyük 
yoksunluklar içinde yaşamaktadır (Somali halkının yaşadığı zorluklar ve 
müdahale için Bkz.: Cohen, 1994).  

Başkan Bush, Somali’nin iç savaş içerisindeki bu durumunu dikkate alarak, 
o güne kadar görülmemiş bir adım atarak ABD kuvvetlerinin insani yardım 

                                                 
60 Eski BM Genel Sekreter Yardımcılarından Marrack Goulding, soğuk savaş sonrasında BM’nin 

25 Afrika ülkesinin 15 tanesinde barışı koruma ve güçlendirme/oluşturma misyonu 
çerçevesinde görev yaptığını belirtiyor. Barışı koruma misyonlarının sayısı, barışı 
güçlendirme/oluşturma misyonlarından daha fazladır çünkü, ikincisinde çok büyük 
başarısızlıklar yaşanmıştır. Örneğin Somali ve Rwanda’da yaşananlar, BM’nin itibarına çok 
büyük darbe vurmuştur (Goulding, 1999: 155, 161, 163-164).  
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çerçevesinde bu ülkeye gönderilmesi emrini verdi. ABD liderliğinde bir BM 
Görev Kuvveti (UNITAF) ve kurtarma programı oluşturuldu. 1993 yılında 
savaşan taraflarla bir uzlaşı zemini oluşturmak amacıyla, bir uzlaştırma 
konferansı düzenlendi. BM Genel Sekreteri Ghali, Güvenlik Konseyinin 
onaylamasıyla, UNOSOM I’in misyonunu UNOSOM II olarak genişletti. 
UNOSOM II’nin misyonu, barışın korunmasından barışın sağlanmasına yönelik 
eylemleri içeren büyük bir değişim içeriyordu (Ziring, Riggs, Plano, 2005, 243). 
Bu noktada Somali örneği, insani yardım alanında uluslararası toplumun 
otoritesinde görülmemiş bir artışı içeriyordu (Donnelly, 1994: 216-217). Genel 
Sekreter Ghali, UNITAF’ın başlangıçtaki başarılarından etkilenmiş, BM’yi 
Somali’de merkezî bir hükûmet kurma görevini üstlenmeye zorlamıştır. Genel 
Sekreter, bu amacın gerçekleştirilmesi için militanların silahsızlandırılması 
çağrısında bulunmuştur. Ocak 1993’te ABD başkanlığına Bill Clinton’ın 
gelmesi ve BM ile birlikte çalışmaya çok daha istekli olması, Ghali’nin Somali 
sorununa eğilmesinde etkili olmuştur (Genel Sekreter Ghali’nin Ocak/Mart 
1993’te Güvenlik Konseyi’ne sunduğu raporlar ve Konsey kararları için Bkz.: 
The Yearbook of UNs, 1993: 288-303).  

Mayıs 1993’te UNITAF UNOSOM II’nin denetimi altına konulmuştur. 
Ancak Somali gelişmeleri, başlangıçtaki seyrini izlememiştir. Güvenlik 
Konseyi’nin 794 sayılı kararında, ‘(…) mümkün olduğu kadar çabuk Somali’de 
insani kurtarma harekâtı için ortamı güvenli hâle getirmek.’ olarak tanımlanan 
harekâtın amacının yerine, savaşan tarafların bazısını silahsızlandırmak gibi 
girişimler, siyasal eylemler olarak değerlendirilmiştir. UNITAF kuvvetleri ve 
Somali halkı arasındaki ilişkiler gittikçe gerginleşmiştir. Sonuçta, UNITAF 
kuvvetleri çatışmanın bir tarafı gibi algılanmaya başlanmış ve kendilerine buna 
uygun davranılmıştır (Semb, 2000: 484; Thakur, 1994: 395-398). Haziran 
1993’te saldırılar doğrudan BM kuvvetlerine yönelmeye başlamış ve UNOSOM 
II üyesi, 23 Pakistan aspusuya düşürülerek öldürülmüştür. Bu saldırıyı 
düzenleyen isyancı liderlerden Muhammet Farah Aidid, Güvenlik Konseyi 
tarafından tutuklanması ve cezalandırılması yönünde yapılan çağrıya karşın, 
yakalanamadığı gibi BM hedeflerine saldırılar düzenlemeye devam etmiştir. 
Yine bu süreçte, ABD helikopterlerinin düşürülmesi, askerlerinin esir edilmesi 
ve sokaklarda sürüklenerek parçalanması önemli sonuçlar doğurmuştur. Genel 
Sekreter Ghali’nin isteklerinin tersine ABD, “ulus inşası” ile (nation building) 
ilgilenmeyeceğini ve yeni bir Somali Hükûmeti’nin yaratılmasında bir rol 
oynamayacağını ilan etmiştir. Başkan Clinton, Somali’deki ABD varlığına son 
verme kararı almış ve UNITAF misyonu dağıtılmıştır. ABD askerlerinin geri 
çekilmesinden sonra, Güvenlik Konseyi geçirmiş olduğu bir kararla UNOSOM 
II’nin dağıtılması çağrısında bulunmuştur. Böylece, BM’nin barış koruma ve 
oluşturma misyonu, uğradığı büyük başarısızlık sonrası, Mart 1995’te sona 
ermiştir (Ziring-Riggs-Plano, 2005: 243-245; Semb, 2000: 485).  

Afrika’nın doğusunda son derece stratejik bir coğrafi konumda 
(Kızıldeniz’in çıkışı olan Aden Körfezini, Arap yarımadasını, Umman Denizini, 
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Hint Okyanusunu denetleme olanağına sahip, Afrika’nın doğudaki kapısı vb. 
jeopolitik avantajları) bulunan Somali’de61 merkezî bir hükûmetin 
oluşturulması, ABD liderliği açısından getireceği prestijin ötesinde, stratejik bir 
iş birliği kurabileceği bir yönetimin oluşturulması anlamına geliyordu. Bu 
yönde sağlanacak başarı, benzer sorunlar yaşayan ülkeler açısından da bir 
‘emsal’ teşkil edecekti. ABD’nin, bağımsızlıkları sonrası halkıyla barışık 
merkezî yönetim oluşturmakta başarısız Somali benzeri ülkelerde, BM 
misyonlarıyla sağlayacağı başarı, soğuk Savaş sonrası ‘büyük tasarım’da bir 
ilerleme olarak görülebilecektir. Ancak Somali başarısızlığı, ABD’nin bu 
yöndeki misyonlara yönelik gerek mali katkı açısından, gerekse askatkı 
açısından olumsuz etkide bulunmuştur. Ancak Bosna-Hersek sorunu karşısında 
çok pasif bir tutum takınan ve çok önemli başarısızlıklar yaşayan BM ve Genel 
Sekreteri Ghali’nin, aynı dönemde, ABD’yi çok daha sorunlu bir bölgede, daha 
iddialı bir misyonda görev üstlenmeye teşvik etmesini anlamak zordur.  

Burada belki şu çözümlemeyi yapmak olasıdır: Bosna-Hersek sorununun 
çözümünde, AB ve BM başarısız olmuştur. Aynı zaman diliminde ABD ve BM, 
Somali’de büyük bir başarısızlık yaşamıştır. Mart 1995’te UNOSOM II 
misyonuna son verilirken ABD’nin, bu tarihten itibaren Bosna-Hersek sorununa 
çok daha fazla ağırlık vermeye başlaması, son derece anlamlıdır. Çünkü aynı 
zaman süreci içerisinde Bosna’da da uğranılacak bir başarısızlık, BM ile birlikte 
ABD’nin prestijinin de çok fazla sarsılması sonucunu doğurabilecektir. Ağustos 
1995’te Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa’nın karşı çıkmasına ve BM Genel 
Sekreteri Ghali’nin çekinceli tutumuna karşın, ABD’nin Sırbistan’ın 
bombalanmasını, Holbrooke’un ifadesi ile, NATO içerisinde bir bürokratik 
kararla başlatması, çok önemlidir. Yine Holbrooke’un “(…) NATO’nun kırk beş 
yıllık tarihinde gelmiş geçmiş en büyük askerî harekâtı savunur durumdaydı” 
ifadesi, ABD’nin örgüt içinde aldığı inisiyatif’in boyutunu göstermektedir 
(Holbrooke, 1999: 127). Bir yönüyle de ABD askerî müdahale yönünde attığı 
stratejik adımla, inisiyatif almamanın doğuracağı prestij kaybının ve küresel güç 
pozisyonunun sorgulanmasının önünü kesmek istemiştir. ABD’nin bu yöndeki 
adımlarına, Fransa, Çin ve Rusya’nın karşı çıkması da son derece anlamlıdır 
(Yeltsin, 2000, 225). ABD, dış politika stratejisinde, BM’ye önemli bir rol 
biçtiğinden, örgütün bütünüyle bir prestij kaybı sürecine girmesine de izin 
vermemektedir. ABD dış politikasında BM’ye yönelik algı, örgütün 
yapılandırılması müzakerelerinde Sovyet tarafında hâkim endişeleri 
haklılaştırmaktadır (Dumbarton Oaks müzakerelerinde tarafların endişeleri için 
Bkz.: Hilderbrand, 1990: 137; Jacobson, 1995: 178).  

                                                 
61 Herman J. Cohen, soğuk savaş döneminin ideolojik güç mücadelesinde önemli bir yer işgal 

eden Somali’nin, soğuk savaş sonrasında önemini yitirdiğini ifade etmektedir. Cohen, bu 
değişime rağmen, BM koridorlarındaki diplomatların, Somali’de yaşayanlara gözlerini 
kapayamayacaklarını ileri sürüyor (Cohen, 1994, 51). Ancak Ernst Haas’ın belirttiği gibi, insani 
müdahalede yerel düzeydeki etkiler hesap edilmeli ve egemenlik konusundaki endişeler 
giderilmelidir (Haas, 1994, 216).  
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BM barışı koruma ve güçlendirme misyonlarının Bosna-Hersek ve 
Somali’de yaşadıkları tecrübe sonrasında, 1998 yılında örgüt gündemine 
girmeye başlayan Kosova sorunu ile, farklı türde bir tecrübe örneği yaşanmıştır. 
Kosova bölgesinin sahip olduğu nitelik ile sorunun çözüm sürecinde NATO ve 
BM iş birliği, söz konusu tecrübenin özgünlüğünü ortaya koymaktadır. NATO, 
tarihinde ilk defa, egemen bir devletin iç işi olan bir sorun karşısında, trajik 
insan hakları ihlali çerçevesinde geliştirdiği ‘meşruiyet’ kavramına dayanarak, 
diplomatik çözüm çabalarının bir sonuç vermemesi ve insan hakları ihlallerinin 
tırmandırılması üzerine, 24 Mart 1999 tarihinde Sırbistan’a yönelik hava saldırı 
kampanyasını başlatmıştır. Sırbistan’ın Ahtisaari-Chernomyrdin Anlaşmasını 
kabul ettiği 10 Haziran 1999 tarihine kadar bombardıman sürdürülmüştür. 
Güvenlik Konseyi’nin 12 Haziran 1999 tarihli 1244 sayılı kararı, Kosova 
sorununun çözümüne yönelik bir yol haritası ortaya koymuştur. 1244 sayılı 
karar, Kosova İçin Geçici Yönetim yaratılmasına zemin sağlarken; AsTeknik 
Anlaşmada Yugoslav kuvvetlerinin bölgeden çekilmesini düzenlemiştir. NATO, 
bölgede tarafları birbirlerinden ayrı tutmak, silahsızlandırmak, düşmanlıkları 
önlemek, ad hoc idari birimin başarılı olmasını sağlamak için Kosova Kuvvetini 
(KFOR) oluşturmuştur. BM de, insani meselelerde sorumluluk üstlenen ve sivil 
yönetimin oluşturulması için BM Kosova Misyonunu (UNMIK) kurmuştur. 
Kosova bölgesinde, NATO askerleri ile birlikte Rusya Federasyonu’na da bir 
sektör verilerek, ABD’nin tersine sorunu küresel boyutta gören bu ülkenin, 
çözüm sürecinde yer alması sağlanmıştır. KFOR ve UNMIK’in tam bir uyum 
içinde çalışmasının yanında, Kosovalı etnik Arnavutlardan barışı koruma ve 
güçlendirme misyonuna karşı büyük ölçekli tepkilerin olmaması, tam tersine 
birçok noktada destek görmeleri, eleştirilere karşın bugüne kadar sağlanan 
başarıda önemli rol oynamıştır. KFOR, bünyesindeki 40.000 civarındaki tam 
donanımlı ve iyi eğitimli askerin varlığı, UNMIK’in bölgedeki çalışmalarını 
kolaylaştıran en önemli unsur olmuştur. KFOR ve UNMIK, zaman zaman, her 
iki tarafa da (Arnavut ve Sırp) yönelik olarak anti-terörist harekâtlar 
düzenlemişlerdir. Özellikle gizli silah depolarının bulunması amacıyla çok 
sayıda ortak askerȋ harekât düzenlenmiştir. Bir yönüyle, NATO/KFOR bölgede 
güçlü bir varlık oluşturmasa, taraflar arasında düşmanlıkların yeniden 
başlamamasını sağlamak, halklar arasında çok küçük olaylardan gelişen büyük 
çaplı kitle gösterilerini denetlemek, silahsızlanmayı temin etmek olanaklı 
değildir. Çünkü UNMIK daha başlangıçtan itibaren, misyonunu yerine 
getirmekte mali yetersizlikten ve personel eksikliğinden sıkıntı çekmektedir 
(Ziring-Riggs-Plano, 2005: 251-252).  

 Dönemin Yugoslavya Devlet Başkanı Slobodan Milosevic’in diplomatik 
müzakereler sürecinde, en çok karşı çıktığı nokta, bir uluslararası barış 
kuvvetinin Kosova’ya konuşlanmasıydı. Milosevic, bu yöndeki bir kabulü 
ülkesinin egemenlik hakkının ihlali ve Kosova’nın bağımsızlık sürecinin 
basamak taşı olarak görmüştü. Güvenlik Konseyi’nin 1244 sayılı kararı, Kosova 
sorununun ‘Yugoslavya’nın toprak bütünlüğü içinde çözülmesi’ni öngörmesine 
karşın, KFOR ve UNMIK’in Kosova’daki varlığı, eyaleti fiili olarak Sırbistan 
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egemenliğinin dışına taşımıştı. Bu süreçte, UÇK’nın da silahsızlandırılarak 
“Özel Polis Kuvveti”ne dönüştürülmesi, bağımsız Kosova yolunda atılan 
adımlar olarak değerlendirilmiştir. Avrupa Kıtası’nda yeni bir siyasal entitenin 
oluşumunu başlatmakta KFOR ve UNMIK (şu ana kadar) kısmi başarı 
sağlamışlardır. 2007 yılı içerisinde hazırlanan ve Kosova’ya uluslararası 
denetim altında bağımsızlık öngören Martti Ahtisaari tasarısı, Güvenlik 
Konseyinde Rusya ve Çin engelini aştığı takdirde gerçekleşme şansı 
bulabilecektir. 1997 yılından itibaren büyük oranda ABD’nin yönlendirdiği bir 
süreç ile bağımsız Kosova’nın uluslararası politikada yer alması 
gerçekleşebilecektir. ABD, Kosova sorunu süresince sergilediği kararlılıkla, 
Güneydoğu Avrupa’da kendi himayesinde yeni bir devletin doğumunu 
sağlarken, benzer sorunlar yaşayan Rusya62 ve Çin’e karşı gözdağı vermekte; 
benzer sorunlar yaşayan halklar yanında itibarını arttırmaktadır. ABD bu yönde 
bir stratejiyi uygularken, tamamen BM zemininden kopmamaya çalışmaktadır. 
ABD, Sırbistan gibi egemen bir devletin bombalanmasını ‘yasal değil, meşru’ 
kavramıyla aşmaya çalışırken, aynı zamanda uluslararası politikada yeni bir 
tartışmayı başlatmaktadır. Sırbistan’ın Ahtisaari-Chernomyrdin Anlaşmasını 
kabul etmesi ile BM’nin devreye girmesi eşzamanlıdır. ABD, KFOR ile NATO 
için yeni bir süreci başlatırken; UNMIK ile de BM’yi devrede tutmuştur. Bu 
tarz bir davranış, küresel bir aktörün kendisini meşruiyet çizgisinde tutma 
görüntüsü verme çabası olarak da görülebilir (Tharoor, September/October 
2003: 67-70).  

 ABD, Kosova sorunu süresince BM ve NATO çerçevesinde geliştirdiği 
eylemlerle, 21. yüzyılda söz konusu örgütlere, yaratılan ‘emsal girişimler’ 
ekseninde, yeni manevra alanı kazandırmıştır. Bir diğer yönüyle ABD, 
Balkanların en stratejik bölgelerinden birisinde kendi himayesinde bir devletin 
oluşumunun kapısını aralamıştır. Müdahale öncesi, Kosova bölgesi yaşadığı iç 
savaş ortamının dışında, Balkanların kara deliği gibidir. Bölgedeki karmaşa her 
türlü suç örgütünün bölgede konuşlanmasına olanak tanımaktaydı. Bölgede 
çatışma ve kargaşanın sona ermesi, gelecekte bölgenin Orta Doğu ve Asya 
bağlantılı enerji arzının güvenli bir şekilde Batı dünyasına aktarılmasında, 
tarihsel geçiş bölgesi olma rolü çerçevesinde, çok önemli bir rol oynamasını 
sağlayacaktır (Fisher, 2002: 75-80, 88-89). ABD veya Batı denetimi dışında ve 
istikrarsız bir Balkanların bu tür bir rolü oynaması oldukça zordur. ABD, 
Kosova sorunu karşısında sergilediği kararlılık ile bölgedeki konumunu 
güçlendirirken, bölgenin Sırbistan denetimi dışına çıkarılması, çatışmaların 
durdurulması ve istikrarın sağlanmasında NATO’nun varlığının ne kadar önemli 
olduğu bir kez daha ortaya konmuştur.  

                                                 
62 Boşnak lider Aliya İzzetbegoviç’in hatıratında verdiği şu bilgi Rusya’nın endişelerini ortaya 

koymaktadır: ‘Duygusal olarak Rusya Sırpların tarafındaydı; ama Bosna-Hersek’in bütünlüğü 
meselesinde ilkeli davrandı. Rusya içindeki duruma işaret ederek Rus Dışişleri Bakanı Andrei 
Koziriev, “Bunun için iç nedenlerimiz var” dedi’ (Begoviç, 2003, 312).  
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Biraz daha ayrıntılı olarak ele aldığımız söz konusu bu bölgelerin dışında, 
BM barışı koruma ve güçlendirme misyonları, 1990’ların başından itibaren 
Mozambik’ten Haiti’ye kadar uzanan birçok sorunlu coğrafyada görev almıştır. 
Yugoslavya’nın dağılması süreci bir yana bırakılırsa, 1990’lı yıllardaki BM 
misyonları egemen devletlerarasındaki çatışmalardan daha çok iç/etnik 
çatışmalar üzerine yoğunlaşmıştır. Özellikle Afrika’da yaşanan etnik 
çatışmalarda sömürge dönemi politikalarının yadsınamaz bir rolü vardır (Ziring-
Riggs-Plano, 2005: 245; Carment-James, 1998: 61-62, 65-66). Soğuk Savaş 
sonrası dönemde özgün karakter taşımaları nedeniyle Afrika’dan iki örnek 
misyon ele alınacaktır.  

22 Haziran 1993’te Uganda ve Rwanda’ya BM Gözlemci Misyonu 
(UNOMUR) ve 5 Ekim 1993’te Rwanda’da BM Yardım Misyonu (UNAMIR) 
oluşturuldu (UNAMUR’u kuran 846 sayılı karar ile UNAMIR’i kuran 872 
sayılı karar için Bkz.: http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/ 
N93/366/31/IMG/N9336631.pdf?OpenElement/http://daccessdds.un.org/doc
/UNDOC/GEN/N93/540/63/PDF/N9354063.pdf?OpenElement). Misyonların 
görevi, Uganda-Rwanda sınırını gözlemek ve Uganda’nın Rwanda’ya silah 
sevkıyatında bulunmadığını doğrulamaktır. Üç Afrika devleti de misyona 
gözlemci vermiştir. 6 Nisan 1994’te Rwanda ve Burundi Başkanlarının 
öldürülmesinden sonra, Rwanda’daki Hutu çoğunluğunun militanları, 
azınlıktaki Tutsilere, ılımlı Hutu politikacılarına, UNAMIR mevzilerine yönelik 
saldırılar başlattılar. 10 Belçikalı askerin öldürülmesi üzerine başta Belçika 
olmak üzere UNAMIR’deki birliklerini geri çekmeleri üzerine, Güvenlik 
Konseyi UNAMIR’i bir savaşım birimi olarak yetkilendirdi. Bunun üzerine 
Genel Sekreter, üye devletlerden 5500 kişilik bir askuvvet isteğinde bulundu. 
Ancak, diğer BM üyeleriyle birlikte, özellikle Belçika ve diğer sömürgeci Batılı 
devletler, geçmişteki politikalarının söz konusu çatışmaların çıkmasında büyük 
rolü olmasına karşın, asker göndermekte isteksiz davranmışlardır. Hutu 
katliamları çok büyük boyutlara ulaşmasına rağmen, yeterli asker desteği 
alamayan UNAMIR misyonu tam anlamıyla başarısız olmuştur. 1996 yılında bir 
uzlaşma hükûmetinin kurulmasından sonra, UNAMIR’in misyonu sona ermiştir 
(Ziring-Riggs-Plano, 2005, 246).  

Afrika, Batı Avrupa ülkelerinin 1960’lara kadar sömürge yönetimleri altında 
bulunan bir bölgedir. ABD’nin bu bölgede sömürge faaliyetleri olmamıştır. 
Başta Belçika ve Fransa olmak üzere diğer Batılı ülkeler de Rwanda’daki 
katliamlar karşısında sessiz kalmayı tercih etmişlerdir. Bu dönemde ABD, 
Somali’de BM çerçevesinde merkezî bir yönetim oluşturma çabasındadır ve 
büyük sorunlar yaşamaktadır. ABD, bir BM konuşlandırması için 
yetkilendirmeyi reddetmiş; sadece Temmuz 1994’teki insani kurtarma önlemine 
katılmıştır. Amerikan yönetiminde, zayıf merkezî yönetimlerin olduğu ve iç 
savaş yaşayan yerlere girmeme yönünde bir eğilim oluşmaya başlamıştır. 
Avrupalıların sorumsuzluğu ile ABD’nin söz konusu eğilimi, UNAMIR’in 
gerekli aspersonel desteği alamaması sonucu, Rwanda’da 800000’in üzerinde 



 

 

688 

insan ölmüştür (Feil, 1999: 238-245: Hill and Malik, 1996: 197). Bu noktada 
işaret edilmesi gereken bir husus şudur: geleneksel barış koruma kuvveti, 
Rwanda benzeri iç savaş yaşayan ülkelerde etkili olamamaktadır. Örneğin 
Rwanda’da çatışmaları başlatan siyasi suikastların işlenmesinden hemen sonra, 
yeterli sayıda ve teçhizata sahip bir asbirliğin gelişmelere müdahale etmesi, yüz 
binlerce insanın ölümünü engelleyebilirdi. Bu bağlamda, önceki örneklerde de 
görüldüğü üzere, insani müdahale alanında BM-NATO iş birliğinin 
geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır (Lepgold, 1998: 84).  

Eritre-Etiyopya arasındaki çatışmalar da BM misyonlarının görev aldığı 
önemli bölgelerden birisidir. Eritre’nin 1993 yılında bağımsız olmasından sonra, 
sınır sorunları yüzünden Etiyopya ile barışçıl ilişkiler kurması mümkün 
olmamıştır. Mayıs 1999’da yeniden çatışmaların başlaması üzerine Genel 
Sekreter Annan, daha büyük bir çatışmanın çıkmasını önlemek için iki ülke ile 
temas kurmuştur. Annan, Afrika Birliği Örgütü (OAU) ile birlikte sorunu ele 
almak üzere özel delegesini bölgeye göndermiştir. OAU, Temmuz 1999 
zirvesinde, Eritre ve Etiyopya’nın kuvvetlerini yeniden konuşlandırmak üzere 
bir çerçeve anlaşması imzalamaları çağrısında bulunmuştur. Bir tarafsız 
komisyon kurulmuştur. Güvenlik Konseyi’nin özel misyonu Mayıs 2000’de 
Afrika başkentlerini ziyaret etmiş ve çatışmaya sürekli bir çözüm bulmak 
amacıyla müzakerelere girişmiştir. Söz konusu çabalara karşın çatışmalar 
durmamıştır. Güvenlik Konseyi, Doğu Afrika’da barışın bozulması konusunda 
çok hassas davranmıştır. Uluslararası toplumun girişimleriyle Haziran 2000’de 
bir barış anlaşması imzalanmıştır. Derhâl düşmanlıklara son verilerek barış 
anlaşmasını güvence altına almak isteyen Güvenlik Konseyi, 31 Haziran 
2000’de Etiyopya ve Eritre’de BM Misyonunu (UNMEE) kurmuştur. Güvenlik 
Konseyi’nin 30 Ocak 2007 tarihinde almış olduğu 1741 sayılı karar 
çerçevesinde UNMEE’nin görevi sürmektedir (1741 sayılı karar için Bkz.: 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N07/224/88/PDF/N0722488.pdf
? OpenElement; Ziring-Riggs, Plano, 2005: 250-251).  

11 Eylül 2001 Sonrası BM Barışı Koruma ve Güçlendirme 
Misyonlarının Değişen Niteliği 

ABD’nin stratejik ve sembolik önem taşıyan iki noktasına (Dünya Ticaret 
Merkezî ve Pentagon) 11 Eylül 2001 tarihinde düzenlenen terörist saldırı dünya 
siyasal sisteminde köklü değişimlerin kapısını aralamıştır. ‘Terör’ ulaştığı boyut 
ve ortaya koyduğu ya da koyabileceği eylemler itibarıyla uluslararası 
politikanın tüm aktörlerinin (devletler, BM, NATO, AB vb örgütler) öncelikli 
gündem maddesi hâline getirilmiştir.  

BM Güvenlik Konseyi 12 Eylül 2001 tarihinde toplanmış, 1368 sayılı kararı 
almıştır. Güvenlik Konseyi, 1368 sayılı kararla, BM Antlaşmasının amaç ve 
ilkelerini yeniden dile getirmiş; terörist eylemlerin uluslararası barış ve 
güvenliğe yönelttikleri tehditle, bütün araçlarla mücadele etmekteki kararlılığı 
ortaya koymuştur. Antlaşma ile uyumlu bireysel ve kolektif meşru savunma 
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hakkının varlığı kabul edilmiştir. Güvenlik Konseyi, bütün devletleri, bu terörist 
saldırıları işleyenleri, organize edenleri, destekleyenleri acil olarak adalete 
teslim etmekte iş birliği yapmaya çağırmıştır. Aynı zamanda, bu eylemleri 
destekleyenlerin, organize edenlerin ve işleyenlere yardım edenlerin sorumlu 
olacakları vurgulanmıştır. 1368 sayılı kararla, BM Antlaşması’ndaki 
sorumluluklarıyla uyumlu şekilde, terörizmin bütün şekilleriyle savaşmak ve bu 
tür saldırıları karşılamak için gerekli bütün adımları atmak gereği ifade 
edilmiştir (1368 sayılı karar için Bkz.: http://daccessdds.un. org/doc/UNDOC 
/GEN/N01/533/82/PDF/N0153382. pdf?OpenElement).  

BM Güvenlik Konseyi’nin 12 Kasım 2001 tarihli 1377 sayılı kararıyla, 21. 
yüzyılda uluslararası barış ve güvenliğe yönelik en ciddi tehditlerden birisinin 
terörist eylemler olduğunu ilan etmiştir. Karara göre uluslararası terörist 
eylemler, bütün devletlere ve bütün insanlığa bir tehdittir. Bu eylemler, BM 
Antlaşması amaç ve ilkelerine karşıt olduğu gibi söz konusu eylemleri finanse 
edenler, planlayanlar, hazırlığını yapanlar da aynı karşıtlık içindedirler. 
Uluslararası terörizm belası ile savaşmak için, BM Antlaşması ve uluslararası 
hukukla uyumlu bir şekilde BM üyelerinin aktif katılımı ve dayanışmasını da 
içeren sürekli ve kapsamlı bir yaklaşım gereklidir. Buna yönelik olarak, 1373 
sayılı Güvenlik Konseyi kararının tamamlanması için gereken adımlar bir an 
önce atılmalıdır. Yani sorumlu devletler, terörizmi desteklemekten, teröristlere 
güvenli bölgeler vermekten, mali ve diğer tüm şekillerdeki yardımlarından 
vazgeçmelidirler (1377 sayılı karar için Bkz.: http://daccessdds. un. org/doc/ 
UNDOC/GEN/N01/633/01/PDF/N0163301.pdf?OpenElement/ 1373 sayılı 
karar için Bkz.: http://daccessdds. un. org/doc/UNDOC/GEN/ N01/557/43/ 
PDF/N0155743.pdf?OpenElement).  

11 Eylül 2001 tarihli uluslararası terörist eylemin arkasında olduğu belirtilen 
El-Kaide terör örgütünün merkezinin Afganistan olarak ilan edilmesi, bu ülkeyi, 
Güvenlik Konseyinin 28 Eylül 2001 tarihli 1373 sayılı kararında, çok detaylı bir 
şekilde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi sorunu ile karşı karşıya 
bırakmıştır. Afganistan’daki Taliban yönetiminin, bu ülkede olduğu ileri sürülen 
Usame Bin Laden ve takipçilerini iade etmediği ve 1373 sayılı karardaki 
yükümlülüklerini yerine getirmediği teziyle hareket eden ABD liderliğindeki 
koalisyon kuvvetleri, Ekim 2001’de Afganistan’a saldırmışlardır. Kısa sürede 
Afganistan’da Taliban rejimi devrilmiş, yerine Hamit Karzai liderliğinde Geçici 
Bir Afgan Hükûmeti kurulmuştur. ABD, İngiliz, Kanada ve Avustralya özel 
kuvvetlerinden oluşan birliklerle düzenlenen hareketlerle El Kaide ve Taliban 
destekçilerinin yok edilmesi; Karzai Hükûmeti ile de ülkeyi normalleştirme ve 
merkezî bir yönetim tesis etmek amaçlanmıştır. ABD, müttefikleri ile bir askerî 
harekâtı başlatmasına karşın, Taliban yönetiminin devrilmesinden hemen sonra, 
20 Aralık 2001 tarihli 1386 sayılı Güvenlik Konseyi kararı ile Uluslararası 
Güvenlik Yardım Kuvveti’nin (ISAF) kurulmasını sağlamış, diğer ülkeler bu 
kuvvete katkı yapmaya çağrılmıştır. Ancak ISAF, Güvenlik Konseyi 
yetkilendirilmesi ile kurulmasına karşın, BM tarafından kontrol edilmemektedir 
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(1386 sayılı karar için Bkz.: http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC /GEN/ 
N01/708/55/PDF/N0170855.pdf? OpenElement).  

Güvenlik Konseyi, 28 Mart 2002 tarihli ve 1401 sayılı kararı ile 
Afganistan’a BM yardım Misyonunu (UNAMA) yetkilendirmiştir (1401 sayılı 
karar için Bkz.: http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/ GEN/N02/309/14/ 
PDF/N0230914.pdf?OpenElement).  

UNAMA’nın görevi, Karzai Hükûmeti’nin Afgan halkına olan 
sorumluluklarını yerine getirmesinin zemini hazırlamak ve Afganistan’daki 
bütün BM faaliyetlerinin bütünleştirilmesini sağlamaktır. UNAMA, geçiş 
döneminin sağlıklı bir şekilde atlatılabilmesi, iyi yönetim, hukuk, düzen ve 
güvenliğin Afganistan’da kalıcı bir şekilde yerleşmesini temin için çaba 
göstermektedir. UNAMA personeli bunu sağlamak amacıyla ülkenin en riskli 
bölgelerinde görev yapmaktadır. Çünkü Afganistan’ın sınır ve yüksek 
bölgelerindeki El Kaide ve Taliban’ın varlığı ve yerel savaş liderlerinin 
Karzai’nin merkezî otoritesini kabul etmemeleri, alt-yapı yoksunu bu ülkede 
merkezî yönetimin oluşturulmasını büyük oranda zorlaştırmaktadır. Güvenlik 
Konseyi, başlangıç olarak, 1444 sayılı kararla ISAF’ın görev süresini Aralık 
2003e kadar uzatmıştır. 10 Ağustos 2003’te ISAF’ın sorumluluğu NATO’ya 
geçmiştir. NATO, tarihinde ilk defa, Avrupa sınırlarının ötesinde bir askerî 
harekâtın sorumluluğunu üstlenmiştir. NATO, ISAF aracılığıyla Afganistan’ın 
barışçıl bir devlete dönüştürülmesini üstlenmiştir. ISAF ve UNAMA iş birliği, 
bugüne kadar BM ve NATO arasında kurulan en geniş çaplı ve farklı nitelikte 
bir iş birliğidir (Ziring-Riggs-Plano, 2005: 253-254). Uluslararası topluma, BM 
ve NATO’nun Afganistan eylemi, ‘zayıf veya başarısız’ bir devletin, istikrarlı 
ve barışsever bir devlete dönüştürülmesini amaçlayan bir girişim olarak 
sunulmaktadır. Güvenlik Konseyi, 23 Mart 2007 tarihli 1746 sayılı kararla 
UNAMA’nın görev süresini 23 Mart 2008’e kadar uzatmıştır. 1746 sayılı 
kararla UNAMA’nın uzun süreli misyonu, çok geniş bir çerçevede 
tanımlanmaktadır (1746 sayılı karar için Bkz.: http://daccessdds. un. 
org/doc/UNDOC/GEN/N07/280/47/PDF/N0728047. pdf?OpenElement).  

Bu bir yönüyle, tarihte güçlü merkezî bir yönetimin olmadığı Afganistan’da 
merkezî bir yönetim kurmayı; diğer yönüyle de İngiltere’nin en güçlü olduğu 
dönemde dahi kontrolü altına alamadığı en stratejik geçiş yollarını topraklarında 
barındıran Afganistan’ı kontrol altına almayı içermektedir.63 Afganistan, İran ile 
sınır komşusu olmanın ötesinde, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile de çok 
yakın temas kurma olanağına sahiptir. Bunun dışında Afganistan, 21. yüzyılda 
önemli nüfus ve güç merkezine dönüşmesi beklenen Çin ve Hindistan’a çok 
yakın bir bölgedir. Bu noktada, çok yönlü bir stratejinin araçları gibi 
gözüken/algılanan ISAF ve UNAMA’nın başarılı olamaması, başta ABD olmak 
üzere Batı dünyasının ve uluslararası örgütlerin çok büyük bir prestij kaybı 

                                                 
63 Afganistan’a ilk askerî harekâta katılan üç devletin (ABD, Avustralya ve Kanada) eski İngiliz 

sömürgeleri olduğu unutulmamalıdır.  
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yaşamasına neden olacaktır. Başta Çin, Rusya ve Hindistan’ın, kendi güvenlik 
alanlarında ABD liderliğindeki koalisyonun yürüttüğü eylemleri çoğunlukla 
seslerini yükseltmeden ancak çok dikkatle izlediklerine kuşku yoktur.  

BM, İkinci Dünya Savaşı sonrası ‘sömürgelerin bağımsızlaşması’ sürecinin 
son örneklerinden birisi olan ‘Doğu Timor’un, 21. yüzyılın başında bağımsız ve 
egemen bir devlet olmasına tanık olmuş ve katkı yapmıştır. 1974 yılında 
Portekiz’den bağımsızlığını kazanan Doğu Timor halkının bağımsız olmak 
isteyenler ile Endonezya’ya katılmak isteyenler arasında ikiye bölünmesi ile iç 
savaş çıkmıştır. Endonezya, Portekiz’in bıraktığı güç boşluğunu doldurmuş, 
bölgede hâkimiyet tesis etmiş ve Doğu Timor’u 27. eyaleti olarak ilan etmiştir. 
Ancak BM, Endonezya’nın bu girişimini geri çekmesini istemiştir. Endonezya, 
üzerine gelen baskılar üzerine, özel bir statüde bölgeyi kendi kontrolünde 
tutmak istemiştir. Güvenlik Konseyi, süreci izlemek üzere 11 Haziran 1999 
tarihinde aldığı 1246 sayılı kararla, Doğu Timor İçin BM Misyonunu 
yetkilendirmiştir (1246 sayılı karar için Bkz.: http://daccessdds.un. 
org/doc/UNDOC/GEN/N99/174/13/PDF/N9917413.pdf?OpenElement). 
Ağustos 1999’da yapılan referandumda, Doğu Timorluların % 78.5’i otonomiyi 
reddetmiş ve bağımsızlık yönünde oy kullanmıştır. Endonezya özel 
kuvvetlerinin ve Timorlu muhaliflerin şiddete başvurması üzerine BM Genel 
Sekreteri ve Güvenlik Konseyi, düzeni yeniden kurmak için diplomatik 
temaslara ağırlık vermişlerdir. Güvenlik Konseyinin 15 Eylül 1999 tarihinde 
aldığı 1264 sayılı kararla Avustralya’nın liderliğinde Doğu Timor’da 
Uluslararası Kuvveti (INTERFET) yetkilendirmiştir (1264 sayılı karar için 
Bkz.: http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/264/81/PDF/N99264 
81.pdf?OpenElement). INTERFET’in görevi, Doğu Timor’da barış ve 
güvenliği kurmak, insani görevlerini gerçekleştirmede UNAMET’i 
desteklemektir. Bu arada, Endonezya ve Portekiz arasında yapılan bir anlaşma 
ile her iki ülke Doğu Timor üzerindeki yetkilerini BM’ye devretmişlerdir. 
Güvenlik Konseyi, Genel Sekreter’in hazırlamış olduğu rapor üzerine, 25 Ekim 
1999 tarihinde almış olduğu 1272 sayılı kararla Doğu Timor’da BM Geçici 
Yönetimi (UNTAET) kurulması çağrısında bulunmuştur (1272 sayılı karar için 
Bkz.:http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/312/77/PDF/N993127
7.pdf?OpenElement).  

UNTAET, siyasal, sivil ve sosyal sorumluluklar yerel Doğu Timor halkına 
devredilinceye kadar bölgenin tam yönetiminden sorumlu bütünleşmiş ve çok 
boyutlu bir barış koruma harekâtıdır. 2000 Şubatında da INTERFET’in askerî 
harekâtları UNTAET’e bağlanmıştır. 30 Ağustos 2001’de seçmenlerin % 91’nin 
katılımıyla yeni bir anayasa hazırlamak üzere 88 üyeli bir Kurucu Meclis 
seçilmiştir. Doğu Timor’u egemen bir devlet olarak bağımsızlığa hazırlamak 
üzere geçici hükûmetler oluşturulmuştur. Ülkenin ilk anayasası, Mart 2002’de 
yürürlüğe girmiştir. Parlamentosunun resmen açıldığı tarih olan 20 Mayıs 
2002’de Doğu Timor bağımsız bir devlet olmuştur. Güvenlik Konseyi 17 Mayıs 
2002 tarihinde 1410 sayılı kararıyla Doğu Timor’da BM Destek Misyonunu 
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(UNMISET) yetkilendirmiştir. Başlangıçta 12 aylık bir süre ile kurulan 
UNMISET ile ülkede barış ve istikrar ortamının kurulmasına yardımcı olmak 
amaçlanmıştır. UNMISET, Genel Sekreter’in özel temsilcisi tarafından 
yönetilmekte, sivil polis, çarpışmaya hazır asker, uluslararası sivil görevli, Sivil 
Destek Grubu için uzmanlar, yerel görevliler ve BM gönüllerini içeren 8000’in 
üzerindeki bir personelden oluşmaktadır (Ziring-Riggs-Plano, 2005: 254-256).  

Güvenlik Konseyi 25 Nisan 2005 tarihinde aldığı 1599 sayılı kararla Doğu 
Timor’da (resmi adı Timor Leste) siyasi bir misyon kurmuştur. Timor Leste’de 
BM Bürosu (UNOTIL), kısaca, etkili ve demokratik bir sivil yönetimin 
oluşması için hükûmetlere yardımcı olmak amacını taşımaktadır (1599 sayılı 
karar için Bkz.: http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/ GEN/N05/ 326/31/ 
PDF/N0532631. pdf? OpenElement). Güvenlik Konseyi’nin 22 Şubat 2007 
tarihinde aldığı 1745 sayılı kararda belirtildiği üzere, Timor Leste’de BM 
Bütünleşmiş Misyonu (UNMIT), ülkenin karşılaştığı siyasal, ekonomik, 
toplumsal ve dış dünya ile ilişkilerle ilgili sorunlarını aşmaya yardımcı olmaya 
çalışmaktadır (1745 sayılı karar için Bkz.: http://daccessdds.un. org/doc/ 
UNDOC/GEN/N07/247/37/PDF/N0724737.pdf?OpenElement).  

Soğuk Savaş Sonrası BM Barış Koruma ve Güçlendirme Misyonlarına 
Türkiye’nin Katılımı 

San Francisco Konferansında Kanada’nın teklifinin desteklenmesi sonucu 
kabul edilen ‘orta büyüklükte güç’ kategorisi, Güvenlik Konseyi’ne seçilebilme 
yeterliliğine sahip olmayı ifade ettiği gibi uluslararası barış ve güvenliğe büyük 
devletlerin yanında en çok katkı yapabilecek devletleri de içermektedir. 
ABD’nin İkinci Dünya Savaşı’na katılımı ve bu süreçte BM’nin 
yapılandırılması, dünya sisteminde bozulan güç dengelerini yeniden 
tanımlayarak kurmak anlamına gelmektedir. BM’nin üzerinde temellendiği 
‘uluslararası barış ve güvenlik’ kavramı, yeni statükoyu ifade etmektedir. 
Statükonun bozulmasından en çok orta büyüklükteki devletlerin zarar göreceği 
varsayıldığından, yeni uluslararası politika ortamında, söz konusu ölçekteki 
devletlerin olumlu yöndeki katkısı sisteme aktarılmak istenmiştir. Gerçekten de 
küresel ve bölgesel düzeyde barış ve istikrarın bozulmasının olumsuz etkilerini 
(büyük devletlere nazaran) orta büyüklükteki devletler çok daha yakından 
yaşamaktadırlar (Neack, 1995:183).  

Soğuk Savaş dönemi boyunca Türkiye, sömürge dönemi kalıntısı sorunlar 
karşısında oluşturulan BM barışı koruma ve güçlendirme misyonlarında bir rol 
almamıştır. Çünkü Türk dış politikasını oluşturan seçkinler, BM ve NATO’nun 
sağlamasını bekledikleri kolektif güvenliği, Sovyet komünist yayılma tehdidini 
karşılama çerçevesinde tanımlamışlardı. Komünist yayılma tehdidinin 
karşılanması, statükonun korunması, dolayısıyla uluslararası barış ve güvenliğin 
sağlanması anlamına geliyordu. Türk dış politikasında hâkim olan anlayış, 
Güvenlik Konseyi’nin Güney Kore’ye yardım çağrısına 4.500 kişilik bir tugayla 
katılma ve 1952’de NATO üyeliği ile giderilmiştir. Soğuk Savaş sonrası, sıkı 
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veya gevşek iki kutuplu dünya sisteminin sağladığı nispi istikrar ve denetim 
olanaklarının ortadan kalkması, oldukça dinamik bir uluslararası politika 
ortamının gelişmesine yol açmıştır. İdeolojik yönelimli dış politikaların yerini, 
tarihsel temelli ve dönemsel gelişmelerin tetiklediği dış politika tercihleri 
almıştır. Bu başlık altında, Türkiye’nin Soğuk Savaş sonrası BM’nin kolektif 
güvenliği sağlama aracı olarak devreye soktuğu, barış koruma ve güçlendirme 
misyonları karşısındaki yaklaşımı, örnek olaylar çerçevesinde çözümlenmeye 
çalışılacaktır.  

Soğuk Savaş sonrasının ilk büyük krizinin 2 Ağustos 1990’da Orta Doğu’da 
patlak vermesi, bir önceki dönemdeki Türk dış politikasının temel 
parametrelerinin gözden geçirilmesi ve köklü bir revizyonuna zorlamıştır. 
Soğuk Savaş döneminde Arap dünyasının sorunlarına karşı mesafeli, dengeli ve 
karışmama yönünde bir dış politika algı ve uygulamasına sahip Türkiye’deki 
askeri-sivil bürokrasi, birden ortaya çıkan bu krize hazırlıksız yakalanmıştır. 
ABD liderliğindeki Batı dünyasının Birinci Körfez Krizi’ne verdiği tepki ve 
ortaya konan ‘yeni dünya düzeni ve ilkeleri’ söyleminin, Soğuk Savaş sonrası 
dünya siyasal sisteminin yeniden tasarımının bir parçası olduğu görülebilir ve 
daha aktif bir dış politika çizgisi oluşturulabilirdi. 25 Haziran 1950 Kuzey Kore 
saldırısı karşısında Güvenlik Konseyinde olmayan uyum, 2 Ağustos 1990 
tarihinde vardı. Sovyetler, Çin, Fransa gibi Güvenlik Konseyi’nin daimî üyeleri, 
yeni dünya düzeninde ABD’nin izleyeceği dış politika çizgisine karşı derin 
endişe duymalarına karşın, BM Antlaşması’nın 7. bölüm 42. madde 
çerçevesinde karar almasına engel olmadılar. Fransa Cumhurbaşkanı 
Mitterrand, sorunun diplomasi aracıyla çözümlenmesi için büyük çaba 
göstermesine karşın, 17 Ocak 1991’de başlayan saldırıda Müttefik kuvvetler 
içerisinde yer almıştır.  

Irak krizi karşısında Türkiye, BM Güvenlik Konseyi’nin yaptırım kararlarına 
ilk uyan ülkelerden olmasına karşın, dönemin Cumhurbaşkanı Özal’ın aktif 
diplomasi izlemesi çok fazla eleştirilmiş ve müttefik kuvvetlerine katılma 
yönündeki isteği asbürokrasinin dışında bakanlar kurulundan istifalara neden 
olmuştur. İstifaların nedeni, büyük oranda, 12 Ağustos 1990 tarihinde toplanan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 126. oturumunda Başbakanlık 
tezkeresinin görüşülmüş, yapılan oylamada tezkerenin 151 olumsuz oya 
karşılık, 216 olumlu oyla kabul edilmesiydi. Tezkere, 1982 Anayasasının 92. 
maddesi çerçevesinde, ülkesel çıkarların korunması amacıyla yürütmeye 
askuvvet kullanımına başvurma yetkisini tanıyordu (TBMM Tutanak Dergisi, 
12.8.1990: 478). Yürütmenin şartlı askuvvet kullanımına başvurmasının yolunu 
açan tezkeredeki esnek ifadeler ve Cumhurbaşkanı Özal’ın bu yöndeki 
açıklamaları/girişimleri istifaların ardındaki nedendi. 12 Ekim 1990’da Dışişleri 
Bakanı Ali Bozer, 18 Ekimde Savunma Bakanı Safa Giray ve 3 Aralıkta da 
Genelkurmay Başkanı Necip Torumtay istifa etmişlerdir. Bakanlar Kurulundan, 
askeri-sivil bürokrasiden gelen tepkilere, basının ve kamu oyunun (ancak kamu 
oyu’nu basının yönlendirmesi gözden uzak tutulmamalıdır) büyük orandaki 
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karşıtlığı eklenince, BM şemsiyesi altında ABD liderliğinde Irak’a karşı 
yürütülen askerȋ harekâta Türkiye katılmamıştır. Türkiye’nin dışarıda kalması, 
önemli oranda, Irak gelişmelerinin sonraki aşamalarında devre dışı kalması 
sonucunu doğuracaktır.  

Türkiye, 1991 yılının ikinci yarısından itibaren, dağılma sürecine giren 
Federal Yugoslavya Cumhuriyeti nedeniyle Balkanlar bölgesinde de yeni bir 
istikrarsızlık dalgası ile karşılanacaktır. Türkiye, başlangıçta Yugoslavya’nın 
dağılmasını mikro milliyetçi hareketlerin güçlenmesi olarak gördüğünden, bu 
ülkenin bütünlüğünü koruması yönünde bir eğilim içinde olmuştur. Ancak 1991 
yazında Slovenya ve Hırvatistan’ın bağımsızlıklarını ilan etmeleri ve 
Almanya’nın kararlı tutumu neticesinde AB tarafından da tanınmaları, 
Türkiye’nin bu eğilimini değiştirmesine yol açmıştır. 1992 baharında Bosna-
Hersek’in de bağımsızlığını ilan etmesi bölgedeki çatışma dinamiğini 
arttırmıştır. Mayıs 1992-Ağustos 1995 yılları arasında yaşanan Bosna-Hersek-
Sırbistan savaşı süresince Türkiye, BM Güvenlik Konseyi nezdindeki 
girişimleri ile 713 sayılı Karar çerçevesinde uygulanan silah ambargosunun 
kaldırılmasını ya da Boşnaklara yönelik hafifletilmesi yönünde çaba harcamış 
ancak başarılı olamamıştır. Türkiye’nin de içinde bulunduğu bu yöndeki bir 
tasarı, 29 Haziran 1993 tarihinde toplanan Güvenlik Konseyi tarafından altı 
olumsuz, dokuz çekimser oy ile reddedilmiştir (The Yearbook of UN’s, 1993, 
465). Güvenlik Konseyinin 4 Mart 1994 tarihinde almış olduğu 900 sayılı 
kararla, Balkan ülkelerinin da UNPROFOR içinde asker bulundurabilecekleri 
ifade edilmiştir. Türkiye’nin UNPROFOR’a katılma isteği, 22 Mart 1994’te 
Güvenlik Konseyi tarafından onaylanmıştır. Bunun üzerine, Sırbistan ve 
Karadağ, 25 Mart 1994’te yayımladıkları bir karşıt bildiri ile Türkiye’nin 
Boşnakları destekleyen bir dış politika izlediği gerekçesiyle bölgede asker 
konuşlandırmasına izin verilmemesini istemişlerdir. Türkiye, Güvenlik 
Konseyinin onayı üzerine Ağustos 1994-Aralık 1995 tarihleri arasında 
UNPROFOR’a 1.450 kişilik alay seviyesinde bir askuvvet tahsis etmiştir. 
Dayton Anlaşmasının tamamlanmasından sorumlu olan NATO’nun IFOR ve 
SFOR kuvvetlerine katılım, UNPROFOR’a tahsisli Türk Barış Gücü takviye 
edilerek tugay düzeyine çıkarılması ile sürdürülmüştür. Aralık 2004’ten itibaren 
Türk Barış Gücü, EUFOR bünyesinde görev yapmaktadır. http://www.tsk. mil. 
tr/4_ULUSLARARASI_ILISKILER/4_6_Turkiyenin_Barisi_Destekleme_
Harekâtina_Katkilari/konular/Turk_Silahli_%20Kuvvetlerinin_Barisi_De
stekleme_Harekâtina_Katkilari.htm).  

Türkiye, Soğuk Savaş sonrası, Balkanlar ve Orta Doğu gibi barış ve istikrar 
ortamının bozulmasından doğrudan etkileneceği bölgelerin dışında da BM barışı 
koruma ve güçlendirme misyonlarına dâhil olmuştur. Bu katılımların ilkinin 
yöneldiği alan bir iç savaş yaşayan Somali’dir (Somali gelişmeleri için Bkz.: 
Cohen, 1994, 51-53). BM Genel Sekreteri’nin, 22 Temmuz 1992 tarihinde 
Güvenlik Konseyine Somali gelişmeleri hakkında son derece olumsuz görüşleri 
içeren raporunu sunması ile süreç başlamıştır. Güvenlik Konseyi, 27 Temmuz 
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1992 tarihli toplantısında aldığı 767 sayılı kararla, Somali’deki çatışan gruplarla 
iş birliği yapmadan müdahale kararı almıştır (767 sayılı Karar için Bkz.: 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N92/342/21/IMG/N9234221.pdf
?Open Element). Daha önceki bölümde de işaret ettiğimiz üzere ABD, bu 
girişimle BM şemsiyesi altında zayıf bir devleti etkili bir merkezî yönetime 
kavuşturmayı düşünmüştür. Burada Türkiye açısından önemli nokta, 1 Mayıs 
1993’te UNOSOM II’nin komuta kademesinde yapılan bir değişiklikle General 
Çevik Bir’in komutanlığa getirilmesidir (Cohen, 1994, 74). Türkiye’nin BM’nin 
bu tarz bir girişiminde, bu tarz bir rolü üstlenmesi son derece anlamlıdır. Birinci 
Körfez Krizi ve savaşında BM şemsiyesi altında yürütülen askerȋ harekâta 
katılmayan Türkiye’nin, UNOSOM II gibi çok iddialı bir misyonda komuta 
kademesinde verilen rolü üstlenmesi, ne tür bir stratejik anlam taşıyabilir? ABD 
açısından, Somali gibi Sünni Müslüman bir ülkede, Türkiye gibi Sünni 
Müslümanların çoğunlukta olduğu bir ülkenin katılımı, BM harekâtının 
yürütülmesini kolaylaştırabilirdi. Ancak bu beklenti gerçekleşmemiş ve 
1995’ten itibaren ABD bu misyondan çekilmiştir. ABD’nin misyondan 
çekilmesi, BM girişiminin de etkisizleşmesi sonucunu doğurmuştur. BM Genel 
Sekreterinin Somali’de yaşanan iç gelişmelere dikkat çekmesi ile başlayan 
süreç, ABD liderliğindeki görev gücü UNITAF’ın dağıtılması ve UNOSOM 
II’den çekilmesiyle sona ermesi bir gerçeği de ortaya koymuştur: BM’nin barışı 
koruma ve güçlendirme misyonları, ABD gibi büyük güçlerin desteğini 
çekmesiyle gündemden düşebilmektedir. Bir diğer bakış açısıyla, uluslararası 
toplumun çoğunluğunun veya bütününün katılımı olmaksızın ya da büyük 
güçlerin bu yönde bir iradesi oluşmaksızın, Somali benzeri iç savaş yaşayan 
ülkelerde başarı sağlamanın zorluğu ortaya çıkmıştır. Bu süreçte, orta 
büyüklükteki devletlerin desteği de başarı sağlanmasında çok önemlidir ancak, 
belirleyici değildir.  

11 Eylül 2001 saldırısının düzenleyicisi olduğu ileri sürülen El-Kaide lider 
ve elemanlarının Afganistan’da olduğu iddiası, ABD’nin Ekim 2001’de İngiliz, 
Kanada ve Avustralya ile birlikte bu ülkeye müdahalesine yol açmıştı. Aralık 
2001’de müttefik ülkelerin Taliban rejimini devirmesi ve Karzai liderliğinde bir 
Geçici Afgan Yönetimi’nin yaratılmasından sonra, başarısız Somali girişimi ile 
benzer amacı taşıyan bir proje devreye sokulmuştur. Afganistan’da güçlü ve 
demokratik bir merkezî yönetim oluşturmak. Türkiye, Güvenlik Konseyi, 
kararlarına dayalı olarak kurulan ISAF’a başlangıçta 300 kişilik bölük 
düzeyinde katılmış, Haziran 2002-Şubat 2003 döneminde 1300 kişilik tabur 
düzeyine yükseltilen birliğimiz, komuta görevini de yerine getirmiştir 
(http://www.tsk.mil.tr/4_ULUSLARARASI_ILISKILER/4_6_Turkiyenin 
Barisi_Destekleme_Harekâtina_Katkilari/konular/Turk_Silahli_%20 
Kuvvetlerinin_Barisi_Destekleme_Harekâtina_Katkilari.htm). 19 Kasım 
2003 tarihinde eski TBMM başkanlarından Hikmet Çetin’in NATO Genel 
Sekreteri George Robertson tarafından NATO’nun Afganistan Kıdemli Sivil 
Temsilcisi olarak atanması da Türkiye açısından önemli bir prestij kaynağı 
olmuştur. Türkiye, ISAF tarafından düzenlenen askerî harekâtlara 
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katılmamakta, daha çok eğitim ve imar faaliyetleri noktasında görev 
üstlenmektedir. Türkiye, Taliban gibi ideolojisine bütünüyle karşı olduğu bir 
kesim dahi olsa, Afgan halkı ile karşı karşıya kalmak istememektedir. Atatürk 
döneminden bu yana Türk dış politikasında özel bir yer işgal etmiş olan 
Afganistan’da ISAF bünyesinde bir Türk askerî birliğinin görev yapması, son 
derece önemlidir. 11 Eylül 2001 sonrası gelişmeleri göz önüne alındığında bu 
hususun önemi çok daha iyi anlaşılabilir. Afganistan’a ilk askerȋ harekâtı 
başlatan ülkelerle, daha sonra ISAF’ın değişen katılımcı üye profili göz önüne 
alındığında bu nokta daha çok netlik kazanacaktır.  

Türkiye, 2 Ağustos 1990’da patlak veren Birinci Körfez Krizi’ne karşı, BM 
kararlarına dayalı olarak ABD liderliğinde oluşturulan koalisyon kuvvetlerine 
katılmamıştı. Dönemin Cumhurbaşkanı Özal’ın katılma yönündeki isteği, çok 
yönlü bir karşıt blokla tıkanmıştı. Özal karşıtı bloğun en güçlü argümanı, 
Arapların kendi iç sorunlarına Türkiye müdahil olmamalıydı. Arap dünyası ile 
ilişkiler belirli bir dengede ve ekonomik çerçevede tutulmalıydı. Türkiye, Orta 
Doğu sorunlarının içine çekilmemeliydi. 12 Temmuz 2006’da patlak veren 
Lübnan-İsrail savaşı, bu argümanlara önemli bir darbe vurdu. Türkiye, Güvenlik 
Konseyi’nin 1701 sayılı kararı çerçevesinde yetkileri genişletilen UNIFIL II’ye, 
TBMM’nin 5 Eylül 2006’da aldığı bir kararla katılma kararını almıştır. Dış 
etkiye çok açık ve mezhepler arası dengeye dayalı çok kırılgan bir iç siyasal 
ortama sahip Lübnan’da görev yapacak BM misyonuna katılım, Kasım 2002 
seçimleriyle iktidara gelen Ak Parti hükûmeti’nin Orta Doğu’ya yönelik dış 
politika algısı ile çok yakından ilgilidir. Bu dönem Türk dış politika algısı, 
Türkiye’nin Orta Doğu’daki uyuşmazlıkların çözüm sürecinin dışında 
kalmaması ve aktif bir dış politika izlemesi yönündedir (Altunışık, 2007,       24-
26). ABD ve AB ile ilişkilerini güçlü bir zeminde geliştiren Türkiye, Orta 
Doğu’daki uyuşmazlıkların çözümünde de önemli bir rol oynayabilecektir. Bu 
rol, Batı dünyası açısından da vazgeçilmezdir. Türkiye’nin demokratik ve laik 
siyasal yapısı, söz konusu rolünü daha da güçlendiren araçlardır. Ancak bu 
aşamada Türkiye’nin dikkatli olması gereken nokta, Orta Doğu’da ABD ve AB 
tarafından tanımlanmış bir rolü oynamak değil, realpolitik dengeleri göz önünde 
tutarak etkili ve aktif bir dış politika çizgisi oluşturmaktır.  

SONUÇ 

I. ve II. Dünya Savaşlarının patlak vermesinin çok köklü nedenleri olsa da, 
uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden uyuşmazlıkların çözümünde, geniş 
tabanlı ve etkili bir kolektif güvenlik eyleminin geliştirilememesinin bu sürece 
katkı yaptığında kuşku yoktur. Bu noktayı göz önünde tutan İkinci Dünya 
Savaşının galipleri, MC’nin eksiklerini BM yapılanmasında gidermeye 
çalışmışlardır. Ancak ortak bir BM ordusu oluşturulması projesinin dayanağı 
BM Antlaşmasının 43. maddesi müzakereleri, daha başlangıçta çökmüştür. 
Soğuk Savaş dönemi BM barışı koruma ve güçlendirme misyonlarının arka 
planında ABD ve Batılı ülkelerin desteği olduğu kadar, Soğuk Savaş sonrasında 
da bu görünüm değişmemiştir. 1990 sonrası BM Güvenlik Konseyi’ni bu yönde 
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işleten ve bu tarz misyonların oluşumuna (mali ve askuvvet olarak) katkı veren, 
katkısını çektiği zaman sistemin işlemez hâle geldiği ülke, ABD’dir. Soğuk 
Savaş sonrasında ABD, BM misyonları ve NATO kuvvetleri ile Balkanlar’da, 
Orta Doğu’da ve Asya’nın en stratejik noktalarından Afganistan’da etkili bir 
pozisyondadır. Bir anlamda, söz konusu bölgelere yerleşmiş ve kontrol 
etmektedir. Söz konusu bölgeler ya önemli enerji kaynaklarını barındırmaktadır 
ya da önemli geçiş güzergâhlarını barındırmaktadır.  

ABD, Soğuk Savaş sonrası ilan ettiği ‘büyük tasarım’ çerçevesinde, 
Afganistan ve Irak’ta denediği şekilde, ‘zayıf ve başarısız devletleri’ piyasa 
ekonomisine dayalı demokratik rejimlere dönüştürme çabası içindedir. BM ve 
misyonları bu projenin en güçlü aracı konumundadır. Ancak ABD dış 
politikasının Soğuk Savaş dönemi ve sonrasında demokrasi dışı rejimlerle 
kurduğu yakın ilişkiler, ‘büyük tasarım’ın yöneldiği hedefler açısından, ciddi bir 
şekilde sorgulanmasına yol açmaktadır. Artık ABD, kendi çizgisindeki 
diktatörlüklerin yerini, kendi çizgisinde demokrasilerle değiştirmek 
istemektedir. Türkiye’nin rolü bu noktada önem kazanmaktadır. Güçlü 
demokratik değerlere ve ekonomik güce sahip bir Türkiye kendi jeopolitik ve 
jeo-kültürel önceliklerini/değerlerini de göz önünde tutarak geliştireceği bir dış 
politika yaklaşımı ile gerek BM misyonlarında gerekse bölgesel ve küresel 
düzeyde çok önemli bir rol oynayabilecektir. Aksi takdirde, özellikle 
Afganistan’daki ISAF ve UNIFIL II vb. misyonlar, bir noktadan sonra işgal 
gücü olarak görülmeye başlanacaktır. Bu tarz misyonlarda yer alan Türkiye’nin 
pozisyonu da son derece sorunlu ve sorgulanır olacaktır. Çünkü barışı koruma 
ve güçlendirme misyonlarının yöneldiği alanlar, Batı dünyası ile (ABD dâhil) 
emperyal ilişkiye/geçmişe sahip Üçüncü Dünya ülkeleridir. Söz konusu ülke 
halkları, BM misyonlarına yaklaşımlarında geçmiş tecrübelerini ve ilişkilerinin 
niteliğini sürekli göz önünde tutmaktadırlar. Türkiye, hiçbir zaman bu geçmişin, 
21. yüzyılda farklı kavram ve yöntemlerle yeniden üretilen misyonların/rollerin 
parçası olarak algılanma riski olan askuvvet kullanımı eylemlerinde, BM 
şemsiyesi altında dahi olsa yer almamalı ya da pozisyonunu net bir şekilde 
ortaya koymalıdır. 19. yüzyıl emperyalizminin de, Batı dünyası açısından bir 
‘kutsal misyon’ olarak algılandığı ve sunulduğu unutulmamalıdır.  
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BAĞIMSIZLIĞININ İLK YILLARINDA 
TÜRKİYE VE TÜRK CUMHURİYETLERİ İLİŞKİLERİ 

 ERDOĞAN, Hasan∗-ÇOLAKOĞLU, Selçuk** 
 TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET 

Soğuk Savaş döneminin bitmesi, uluslararası sistem için olduğu kadar 
Türkiye açısından da tarihî bir dönüm noktası olmuştur. Bunun temel nedeni 
Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte bağımsızlığını kazanan 15 ülkeden 
beşinin Türkiye ile ortak kültürel, etnik ve dinî bağlara sahip olmasıdır. 
Dolayısıyla Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve 
Türkmenistan’ın bağımsızlıklarını ilan etmesi Türkiye’de de büyük bir heyecan 
uyandırmıştır. Yeni bağımsız Türk Cumhuriyetleri ekonomik ve stratejik 
potansiyelleriyle birlikte Türk dış politikası için de yeni bir sayfa açıyordu.  

Bu çalışmanın amacı öncelikle 1990’lı yıllar boyunca Türkiye ve Türk 
Cumhuriyetleri arasındaki kurulan siyasi ve ekonomik ilişkilerin boyutunu 
ortaya koymaktır. Daha sonra Türkiye’nin, Türk Cumhuriyetlerine açılma 
konusundaki politikalarının tahlil edilmesi ve bu açılımın boyutlarının tatmin 
edici olup olmadığının bir değerlendirilmesini yapmaktır. 1990’lı yıllarda 
kurulan ilişkilerin sorunlu ve aksayan yanlarının tespiti, günümüzde 
Türkiye’nin bölgeye yönelik politikasında daha sağlıklı stratejilerin belirlenmesi 
açısından da önemli olacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Türk Dış Politikası, Türk Cumhuriyetleri, Kafkasya, 
Orta Asya.  

ABSTRACT 

Turkey’s Relations with Turkic Republics in the Early Period of Their 
Independence 

The end of the Cold War era has become a historical turning point not only 
for international system, but also for Turkey. The collapse of the Soviet Union 
has created 15 newly independent states, and five of them have common 
cultural, ethnic and religious links with Turkey. Therefore, declaring 
independence of Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan and 
Turkmenistan in late 1991 was also emotional development for Turkey. Newly 
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emerging Turkic states, which have great deal of economic and strategic 
potentials, were offering new opportunities for Turkey’s foreign policy.  

The main purpose of this paper is to clarify the early political and economic 
relations during 1990s between Turkey and Turkic republics. Then, it will be 
analyzed whether the Turkey’s policy towards Turkic republics could meet 
early expectations of 1990s. If not, the true analyses of the difficulties 
concerning the relationship between Turkey and Turkic Republics during 1990s 
has a vital importance to establish more successful strategies for all sides in the 
current situation.  

Key Words: Turkish Foreign Policy, Turkic Republics, Caucasus, Central 
Asia.  

GİRİŞ 

1991’de Sovyetler Birliği’nin dağılarak Kafkasya ve Orta Asya’da akraba 
devletlerin bağımsızlıklarını ilan etmesi, Türk dış politikası açısından önemli bir 
dönüm noktası olmuştur. Türkiye’nin ortaya çıkmasında hiçbir katkısının 
olmadığı ve üstelik hazırlıksız yakalandığı bu süreç, özellikle incelenmeye 
değer bir konudur. Türkiye’nin, bu süreçte ilişkileri geliştirme yönünde yaptığı 
çalışmalar kadar yapamadıkları tartışmalara konu olmaya devam etmektedir. 
Özellikle 1990’ların ilk yarısında yapmış olduğu çalışmalar Türkiye’nin, Türk 
Cumhuriyetleri ile ilişkilerini şekillendirmede önemli bir rol oynamıştır. Bu 
açıdan bu çalışmada ilişkilerin ilk kurulduğu ve şekillendiği dönem olarak 
1990’lı yıllardaki siyasi ve ekonomik ilişkilere odaklanılacaktır. Bu çalışmanın 
amacı sadece yakın tarihin incelemesi değil, Ankara’nın Türk 
Cumhuriyetleriyle ilişki kurduğu yeni süreçte yapılan hatalara dikkat çekmek ve 
ilişkilerin daha sağlıklı bir zeminde ilerlemesine yardımcı olmaktır.  

Bir Dönemin Sonu ve Yeni Başlangıçlar 

Ekim 1917 devrimi ile kurulan Sovyetler Birliği, diğer devletlerin dış 
politikalarını olduğu kadar, komşu ülke olarak Türkiye’nin dış politikasının 
şekillenmesinde önemli bir etkiye sahip olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurulduğu ilk yıllarda, biraz da Batı endişesinden kaynaklanan nedenlerle, 
Sovyetlerle dostluğa önem veren bir dış politika izlenmiştir. I. Dünya 
Savaşı’ndan sonra, Sovyetler  Birliği’nin Boğazlar ve bazı Doğu Anadolu illeri 
üzerinde hak iddia etmesi üzerine Türkiye; toprak bütünlüğü konusunda endişe 
duymaya başlamıştır (Ülman, 1968: 244). Savaş’tan sonra bu endişeden 
kaynaklanan nedenlerle Türk dış politikası, Batı (Amerika Birleşik Devletleri ve 
Batı Avrupa) merkezli bir yapıya bürünmüştür (Erdoğan, 2003: 5).  

1980’li yıllara gelindiğinde, Sovyet sisteminin içte ve dışta beklenen başarıyı 
gösteremediği bizzat kendi yöneticilerince, yüksek sesle tartışılır hâle gelmiştir. 
1985 yılında Mihail Gorbaçov’un devlet başkan olması ile birlikte; glastnost ve 
prestroika adları altında, sistemin dışa açılması ve yeniden yapılandırılması 
gündeme gelmiştir. Fakat bu politikalar da Sovyetler Birliği’ni ayakta tutmaya 
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yetmemiştir. Nihayet Mart 1991 tarihinde Minsk’te yapılan bir toplantı 
sonunda, Sovyetler Birliği’nin son bulduğu bütün dünyaya ilan edilmiştir. 
Minsk toplantısının ardından Türk Cumhuriyetleri de teker teker 
bağımsızlıklarını ilan etmeye başlamışlardır. 30 Ağustos 1991’de Azerbaycan, 
31 Ağustos’ta Kırgızistan ve Özbekistan, 27 Ekim’de Türkmenistan ve 16 
Aralık 1991’de Kazakistan bağımsızlıklarını ilan etmiştir. Sovyet sisteminin 
çökmesiyle birlikte, I. Dünya Savaşı’ndan sonra başlayan Soğuk Savaş dönemi 
de sona ermiştir (Erdoğan, 2003: 132).  

Soğuk Savaş döneminin bitmesi, uluslararası politikayı olduğu kadar; Türk 
dış politikasını da derinden etkilemiş, Türkiye-Türk Cumhuriyetleri ilişkilerinde 
yeni başlangıçlara kapılar aralamıştır. Sistemin dağılmasının Türk dış 
politikasına getirdiği en büyük yenilik, 60 milyona yaklaşan nüfusları ile 4 
milyon kilometrekareye yakın alan üzerinde yaşayan akraba Türk 
topluluklarının yeniden keşfedilmesi olmuştur. Türkiye, süreçte tarih dil, din ve 
soy birliği içerisinde olduğu beş yeni akraba devletle ekonomik, siyasal ve ticari 
ilişkiler kurma ve geliştirme şansı yakalamıştır (Erdoğan, 2003: 133). Sovyetler 
Birliği döneminde bu topluluklarla Türkiye’nin ilişkileri en alt düzeyde 
bulunuyordu. Beklenmeyen bu durum; Türkiye’deki politika yapıcılarınca 
heyecan ve biraz da şaşkınlık ile karşılanmıştır (Kirişçi, 1994: 404). Böylece 
Türkiye toplumu geleceğe, yalnız bir ülkenin insanları olarak değil; geniş bir 
dünyanın parçası, hem de önder bir unsur olarak bakmaya başlamıştır (Çandar, 
1994: 133).  

Türkiye-Türk Cumhuriyetleri Siyasal İlişkileri 

Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nin bağımsızlıklarını ilan etmelerinin hemen 
ardından Türkiye, bu ülkeleri dünyada ilk kez tanıyan ve diplomatik ilişkilerini 
başlatan devlet olma konumuna gelmiştir. Türk Cumhuriyetleri ile ilişkilerin 
kurulması, Türkiye’nin Batı ülkeleri nezdinde itibarının ve pazarlık gücünün 
artmasına yol açmıştır (Erdoğan, 2003: 133). Çünkü bu ülkeler, hem geniş bir 
pazar olmalarının yanı sıra, zengin petrol ve doğalgaz yatakları, kömür, krom, 
demir ve diğer kıymetli madenleri, verimli tarım arazileri, problemsiz ekonomik 
alt yapıları ile büyük fırsatlar sunmaktaydılar (Karluk, 1992: 20). Bu yatırım ve 
ticaret imkânları Türkiye için olduğu kadar Batı ülkeleri için de büyük önem arz 
ediyordu. Batılı ülkeler ise; Türkiye’yi yeni Türk Cumhuriyetleri ile kendileri 
arasında köprü olarak gördüklerinden, Türkiye’nin bu bölge ile ilgilenmesine 
ses çıkarmıyor, hatta destekliyorlardı. Bu durum, Türkiye’nin bölgede yatırım 
ve ticaret yapmasında itici bir güç teşkil etmiştir. Türkiye toplumu ise, Türk 
kökenli cumhuriyetlere yardım eli uzatılmasının daima yanında olmuştur. Bu 
amaçla bu toplumlara gıda ve ilaç gönderilmiş, buralardan gelen öğrencilere 
Türkiye’de eğitim görme fırsatı tanınmış ve bu ülkelerde küçük ve orta ölçekli 
işletmeler kurulmuştur.  

Türk Cumhuriyetleri bağımsızlıklarını ilan ettikten hemen sonra, planlı 
ekonomiden serbest piyasa ekonomisine geçmeye karar vermişlerdir. Yeni 
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cumhuriyetler aldıkları bu karar doğrultusunda ekonomilerini yeniden 
yapılandırmaya girişmişlerdir. Bu bağlamda; yeni cumhuriyetlerin yönetici ve 
aydınları, Türkiye’yi serbest piyasa ekonomisine geçişte, model ülke olarak 
gördüklerini söylemeye başlamışlardır. Gerçekten de Türkiye; ekonomik ve 
sosyal gelişimi ve yerleşik piyasa ekonomisi sistemiyle, Türk Cumhuriyetleri 
için örnek ülke olabilecek konumdaydı (Mütercimler, 1993: 315). İran ve 
Irak’ın yıllar süren savaşta yorgun düşmeleri, Rusya Federasyonu’nun kendi 
siyasal ve ekonomik sorunları ile uğraşmak zorunda olması, Türkiye’nin 
bölgede oynayacağı rolü daha etkin bir hâle getirmekteydi. Türkiye’nin bölgeye 
yapacağı yatırımlara ek olarak, piyasa ekonomisine geçişi hızlandıracak yasal 
düzenlemelerin yapılması, piyasa mekanizmasını kolaylaştıracak kurumların 
oluşturulmasında katkı yapması beklenmekteydi. Ancak, bütün bu istekleri 
karşılamada Türkiye’nin ekonomik birikimi sınırlı kalıyordu (Roulan, 1994: 
106). Konuya bu açıdan bakıldığında, Türkiye’nin bölge ülkelerinin ekonomik 
gelişmesine yapacağı katkının çok fazla olmayacağı yaygın bir kanaat olarak 
paylaşılıyordu. Gerçekten de Türkiye; 1990’lı yılların başında yüksek 
enflasyon, işsizlik ve dış borç gibi makro ekonomik sorunları yanında, etnik 
terör gibi iç sorunlarla uğraşmak zorundaydı.  

Sayılan ekonomik ve siyasal sorunlara ek olarak Türkiye, Rusya’nın 
depreşen milliyetçilik duyguları ile bölgeyle daha fazla ilgilenme ve bölge 
ülkelerini kontrol altında tutma politikaları ile yüzyüze gelmiştir. Rusya, 
Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra, bağımsızlıklarını ilan eden 
Cumhuriyetleri kendi nüfuz alanında gören “Yakın Çevre Politikası”nı 
yürürlüğe koymuştur. Yakın Çevre Politikası’na göre, Rusya’nın eski Sosyalist 
Cumhuriyetlerde tarihî, askerî ve iktisadi sebeplerden dolayı ayrıcalıklı bir role 
sahip olması gerekiyordu (G. Kut, 1995: 20). Rusya bu amaçla birliğin 
dağılmasının hemen ertesinde, bölgeye yönelik yeni politikalar uygulamaya 
başlamıştır. Bu politikalardan en önemlisi Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) 
adı altında yeni bir birliğin kurulması olmuştur. BDT kurulduktan sonra, eski 
Sovyet cumhuriyetleri bu birliğe üye olmaya davet edilmiştir. Gürcistan ve 
Azerbaycan ile Baltık Cumhuriyetleri dışındaki bütün Cumhuriyetler bu çağrıya 
olumlu cevap vermiştir. Daha sonraki yıllarda Azerbaycan’a yönelik Ermeni 
saldırıları artmış, Ebulfez Elçibey yönetimi askerî bir darbe ile yönetimden 
uzaklaştırılmış, Gürcistan ise Abhazya sorunu ile uğraşmak zorunda kalmıştır. 
Bütün bu gelişmeler üzerine; her iki ülke de BDT’ye katılmak zorunda 
kalmıştır.  

Bu şartlar altında Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri arasında kurulan 
diplomatik ilişkiler, değişik konularda yapılan iş birliği anlaşmaları ile 
desteklenmiştir. Gerçekten Türkiye sadece kardeş cumhuriyetlerle değil, tüm 
bölge ülkeleriyle diplomatik ilişki kurma ve kurulan bu ilişkileri dostane bir 
şekilde geliştirme konusunda önemli adımlar atmıştır. Türkiye ve Türk 
Cumhuriyetleri arasında siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerin kurulması ve 
geliştirilmesinde devlet ve hükûmet başkanlarının karşılıklı resmî ziyaretlerinin 
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büyük katkısı olmuştur. Taraflar arasında önemli ekonomik ve siyasi iş birliği 
anlaşmaları bu ziyaretlerin sonunda imzalanmıştır.  

Türkiye-Türk Cumhuriyetleri ilişkilerinde Azerbaycan’ın özel bir yeri 
vardır. Ankara, Orta Asya’daki diğer akraba devletlerle birlikte Azerbaycan’ı 
ilk tanıyan ve ilk büyükelçilik açan ülke konumundadır. Azeri halkının Türk 
halkı ile kültür birliğinin yanı sıra Azerice’nin diğer Türk lehçelerine göre 
İstanbul Türkçesi’ne en yakın bir kullanım olması, toplumlararasında iletişim 
kurulmasını kolaylaştırıcı bir etki yapmıştır. Yine Kafkasya’da yer alan 
Azerbaycan’ın, Türkiye’ye olan yakınlığı ve Nahçivan Özerk Cumhuriyeti ile 
sınır komşusu olması Bakû’yü, Ankara için Orta Asya’ya açılan kapı konumuna 
getirmiştir. Ayrıca Ankara ve Bakü arasında herhangi bir siyasi, iktisadi ve 
stratejik çıkar çatışmasının olmaması iki ülkeyi birbirine daha da 
yakınlaştırmıştır (Çolakoğlu, 2006: 334). Ankara, Dağlık Karabağ sorununda da 
uluslararası kamuoyunun aksine hep Bakü’nün yanında yer almıştır. Tüm 
bunlardan dolayı ikili siyasi ilişkiler başlangıcından bugüne hemen hemen 
pürüzsüz bir şekilde bu günlere kadar gelmiştir (Kalafat ve Aslanlı, 2004: 396). 
Ancak Ankara-Bakü ilişkilerindeki en büyük risk, tıpkı Orta Asya ülkelerinde 
olduğu gibi kardeşlik ve dostluk söyleminin kuru bir hamaset olarak kalması ve 
gerekli iktisadi tabana oturmaması idi. Bu konuda Hazar enerji kaynaklarının 
nakledilmesi konusunda alınan mesafeler Türk-Azeri ilişkilerin çok önemli bir 
zemine daha oturtulmasını temin etmiştir.  

Azerbaycan, kurucuları arasında Türkiye’nin de bulunduğu Karadeniz 
Ekonomik İşbirliği Örgütü’ne (KEİ) Haziran 1992’de üye olmuştur. KEİ 
çerçevesinde kurulacak ilişkilerde Azerbaycan, Türkiye açısından Orta Asya 
cumhuriyetlerine ulaşmada bir köprü vazifesi görmekteydi. Azerbaycan ise 
Türkiye’yi, üzerinden Avrupa, Amerika ve diğer dış pazarlara açılmada önemli 
bir destekçi olarak değerlendiriyordu (Kalafat ve Aslanlı, 2006: 411). Azerbaycan 
yine 1992 Tahran Zirvesi’nde Türkiye, İran ve Pakistan’ın kurucu üye olduğu 
ECO’ya (Ekonomik İşbirliği Örgütü) diğer bazı Orta Asya ülkeleriyle birlikte 
dâhil olmuştur. ECO, üye ülkeler arasında kurulacak demiryolu ve karayolu 
bağlantısı sağlanması açısından büyük bir rol oynayabilirdi. Burada ECO üyesi 
İran stratejik bir konumda bulunmaktaydı. Yine Azerbaycan petrolünün İran 
üzerinden Türkiye’nin Ceyhan limanına ulaştırılması da gündeme gelmiştir. Bu 
açıdan ECO bünyesinde kurulan ilişkilerin geliştirilmesi Türkiye ve Azerbaycan 
için olduğu kadar diğer bölge ülkeleri için de önemli avantajlar sağlayacaktı 
(ECO, 2007).  

Türkmenistan’ın bağımsızlığını hemen tanıyan Türkiye, Aşkabat’ın 
Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 
nezdinde tanınması için yoğun gayret göstermiştir. Türkmenistan 
Cumhurbaşkanı Saparmurat Niyazov’un Aralık 1991’de Türkiye’ye yapmış 
olduğu resmi ziyaret, ilişkilerin daha hızla gelişmesine uygun bir zemin 
hazırlamıştır (TİKA, 1995).  
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Türkiye ile Kazakistan arasında ekonomik ve siyasi ilişkiler Kazakistan’ın 
Ekim 1990 tarihinde egemenliğini ilan etmesiyle kurulmaya başlamıştır. Bu 
dönemde Türkiye Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın Mart 1991 tarihinde 
Kazakistan’a yaptığı resmi ziyarete, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev Eylül 1991’de yaptığı Türkiye ziyareti ile cevap vermiştir. 
Kazakistan’ın 16 Aralık 1991 tarihinde bağımsızlığını ilan etmesiyle birlikte 
kurulmuş olan ilişkiler resmi bir zemine oturmuştur (TİKA Kazakistan, 1995: 
41). Kazakistan ECO’nun 1992 Tahran zirvesine gözlemci olarak katılmış, 
1993’te bu örgüte üye olmuştur (ECO, 2007).  

Türkiye’nin, Özbekistan ile ilişki kurması da oldukça hızlı bir şekilde 
gerçekleşmiştir. Özbekistan Cumhurbaşkanı İslam Kerimov’un Aralık 1991’de 
Türkiye’ye yapmış olduğu resmi ziyaret, ikili ilişkilerin başlangıcında önemli 
bir yere sahiptir. Kardeşlik duygusu içinde kurulan ilk ilişkiler zamanla yerini 
karşılıklı dayanışma ve iş birliğine bırakmıştır. Öyle ki Türkiye Dışişleri Bakanı 
Hikmet Çetin’in Şubat 1992’de Özbekistan’a yaptığı ziyaret esnasında 
imzalanan protokolle uluslararası forumlarda Özebkistan’ı Türkiye’nin temsil 
etmesi kararlaştırılmıştır (Çandar, 1992: 138). Siyasi alanda Türkiye’ye duyulan 
bu güven ekonomik alanda da kendini göstermiştir. Nitekim Kerimov; 
“Özbekistan: Bağımsız ve İlerlemenin Yolu” adlı kitabında serbest piyasa 
ekonomisine geçişte Türkiye’nin önemine dikkat çekmekte ve “Türkiye’nin 
ekonomik reformları yürürlüğe koyma konusundaki deneyimleri bizim için son 
derece ilginçtir” demektedir (Ş. Kut, 1995: 268). Kerimov, bu görüşlerini 1991 
yılında Türkiye’ye yapmış olduğu ziyaret sırasında da tekrarlayarak, serbest 
pazar ekonomisine geçiş sürecinde kendilerine Türkiye’yi örnek aldıklarını 
belirtmiştir (İTO Özbekistan, 1992: 29). Ne var ki; Kerimov’un muhalifi 
Muhammet Salih’in Türkiye’ye gelerek faaliyetlerine burada devam etmesi, iki 
ülke arasında kurulmuş bulunan iyi ilişkileri zedelemiştir. Özbekistan Hükûmeti 
bu olayı gerekçe göstererek Ankara büyükelçisini geri çağırmıştır (Ş. Kut, 1995: 
269). Yine Kerimov’un Türkiye’de öğrenim gören tüm Özbek öğrencileri geri 
çağırması ve Özbekistan’daki tüm Türk okullarını kapatmasıyla Ankara’nın 
bölge politikası başka bir darbe yemiş oldu (Tellal, 2006: 51). Ülkeler arasında 
siyasal alanda yaşanan bu soğukluk ekonomik ve ticari ilişkiler alanında da 
kendini hissettirmiştir.  

Kırgızistan ile ilişkilerin kurulmasında Askar Akayev’in Aralık 1991’de 
Türkiye’ye yapmış olduğu resmi ziyaret önemli bir yer tutmaktadır. Söz konusu 
ziyarette “Ekonomik ve Ticari İş Birliği’ne Dair Anlaşma” da imzalanmıştır. 
Anlaşma, Mayıs 1991 tarihinde Ankara’da imzalanan ekonomik ve ticari iş 
birliğinin geliştirilmesine dair protokolden sonra ikinci önemli resmi belgedir. 
Yine aynı tarihte Türk-Kırgız İş Konseyi’nin kurulması karara bağlanmış ve iki 
ülke arasında Dostluk ve İş Birliği Anlaşması imzalanmıştır (İTO Kırgızistan, 
1992: 28).  

Resmî ziyaretler dışında Türkiye’nin yanı sıra Türk Cumhuriyetlerinin 
liderlerinin katılımı ile 1990’lı yıllarda gerçekleştirilen Türkçe Konuşan Ülkeler 
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Zirvelerinde de beklentiler yüksek tutulmuştur. Bu açıdan Ankara, İstanbul ve 
Bişkek Zirvelerine uluslararası ilgi üst düzeyde olmuştur. 29 Ekim 1992 
tarihinde toplanan Ankara Zirvesi’ne Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ebulfez 
Elçibey, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nur Sultan Nazarbayev, Kırgızistan 
Cumhurbaşkanı Askar Akayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı İslam Kerimov, 
Türkmenistan Cumhurbaşkanı Saparmurad Niyazov ve Türkiye Cumhurbaşkanı 
Turgut Özal katılmıştır. Zirvede bir konuşma yapan Özal, Türk Cumhuriyetleri 
arasında serbest piyasa düzeninin gerçekleştirilmesi için gümrüklerin 
kaldırılması, kişi, mal ve hizmetlerin serbestçe dolaşımı ve bir kalkınma ve 
yatırım bankasının kurulmasını önermiştir (Bilge, 1995: 89). Özal’ın bu 
önerileri somut anlaşmaya dökülememekle birlikte, 31 Ekim 1992’de Ankara 
Bildirisi imzalanmıştır. Söz konusu bildiriye göre, çok taraflı ilişkilerin 
geliştirilmesi üzerinde durulmuş, uluslararası sorunların çözümünde 
milletlerarası kuruluşlarla birlikte hareket edilmesi öngörülmüş ve gelecek 
zirvenin Bakü’de yapılması karara bağlanmıştır.  

Rusya Federasyonu 1992 ECO zirvesine katılan Türk Cumhuriyetlerine 
gösterdiği tepkinin benzerini Ankara Zirvesine katılan devletlere göstermiştir. 
Rusya, Yakın Çevre Politikası’nın bir gereği olarak Türk Cumhuriyetlerinin 
kendisi dışında yeni arayışlar içerisinde olmalarını istemiyordu. Yapılan bu 
çalışmaların “Pantürkist” emellerin bir gereği olduğunu iddia etmekteydi. 
Hâlbuki Özal, zirvenin Pantürkist emeller taşımadığını belirterek “bizler sadece 
halklarımızın ve bölgemizin refahını nasıl yükselteceğimizi düşünüyoruz ve bu 
amacımıza yaklaştıkça bölge ve dünya barışına hizmet etmiş olacağımıza 
inanıyoruz” diyordu (Bilge, 1995: 89). Rusya’nın baskıları sonunda Bakü 
zirvesi gerçekleştirilemedi, ancak Rusya’nın bütün engellemelerine rağmen 
ikinci zirve, altı ülkenin devlet başkanlarının katılımıyla Ekim 1994’te 
İstanbul’da gerçekleştirildi. Türk Cumhuriyetlerinin İstanbul Zirvesi’ne 
katılmaları, Rusya karşısında bağımsız hareket etme yeteneği kazanmaya 
başlamalarını göstermeleri açısından önemlidir.  

İstanbul Zirvesi’nde daha çok ekonomik ve kültürel konular ele alınmıştır. 
Taraflarca imzalanan ve Ekim 1994’te yayınlanan İstanbul Bildirisi’nde iktisadi 
ve ticari iş birliğinin faydaları üzerinde durulmuştur. Bildiride doğalgaz ve 
petrol başta olmak üzere, doğal kaynakların işlenmesi, dünya pazarlarına en kısa 
yoldan ve en kısa sürede ulaştırılması konusunda iş birliği yapılması 
kararlaştırılmıştır (Bilge, 1995: 94). İstanbul Zirvesi’nde, Ankara Zirvesi’ne 
göre daha cesur kararların alındığı görülmektedir.  

Üçüncü Türk zirvesi kararlaştırıldığı gibi Ağustos 1995 tarihinde 
Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te gerçekleştirilmiştir. Yine altı Türk 
Cumhuriyetinden cumhurbaşkanlarının katıldığı zirve sonunda 20 maddelik 
Bişkek bildirisi yayınlanmıştır. Bildiride Ankara ve İstanbul zirvelerinde kabul 
edilen temel ilkelerin gerekliliği vurgulanmış, ekonomik ve ticari alanlarda iş 
birliği imkânlarının araştırılması üzerinde durulmuştur. Bişkek zirvesi Türk 
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Cumhuriyetleri arasında kardeşlik ve iş birliğinin daha da pekiştirilmesinde 
önemli etkiye sahiptir (Ertan, 1995: 5).  

Ankara, İstanbul ve Bişkek zirvelerinin başarıyla gerçekleştirilmesi ve üst 
düzey katılımın sağlanması yeni Türk Cumhuriyetlerinin tam bağımsızlık 
yolunda atmış oldukları önemli adımlar olarak kabul edilmiştir. 
Cumhuriyetlerin, siyasi bağımsızlığının yanında ekonomik bağımsızlıklarını 
elde etmeleri için Türkiye’nin büyük yardım ve desteğine ihtiyaç 
duymaktaydılar. Bölgesel bir güç olarak Türkiye’nin, bölge ile iktisadi 
ilişkilerini geliştirmesi ve bölgesel entegrasyona gidiş yolunda atılan önemli bir 
adım olacaktı. Türkiye ile Türk Cumhuriyetlerinin ekonomik yapılarının 
birbirini tamamlar mahiyette olması ülkeler arasında kurulacak iş birliğinin 
önemini ortaya koymaktaydı. Ekonomik ve ticari iş birliğinin gelişmesinde 
ulaşım, haberleşme ve bankacılık alanlarında ilişkilerin kurulması ve 
geliştirilmesi büyük önem arz etmekteydi. Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri 
arasında tesis edilecek iktisadi iş birliğinin ana hedefi, yeni Cumhuriyetlerin 
piyasa ekonomisine uyumlarının sağlanması, yer altı ve yer üstü kaynaklarının 
işlenerek mamul madde hâline getirilmesi, durağan durumdaki sanayinin yeni 
teknolojilerle takviye edilerek, üretimin artırılması hedefine taşımaktaydı. 
Bunun için çeşitli şirketler tarafından bu ülkelerde Joint Venture (Ortak 
Yatırım) yatırımlarına ihtiyaç duyulmaktaydı.  

Ancak 1995 yılından itibaren hem Türkiye’nin bölgeye yönelik açılımlarında 
zaaflar ortaya çıkmaya başlamış hem de Orta Asya ülkeleri Ankara’nın 
beklentilerini yeterince karşılayamadıklarını düşünerek başka alternatiflere 
yönelme eğilimine girmişlerdir. Türkiye’nin bölge politikalarındaki 
başarısızlığına en önemli örnek olarak büyük ümitlerle başlatılan Türkçe Konuşan 
Ülkeler Zirvelerinin bazı üyelerin isteksizliği yüzünden planlandığı gibi 
yürütülememesi gösterilebilir (Kırımlı ve Temiz, 2004:448-449). Gerçekten de bu 
örgütün 1995’ten sonraki yıllık zirveleri ya hiç toplanamamış ya da eksik 
katılımla toplanabilmiştir. Özellikle Özbekistan ve Türkmenistan Türkçe Konuşan 
Ülkeler Zirveleri konusunda büyük bir isteksizlik sergilemeye başlamıştır. 
Özbekistan’ın zirvelere karşı tavrı Türk-Özbek ilişkilerinde yaşanan Muhammet 
Salih krizine dayanırken, Türkmenistan Türkiye ile ikili ilişkilerinde bir sıkıntı 
olmamasına rağmen “daimî tarafsız devlet olma statüsünü” bahane ederek 
zirvelere katılmamaya başlamıştır. Bununla birlikte yoğunluğu zaman zaman 
düşse de Ankara’nın Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan ile kurduğu siyasi 
ilişkiler bugüne kadar pürüzsüz bir şekilde gelmiştir. Bunun ötesinde Türkiye’nin 
Azerbaycan ile ilişkileri “stratejik ortaklık” boyutuna ulaşmıştır. Özellikle Bakü-
Tiflis-Ceyhan (BTC) boru hattı gibi Hazar enerji kaynaklarını dünya pazarlarına 
ulaştırma yönündeki ortak projeler Türk-Azeri ilişkilerini daha anlamlı 
kılmaktadır.  
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Türkiye-Türk Cumhuriyetleri Ekonomik ve Ticari İlişkileri 

Türk Cumhuriyetleri bağımsızlıklarını ilan ettikleri 1991 yılından itibaren 
Türkiye ile pek çok ikili anlaşma imzalamışlardır. Bu anlaşmalar; Türkiye ve 
Türk Cumhuriyetleri arasında kurulacak siyasi ilişkilerin yanında ekonomik 
ilişkilerin de ilk adımını olmuştur. Anlaşma ve protokoller çerçevesinde 
sürdürülün çalışmalar sonunda, Türk Cumhuriyetlerine imalat, inşaat ve 
telekomünikasyon gibi değişik alanlarda Türkiye’den giden şirketler tarafından 
yatırımlar yapılmaya başlanmıştır. Bağımsızlık sonrasında başlatılan ekonomik 
ve ticari ilişkiler her yıl artan bir şekilde 1990’ların sonuna kadar devam 
etmiştir.  

Ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi için Türk Cumhuriyetleri ile 
Türkiye arasında kurulan iş konseylerine ek olarak 1992 yılı içinde Türkiye 
Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı 
(TİKA) kurulmuştur. TİKA’nın Türk Cumhuriyetleri’ne Türkiye tarafından 
yapılacak yardımları koordine etmek ve bu ülkelerde bulunan yatırım 
imkânlarından Türk girişimcileri haberdar etmek gibi işlevleri bulunmaktadır. 
Ayrıca 1990’lı yıllarda devlet bakanlıklarından biri Türk Dünyasının sorunları 
ile ilgili hâle getirilmiştir. Kurumsal çerçevede bu önemli adımların atılması 
Türkiye’nin bu bölgeye ne kadar çok önem verdiğinin bir göstergesidir (TİKA, 
2007).  

Tablo 1: Türkiye’nin Türk Cumhuriyetleri ile Dış Ticaret Hacmi (Milyon $) 

Yıllar İhracat İthalât Hacim 

1992 186 89 275 

1993 450 190 640 

1994 430 190 620 

1995 545 287 832 

1996 746 302 1.048 

1997 908 339 1.307 

1998 832 449 1. 281 

1999 573 457 1. 030 

Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı. 

Türkiye’nin Türk Cumhuriyetleriyle 1990’lardaki ticaretine genel olarak 
bakıldığında 1992’den 1997’ye kadar artan bir seyir takip ettiği görülmektedir 
(Bkz.: Tablo 1) Özellikle ticaretin başladığı ilk yıl olan 1992’de 275 milyon 
dolar olan hacim, 1993’te iki kattan daha fazla artarak 649 milyon dolara 
çıkmıştır. 1994 yılında toplam ticarette hafif gerilemeye rağmen bu çıkış 
1997’ye kadar sürmüştür. 1998 ve 1999 yıllarında ise Türkiye’nin Türk 
Cumhuriyetleriyle olan ticaretinde azalma görülmektedir. Bu açıdan 1997 yılı 
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toplam ticaret rakamlarını, Türkiye’nin Türk Cumhuriyetleriyle yaptığı ticaretin 
kısa vadedeki tepe noktası olarak yorumlanabilir. Bu noktadan sonra iktisadi 
altyapı sorunları, sermaye kısıtlılığı gibi yapısal sorunlar ortaya çıkmaya 
başlamıştır. Ayrıca 1995’lerden itibaren Türkiye’nin Kaflasya ve Orta 
Asya’daki iddiasında bir azalma ve bölge ülkeleriyle ilişkilerinde bir gevşeme 
olduğunu da hesaba katmak gerekmektedir.  

Türkiye’nin, Türk Cumhuriyetleriyle yaptığı dış ticaretin dengesi daha çok 
kendi lehine olmuştur. Yani Türkiye kardeş ülkelerle yaptığı ticaretten kârlı 
çıkan taraf olmuştur. 1997 yılında Türkiye Türk Cumhuriyetlerine 908 milyon 
dolarlık ihracat yaparken, karşılığında 339 milyon dolarlık ithalat yapmıştır. 
1999 yılında ise Türkiye’nin bölgeyle yaptığı ticaret daha dengeli bir konuma 
gelmiştir. (Bkz.: Tablo 1) 

Tablo 2: Türkiye’nin Türk Cumhuriyetlerine İhracatı (Milyon $) 

Ülke 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Azerbaycan 102,8 67,8 132,4 161,3 239,5 319,6 326,1 248 

Kazakistan  19,3 67, 8 131,7 150,8 164 210,7 213 96,2 

Kırgızistan  1,9 17,1 16, 8 38, 1  47 49, 9 41, 6 22,9 

Özbekistan  54,5 213,3 65 138,4 229,8 210,7 155,6 99,1 

Türkmenistan 7,3 84 84,3 56,1 65,6 117,1 95,7 106,6 

Toplam 186 450 430 545 746 908 832 573 

Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı. 

Türkiye’nin, Türk Cumhuriyetlerine yaptığı ihracatta Azerbaycan’ın 
başlangıcından itibaren büyük bir ağırlığı bulunmaktadır. Ankara, Bakü’ye 
1992’de 103 milyon dolarla başlayan ihracatını 1998’e kadar sürekli artırarak 
326 milyon dolara çıkarmayı başarmıştır. Ancak bu ihracat rakamı 1999’da sert 
bir düşüşle 248 milyon dolara gerilemiştir. Türkiye’nin Kazakistan’a yaptığı 
ihracat da Azerbaycan’ınkiyle benzer özellikler sergilemektedir. Türkiye 
1992’de yaklaşık 19 milyon dolar olan Kazakistan’a ihracatını, 1998’de her yıl 
düzenli artışlarla birlikte 213 milyon olarak çıkarmıştır. Kazakistan’a olan 
ihracat yine 1999’da ciddi bir gerileme göstererek yaklaşık 96 milyon dolara 
kadar düşmüştür. Türkiye’nin yüksek oranda ihracat yaptığı diğer ülke 
Özbekistan olmuştur. Ancak Türkiye’nin Özbekistan’a olan ihracatı yıllara göre 
büyük dalgalanmalar göstererek istikrasız bir yapı sergilemiştir. Türkiye’nin 
1992’de yaklaşık 55 milyon dolarla başlayan Özbekistan’a ihracatı, 1996’da 
yaklaşık 330 milyon dolarla en üst seviyesine çıkmıştır. Türkiye’nin 
Türkmenistan’a olan ihracatı da zaman içerisinde büyük gelişme göstermiştir. 
1992’de yaklaşık 7 milyon dolarla başlayan ihracat, 1997’de 1990’ların en 
yüksek seviyesi olan 117 milyon doları bulmuştur. Türkiye, beş ülke içersinde 
en düşük rakamlı ihracatı Kırgızistan’a yapmıştır. Türk Cumhuriyetleri arasında 
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nüfus ve ekonomik hacim açısından en küçük ve doğal kaynaklar açısından da 
en fakir ülke olan Kırgızistan’ın bu durumu, Türkiye’yle yaptığı ticaret 
rakamlarına yansımıştır. Türkiye’nin Kırgızistan’a olan ihracatı 1990’lı yıllar 
boyunca 50 milyon doları aşamamıştır (Bkz.: Tablo 2) 

Tablo 3: Türkiye’nin Türk Cumhuriyetlerine İthalâtı (Milyon $) 

Ülke 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Azerbaycan  35  34 8,9 21,8 39 58,2 50,3 43,9 

Kazakistan  10,5 43,7 32,3 86,7 99,9 165,1 253,7 295,7 

Kırgızistan  1,4 3,4 4,4 5,5 5,7 7,6 6,7 2,7 

Özbekistan  21 31,9 78,9 61,4 57,7 94,6 96,1 47,5 

Türkmenistan 21,1 77 65,7 111,6 99,6 73,4 42,2 67,2 

Toplam 89 190 190 287 302 399 449 457 

Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı 

Türkiye’nin Türk Cumhuriyetlerinden yaptığı ithalatta Kazakistan öne 
çıkmaktadır. Türkiye’nin 1992’de 10,5 milyon dolarla başlayan Kazakistan’dan 
ithalatı 1990’lı yıllar boyunca düzenli artarak 1999’da 295 milyon dolara 
ulaşmıştır. Türkiye’nin en çok ithalat yaptığı ikinci ülke ise Türkmenistan 
olmuştur. Ancak Türkiye’nin, Türkmenistan’dan yaptığı ithalat yıllara göre 
istikrasız bir seyir takip etmiştir. 1992’de 21 milyon dolarla başlayan ithalat, 
1995’te en yüksek rakam olan 111 milyon doları yakalamıştır. Türkiye’nin 
Özbekistan’dan yaptığı ithalat zaman zaman Türkmenistan’ı geçse de genel 
olarak üçüncü sırada kalmıştır. Türkiye’nin 1992’de 21 milyon dolarla başlayan 
Özbekistan’dan yaptığı ithalat, 1998’de 96 milyon dolarla 1990’ların en yüksek 
seviyesini yakalamıştır. Türkiye’nin Kırgızistan’dan yaptığı ithalat ise tıpkı bu 
ülkeye yaptığı ihracat gibi çok düşük rakamlarla sınırlı kalmıştır. Türkiye’nin 
1990’lı yıllar boyunca Kırgızistan’dan yaptığı ithalat hiçbir zaman 10 milyon 
doların üzerine çıkamamıştır. (Bkz.: Tablo 3) 

Türkiye’nin 1990’lı yıllarda beş Türk Cumhuriyetiyle ticaretini yaptığı 
kalemler çeşitlilik göstermektedir. Türkiye’nin 1990’lı yıllarda Türkmenistan’a 
ihraç ettiği başlıca ürünler arasında makineler, elektronik ev aletleri, bitkisel 
ürünler, tekstil, deri ve ahşap ev eşyaları bulunmaktadır. Türkmenistan’dan ithal 
edilen en önemli ürün ise pamuktur. Bunun dışında koyun, keçi ve sığır derisi 
ve adi metaller toplam ithalat içinde önemli yer tutmaktadır. Türkiye’nin ihraç 
ettiği ürünler mamul madde, ithal ettiği ürünler ise işlenmemiş maddeler olduğu 
için ikili ticaretten daha kârlı çıkmıştır (Serdengeçti, 1995: 3).  

Türkiye’nin Azerbaycan’a ihraç ettiği ürünler, bitkisel ve hayvansal yağlar, 
tekstil ürünleri, makine ve mekânik cihazlar, bitkisel ürünler; kimya sanayi 
ürünleri ve muhtelif mamul eşyalardır. Türkiye’nin Azerbaycan’dan ithalatında 
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pamuk önemli bir yer tutmaktadır. Bunun dışında, adi metaller, koyun-keçi ve 
sığır derisi ve plastik maddeler bulunmaktadır (KOSGEB, 2005: 129-137).  

Türkiye’nin Kazakistan’a ihraç ettiği ürünler arasında en önemli payı makine 
ve mekânik cihazlar almaktadır. Bunun dışında önemli ihraç ürünleri, mamul 
eşyalar, kimyasal ürünler, adi metaller, tekstil ürünleri, gıda maddeleri ve nebati 
ve hayvani yağlar önemli yer tutmaktadır. Türkiye’nin Kazakistan’dan ithal 
ettiği başlıca ürünler ise; adi metaller ve bunlardan yapılmış eşyalar, ham koyun 
ve sığır derileri, kimyasal ürünler, tarım ürünleri ve mineral maddelerdir 
(İGEME, 2005: 68-70).  

1990’lı yıllarda Türkiye’nin Özbekistan’a ihraç ettiği mallar arasında şeker ve 
şeker mamulleri öne çıkmaktadır. Bundan başka ihraç ürünleri arasında makine 
ve mekânik cihazlar, motorlu taşıtlar, ayakkabı ve tekstil ürünleri önemli yer 
tutmaktadır. Özbekistan’dan ithal edilen en önemli ürün pamuktur. Pamuk dışında 
ithal edilen ürünler arasında koyun, keçi ve sığır derileri, boya hammaddesi ve 
çinko ve çinko mamulleri sayılabilir. Türkiye’nin Özbekistan’a ihraç ettiği 
ürünlerin çeşitliliği dikkati çekmektedir. İthal edilen ürünlerin ise genelde 
hammaddeler olduğu gözlenmektedir. Bu da 1990’lı yıllarda gerçekleşen ikili 
ticarette dengeyi Türkiye lehine çevirmiştir (KOSGEB, 2001: 7).  

Türkiye’nin Kırgızistan’a ihraç ettiği başlıca ürünler, makineler ve mekânik 
aksam, tekstil sanayi ürünleri, kimyasal maddeler, gıda maddeleri, bitkisel ve 
hayvansal yağlardır. İthal ettiği en önemli iki ürün koyun, keçi, sığır derileri ve 
tekstil hammaddesidir. Türkiye’nin Kırgızistan’la ticareti çok yetersiz kalmakla 
birlikte 1990’lı yıllarda denge Türkiye lehine olmuştur (Kırımlı ve Temiz, 2004: 
449).  

Türkiye’nin Türk Cumhuriyetleriyle ilk on yıllık ticari ve ekonomik ilişkileri 
kaydadeğer bir ilerleme göstermesine rağmen 1990’ların başındaki büyük 
beklentileri karşılayamadığı gözlenmektedir. Türkiye kamu ve özel sektör 
kuruluşlarını daha koordineli ve birbirini destekler mahiyette bölgeye 
yönlendirdiği takdirde kendi pazar payını daha da artırabilecektir.  

SONUÇ 

1991 yılında bağımsızlığına kavuşan beş Orta Asya Cumhuriyetine 
bakıldığında Türkiye’nin bölgeye diplomatik alanda iddialı girdiği söylenebilir. 
Sovyetler Birliği’nin yıkılması ve birdenbire beş bağımsız Türk devletinin1 
ortaya çıkması, Türkiye’de bu coğrafyaya olan ilgiyi olağanüstü bir şekilde 
artırmıştır. Türk kamuoyunda hız kazanan bu ivmenin etkisiyle devletin her 
kademesinde yer alan görevliler; “21. asır Türk asrı olacak”, “Adriyatik’ten Çin 
Seddi’ne Türk dünyası” gibi sloganları kullanmaya başlamışlardır. Türkiye’nin 
uluslararası alanda yalnızlığından kurtulma umuduyla yeni bağımsız devletlere 

                                                 
1 Orta Asya Türk Cumhuriyetleri; Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan ve 

Kazakistan’dan oluşmaktadır. Tacikistan’da genellikle Farsça konuşulduğu için bu ülke gruba 
dâhil edilmemiştir.  
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karşı büyük ilgi göstermesi, dış dünyada Pan-Türkist bir politika olarak 
algılanmış, özellikle Rusya ve Çin’i rahatsız etmiştir. Ancak geçen zaman 
içerisinde Türkiye’nin bu ilgisi duygusal olmaktan öteye gidememiş ve Türk 
dünyası ile sağlam siyasi ve ekonomik bağlar kurulamamıştır.  

1995-2001 arası dönemde Türkiye kendi ulusal güç kapasitesini daha iyi 
tahlil ederek Orta Asya’da daha gerçekçi davranan ve Rusya ve Çin’in 
bölgedeki kazanımlarına rıza gösteren bir politika izlemeye başlamıştır. Ayrıca 
bu dönemde Ankara kendi güç kapasitesine bağlı olarak ilgisini daha yakın bir 
coğrafya olan Kafkaslara ve dolayısıyla enerji nakil hatlarına ayırmaya 
başlamıştır. 11 Eylül 2001’den sonra Afganistan’a yerleşen ABD’nin etkisiyle 
Vaşington-Moskova-Pekin arasında oynanan “Büyük Oyun”da Ankara ikinci 
roller üstlenmek zorunda kalmıştır (Aydın, 2006: 5).  

Türkiye’nin, Orta Asya üzerindeki en önemli kazanımı Hazar havzasındaki 
enerji kaynaklarının dünya pazarlarına ulaştırılması konusunda pay kapması 
olacaktır. Türkiye BTC ile Hazar Denizi’nin batı yakasındaki Azerbaycan’ın 
petrol ve doğalgazı konusunda söz söyleme noktasına gelmiştir. Yine aynı 
şekilde Ankara, Türkmen doğal gazı ve Kazak petrolü konusunda BTC’ye ek 
hatlar veya paralel hatlar oluşturulması konusunda ilgili bütün tarafları ikna 
edebilirse, büyük bir tarihî hamle yapmış olacaktır. Bu sayede Azerbaycan ve 
Gürcistan gibi Kazakistan ve Türkmenistan’ın da Türkiye’ye daha bağlı hâle 
gelmesi sağlanabilecektir. Bu konuda özellikle Kazakistan’ın Tengiz 
havzasındaki petrolün Türkiye üzerinden sevk edilmesi konusunda somut 
ilerlemeler kaydedilmiştir. Buna göre Kazak petrolü önce gemilerle BTC’ye 
sevk edilecek Kazakistan’dan Azerbaycan’a Hazar Denizi’nin altından boru 
hattı döşendikten sonra doğrudan petrol pompalanabilecektir. Bu projenin 
gerçekleşmesiyle birlikte BTC, Aktau-Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattına 
dönüşecektir (Kessikbayev, 2005: 76).  

1990’lı yılların başındaki iddia açısından bakıldığında Türkiye’nin 
Azerbaycan politikasının başarılı şekilde uygulandığı görülmektedir. Hem siyasi 
açıdan Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin “stratejik ortaklık” boyutuna gelmesi, 
hem de BTC boru hattı gibi somut projeler sayesinde ikili ilişkiler sağlam bir 
boyuta taşınmıştır. Siyasi ilişkilerin sorunsuz yürütülmesine ek olarak, enerji 
sektörü başta olmak üzere iktisadi alanda elde edilen somut gelişmeler 
Kazakistan’ı da Türkiye açısından oldukça önemli bir ülke hâline getirmeye 
başlamıştır. Bu açıdan Kazakistan, Azerbaycan’dan sonra Türkiye için ikinci 
büyük kazanım olacaktır. Türkmenistan ve Kırgızistan ile ciddi bir siyasi sorun 
yaşanmamasına rağmen Türkiye bu ülkelerle olan siyasi ve ekonomik 
ilişkilerini istikralı bir zemine henüz taşıyamadığı anlaşılmaktadır. Türkiye’nin, 
Türkmenistan ve Kırgızistan’a yönelik olarak daha somut ve uygulanabilir 
siyasi ve ekonomik iş birliği projeleri hazırlaması gerekmektedir. Orta Asya’nın 
en önemli devletlerinden Özbekistan ile 1990’ların ortasında yaşanan siyasi 
krizin hâlen aşılamadığı görülmektedir. Bu durum, Ankara’nın Orta Asya 
politikası açısından büyük bir sıkıntı doğurmaktadır. Sonuç olarak Ankara, 
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1990’larda yapılan hatalardan ders çıkararak herkesin çıkarına olacak ortak 
projeler geliştirmelidir. Türkiye’nin bu konuda sağlayacağı başarı, Kafkasya ve 
Orta Asya havzasına sıkışmış Türk Cumhuriyetlerinin dünyaya daha güvenli bir 
şekilde açılmasını da temin edecektir.  
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“YURTTA SULH, CİHANDA SULH” 

 EROĞLU, Hamza 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET 

“Yurtta Sulh, Cihanda Sulh”, Atatürk’ün dile getirdiği bir paroladır, bir 
politika düsturudur. 1961 ve 1982 Türk Anayasalarında yer almakla üstün bir 
hukuk kuralı olmuştur. 

Milletlerarası bir kongre olan ICANAS’ın sembolü olan “Yurtta Sulh, 
Cihanda Sulh” ilkesi, milletlerarası ilişkilerde huzur ve güvenlik sağladığı gibi 
her ülkeye olduğu kadar milletlerarası camiaya da yarar sağlayacaktır.  

“Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesi bir taraftan; yurt içinde huzur ve sükûnu, 
güven içinde yaşamayı diğer taraftan da milletlerarası barış ve güvenliği hedef 
tutar. Bu ilke hem iç politikanın hem de dış politikanın temel dayanağıdır.  

Bu bakımdan “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesini iç ve dış politika ile 
birlikte bir arada değerlendirmek lazımdır.  

“Yurtta Sulh” insanın huzur ve güven içinde, insan kişiliğine yakışır şekilde 
yaşamasını ifade eder. “Yurtta Sulh” her şeyden önce ülkede o insanın insanca 
yaşamasını insanlık tıynetinin gereğinin tanınmasını ifade eder.  

“Yurtta Sulh” toplum hayatındaki düzenini vatandaşın devlete güvenini 
devletin de ülkede asayiş ve otoriteyi sağlamasını öngörür. Ülkede kanun 
hâkimiyeti ve hukuk hükümranlığı, “Yurtta Sulh” ilkesinin en tabii sonucudur.  

“Yurtta Sulh” devletin vatandaşlarına karşı huzur ve güven içerisinde 
yaşama imkânına kavuşması için yükümlülükler de yükler.  

Atatürk barış içinde Türk insanını mutlu kılmanın yolunu, güven ve huzur 
ortamı olan Cumhuriyet’te bulmuştur. Atatürk’e göre Cumhuriyet yeni ve 
sağlam esasları ile Türk milletini emin ve sağlam bir istikbal yoluna koyduğu 
kadar asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibarıyla büsbütün yeni bir 
hayatın müjdecisi olmuştur.  

“Cihanda Sulh” ise milletlerarası barış ve güvenliğin korunmasını ve 
sağlanmasını milletlerarası barışın bölünmezliğini insanlığın da hepsini bir 
vücut ve her milletinde onu bir uzvu addetmeyi amaç bilir.  

“Cihanda Sulh” milletlerarası ilişkilerde kuvvete ve kuvvet tehdidine 
başvurmamayı, milletlerarası uyuşmazlıkların barışçı yollarla çözümlenmesini 
öngörür. “Cihanda Sulh” bütün milletleri barış içinde refaha, saadete ve daha 
ileri uygarlık çağına yöneltmeyi ifade eder. “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” 
ilkesinin temelinde yatan insan sevgisi ve insanlık anlayışıdır.  
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Atatürk, “Biz kimsenin düşmanı değiliz, yalnız insanlığın düşmanı olanların 
düşmanıyız.” derken eşsiz bir insan sevgisinden, insan saygısından bahsetmiştir.  

“Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesi en geniş ve en yaygın anlamı ile teknik 
bir deyim olan kolektif güvenliği, milletlerarası barışın korunmasını ve 
devamlılığını da ifade eder. Türkiye millî menfaatinin gerçek dayanaklarını 
ancak insanlığın umumi menfaatinin sağlanmasında görmektedir. Türk dış 
politikasının hedefi ve anlamı hem içerde hem de dışarıda hukuk düzenin 
kurulmasına çalışmak ve ona yardımcı olmaktır. “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” 
ilkesi, Türkiye’ye barış ve huzur getirdiği gibi ülkede güvenliğin sağlanmasına 
da imkân vermiştir. Bu politika millî menfaatlerimizde insanlık menfaatini 
denkleştirmiştir, birleştirmiştir.  

Türkiye’nin barış politikası hayalî ve nazari değil, gerçekçi, uygulamada 
başarı sağlayan sağlam temellere dayanan bir politikadır. Türkiye ekonomik, 
sosyal ve kültürel kalkınmasını uyguladığı “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” 
politikası ile sağlamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, barış, huzur, güvenlik. 

GİRİŞ 

İsmet İnönü’nün anlatımı ile Atatürk, yüksek insani vasıfları ve meziyetleri 
olan yüce bir kişidir. Keza, Atatürk, devlet adamı olarak kendi saadetini 
milletinin ve insanlığın saadetinde görmüştür.  

İsmet İnönü’ne göre, “En büyük zaferleri kazandıktan sonra da Atatürk, 
ömrünü yalnız Türk milletinin haklarını insaniyete ezeli hizmetlerini ve tarihe 
hak ettiği meziyetlerini ispat etmekle geçirmiştir. Milletimizin büyüklüğüne, 
kudretine, faziletine, medeniyet istidadına ve mükellef olduğu insaniyet 
vazifesine sarsılmaz itikadı vardı.”1 

Atatürk, insanlık ülküsünün takipçisidir. “İnsanlıkta mutluluk, 
insanoğullarının birbirine yaklaşması, insanların birbirini sevmesi, hepimizin 
temiz duygu ve düşüncelerini birleştirmesiyle olacaktır.”2 

“İnsanlık kavramı, vicdanlarınızı temizlemeye ve duygularımızı yüceltmeye 
yardım edecek kadar yükselmiştir.”3, diyen Atatürk, insancıl ve barışçı bir 
ülkünün özlemi içindedir.  

Prof. Dr. Suat Sinanoğlu’na göre, “Atatürk, insancıl ve akılcıl düşüncesi 
nedeniyle ve içinde yaşadığı tarihsel olaylar nedeniyle barışı insanlık için 
mutluluk ve refah kaynağı olarak görmüştür.”4 

                                                 
1 İsmet İnönü'nün mesajı için Bkz.: 22.10.1938 tarihli Ulus, Cumhuriyet ve Vatan Gazeteleri. 

Ayrıca, Atatürkçülük, İkinci Kitap, Ankara, 1983. Genel Kurmay, s. 1-2.  
2Atatürk'ün 1936’da söylediği bu söz için Bkz.: Utkan Kocatürk, Atatürk'ün Fikir ve 

Düşünceleri, Genişletilmiş 2. Baskı, Ankara, 2005, s. 455.  
3 Aynı eser, aynı yer.  
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Prof. Dr. Suat Sinanoğlu, belirli özelliği insancılık ve akılcılık olan 
Atatürk’ü büyük bir hümanist olarak değerlendirmiştir.5 

“Yurtta Sulh, Cihanda Sulh”, büyük bir hümanist olan Atatürk’ün dile 
getirdiği bir vecizedir (özdeyiştir), paroladır, bir politik düsturdur.  

1961 ve 1982 Türk Anayasalarında yer almakla üstün bir hukuk kuralı 
olmuştur. Milletlerarası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi Eylül 2007 
Ankara’daki Kongresi’nin de simgesi olan “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesi, 
milletlerarası ilişkilerde huzur ve güvenlik sağlamayı amaç edinmiştir.  

“Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” sözcüğünü, özdeyişini bölümler hâlinde 
inceleme konusu yapacağız. Birinci bölümde, harp (savaş) ve sulh (barış) 
kavramları genel olarak ele alınacaktır. Aynı bölümde devletlerin harp yapma 
yetkisi ve bu yetkinin sınırlandırılması ve devletlerin harp yapma yetkisinin 
kaldırılması da ele alınacaktır. İkinci bölüm, “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” 
sözcüğünün, genel olarak anlamı, hukuki değeri ve kapsamı incelenecektir. 
Üçüncü bölümde, “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” sözcüğünün, tarihî açıdan 
gelişmesi ve değerlendirilmesi açıklanacaktır. Dördüncü bölümde Türkiye 
açısından, uygulama, iç ve dış politika bakımından değerlendirme söz konusu 
olacaktır. Sonuç bölümünde genel bir değerlendirme yapılacak ve varılan 
sonuçlar dile getirilecektir.  

I. Genel Olarak Sulh ve Harp (Barış ve Savaş) 

İnsanlar arasındaki ilişkiler ya çarpışma, zorlama veya uyumdur. Menfaat 
çarpışmalarının tabiî sonucu, mücadeledir, çatışmadır, harptır. Menfaatlerin 
uyuşması ise sulhtur. Sulh (barış) ve harp (savaş) birbirine taban tabana zıt, iki 
ayrı kavramdır.  

Barış kısaca sosyal düzendir, güvenliktir, hukuk ve kazanılmış haklara 
saygıdır. Toplum hayatında dengenin sağlanmasıdır.  

Mücadele, en vahimi olan harp ise anarşidir, karışıklıktır, kararsızlıktır ve 
dengesizliktir.  

İnsanlar, değişik sebeplerden ötürü sulhu veya harbi menfaatlerinin 
karşılanması amacı ile tercih ederler.6  

Teknik anlamı ile harp, düzenli bir insan topluluğunun (Devlet), iradesini 
zorla kabul ettirmek amacı ile diğer bir insan topluluğuna (Devlet) karşı zor 
kullanarak yaptığı silahlı mücadeledir.7  

                                                                                                                        
4 Suat Sinanoğlu, “Atatürk Döneminin Evrenselliği, Atatürk'ün Düşünce ve Uygulamasının 

Evrensel Boyutları”, Uluslararası Sempozyum, Ankara Üniversitesi, Türk Tarih Kurumu 
Basımevi, Ankara, 1983, s. 15-16.  

5 Aynı eser. s. 9.  
6 Andre de Maday, Sociologie de la Paix, Introduction à la Philosophie du droit international, 

Paris, 1913, s. 1-9.  
7 Charles Rousseau, Droit International Public, Paris, 1953, s. 537 ve devamı. Louis Delbez, 

Les Principes Généraux du Droit International Public, 3. Bası, Paris, 1964, s. 509 ve 
devamı.  
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İnsan toplulukları harbi ya bir amaç bilirler veya bir amaca yönelik vasıta 
olarak kullanırlar. Harp her zaman ve her devirde tehlikeli olmuş, insanların 
ölümüne, sefaletin artmasına, ıstırapların çoğalmasına âmil olmuştur.  

Harp ve sulh sosyal birer olay olarak toplum hayatının gelişme seyrini takip 
eder. Harp ve sulh anlayışında değişiklikler, bu kavramların muhtevalarında da 
değişmelere ve gelişmelere neden olmuştur.  

Çağımızda harbin topyekûn mahiyet alması,8 mağlupları olduğu kadar 
galipleri de yıpratması, harbin dışında kalan devletleri de etkilemesi, harbin 
millî siyaset aleti olarak kullanılması yolundaki ihtirasları azaltmış, önce harbin 
kanun dışı sayılmasına, daha sonra da, Birleşmiş Milletler Şartı (Andlaşması) ile 
daha geniş (şümullü) şekilde yasaklanmasına neden olmuştur.  

Alexander Rustow’a göre, “Harp insan tabiatının iktizası değildir. Harp, 
daima mevcut olmamıştır ve daima mevcut olması da lazım gelmez. Dünya 
sulhu boş bir hayal değildir.”9 

Milletlerarası camianın hukuki ve siyasi teşkilatlanması, örgütler eliyle 
düzene kavuşması milletlerarası camianın üyesi olan devletleri karşılıkla 
ilişkilerinde tamamen serbest kalmalarına izin vermemiştir. Milletlerarası hukuk 
kurallarına uyma zorunluğu bir gelişmenin sonucu olmuştur.  

Barışı sağlamak, sadece diplomasi faaliyeti ile çözümlenecek bir işlem 
değildir. Milletlerarası camiada çözülmesi gereken, sosyal, ekonomik, kültürel 
ve psikolojik sorunlar vardır.  

Öncelikle harbe sebebiyet verecek amilleri ortadan kaldırmak gerekir. Bu 
tedbirlerin en önemlisi kuvvete ve kuvvet tehdidine müracaat etmemek, 
uyuşmazlıkları barışçı yollarla çözümlemek, ekonomik ve sosyal iş birliğini 
sağlamak, her ülkede insan ana hak ve hürriyetlerini garanti altına almaktır. 
Bunun dışında ayrıca, millî düzenleri, birbirine düşman ideolojilerin ve hayat 
telakkilerinin tesirlerinden kurtarmaktır.  

Bütün bu olumsuz şartlara rağmen, varılan sonuçlar, ümit verici olmaktan 
uzak değildir. Milletlerarası anlayış, barışla sağlanacak huzur ve güvenin 
değerinin kavranılması, insanlara gelecek için cesaret ve güç vermelidir.  

Büyük düşünürlerin ve gerçek devlet adamlarının, insana ve insan sevgisine 
verdiği değer, barışın sağlanmasında önemli rol oynayacaktır.  

“Yurtta Sulh, Cihanda Sulh”, vecizesi ile insanlığın saadeti ve mutluluğu 
için, barışın parolasını veren ve o’nu iç ve dış politikasında uygulayan Atatürk 
özellikle harbi büyük ve vahim bir tehlike olarak görmüştür.  

Hayatı harp ve mücadele içinde geçen bu büyük komutan, harbin 
tehlikelerine dikkat çekmektedir.  
                                                 
8 Ludendorff, La Guerre Totale, Almancadan Fransızcaya tercüme eden A. Plammotiell, 

Flammarian, Paris, 1937, 138 s.  
9 Alexander Rustow, “Harbin Sosyolojik Mahiyeti”, Profesör Cemil Bilsel'e Armağan, İstanbul, 

1939, s. 521.  
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“Mutlaka şu ve bu sebepler için milleti harbe sürüklemek taraftarı değilim. 
Harp zorunlu ve hayati olmalı. Gerçek kanaatim şudur: Milleti harbe götürünce 
vicdanımda azap duymamalıyım. Öldüreceğiz, diyenlere karşı ölmeyeceğiz, 
diye harbe gidebiliriz. Ama, milletin hayatı tehlikeye düşmedikçe harp bir 
cinayettir.”10  

II. Yurtta Sulh ve Cihanda Sulhun Anlamı ve Kapsamı 

“Yurtta Sulh, Cihanda Sulh”, Türk Devriminin bir temel ilkesi, Türk iç ve 
dış politikasının da dayanağıdır. 1961 ve 1982 Anayasalarımızda yer alan, 
devlet yönetiminde ve her türlü devlet faaliyetlerinde yönlendirici bir nitelik 
taşıyan “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh”, ilkesi, sadece bir parola değil, aynı 
zamanda bir üstün hukuk kuralıdır.  

1. Yurtta Sulh ve Cihanda Sulh’un Kelime Anlamı 

Sulh kelimesi Arapça kökenlidir. Türkçe karşılığı barıştır, uzlaşmadır, 
uyumdur.  

Cihan kelimesi karşılığı ise dünya ve âlemdir. Dünyadan kasıt yer 
yuvarlağıdır, üzerinde yaşadığımız âlemdir. Burada cihan kelimesinden kasıt 
evren değildir.  

Yurt kelimesi Türkçedir, sınırları belirli toprak parçasıdır. Vatan karşılığı 
kullanılmıştır.  

“Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” daha sonraları sadeleştirilmiş şekliyle “Yurtta 
Barış, Dünyada Barış” sözleriyle ifade edilmiştir.  

“Barış” sözcüğü, Türkçede kullanılagelen bir kelimedir. “Bar-” sözüne “ış” 
ekinin eklenmesi ile “barış” sözü türetilmiştir. “Barış”, savaşın bir anlaşma ile 
bitirilmesinden sonraki durumu ifade eder. “Sulh” karşılığındadır. “Barışma”, 
“uzlaşma, anlaşma” anlamında da kullanılır.11  

“Sulh” kelimesi, milletlerarası hukuk dilinde harbin sona erişini ifade eder. 
Sadece silahlı çatışma değil, bütünüyle birlikte barışın sağlanmasını, barışçı 
ilişkilerin kurulmasını öngörür. “Sulh” sözcüğünün Latince karşılığı “pax”tır. 
Fransızcaya “la paix” şeklinde geçmiştir. İngilizce karşılığı ise “The Peace”tir.  

2. “Yurtta Sulh ve Cihanda Sulh” İlkesinin Anlamı ve İçeriği 

a. “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” İlkelerinin Karşılıklı Etkileşimi 

“Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesi bir taraftan, yurt içinde huzur ve sükûnu, 
güven içinde yaşamayı diğer taraftan da, milletlerarası barış ve güvenliği hedef 
tutar. Bu ilke hem iç politikanın hem de dış politikanın temel dayanağıdır.  

Atatürk’ün belirttiği gibi “Haricî siyaset bir heyet-i içtima-iyenin teşekkülü 
dâhilîsi ile sıkı surette alakâdardır. Çünkü teşekkülü dâhiliyeye istinat etmeyen 
                                                 
10 Atatürkçülük, Birinci Kitap, “Atatürk'ün Görüş ve Direktifleri”, Ankara, Genel Kurmay 

Basımevi, 1983, s. 222 ve 223. Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, 
Genişletilmiş İkinci Basım, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 2005, s. 431.  

11 Hasan Eren, Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü, s. 40.  
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harici siyasetler daima mahkûm kalırlar. Bir heyet-i İçtimaiye’nin teşekkülü 
dâhilîsi ne kadar kuvvetli olursa siyaset-i hariciyesi de o nispette kavi ve rasin 
olur.”12 

Yine Atatürk’ün dile getirdiği gibi “Haricî siyaset dâhili teşkilatla mütenasip 
olmak lazımdır.”13  

Bu bakımdan “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesini iç ve dış politika ile 
birlikte bir arada değerlendirmek lazımdır.  

Prof. Dr. Mehmet Gönlübol haklı olarak, “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” 
ilkesini Atatürk’le özleştirerek, Atatürk’ün politikasının temel taşı olarak 
değerlendirmiştir. “Atatürk, düşünce ve uygulamalarıyla bu ilkenin hem iç, hem 
de dış yönünün çerçevesini çizmiştir. Atatürk, içteki başarısıyla, “Yurtta 
Barışı”, dıştaki başarısıyla da “Cihanda Barış”a hizmet etmiştir. Bu alandaki 
başarısı, diğer alandakini pekiştirmiştir.”14  

Prof. Dr. Mehmet Gönlübol, İç ve Dış politika’nın karşılıklı ilişkileri 
üzerinde durarak, karşılıklı etkileşimin öneminden bahsetmektedir.  

“Yurtta Barış, dış politika üzerinde, barış sonucu veren bir iç etken rolü 
oynamaktadır. Barışçı dış politikada, geriye dönüş yaparak, iç barışı 
güçlendirici etkide bulunmakta ve bu karşılıklı etkileşme böylece devam 
etmektedir.15  

Aynı paralel görüş, iç ve dış politikanın karşılıklı etkileşimi, Beşinci 
Uluslararası Atatürk Kongresinde bildirileri ile katkıda bulunan, iki ünlü İtalyan 
bilim adamı tarafından dile getirilmiştir.16  

Uluslararası sorunların devletlerin iç politikaları veya bir devletin karşı 
karşıya kalabileceği iç sıkıntılar göz önüne alınmaksızın uluslararası 
problemlerin çözülebileceğini düşünmek hatalı ve çok yanlış bir yaklaşım olur.  

Özellikle sorunları anlamadan, tartışmadan dış gerçekleri ve durumu 
karşılıklı görüşmeler aracılığı ile değerlendirmeden hüküm vermek yanlış bir 
sonuca bizi ulaştırır.  

                                                 
12 Enver Ziya Karal, Atatürk'ten Düşünceler, Ankara, 1966, s. 123. Metnin bugün kullanılan 

dile aktarılmış şekli için Bkz.: Utkan Kocatürk, Atatürk'ün Fikir ve Düşünceleri, 3. Baskı, 
Ankara, 1984, s. 313.  

13 Enver Ziya Karal, a.g.e., s. 123. Utkan Kocatürk, a.g.e., s. 313.  
14 Mehmet Gönlübol, “Yurtta Barış, Cihanda Barış”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt: 

IX, Sayı: 25, s 11.  
15 Mehmet Gönlübol, a.g.m., s. 10.  
16 Augusto Simagra, “Mustafa Kemal Atatürk’ün, Uluslararası Hukuk Düzeni Görüşü ve Devlet 

Anlayışı”, Beşinci Uluslararası Atatürk Kongresi, 8-12 Aralık 2003, Ankara, Cilt: 1, Ankara 
2005, s. 335-336.  
 Paolo Bargiacchi, “Peace in Home and Peace in the World in the Political Action of Mustafa 
Kemal Atatürk”, Beşinci Uluslararası Atatürk Kongresi, 8-12 Aralık 2003 Ankara, Cilt II, 
Ankara, 2005, s. 1079.  
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b. Yurtta Sulh’un Anlamı 

Yurtta sulh, insanın huzur ve güven içinde insan kişiliğine yakışır şekilde 
yaşamasını ifade eder. Yurtta Sulh her şeyden önce ülkede o insanın insanca 
yaşamasını insanlık tıynetinin gereğinin tanınmasını ifade eder.  

T. Diello’nun yorumu ile “Yurtta barış, ulusal bağımsızlık demektir. Yani 
yeni devletin çağdaşlaşmasını, batılılaşmasını çabuklaştırmak için güvenliği 
sağlamak, özgürlüğünü güven altına almak ve dış bağımlılıktan korunmak 
gerekmektedir. Sonuç olarak karanlıktan çıkmış Türkiye’yi en ileri ve en 
aydınlık batılı ülkelerin düzeyine çıkarmak için hızlı bir değişim gerekiyordu.”17  

Yurtta sulh toplum hayatındaki düzeni, vatandaşın devlete güvenini, 
devletinde ülkede asayiş ve otoriteyi sağlamasını öngörür. Ülkede kanun 
hâkimiyeti ve hukuk hükümranlığı, Yurtta Sulh ilkesinin en tabii sonucudur.  

Yurtta sulh devletin vatandaşlarına karşı huzur ve güven içerisinde yaşama 
imkânına kavuşması için yükümlülüklerde yükler.  

Atatürk Barış içinde Türk insanını mutlu kılmanın yolunu, güven ve huzur 
ortamı olan Cumhuriyet’te bulmuştur. Atatürk’e göre, “Cumhuriyet yeni ve 
sağlam esasları ile Türk milletini emin ve sağlam bir istikbal yoluna koyduğu 
kadar asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibarıyla büsbütün yeni bir 
hayatın müjdecisi olmuştur.”18 

c. Cihanda Sulh’un Anlamı 

Cihanda sulh ise milletler arası barış ve güvenliğin korunmasını ve 
sağlanmasını milletlerarası barışın bölünmezliğini, insanlığın da hepsini bir 
vücut ve her milletinde onun bir uzvu addetmeyi amaç bilir.  

Cihanda sulh milletlerarası ilişkilerde kuvvete ve kuvvet tehdidine 
başvurmamayı, milletlerarası uyuşmazlıkların barışçı yollarla çözümlenmesini 
öngörür. Cihanda sulh bütün milletleri barış içinde refaha, saadete ve daha ileri 
uygarlık çağına yöneltmeyi ifade eder.  

“Yurtta Sulh Cihanda Sulh” ilkesinin temelinde yatan insan sevgisi ve 
insanlık anlayışıdır.  

Atatürk, “Biz kimsenin düşmanı değiliz, yalnız insanlığın düşmanı olanların 
düşmanıyız.” derken eşsiz bir insan sevgisinden, insan saygısından bahsetmiştir.  

“Yurtta Sulh Cihanda Sulh” en geniş ve en yaygın anlamıyla teknik bir 
deyim olan kolektif güvenliği, milletler arası barışın korunmasını ve 
devamlılığını da ifade eder.  
                                                 
17 Prof. Dr. Thiezmo Diallo, “Emperyalizme ve Koloniyalizme Karşı Savaşında Önder Olarak 

Atatürk, Atatürk'ün Düşünce ve Uygulamalarının Evrensel Boyutları”, 2 Kasım-6 Kasım 1981, 
Uluslararası Sempozyum, Ankara Üniversitesi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1983, 
s. 203.  

18 Utkan Kocatürk, Atatürk'ün Fikir ve Düşünceleri, a.g.e., s. 59.  
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Türkiye millî menfaatinin gerçek dayanaklarını ancak insanlığın umumi 
menfaatinin sağlanmasında görmektedir. Türk iç ve dış politikasının hedefi ve 
anlamı hem içerde hem de dışarıda hukuk düzenin kurulmasına çalışmak ve ona 
yardımcı olmaktır.  

III. “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” İlkesinin İlk Kullanımı ve Gelişmesi 

“Yurtta Sulh, Cihanda Sulh”, ilk defa CHP Genel Başkanı olarak Mustafa 
Kemal Paşa’nın (Atatürk’ün) 20 Nisan 1931’de seçim dolayısıyla millete 
beyannamesinde dile getirilmiştir.19  

“Cumhuriyet Halk Fırkasının müstakar umumi siyasetini şu kısa cümle 
açıkça ifadeye kâfidir zannederim: ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ için, 
çalışıyoruz.”20  

Atatürk’ün imzası ile yayınlanan bu beyanname, Atatürk’ün de başında 
bulunduğu bir partinin, bir siyasi iktidarın içerde ve dışarıda güttüğü politikanın 
esaslarını belirtmektedir.  

Atatürk 1933’te, ABD Başkanı Roosevelt’in Cumhuriyet’in Onuncu yıl 
dönümü dolayısı ile Türk Milleti’ne gönderdiği mesaja verdiği cevapta da, 
“Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesine değinmektedir:  

“Türkiye Cumhuriyeti’nin en esaslı umdelerinden biri olan “Yurtta Sulh, 
Cihanda Sulh” gayesi, insaniyetin ve medeniyetin refah ve terakkisinde en 
esaslı âmil olsa gerektir. Buna elimizden geldiği kadar hizmet etmiş ve etmekte 
bulunmuş olmak bizim için iftihara medardır.”21 

Atatürk bu mesajında sadece, “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesine 
deyinmemekte, bu ilkenin insanlığın ve uygarlığın refah ve gelişmesinde de en 
esaslı amil olduğunu da vurgulamaktadır. Ayrıca, bu ilkeye hizmet etmiş 
olmanın da iftihara değer olduğunu belirtmektedir.  

Açıkça belirtmek gerekirse, barışa inanmak, ona politikada değer vermek, 
insanlığa hizmet etmek demektir. Bunun bir devlet başkanı ile yapılan karşılıklı 
mesajlarda dile getirilmesi, dünya siyasetinde rol oynayan bir devlet başkanı ile 
aynı konu üzerinde ortak amaçlara hizmet etmeyi de ifade etmektedir.  

“Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesini yeni Türkiye, bir devlet politikası 
olarak, kuruluşundan itibaren izlenmeye başlamıştır.  

Millî Mücadele yılları içinde Atatürk konuşmalarında öncelikle vatan 
kurtuluşuna önem vererek, devamlı ve istikrarlı bir barışın sağlanmasını buna 
bağlamıştır. Çeşitli konuşmalarında da bu konuya ağırlık vererek, millî 
siyasetimizin esaslarını da belirlemiştir.  

                                                 
19 Mehmet Gönlübol, Atatürk'ün Dış Politikası; Amaçlar ve İlkeler, Atatürk Yolu, 1981, s. 

269.  
20 Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri, C. IV, (1917-1938), s. 549-552.  
21 Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri, IV, (1917-1938), s. 560. Bilal N. Şimşir, 

Atatürk ve Yabancı Devlet Başkanları, Cilt: I., Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1993, 
s. 233-235. Türkçe ve İngilizce metin bir arada.  
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Atatürk’e göre, “beynelmilel siyasi emniyetin inkişafı için, ilk ve en mühim 
şart, milletlerin hiç olmazsa sulhu muhafaza fikrinde, samimî olarak 
birleşmesidir.”22 

Atatürk, milletlerarası barışın temel şartını milletlerarası anlayışta ve 
zihniyete görmektedir. Devletlerin sulhu muhafaza fikrinde samimi olarak 
birleşmesi ile barışın korunacağına kanidirler. 1932 yılında yapılan bu konuşma, 
Atatürk’ün barışın geleceği bakımından birtakım tereddütleri olduğunu 
belirtmektedir. Bu tereddütler, 1934 yılı Meclis’i açılış konuşmasında daha 
açıkça ortaya koymuştur:  

“Uluslararası siyasal acunu, geçen yıl içinde korunma kaygısına düştü; bu 
yüzden bütün ülkelerde silahlanmaya hız verildi.  

Cumhuriyet Hükûmeti de, bundan dolayı, bir yandan, ulusal koruma gücünü 
pekiştirmeye çalışırken bir yandan da barışın sarsılmaması için, ulusların 
birlikte çalışmasına umut veren yoldan ayrılmamak uğrunda elinden geleni 
esirgememiştir.”23 

Atatürk, 9 Mayıs 1935’te ise CHP Dördüncü Büyük Kurultayı’nı açarken, 
“Cumhuriyet’in dış siyasada özenle güttüğü amaç, arsıulusal barışı korumak ve 
güven içinde yaşamaktır.”24 demiştir.  

IV. Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’un Uygulama Alanı ve Gelişme Süreci 

Milletimizin, güçlü, mutlu ve güvenlik içinde yaşabilmesi için, devletin 
tamamen millî bir siyaset izlemesi ve bu siyasetin, iç kuruluşlarımıza tamamen 
uygun ve dayalı olması gerekir. Millî siyaset dediğim zaman, amaçladığım 
mana ve anlam şudur: Millî sınırlarımız içinde, her şeyden evvel kendi 
kuvvetimize dayanıp varlığımızı koruyarak millet ve memleketin gerçek 
mutluluğuna ve bayındırlığına çalışmak... Genel olarak erişilemeyecek hayali 
emeller peşinde milleti uğraştırmamak ve zarara sokmamak… Uygar dünyadan, 
uygar ve insanca davranış ve karşılıklı dostluk beklemektedir.”25  

Ord. Prof. Enver Ziya Karal’a göre, “Atatürk bu sözleriyle Türk Milleti’nin 
toplumsal vicdanında yaşayan temayüllere tercüman oluyordu. Böyle olduğu 
için de olayların inkişafı ile İmparatorluk tortusu düşünceler yıkıldı ve millî 
siyaset düşüncesi, Türk milletinin ortak düşüncesi hâline geldi.”26  

Millî siyaset, milletçe benimsenen ve uygulanan siyasettir, millî amaçlara 
uyan ve ona hizmet eden siyasettir. Osmanlı Devleti’nin üniversalist ve 
kozmopolit siyasetine bir tepkidir. 

                                                 
22 Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Cilt: I., s. 357.  
23 Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, Cilt: I., s. 364.  
24 Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, Cilt: I., s. 367.  
25 Sade dile aktarılmış şekli ile, Utkan Kocatürk, Atatürk'ün Fikir ve Düşünceleri, 2. Basın, 

2005, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, s. 443. Orijinal Metin. Atatürk, Nutuk, C. II., 
İstanbul, 1969, s. 436-437.  

26 Enver Ziya Karal, Atatürk'ün Siyaset Üzerinde Düşünceleri, Ankara, 1946, s. 48.  
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Atatürk’e göre, “Osmanlı Devleti’nin siyaseti” millî değil; şahsi, gayrivazıh 
ve gayrimustakar idi. Devrim’le kurulan devletin siyaseti ise önce millidir, 
kollektivitenin malıdır, açık ve belirlidir. Millî amaçlara yönelmiştir, istikrarlı 
bir siyasettir.”  

Türk Milleti siyasetinin başarısı millî menfaatle insanlık menfaatini, millî 
olanla milletlerarası olanı en iyi şekilde bir arada bağdaştırmasındadır. 
Devri’min başı ve lideri Atatürk, millet menfaati ile insanlık duygusunu 
Türkiye’de, bütün insanlığın da vicdanına hitap ederek formülleştiren insandır. 
Atatürk böylece, milletle insanlık arasında bir saadet köprüsü kurmuştur.27  

A. İç Politikada Gelişmeler 

1. Millî Mücadele Dönemi28 

Yurtta Sulh, her şeyden önce huzurlu ve güvenli bir hayat, insan kişiliğine 
saygılı bir ortam, kısaca özgürlük ve bağımsızlık ister. I. Dünya Savaşı’nın 
talihsiz sonucu Osmanlı İmparatorluğunun ağır yenilgisi ile sona ermişti. 
Osmanlı Devletinin ülkesi işgal altında idi. Devlet gerçekte, fiilen (de faclo) 
sona ermişti. Millet ıstırap altında inliyordu, ümitsiz arayışlar korkunç 
sonuçların belirtilerini açıkça gösteriyordu. Bir Türk Devleti olan Osmanlı 
Devleti, tarihten siliniyordu.  

Tarihte 100’ün üzerinde bağımsız devlet kuran Türkler, yeni bir arayışın 
beklentisi içinde idi. 19 Mayıs 1919’da Samsun’da karaya ayak basan Mustafa 
Kemal Paşa, şef ve lider olarak, kurtarıcı gücü ile haykırıyordu. “Ya İstiklal, Ya 
Ölüm” Bu parola yankılar buluyor, Türk insanı kurtarıcısının gür sesine doğru 
koşuyordu. Daha ilk andan itibaren Osmanlı Devleti’nin yetkililerine 
sesleniyordu. Ordu Müfettişi olarak gönderdiği raporda, “Millet, millî hâkimiyet 
(egemenlik) esasını ve Türk milliyetçiliğini kabul etmiştir. Bunu 
gerçekleştirmeye çalışacaktır”. Tevfik Bıyıklıoğlu’na göre, “bu rapor gerçekte 
bir ihtilal programından farksızdır.”29  

Ülkenin insan gücünü yeni baştan değerlendirmek, harekete geçirmek için 
Samsun’dan sonra toplantılar ve toplantılar sonucu Türk milletinin kurtuluşu 
için çareler aranmış ve kararlar alınmıştır.  

Millet Meclisi, 23 Nisan 1920’de Ankara’da açılmıştır. Türkiye Büyük 
Millet Meclis’i adı ile anılan ve hizmet gören bu Meclis, seçimle işbaşına gelen 
demokratik bir meclistir.  

TBMM bir taraftan İstanbul Hükûmeti’nin tahrik ve teşviki ile iç isyanlarla 
ve irticaî tahriklerle uğraşmak zorunda kalmıştır. Diğer taraftan da işgalcilere 
karşı çetin savaşlar ile yurdun kurtuluşunu sağlamıştır.  

                                                 
27 Aynı eser., s. 54.  
28 Hamza Eroğlu, Türk İnkılâp Tarihi, Yeniden Düzenlenmiş, Genişletilmiş Yeni Baskı, 

Ankara, 1990, Savaş Yayınları, s. 48- 208.  
29 Tevfik Bıyıklıoğlu, Atatürk Anadolu'da (1919-1921), Ankara, 1959, s. 30.  
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Türk insanının birlikte, beraberlikte fedakârlığa katlandığı bu mücadele, 
topyekûn harbin bütün özelliklerini taşımaktadır.  

Silahlı çatışmaya son veren Mudanya Ateşkes Anlaşması (11 Ekim 1922) 
kesin barışa uzanan emin bir yol olmuştur. 24 Temmuz 1923’te imzalanan 
Lozan Barış Andlaşması ile Türk milletinin hayati hakları ve emelleri 
gerçekleşmiştir. Devamlı bir barış ve güvenlik sağlanmıştır.  

2. Millî Mücadele Sonrası-Devrimler30 

Yeni Türk Devleti’nin kurucusu, Millî Mücadele’nin zafer kazanan 
kahramanı, Millî Mücadele’nin ilk günlerinde Ankara’da söylediği bir nutukda, 
yeni Türk Devletinin ve Türk toplumunun modernleşme amacını açıkça dile 
getiriyordu:  

“Kurtuluştan sona pek mühim vazife-i vataniye ve milliyemiz vardır. 
Ezcümle ahval-i dâhiliyemizi (iç durumumuzu) ıslâh (düzeltme) ile millet-i 
mütemaddine (medeni milletler) meydanında (bu arada) faal bir uzuvu (ongan) 
olabileceğimizi fiilen ispat etmek lazımdır. Bu sayede muvaffak olmak için 
siyasi mesaiden ziyade içtimai mesaiye ihtiyaç vardır.”31 

Millî Mücadele’nin sona erişi ile Türk Devrimi’nin aksiyon evresi 
tamamlandığından yeni bir evre, devlet ve toplum hayatında, eski düzen yerine 
yeni bir düzen kurma evresi başlamıştır. Modern devletin kurulması gereği, 
devlet ve toplum hayatında kökten değişikliklere yönelinilmiştir. Devrimler 
diye adlandırdığımız bu büyük ve kökten değişiklikler, “Millî Siyaset” diye dile 
getirdiğimiz politikanın sonucudur. Akılcılık ve bilimcilik gibi Türk 
Devrimi’nin temel anlayışına diğer bir deyimle temel felsefi görüşüne uygun 
eylemlerdir.  

a. Siyasi Alanda Yapılan Değişiklikler 

Siyasi alanda beliren kökten değişiklikleri ifade eden Saltanatın kaldırılması, 
Cumhuriyetin ilanı ve Hilafetin kaldırılması, devlet hayatında ve siyasi düzende 
büyük ve derin yankılar yaratmıştır.  

Millî Mücadele’nin başından beni devletin yönetimi cumhuriyetin esaslarına 
dayanıyordu. Cumhuriyet millî devletin karakterinin bir sonucu idi.  

Hilafet, ümmet düşüncesi üzerine kurulmuş bir kurumdur. Milliyetçilik ve 
millî egemenlik düşüncesi üzerine kurulan yeni Türkiye’nin bu ortaçağ kurumu 
ile bağdaşması mümkün değildir. Türkiye’de yayılması gereken sosyal ve laik 
karakterli devrimlerin yapılabilmesi için Hilafetin kaldırılması gerekli idi.         
3 Mart 1924’te Halifeliğin kaldırılması ile modern Türkiye demokratik ve laik 
gelişme yolunda önemli bir adım atmış oldu.  

                                                 
30 Hamza Eroğlu, İnkilâp Tarihi, a.g.e., s. 209-307.  
31 A. Afetinan, Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, 2. Baskı, Ankara, 1968, s. 250.  
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Siyasi alanda görülen değişikliklerin yanı sıra, hukuk alanında, sosyal ve 
kültürel alanda ve ekonomi alanında büyük ve kökten değişiklikler, yeni 
devletin modern hüviyetini göstermiştir.  

b. Hukuk Alanında Yapılan Değişiklikler 

İlkel toplumda topluma düzen veren kurallar dinî hüviyet ve karakterdedir. 
Modern toplumlarda bu kurallar, maddi ve dünyaya ait ihtiyaçları karşılayacak 
niteliktedir.  

Bir toplumda düzenin dinî esaslara bağlı tutulması, dine bağlı hukuk 
kuralları ile şekil alması, sadece ahirete ait ve manevi ihtiyaçların toplum 
düzeninde egemen olması demektir. Dine dayalı hukuk, toplumun sadece 
manevi ihtiyaçlarına cevap verir, dünya ile ilgili, maddi ihtiyaçlarına cevap 
veremez.  

Dine dayalı hukuk, modern toplumun ihtiyaçlarına cevap veremez, yetersiz 
kalır.  

Batı Avrupa hukuk sistemi içinde yer alan Türkiye’nin gerçekleştirdiği geniş 
ölçüde resepsiyon hareketi, ülkenin siyasi, hukuki ve sosyal kaderine tesir 
etmiştir. Türkiye, geniş ölçüde yaptığı ve başarı sağladığı hukuk inkılâbı 
(devrimi ile) ile medeni ve asri bin memleket, batılı anlamda demokrasinin 
yerleştiği bir ülke olmuştur.  

c. Eğitim ve Kültür Alanında Değişiklikler 

Eğitim, toplumsal bir ihtiyacı karşılayan bir kamu hizmetidir. Çağımızın 
devleti, başarısını ve gücünü eğitimde bulur. Her ülkede uygulanan eğitim 
hizmeti, o ülkenin geleceği ile ilgilidir. Bir dinî devlet olan Osmanlı Devleti’nde 
eğitim dinî temellere dayanmakta idi. Yeni Türk Devleti’nin eğitimi ise millidir. 
Millî eğitim, gerçek ve ideal bir şekilde vatandaş eğitimidir.  

3 Mart 1924 tarihli Tevhid-i Tedrisat (Eğitimin Birleştirilmesi) Kanunu 
ile laik öğretim ve eğitim sisteminin temeli kurulmuştur. Bu kanunla aynı 
zamanda öğretim ve eğitim birliği de sağlanarak millî kültür birliğine 
yönenilmiştir.  

Harf Devrimi, yazı dilinde kullanılan Arap harflerinin yerine yeni Türk 
harflerinin alınmasını ifade eder. Okuyup yazmayı kolaylaştırmak ve yaymak, 
eğitim politikasının başlıca hedefidir. Bu hedefe ancak harf devrimi ile 
ulaşılabilirdi. Ayrıca harf devrimi ile Arap fonetiğine esir bir yazı sisteminden, 
Türk fonetiğine uygun yeni yazı sistemine geçilmiştir. Harf devrimi aynı 
zamanda batı kültürü ile yakınlaşma sağlamış, kültür devrimine yol açmıştır.  

Tarih alanında yapılan değişim, yeni bir düşünce ve yeni bir anlayış 
getirmiştir. Bilimsel çalışmaları yeri bir anlayışla derinleştirerek Türk tarihinin 
zenginliği ortaya konmuştur.  

İlmî araştırmaya dayanan Türk tarih tezi ile tarihimiz gerçek karakterini 
kazanma olanağını bulmuştur. Osmanlı Devletinin ümmet tarihi anlayışından, 
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Türk milletinin millî tarih anlayışına yönelmesi, millî şuuru güçlendirmiş, Türk 
milletinin kendine emniyet ve güvenini artırmıştır.  

Atatürk, Türk dilini kendi millî benliğine kavuşturmaya ve kendi benliği 
içinde zenginleştirmeye çalışmıştır.  

Dil, millî yapıyı oluşturan, sağlamlaştıran başlıca etkendir, ortak bağdır.  

Atatürk, Türk dilini kendi millî benliğine kavuşturmaya ve kendi benliği 
içinde zenginleştirerek büyük bir kültür dili hâline getirmeyi hedef olarak 
seçmiştir.  

Atatürk, dildeki bağımsızlığı, siyasi bağımsızlığın parçası saymıştır.  

Sosyal hayatın bir gerçeği olan güzel sanatlar, insan hayatında önemli bir yer 
tutar. Türk Devrimi, akıl ve bilimin açtığı yolla güzel sanatlarda gelişme 
imkânını hazırlamıştır. Güzel sanatlarda gelişme ve kitlelere yayılmasında 
laiklik önemli bir rol oynamıştır. 

d. Toplumsal Yaşayışın Düzenlenmesi 

Sosyal alandaki devrimimizi baltalayan safsata ve hurafeleri kafalardan 
çıkarmak, açık fikir ve hür zihniyeti kafalara yerleştirmek bir zorunluluktu.  

Tekke, zaviye, türbe ve tarikatlar, medeni bir toplum olma yolunda görülen 
engellerdi.  

30 Kasım 1925 tarih ve 677 Sayılı Kanun’la tekke, türbe ve zaviyeler 
kapatılmış, tarikatlar yasaklanmıştır.  

Doğu medeniyetini, Batı medeniyetinden ayıran dış özelliklerinin en 
önemlisini kıyafet teşkil ediyordu. Batı medeniyetinin bütün olanak 
benimsenmesi, dünyanın kabul ettiği medeni kıyafetinde kabul edilmesini 
gerekli kılıyordu.  

Atatürk’ün dile getirdiği gibi “Biz, her nokta-i nazardan medenî insan 
olmalıyız. Fikriniz, zihniyetiniz, tepeden tırnağa kadar medenî olacaktır. 
Medeni ve beynelmilel kıyafet milletimiz için layık bir kıyafettir. Onu 
giyeceğiz.”32  

25 Kasım 1925 Şapka Kanunu ile medeni yaşayışa uyan kıyafet kabul 
edilmiştir. Kıyafet değişikliği ile asıl hedef dış görünüşte uyum değil, zihniyette 
ve düşüncede değişiklikle Batı uygarlığı içinde yer almaktır.  

21 Haziran 1934’te yürürlüğe giren Soyadı Kanunu ile kişi, asıl adı, 
küçük adı, yanı sıra soyadı diye adlandırılan aile adı ile de anılmaya başlamıştır. 
Aile birliğini ve bütünlüğünü sağlayan soyadının kabulü, toplum hayatında 
birçok karışıklıkları önlediği gibi aile bağını da güçlendirmiştir.  

Toplumsal yaşamın yeni baştan düzenlenmesinde, en önemli olay, Türk 
kadınına tanınan haklardı.  

                                                 
32 Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, Cil: II. 2. Baskı, Ankara, 1958, s, 148.  



 

 

730 

1926 yılında Medeni Kanun’un kabulü ile kadınlarımız medeni haklarına 
kavuşmuş, kadın erkek eşitliği toplumumuzda yer almıştır. Siyasi haklar ilk defa 
1930 yılında Belediye Kanunu ile kadınlarımıza tanınmış, daha sonrada 1934 
yılında yapılan Anayasa değişikliği ile milletvekili seçmek ve seçilmek hakkı 
tanınmıştır.  

e. Ekonomik ve Mali Alanda Gelişmeler 

Yeni Türk Devleti köhnemiş Osmanlı devletinin yerine geçerken harap bir 
ülkeyi de devralmıştı. Ülke geri kalmış, fakir ve sermayeden yoksundu. Esasen 
yetersiz olan alt yapı tesisleri de uzun savaş yılları boyunca harap olmuştu. 
Ülkemizde sanayi denilecek tesisler de mevcut değildi. Ulaşım ülkede güçlükle 
gerçekleşebiliyordu. Bankacılık, dış ticaret, demiryolları hep yabancıların elinde 
idi. Nüfusun yüzde doksanı okuma yazma bilmiyordu.33  

Türkiye, başka ülkelerle karşılaştırılması güç şartlar altında bulunmakta, 
kalkınabilmek için çok büyük güçlükleri yenmek zorunda idi. I. Dünya Savaşı 
1918 yılında bittiği hâlde, Türkiye 1922 yılı sonlarına kadar bir ölüm kalım 
savaşı yaşamıştı.  

Lozan Barış Andlaşması’nın imzalanması ve Cumhuriyetin ilanı ile yeni bir 
evreye girilmiş, sağlanan barış ve yeni siyasi düzen, ekonomik alanda 
toparlanma ve kalkınma tedbirlerinin alınmasına neden olmuştur.  

Türkiye’nin ekonomik kalkınması ve daha sonra gelişmesi sihirli bir 
değnekle, liberal ekonomi düzenini yerleştirmekle sağlanamazdı. Türkiye’de 
uygulanan devletçilik, ekonomik alanda uygulanması ile karma ekonomi, 
Türkiye’nin içinde bulunduğu koşulların sonucu olmuştur. Türkiye’yi 
devletçiliğe, devlet yetkilerini toplum refahına yönelterek hareket etmeye, 
demokratik düzen içinde süratli kalkındırmak zorlamıştır.  

Türkiye’de devletçilik sadece ülkenin sür atlı kalkınmasını sağlamak amacı 
ile değil, aynı zamanda sosyal bir amaca yönelik olarak sosyal adaleti de 
gerçekleştirmeye çalışmıştır.  

Toplum için, toplum yararına lüzumlu ve faydalı hizmetler görmekle görevli 
çağımızın devleti, klasik kamu hizmet ve faaliyetleri ötesinde toplum yararına 
çok daha geniş ve yaygın hizmet görmekle yükümlü olmuştur. Devlet’in 
ekonomik, sosyal ve kültürel alana yayılışı kolektif ihtiyaçları devlet eliyle 
karşılama gereğinin bir sonucu olmuştur. 

B. Dış Politikada Gelişmeler34 

Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi açılırken Millî Hükûmet’in takip 
edeceği siyasetin esasları hakkında bilgi vererek millî hudutlar dışında herhangi 
istilacı bir gaye gözetilmediği, emperyalist bir hedef takip edilemeyeceğini 
açıkça belirtmiştir.  

                                                 
33 Haluk Cillov, Türkiye Ekonomisi, İstanbul, 1972, s. 134-135.  
34 Hamza Eroğlu, Türk İnkılâp Tarihi, a.g.e., s. 310-360.  
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Yeni kurulan Devlet kurulduktan sonra ilk diplomatik teması Sovyetler 
Birliği ile yapmıştır. Batı’nın emperyalist devletleriyle savaşan Sovyetlerin, 
yeni Türk Devleti ile anlaşması, müşterek düşmana karşı birlikte hareket etmek 
zorunluğundan ileri geliyordu. Ayrıca, Millî Mücadele’yi başarı ile 
sürdürebilmek içinde dış yardıma ihtiyaç vardı.  

Sovyet Rusya ile diplomatik ilişkilerin kurulması, Sovyetlerin, 3 Haziran 
1920’de Misak-ı Millî’yi tanımaları, bu iki ülkeyi yakınlaştırmıştır. Osmanlı 
Devletinin parçalanması ve fiilen sona ermesini öngören, 10 Ağustos 1920’de 
tarihli Sevr Barış Andlaşması, Doğu Anadolu’da Ermenileri, Türk topraklarına 
tecavüze ve katliama yöneltmiştir. Doğu Anadolu’da Ermeni saldırısı, Doğu 
cephesindeki ordu birliklerimiz tarafından püskürtülmüş, sağlanan zafer, 2/3 
Aralık 1920’de imzalanan Gümrü Barış Andlaşması ile sonuçlanmıştır. Yeni 
kurulan Devlet’in kazandığı bu zafer ve sonunda imzalanan Andlaşma, Sevr 
düzenine son verdiği gibi Sovyetlerle aramızda yakınlaşmaya sebep olmuştur. 
Ermenistan’ın da Sovyetler Birliği’ne katılması sonucu, yeni Türkiye ile 
Sovyetler Birliği arasında imzalanan 16 Mart 1921 tarihli Moskova Andlaşması, 
yeni Türkiye’nin doğu sınırını belirlemiş, barışın ve huzurun sağlanmasını 
temin etmiştir. Farklı siyasi rejimde olmalarına rağmen bu iki ülkenin 
akdedildiği Dostluk Andlaşması, birlikte bir arada yaşama (La Coexistance 
Pacifique) düzeninin en cazip bir örneğini teşkil etmiştir. Bu andlaşma ile 
Türkiye tarihte uzun yıllar savaştığı bir ülke ile devamlı bir barışa yönelmiş, 
dostluk ilişkileri kurmuş, Anadolu’nun işgalden kurtarılması savaşında dış 
yardımı da sağlamıştır.  

Güneyde Fransızlar ve onların üniforması ile dövüşen Ermeni askerî 
birlikleri, Çukurova’da, Şanlıurfa’da, Kahramanmaraş’ta ve Gaziantep’te 
karşılaştıkları sert silahlı çatışmalarda, ağır kayıplar vererek çekilmeye mecbur 
kalmışlardır. Sakarya’da Yunanlılara karşı kazanılan zafer, Fransızları 
ümitsizliğe sürüklemiş, 20 Ekim 1921’de Ankara’da imzalanan Anlaşma ile 
Fransa ile silahlı çatışmaya son verilmiştir. Aktedilen Anlaşma ile barış 
sağlanıyor ve Güney sınırımız da tespit ediliyordu. Bu Anlaşma ile I. Dünya 
Savaşı’nın galiplerinden biri olan Fransa, Misak-ı Millî’yi tanıyor ve yeni Türk 
Devleti, silahlı mücadelesinde Yunan askerî gücü ile başbaşa kalıyordu.  

Kat’i barış, Ankara’nın tam zaferi ile, 26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük 
Taarruz’un zafere ulaşması ile mümkün olmuştur. Lozan aynı zamanda Orta 
Doğu’nun önemli bir bölgesinde sürekli bir barış ve güvenliği kurmak ve devam 
ettirmekle de dünya barışına hizmet etmiştir. Lozan Barış Andlaşması kurduğu 
hukuki ve siyasi düzenle, özellikle Orta-Doğu’da barış ve güvenlik sağlanmıştır.  

1930’lu yıllardan sonra Türkiye yeni bir atılım içerisindedir. Milletlerarası iş 
birliği konusu dış politikanın en önemli değer verdiği konular arasında yer 
almaktadır.  

Türkiye’nin 1932 yılında Milletler Cemiyeti’ne girişi izlediği barışçı 
politikanın sonucu olmuştur. Türkiye, Milletler Cemiyeti’ne katılarak kolektif 
güvenliğin en hararetli savunucusu olmuştur.  



 

 

732 

Balkanlarda siyasi iş birliğini öngören Balkan Antantı 9 Şubat 1934 
tarihinde imzalanmıştır. 1930 tarihinden itibaren gelişen ve Balkan 
Konferanslarıyla gerçekleşen yakınlaşma ve iş birliği Balkan Antantı’nın 
imzalanması ile sonuçlanmıştır. Andlaşma barut fıçısı Balkanlarda kısa süreli de 
olsa barış ve güvenlik sağlanmıştır.  

Türkiye, milletlerarası uyuşmazlıklarını barışçı yollarla çözümlemeye 
çalışmakla, kuvvete ve kuvvet tehdidine müracaat etmemekle barışa hizmet 
etmiştir.  

En önemli iki uyuşmazlık, Hatay davası ve Montreux Boğazlar Sözleşmesi, 
ilgili devletlerin karşılıklı rızaları ile çözümlenmiş, Türkiye milletlerarası hukuk 
kurallarına saygılı olmuştur.  

Atatürk, 1937 yılında yaptığı konuşmada dış politika açısından, Türkiye’nin 
milletlerarası barışa katkısını ortaya koymaya çalışmıştır: “Cumhuriyet 
Hükûmeti’nin, komşularıyla ve diğer büyük, küçük devletlerle olan 
münasebetlerinde, ahenkli bir istikrar ve inkişaf göze çarpmaktadır.  

Sulh yolunda nereden bir hitap geliyorsa, Türkiye onu, tehalükle karşıladı ve 
yardımlarını esirgemedi.”35 

Keza aynı konuşmasında, milletlerarası barış ve güvenliği sağlamakla 
görevli Milletler Cemiyeti’ne de atıf yaparak, sulh idealine yardımcı olmayı 
amaç edinmiştir: “Milletler Cemiyeti’nin geçirmekte olduğu çetin safhalarda, 
Cumhuriyet Hükûmeti, bu arsıulusal kuruma olan bağlılığını her sahada 
göstermek suretiyle, sulh idealine en uygun yoldan ayrılmamıştır.”36 

Türkiye, milletlerarası uyuşmazlıklarını barışçı yollarla çözümlemeye 
çalışmakla, kuvvete ve kuvvet tehdidine müracaat etmemekle barışa hizmet 
etmiştir.  

Atatürk’e göre: “Dış siyasetimiz, başlangıçta kendisine çizdiği hareket 
çizgisinden asla sapmamıştır. Dış siyasetimiz, daima milletler refahının 
yaratıcısı olan barış içinde, memleketin gelişmesini amaç edinmiştir. Bu 
gelişmeyi, tam ve kayıtsız olarak, bütün milletlere temenni ederiz.”37  

Barışçı Türkiye, “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh”u, sadece bir ilke olarak değil, 
bir politik düstur olarak uygulamakta, onda insanlığın mutluluğunu da 
aramaktadır.  

SONUÇ 

1. “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh”, öncelikle özgürlüğün ve bağımsızlığın 
sağlandığı ortamda oluşur ve gelişir. Özgürlük ve bağımsızlık insan tabiatının 
bir gereğidir ve insanlara özgü değerlerdir.  

                                                 
35 Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, Cilt: I., s. 388.  
36 Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, Cilt: I., s. 388.  
37 Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, Genişletilmiş İkinci Basım, Atatürk 

Araştırma Merkezi, Ankara, 2005, (Hâkimiyet-i Milliye, 30.10.1933, s. 2’den naklen), s. 446.  
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Atatürk, Türk milletinin kaderini tayin eden büyük mücadeleye “Ya İstiklâl, 
Ya Ölüm”, parolası ile başlamıştır. Yaşamak için, var olmak için, Türk 
milletinin özgürlüğünü ve bağımsızlığını en güçlü bir şekilde dile getirmek 
gerekiyordu. Bağımsızlık Savaşı, meşruluk esaslarına dayanarak, Türk 
milletinin haklarını aramıştır. Hak arama, millet olarak var olma yolu, ancak 
kuvvete müracaatla, silâhlı çatışma ile mümkün olmuştur. Çeşitli cephelerde 
geçen çetin savaşlar ve bu savaşların sonucu erişilen barış millî mücadelenin 
büyük kazancı olmuştur. Kazanılan barış, kutsal bir hazine gibi itina ile 
değerlendirilmiş ve kıymeti bilinmiştir.  

Savaşla kazanılan zafer, barış getirmiştir. Savaşın ürünü zaferdir, zaferin 
ürünü ise barış olmuştur.  

Barışın devamlılığı, etkinliği, kurulacak yeni düzenin sağlıyacağı imkânlara 
bağlı kalmıştır. Kurulan yeni devlet, bağımsız devlet, başarı şansını, çağın 
gereklerine cevap verecek, yeni çağdaş, modern devlette bulmuştur.  

Siyasi, hukuki, ekonomik, sosyal ve kültürel alanda yapılan kökten 
değişiklikler (devrimler) modern ve çağdaş devleti oluşturmuştur. Türk insanı 
bu yeni düzende özgür ve bağımsız yaşamanın mutluluğunu bulmuştur. Mutlu, 
huzurlu ve güven içinde yaşamanın esas şartı, ancak barış ortamında 
mümkündür. Barış, milletleri refah ve mutluluğa eriştiren en emin yoldur.  

Atatürk, şef, lider ve büyük devlet adamı olarak, en zor altında dahi, barışın 
nimetlerinden, ülkesini ve bütün insanlığı yararlandırma becerisi ve gücünü 
göstermiştir.  

2. İnsanlığın en büyük amacı barıştır. Barış, huzur ve güven getirir, 
istikrarı sağlar. Birleşmiş Milletler Teşkilatının da esas amacı barıştır.  

Atatürk barışın bütünlüğünü ve barışın devamlılığını savunmuştur.  

“İnsanları mutlu edecek tek yol, onları birbirlerine yaklaştırarak, onlara 
birbirlerini sevdirerek, karşılıklı maddi ve manevi gereksinimlerini temine 
yarayan hareket ve enerjidir. Dünya barışı içinde insanlığın gerçek mutluluğu, 
ancak bu yüksek ülkü yolculuklarının çoğalması ve başarılı olmasıyla mümkün 
olacaktır.”38 

Atatürk, ulusların birbirlerini tanımalarını, birbirlerini anlamalarını gerekli 
görmüştür. Dünyaya egemen olan barış, böyle bir karşılıklı anlayışın sonucu 
olur. Atatürk’ün gözünde uluslar bir ailenin (insanlık ailesinin) fertleridir. 
Birbirlerinin fenalığını değil, iyiliğini istemeli, birbirlerine destek olmalıdırlar. 
Çünkü birileri felaket içinde iken, öbürlerinin huzurlu ve mutlu olmalarına 
olanak yoktur.”39 

Atatürk barışın devamlılığı için de gerekli tedbirlerin alınmasını hararetle 
savunmuştur: “Şuna da inanıyorum ki, eğer devamlı barış isteniyorsa, kitlelerin 

                                                 
38 Utkan Kocatürk, Atatürk'ün Fikir ve Düşünceleri, Genişletilmiş 2. Baskı, Ankara, 2005, s. 

455.  
39 Suat Sinanoğlu, Türk Devrimi’nin Evrenselliği, a.g.e., s. 10.  
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durumlarını iyileştirecek uluslararası önlemler alınmalıdır. İnsanlığın bütününün 
refahı, açlık ve baskının yerine geçmelidir. Dünya vatandaşları, kiskânçlık, 
açgözlülük ve kinden uzaklaşacak şekilde eğitilmelidir.”40 

Atatürk’ün bunları dile getirdiği dönemde Milletler Cemiyeti, milletlerarası 
barış ve güvenliği sağlamakta başarılı olamamıştır.  

Atatürk Türkiye’si Balkan Paktı ve Saadabat Paktı ve komşularıyla 
kurulan iyi ve dostane komşuluk ilişkileriyle sağlanan bölgesel güvenlik 
sistemiyle yoluyla milletlerarası barışa katkı sağlamıştır. Ayrıca Genel anlamda 
kolektif güvenliğin sağlanması içinde çaba harcamıştır, barışa hizmet etmiştir.  

3. Atatürk’te barışa duyulan ilgi, barışa hizmet etme çabasının ne 
zaman başladığı sorusu çeşitli vesilelerle sorulmuştur.  

Prof. Dr. Suat Sinanoğlu, “Atatürk Devriminin Evrenselliği” konusunda 
yaptığı açıklamada konuya açıklık getirmiştir:  

“Atatürk askerdir, savaş O’nun mesleğidir. Ancak Atatürk gönlünde ve 
zihninde derin kökler salmış bir yaşam felsefesine sahiptir. Bu felsefenin 
temelinde insan sevgisi ve yaşam coşkusu yatar. Öbür yandan ulusların 
tarihinden ve ülkesinin gerçeklerinden ders aldığını söyler. İnsanların tarih 
boyunca çektikleri acılar O’nu derinden etkilemiştir. Amacı genç yaşta 
belirmiştir; barış içinde bir vatan, barış içinde bir dünya. O’nun idealidir.” 

Atatürk’ün belli bir tarihten itibaren barışa belirgin bir eğilim duymuş olması 
söz konusu olamaz. Atatürk, insancıl ve akılcıl düşüncesi nedeniyle ve içinde 
yoğrulduğu tarihsel olaylar nedeniyle barışı insanlar için mutluluk ve refah 
kaynağı olarak görmüştür.41 

Bir diğer bilim adamı İzzettin Doğan’a göre, “Barış, Atatürk’te tarih 
bilgisinin ve tarihi doğru çözümlenmenin kendisine armağan ettiği derin bir 
tutkudur.”42 

Barış, barışseverlik, insan fikir ve düşüncesinin insan karakterinin eseridir. 
Barışseverlik, fikir ve düşüncede olgunluğu, gelişmeyi belirttiği gibi eğitimle de 
pek yakından ilgilidir. Bilinçli olarak barışseverlik, bilgiyi iyi algılamakla ve 
eğitimin nimetlerinden yararlanmakla mümkün olur.  

Barış içinde huzurlu bir yaşamın sağlanmasında Türk düşünürlerinin büyük 
etkisi olmuştur.  

Mevlana, Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre gibi düşünürler, insan felsefesi 
yaparak Türk düşüncesini renklendirmişlerdir. İnsanın saygı değer bir varlık 
olduğu, hayata anlam verdiğini belirtmişlerdir.  

                                                 
40 Utkan Kocatürk, Atatürk'ün Fikir ve Düşünceleri, Ankara, 1969, s. 263.  
 Ayrıca, Ayın Tarihi, Sayı: 19, 1935.  
41 Suat Sinanoğlu, Atatürk Devriminin Evrenselliği, a.g.e., s. 15-16.  
42 İzzettin Doğan, “Atatürk’ün Dış Politikası ve uluslararası İlişkiler Anlayışı”, Çağdaş 

Düşüncenin Işığında Atatürk (Kolektif Eser), Dr. Nejat Şıracıbaşı Vakfı Yayınları, İstanbul, 
1989, s. 180.  
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Ayrıca, sevginin insanı Tanrı’ya yaklaştıracağını açıklamışlardır.43  

Büyük bir düşünür olan Mevlana, insanın sevgiye değer en üstün bir varlık 
olduğunu, hayatı değerlendirebileceğini, belirtmiştir.  

Mevlana: “Gel, gel, ne olursan ol yine gel, İster kafir, ister mecusi, ister puta 
tapan ol yine gel, Bizim dergahımız, umitsizlik dergâhı değildir, 
Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel...” sözleriyle hiçbir ayrım yapmadan 
ümit ışığı tutmuştur. 

Prof. Dr. İbrahim Agâh Çubukçu’ya göre “Millî ahlak da ülkemizde barış ve 
sevginin yerleşmesini geliştirmiştir.  

Bizim ahlakımızın temelinde adalet, doğruluk, yiğitlik, sağduyuya önem 
verme, millet için fedakârlık, ülkede dayanışma ve sevgi vardır.  

Aile hayatındaki uyuşum, sosyal barışın temelidir. Karşılıklı saygı ve sevgi 
mutluluğu zenginleştirir.”44 

Bütün bu ahlaki değerler insana sevgiyi ve saygıyı gerekli kılar. Bu saygı ve 
sevgi de ancak barış ortamında oluşur.  

Büyük Türk düşünürlerinin oluşturduğu düşünce sistemi, Türk insanının 
yaşamına etki yapmıştır. “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh”, özdeyişinin temelinde 
yatan espri, Türk felsefesinden nasibini almıştır. Türk insanının barışı sevmesi, 
yaşam tarzı olarak benimsemesi, büyük Türk düşünürlerinin, Türk insanına 
sunduğu büyük bir kültür mirasıdır. Atatürk bu büyük kültür mirasına sahip 
çıkmış, O’nu zenginleştirip, geliştirip, gelecek kuşaklara kıymetli bir hazine 
olarak bırakmıştır. Atatürk, bu kültür mirası olan hazineyi, ayırım yapmaksızın 
bütün insanlığın yararına ve hizmetine de sunmuştur.  

4. Atatürk bütün insanlığın, kurtuluşu için emperyalizme ve 
sömürgeciliğe karşı büyük bir mücadelelerin de öncülüğünü de yapmıştır. 
Söz konusu olan insanlığın özgürlüğü ve milletlerin bağımsızlığıdır. Bu büyük 
mücadelenin parolasını 1933’te vermiştir.  

Atatürk, bir sabah Mısır Büyükelçisi’ne, Çankaya sırtlarında doğmakta olan 
güneşi göstererek şunları söylemiştir: “Doğudan şimdi doğacak olan güneşe 
bakınız! Bugün, günün ağardığını nasıl görüyorsam, uzaktan, bütün Doğu 
milletlerinin de uyanışını öyle görüyorum. Bağımsızlık ve özgürlüğüne 
kavuşacak daha çok kardeş millet vardır. Onların yeniden doğuşları, şüphesiz ki 
ilerlemeye ve refaha yönelmiş olarak gerçekleşecektir. Bu milletler, bütün 
güçlüklere ve bütün engellere rağmen, bunları yenecekler ve kendilerini 
bekleyen geleceğe ulaşacaklardır. Sömürgecilik ve emperyalizm yeryüzünden 

                                                 
43 İbrahim Agâh Çubukçu, Türk-İslam Kültürü Üzerine Araştırmalar ve Görüşler, Ankara, 

1987, s. 8.  
44 İbrahim Agâh Çubukçu, “Atatürkçülükte Barış ve Sevgi”, Atatürk Araştırma Merkezi 

Dergisi, Cilt: III, Temmuz 1987, Sayı: 9, 5. 660-661.  
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yok olacak ve yerlerini, milletler arasında hiçbir renk, din ve ırk farkı 
gözetmeyen yeni bir uyum ve iş birliği çağı alacaktır.”45 

Bu büyük mücadele tam başarıya ulaştığı zaman, barış da bütün insanlık 
adına zafere ulaşmış olacaktır.  

5. Atatürk, uluslararası kuruluşların dünya barışını sağlamada 
güçsüzlüğünü görerek, barışın sağlanmasında millî kaynaklara, milletin 
kendi kuvvetine güvenmesinin gereğini de ifade etmiştir.  

Atatürk, “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh”, ilkesinin gereğini, millî ordu ve millî 
güce güvenmekle, hem daha gerçekçi hem de daha sağlam ve emin bir 
politikanın izleyicisi olmuştur.  

Atatürk’ün bu gerçekçi görüşü, milletlerarası barışın garantisini, 
milletlerarası teşekküllerin müeyyidesinde arayan görüşlerin yetersizliği hâlinde 
meşru müdafaa harplerinin de etkili olmasını haklı çıkarmıştır.  

6. Milliyetçilikle, “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesinin nasıl bağdaştığı 
sorun olmuştur.  

Önce açıklıkla belirtmek gerekirse, Türk milliyetçiliği, kemalist milliyetçilik 
agresif (mütecaviz) olmıyan bir milliyetçiliktir. Başka milletlerden saygı gören, 
yenilikçi, barışçı ve insan haklarına değer veren bir milliyetçiliktir. Kemalist 
milliyetçilik, emperyalizme, sömürgeciliğe karşıdır. Milletlerin bağımsızlık 
davasının savunucusudur.46 

Atatürk, insan kişiliğine büyük değer verir; özgürlük ve bağımsızlık benim 
karakterim derken, bütün insanlığın özgürlük ve bağımsızlık davasını 
üstlenmiştir.47 

Türk milliyetçilik anlayışı, modern milliyetçilik anlayışıdır. Barışçıdır; barış 
ve güvenliği, milletlerarası iyi ilişkileri, milletlerarası normal gelişmelerin şartı 
sayar.  

“Yurtta Sulh, Dünyada Sulh”, ilkesi Kemalist milliyetçilik anlayışında 
gerçek değerini bulmuştur.  

Son sözümüz barış aşığı büyük insan Atatürk’ten bahsetmek olacaktır.  

Yüzyılımızın en etkili ve en ünlü filozoflarından Max Scheler’e göre, dünya 
dâhiler için bir sevinç kaynağıdır. Dâhi, milletinin hayatına biçim kazandırır. 
Dünyada öncü olur. Dâhinin dayanmış olduğu salt kaynak, dünya sevgisidir. 
Ayrıca Max Scheler’in tarifine uygun olarak Atatürk karakter büyüklüğüne 
sahip olan bir kahramandır. Atatürk, Scheler’in kişilik tahlilleri önünde hem 
dâhi, hem de kahramandır. Hatta bilimin önemini toplumun saadeti için birinci 
                                                 
45 Utkan Kocatürk, Atatürk'ün Fikir ve Düşünceleri, 2. Bası, a.g.e., s. 458.  
46 Augusto Simagra, Kemal Atatürk'ün Uluslararası Hukuk Düzeni Görüşü ve Devlet 

Anlayışı, a.g.e., s. 339.  
47 Hamza Eroğlu, Atatürk ve Milliyetçilik, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 1992, s.  
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planda değerlendirmekle, Scheler’in medeniyeti ileri götürenler dediği kişiler 
arasında yer alır.48 

Ünlü devlet adamı ve tarihçi E. Herriot’a göre, Atatürk, akıl ve mantığa, 
bilim ve tekniğe inanır. Yine E. Herriot’a göre Atatürk, August Comte ve 
Descartes’in bir uygulayıcısıdır.49 

Eğer Atatürk, “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” parolasıyla, vecizesiyle insanlığa 
hizmet yolunu seçmişse dayanağı akılcılık ve bilimcilik olmuştur.  

Atatürk, uygarlığın temeline bilimi koymaktadır. Batı uygarlığının 
dinamizmini, devimgenliğini, esas itibarıyla bilimden ve bilimin sınırsız 
gelişme yeteneğinden aldığını bildiği için50 “Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir.” 
sözü ile açıklama gereğini duymuştur.  

Akılcılık, bilimcilik ve insan sevgisi, bunların hepsi bir arada insanları mutlu 
etmenin gayreti ile Atatürk’ün dile getirdiği barış ortamında sağlanır.  

Paolo Bargiacchi’nin 2003 yılında, Beşinci Uluslararası Atatürk 
Kongresi’nde söylediği söz, benim de son sözüm olacaktır.  

“Bugün dünyada, Mustafa Kemal Atatürk’ün büyüklüğüyle mukayese 
edilebilecek hiçbir politikacı yoktur.”51 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48 Mübahat Türker-Küyel, “Atatürk'ün Saadet Anlayışı Hakkında Bir Deneme”, Erdem, Atatürk 

Kültür Merkezi Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 12, 1988, Ankara s. 683-684.  
49 E. Herriot'nin 6 Aralık 1933'te verdiği konferanstan, “Yabancı Gözüyle Cumhuriyet Türkiyesi”, 

Ankara, 1938, s. 90.  
50 Aydın Sayılı, “Atatürk ve Bilim”, Atatürkçülük (2. Kitap), Genel Kurmay Basımevi, 1983, s. 

75.  
51 Paolo Bargiacchi, “Peace in Home, Peace in the World in the Thought and in Political Action 

of Mustafa Kemal Atatürk”, Beşinci Uluslararası Atatürk Kongresi, 8-12 Aralık 2003. Cilt: 
II., Ankara, 2005, s. 1089.  
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КРИЗИС ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ТАИЛАНДА В 
НАЧАЛЕ ХХI ВЕКА 

 FOMİÇEVA, Elena/ФОМИЧЕВА, Елена*  
 RUSYA/RUSSIA/РОССИЯ 

ABSTRACT 

Crisis of Thailand’s Political System in Early 21th Century 

After the revolution of 1932, which established constitutional government, 
the Thailand’s political system has been developing in the framework of 
parliamentary system. The Thai parliamentary system, elitist as it is, fails to 
completely satisfy all the aspirations of different elite groups. This situation was 
corrected by way of military coups, which took place so often that shaped the 
Thai political system.  

In the late 20th century the political trend was to lessen the political role of 
the army in politics, to exclude military coups. Passing of a 1997 Constitution 
was a practical development in this direction, the constitution being considered 
by the Thais as very democratic and as a ”people’s constitution”. However, the 
political crisis of 2006 demonstrated that it failed to create the working 
mechanism of political balance. The straggle for power between old and new 
political elites came out of the parliament into the streets of Bangkok as public 
manifestations were calling for resignation of Taksin Shinawatra’s government. 
Winning the support of village electorate, which comprises up to 70 per cent of 
the country’s population, Taksin disrupted the balance of political forces, 
challenged the traditional Bangkok political elite. The political situation came 
into a deadlock. While old political elites and Bangkokians did not accept 
Taksin, his party “Thai Rak Thai” was repeatedly winning decisive victories in 
parliamentary elections. The political deadlock provoked military coup of 19 
September 2006. The military junta and interim government promised to hold 
general elections in September 2007. New aggravation of tension could be 
predicted, which is connected with insufficient maturity of the country’s 
political system. 

Key Words: Thailand, political system, 21th Century. 

--- 

На протяжении ХХ века после революции 1932 г., установившей в 
Таиланде конституционную монархию вместо абсолютистской монархии, 
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развитие политической системы в стране шло в рамках парламентской 
системы, которая предполагает наличие политических партий, 
представительной власти, проведения регулярных выборов в 
представительные органы власти. Однако парламентская система была 
привнесена в таиландское общество как элемент чуждой политической 
культуры, а не развивалась эволюционно. Тем самым изначально 
существовало противоречие между современной и западной по 
происхождению парламентской системой и традиционной политической 
культурой тайского общества.  

Особенностью таиландской политической системы было то, что первый 
парламент после революции 1932 г. был сформирован тогда, когда в 
стране не было политических партий помимо совершившей революцию 
Народной партии, аморфной по структуре, объединившей в своих рядах 
людей, недовольных существовавшим тогда порядком вещей, но весьма 
отличавшихся по своим политическим воззрениям. Постепенно в рамках 
Народной партии сложилась активная группа младших офицеров, которая 
стала играть самостоятельную роль в политической жизни страны.  

К концу тридцатых годов офицеры во главе с генералом Пхибуном 
Сонгкхрамом, который сосредоточил в своих руках власть в 
правительстве, стали доминировать в политике, оттеснив левых, 
социально ориентированных политиков во главе с их идейным лидером 
Приди Пханомионгом. Этот политик и его последователи были полностью 
вытеснены с политической арены в конце 40-х годов ХХ века. Запрет на 
деятельность коммунистической партии привел к тому, что 
леворадикальное движение переместилось в отдаленные провинции и 
приняло форму партизанской борьбы. Бедность крестьянства на севере и 
северо-востоке страны была той питательной средой, где развивалась 
повстанческая деятельность. Таким образом, особенность политической 
системы Таиланда состоит в том, что в нее напрямую не включены 
интересы большинства населения – крестьян, рабочих, 
левоориентированной интеллигенции.  

Большая часть общества – крестьяне существовали (и отчасти 
продолжают существовать и сегодня) в устойчиво традиционном обществе 
и живут по его законам. Одним из основных принципов существования 
традиционно тайского общества является принцип иерархичности, 
пронизывающий все сферы жизни, включая семью, школу, отношения 
между хозяевами и работниками, начальниками и подчиненными. В 
иерархической системе все ее члены, высшие и низшие, связаны 
взаимными обязательствами, предусматривающими обмен услугами. Эта 
система, которую в литературе называют системой «патрон-клиент», 
означает, что «начальник» оказывает покровительство, материальную 
поддержку своим «подчиненным». А они, в свою очередь, обеспечивают 
ему лояльность и поддержку. Население, особенно в провинции и в 
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сельской местности, стремилось решать свои локальные проблемы в 
соответствии с традиционными политическими представлениями о 
патронно-клиентских отношениях с сильными мира сего, голосуя на 
выборах не столько за партии, сколько за известные политические 
фигуры. Традиционная политическая культура объясняет и такие 
злоупотребления на выборах, как покупка голосов электората, которая 
воспринимается крестьянами как законное вознаграждение за их услугу – 
поддержку патрона на выборах путем голосования за него.  

 В то же время парламентская система, элитарная по своей сути, не 
полностью удовлетворяла интересы таиландских элит. Такое положение 
корректировалось через военные перевороты, которые были настолько 
часты, что сделались отличительной чертой таиландской политической 
системы.  

Важным элементом политической системы страны является институт 
королевской власти. Легитимность института королевской власти 
неоспорима. Это оказалось очень важным в политической системе, в 
которой военные перевороты носили постоянный характер. Авторитет 
королевской власти является стабилизирующим элементом политической 
системы, обеспечивает легитимность всей политической системе. Король, 
имеющий ограниченные конституцией полномочия, пользуется большим 
авторитетом, что во многом связано с личными качествами короля 
Пумипхона Адульядета (Рамы IX). Именно он в критические моменты 
политических кризисов выступает как высшая инстанция в 
урегулировании конфликта между различными группировками.  

На протяжении 50-70-х годов ХХ века в политической жизни 
установилась определенная система политического баланса, которую в 
литературе называли «нестабильная стабильность», где военные режимы 
чередовались с периодами парламентаризма. Эта система регулировала 
отношения между разными группами элит. Параллельно в обществе, 
особенно в среде университетской интеллигенции, развивались идеи 
демократии, парламентаризма, более широкого участия публики в 
политической жизни. Постепенно по мере численного роста городского 
среднего класса и повышения уровня образованности, в обществе 
нарастало понимание необходимости проведения более глубоких 
политических реформ и развития демократических институтов. В 
последней трети ХХ века шла борьба за снижение политической роли 
армии в политике, за искоренение такого явления, как военные 
перевороты. Существенным шагом в этом направлении было принятие в 
1997 году новой конституции, которую тайцы называли «народной” и 
считали одной из самых демократичных в мире. Однако, как показал 
политический кризис 2006 года, эта конституция оказалась не способна 
создать действенного механизма сдержек и противовесов власти.  
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Выборы, проводившиеся по новой конституции в 2001 и 2005 гг., 
принесли впечатляющую победу партии «Тхай рак Тхай», созданной в 
1988 г. успешным бизнесменом Таксином Чиннаватом. Его партия 
победила с небывалым успехом в основном за счет поддержки сельского 
электората. Эта поддержка объяснялась социальными программами 
партии, а затем и сформированного ею правительства, направленными на 
стимулирование внутреннего спроса, снижение уровня бедности, решение 
проблемы задолженности крестьян. В результате альянса победившей 
партии «Тхай рак Тхай» с несколькими мелкими партиями было 
сформировано правительство, которое пользовалось безусловной 
поддержкой подавляющего большинства в парламенте. Парламентская 
оппозиция оказалась не в состоянии использовать такой инструмент 
воздействия на правительство как выражение вотума недоверия. Таким 
образом, оппозиционные партии и особенно старейшая в стране 
Демократическая партия, а также те социальные группы, которые стояли 
за ними, лишились политического влияния. По словам известного 
профессора Тхаммасатского университета Тираюта Бунми, «Таксин 
сосредоточил в своих руках беспрецедентную политическую и 
экономическую власть».1 Это означало отход от обычной практики слабых 
политических альянсов, в рамках которых не было жестких политических 
обязательств, а переход из одной партии в другую или из одной 
политической группы в другую считался скорее правилом, чем 
исключением. Став, таким образом, доминирующей силой в политической 
жизни страны, Таксин оказался сильнее государственного аппарата 
(бюрократии), военных и даже бросил вызов неприкосновенному 
институту монархии. Более того, авторитарный стиль руководства 
Таксина Чиннавата, его непотизм, неумение наладить отношения с 
прессой, конфликты деловых интересов с партнерами по бизнесу, 
противоречивые экономические проекты правительства Таксина 
Чиннавата,-все это вызвало большое недовольство среди политической и 
деловой элиты, представителей столичного среднего класса, 
демократически настроенной интеллигенции, прессы. Правление Таксина 
его противники называли «странной смесью нео-либерального 
авторитаризма», а также “новой формой диктатуры и авторитаризма».2 В 
политике правительства Таксина Чиннавата сочетались принципы нео-
либерализма, в частности, приватизация государственных компаний, и 
стремление развивать экономику за счет сокращения уровня бедности в 
стране и развития внутреннего рынка. Эти программы правительства их 
противники называли «популистскими». Парадоксальным образом 
премьер-министр, пришедший к власти в результате выборных 
парламентских процедур, стал рассматриваться в обществе как диктатор.  

                                                 
1 The Straits Times, Singapore, September 10, 2004. 
2 Bangkok Post, Bangkok, 17 March, 2006. 
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Политический кризис начался с конца 2005 г. Борьба за власть между 
старыми политическими элитами и премьер-министром вышел за рамки 
парламента. Сам Таксин Чиннават – представитель крупного китайско-
тайского капитала с тесными связями среди китайских предпринимателей 
за рубежом, который получил прямой доступ к власти после нескольких 
десятков лет отношений типа «патрон-клиент», связывавших 
представителей китайских предпринимательских кругов и тайской 
военной и гражданской бюрократии. В то же время следует отметить, что 
отношения внутри политических и экономических элит имеют довольно 
сложный характер, переплетаясь и накладываясь друг на друга. Так, 
например, Таксин Чиннават имеет крепкие связи не только в деловых 
кругах, но и в государственном аппарате, в среде генералитета, высших 
чинов полиции и политиков.  

 Политический кризис в Таиланде не исчерпывается только борьбой 
элит за власть. В борьбу против премьер-министра включилась 
демократически настроенная общественность, ратующая за развитие 
страны по демократическому пути, а также представители профсоюзов и 
целого ряда негосударственных общественных объединений. 
Многотысячные демонстрации, проходившие в Бангкоке в течение 
нескольких месяцев с требованием отставки правительства Таксина 
Чиннавата, были организованы Народным альянсом за демократию. 
Правительство Таксина Чиннавата не прибегало к использованию военной 
силы для разгона демонстраций. В то же время на северо-востоке и на 
севере страны население поддерживало правительство Таксина. Вместо 
того, чтобы уйти в отставку, Таксин Чиннават распустил парламент. В 
апреле 2007 г. были проведены новые, досрочные выборы в парламент, в 
результате которых победу в третий раз подряд одержала партия «Тхай 
рак Тхай», созданная Таксином Чиннаватом. Оппозиционная 
Демократическая партия отказалась признать их результаты. До 
проведения следующих выборов, которые должны были состояться 22 
октября, правительство Таксина Чиннавата должно было оставаться у 
власти в качестве переходного правительства. Оппозиционные 
политические деятели требовали признать переходное правительство 
незаконным и обращались с соответствующими запросами в судебные 
инстанции.  

Недовольство Таксином Чиннаватом, его поведением, нарушающим 
правила политической игры, выражали и круги, близкие к королю. Так, 
генерал в отставке и бывший премьер-министр, а ныне председатель 
Тайного совета при короле Прем Тинсуланон высказывался в том духе, 
что «политического лидера должна отличать нравственная цельность 
натуры»3  

                                                 
3 Bangkok Post, Bangkok, 4 December, 2005. 
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Политические противники Таксина Чиннавата не могли не понимать, 
что последний имеет устойчивую базу поддержки и что на следующих 
выборах сельская глубинка вновь проголосует за партию «Тхай рак Тхай», 
поэтому посредством парламентских выборов не удастся изменить 
соотношение сил на политической арене. В то время как политические 
элиты и жители Бангкока не принимали Таксина, результатом любых 
выборов была бы победа партии Таксина «Тхай рак Тхай». По заявлениям 
руководства партии, число ее зарегистрированных сторонников составило 
14,. 5 млн. чел.4  

Сделав ставку на сельский электорат, который составляет 70 % 
населения страны, и который, по сути, трижды решил судьбу всеобщих 
парламентских выборов, Таксин нарушил баланс политических сил, 
бросил вызов традиционной бангкокской политической элите, лишил ее 
политической роли. Таким образом, стало очевидно, что требуется иное 
политическое решение. Для таиландской политической системы 
испытанным средством разрешения политически тупиковой ситуации 
традиционно были военные перевороты. Поэтому невозможность выхода 
из политического тупика спровоцировала военный переворот, 
совершенный 19 сентября 2006 г. Воспользовавшись отсутствием 
премьер-министра в стране, военные совершили переворот, который 
прошел мирно, без кровопролития и в целом был благожелательно принят 
жителями столицы. Военные, совершившие переворот, оформились в виде 
Совета национальной безопасности во главе с генералом Сонтхи 
Бунъяраткалином, первым, в истории страны генерал-мусульманин – 
главнокомандующий сухопутными силами. Правительство было 
отправлено в отставку, запрещена деятельность политических партий, 
распущен парламент, создана Национальная законодательная ассамблея 
для разработки новой конституции. Новое правительство возглавил 
генерал Сают Чуланон, бывший главнокомандующий сухопутными 
силами и бывший советник при короле Пхумипоне Адульядете. В прессе 
высказывались предположения, что переворот получил поддержку в 
околомонархических кругах. Было принято решение, что новый текст 
конституции должен получить одобрение народного референдума, то есть 
процедуры, впервые применяющейся в Таиланде. Через год Совет 
национальной безопасности обещал провести новые парламентские 
выборы.  

Таксин Чиннават знал о готовящемся перевороте и хотел упредить его, 
объявив военное положение. Однако военные опередили его и пресекли 
попытки обратиться к народу через СМИ. Свергнутый с поста премьер-
министра, он предпринял целый ряд поездок по зарубежным странам, 
стремясь заручиться поддержкой влиятельных иностранных политиков, и 

                                                 
4 Bangkok Post, Bangkok, 7 June 2007. 
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подумывал о создании правительства в изгнании. Однако после некоего 
звонка из Бангкока отказался от этой идеи. По словам близкого 
сотрудника Таксина «когда потребовалось принять важное решение, даже 
он действовал, основываясь на системе патронажа».5  

Первоначальное облегчение части общественности в связи с 
разрешением политического противостояния в результате военного 
переворота довольно скоро сменилось недовольством засильем военных, 
неспособностью переходного правительства решить насущные проблемы 
страны, в том числе проблемы экономики и разрешения 
террористического насилия на мусульманском юге страны. Стало 
очевидным, что правительство, сформированное после переворота, не 
имеет какого-либо плана развития страны и разрешения насущных 
общенациональных проблем. Неудачными оказались меры правительства 
в экономической сфере. Темпы роста экономики несколько замедлились. 
В отставку ушли экономический советник правительства д-р Сомкит 
Чатусипитак и министр экономики Придиятхон Девакун. Группа 
профессоров таиландских университетов выразила намерение обратиться 
к премьер-министру ген. Саюту Чуланону с требованием уйти в отставку.6 
Столичное общество жило в постоянном напряжении, ожидая ухудшения 
положения, возможно нового переворота или каких-либо 
дестабилизирующих действий со стороны сторонников смещенного 
премьер-министра Таксина Чиннавата. В июне 2007 г. переходное 
правительство сняло запрет на деятельность политических партий, 
установленный после переворота. В том же месяце появилось сообщение, 
что 60 бывших парламентариев от партии «Тхай рак Тхай» официально 
создали всетаиландскую ассоциацию «Кхон рак Таксин май ау Пхадеткан” 
(Сторонники Таксина против диктатуры), в рамках которой сотрудничают 
19 различных групп и ассоциаций.7  

Оценивая шансы различных политических партий на предстоящих 
выборах, политические аналитики полагали, что шансы свергнутого 
премьер-министра Таксина Чиннавата и его партии «Тхай рак Тхай» 
остаются весьма велики, что делает возможным его возврат к власти. 
Имелись в виду как база поддержки Таксина, так и его большие 
финансовые возможности. Сам он вел себя крайне противоречиво, то 
отказываясь вернуться в политику, то намекая на свой предстоящий 
политический успех. Такое развитие событий, возможный возврат Таксина 
к власти, законсервировали бы политический кризис в стране, а кроме 
того, представляли бы опасность лично для членов группы переворота, 
которые опасаются политических репрессий в случае успеха на выборах 
сторонников Таксина. .  
                                                 
5 Bangkok Post, Bangkok, 28 August 2007. 
6 Bangkok Post. Bangkok, 16 May 2007. 
7 Bangkok Post, Bangkok, 7 June 2007.  
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Противники Таксина стремились устранить его партию ТРТ и его 
самого из политического процесса. Совет национальной безопасности 
разработали специальную пропагандистскую кампанию по дискредитации 
Таксина. На эту программу было выделено финансирование. Через СМИ 
должна была осуществляться критика его экономической политики и 
практики нарушения прав человека в период нахождения Таксина у 
власти.8 В Генеральную прокуратуру был подан иск о нарушениях в ходе 
апрельских досрочных выборов в парламент страны со стороны ТРТ, 
Демократической партии и ряда мелких партий. Дело было передано в 
Конституционный трибунал, при этом существовала опасность, что 
роспуск двух крупнейших партий мог бы кардинальным образом 
нарушить политический ландшафт страны. Конституционный трибунал 30 
мая 2007 г. принял решение о роспуске только одной партии – ТРТ, о 
запрете для его лидера и 110 человек из руководства партии заниматься 
политикой в течение 5 лет. Опасаясь массовых протестов, власти стянули 
в столицу 13 тыс. военных и отключили от эфира кабельный телеканал 
PTV, контролируемый сторонниками Таксина.9 Кроме того, против 
Таксина Чиннавата и его жены Кхуньинг Потчаман и их детей 
возбуждены судебные дела по обвинению в уклонению от уплаты налогов 
и других финансовых нарушениях.  

Что касается разработки новой конституции, то возникло опасение, что 
новая конституция, разрабатываемая под руководством военных, упрочит 
политическую роль армии в обществе, что отбросит политическую 
систему страны назад. Конституция, разработанная Комиссией по 
разработке конституции из 35 человек и обсужденная Национальной 
законодательной ассамблеей из 100 человек,10 изначально подверглась 
критике, во-первых, потому что состав этих органов был назначен 
генералами, совершившими переворот, что порождало подозрения в 
недемократическом характере проекта конституции. Во-вторых, 
некоторые положения проекта конституции действительно означали шаг 
назад. Такими положениями были предложение о назначаемом характере 
верхней палаты парламента – сената, который получал бы права назначать 
чиновников на ключевые посты; предложение о назначаемости, а не 
выборности премьер-министра, а также ряд других положений. Критики 
этого проекта конституции называли ее «элитой конституцией, 
разработанной для элиты.11 В результате дальнейших обсуждений в текст 
проекта конституции были внесены некоторые изменения. Так, положение 
в назначаемом сенате было скорректировано. В окончательном варианте 
предусматривалось, что из 150 сенаторов 76 избираются и 74 – 

                                                 
8 The Straits Times, Singapore, 12 April, 2007. 
9 «Коммерсант», 01.06.07. 
10 Bangkok Post, Bangkok, 10 June 2007. 
11 The Straits Times, Singapore, 12 April, 2007. 
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назначаются.12 В статье 78 зафиксировано: «Государство обеспечивает 
покровительство и защиту Буддизма, который исповедует большинство 
тайцев, а также других конфессий». Тем самым была подведена черта под 
дискуссией, развернувшейся в обществе в 2007 г. о том, стоит ли 
провозглашать в конституции, что Буддизм является государственной 
религией. Статья 30, предоставляющая равные права «мужчинам, 
женщинам и лицам с иной половой принадлежностью” превозносилась 
как свидетельство демократичности нового основного закона страны.  

19 августа был проведен референдум по проекту конституции (17-ой в 
истории страны), в результате которого она была одобрена. В то же время 
на севере и северо-востоке страны, то есть в районах, которые были базой 
поддержки Таксина и его партии «Тхай рак Тхай», по результатам 
референдума 70 % избирателей проголосовали против проекта 
конституции. Таким образом, жители этих районов страны все еще 
являются сторонниками партии «Тхай рак Тхай» и почитателями самого 
Таксина Чиннавата.13 

Выборы назначены на 23 декабря 2007 г. Их проведение необходимо, 
чтобы вернуть страну к парламентской системе. Проведение выборов 
весьма важно для улучшения политического лица страны за рубежом. 
Однако в политической жизни страны еще много неопределенного и 
неясного: будут ли участвовать в выборах сторонники смещенного 
премьер-министра Таксина Чиннавата под вывеской новой партии; смогут 
ли военные закрепить свое положение, пойдут ли генералы в политику, 
создав свою партию или в индивидуальном порядке и т. п. Сторонники 
Таксина Чиннавата демонстрируют решимость остаться в политике. Они 
перегруппировались и решили принять участие в предстоящих выборах 
под флагом существующей небольшой партии Паланг Прачхачхон 
(Партия власти народа).14 Они также пригласили видного политического 
деятеля и бывшего мэра столицы Самака Сундаравета и бывшего премьер-
министра ген. Чавалита Йонгчайюта возглавить их на выборах.15 В свою 
очередь военные, причастные к перевороту, по предположению прессы, 
сформируют свою партию «Рак Чхаат” для участия в парламентских 
выборах.16 Политический кризис в Таиланде далек от завершения. 
Военный переворот 19 сентября, целью которого было покончить с 
режимом Таксина и добиться примирения между его сторонниками и 
политическими противниками, не достиг своих целей. Обе стороны так же 
далеки от примирения, как и прежде. Генералы, осуществившие 

                                                 
12 Bangkok Post, Bangkok 6 July 2007. 
13 Bangkok Post, Bangkok 3 September 2007. 
14 Bangkok Post, Bangkok 28 July 2007. 
15 Bangkok Post, Bangkok 30 July 2007. 
16 Bangkok Post, Bangkok 7 June 2007. 



 

 

748 

переворот, озабочены своим будущим в непредсказуемой политической 
обстановке и в более широком плане ролью военных в политической 
жизни страны. В этой обстановке в бангкокском обществе циркулируют 
слухи о возможности нового переворота.  

Политический кризис 2005-2007 гг. в Таиланде продемонстрировал, что 
политическая система страны не поспевает за социально-экономическими 
процессами в обществе и не способна адекватно отражать политические 
интересы всех классов и слоев общества. Он отчетливо высветил 
экономическую и политическую пропасть между интересами 
политических элит и среднего класса столицы и крестьянской провинцией. 
После роспуска партии «Тхай рак Тхай», созданной миллионером 
Таксином Чиннаватом, в стране объективно не осталось партии, которая 
бы провозглашала, что является защитницей интересов миллионов 
тайских бедных крестьян.  

 Демократические положения конституции оказались не в состоянии 
гарантировать демократическое развитие общества. Появление на 
политической арене новых социальных групп, борющихся за доступ к 
политической власти, нарушает установившийся баланс политических 
элит. Эрозии подвергаются основные институты государственности, в том 
числе институт монархии. Новая конституция не решает политических 
проблем страны. Более того, каким бы не был текст конституции, одного 
этого документа недостаточно для демократического развития общества, 
поскольку в политике продолжают действовать все те же люди, связанные 
с существующими элитами и представляющие их интересы. По мнению 
видного специалиста по конституционному праву д-ра Праваси Васи, 
развитие демократии должно быть связано с усилением контроля за 
политическими процессами со стороны общественности, с развитием 
местной и прямой демократии, с отказом военных от участия в политике, 
со становлением политических партий, не ориентированных на сильную 
личность.17 Нынешний политический кризис поставил не только вопрос 
выбора – демократия или авторитаризм, но и другой вопрос – 
демократическая система или традиционная система патронажа. Иными 
словами, несмотря на более, чем пятидесятилетний опыт 
демократического развития, речь идет о соотношении современных 
политических институтов и элементов традиционной политической 
культуры. Очевидно, что создать теоретически идеальную модель 
политической системы невозможно нигде в мире. Особенно это относится 
к странам Востока, где традиционализм особенно силен, несмотря на 
натиск глобализма. Что касается Таиланда, то представляется, что 
политической системе страны предстоит еще долгий и непростой путь 

                                                 
17 Bangkok Post, Bangkok 26 May 2007. 
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развития, чтобы найти политическую форму, которая бы отвечала 
интересам развития таиландского общества.  
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ENERGY NEXUS BETWEEN RUSSIA AND THE EU: 
COMPETITION AND DIALOGUE 

 GENÇ, Savaş* 
 TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

Although the European Union’s (EU) 27 member states have ceded some 
national sovereignty to EU institutions in a diversity of areas, with economic 
and trade policy, energy policy remains mainly the responsibility of the member 
states. Decisions concerning long-term oil or gas purchases, the expansion and 
development of energy-related infrastructure, and the use of exacting fuels 
continue to be made at the national level by individual member states. 
Collectively, EU member states import half of their energy requirements. 
Excepting important policy changes, this figure is expected to rise to 65 % by 
2030. Today, oil, natural gas, and coal account for 80 % of the energy 
consumed in the EU.1 

The Russian Federation is one of the most important partners for the 
European Union. A key precedence of the European Union is to build an 
important strategic partnership with Russia based on a solid establishment of 
common respect. Russia is the largest neighbour of the EU, brought even closer 
by the Union’s 2004 and 2007 enlargements. The 2003 EU Security Strategy 
highlights Russia as a key actor in geopolitical and security terms at both the 
global and regional level.  

Given that the EU’s relations with Russia form a central element of its 
energy security, the way that it manages this association now and in the near 
future will be vital to its long-term energy security. The EU-Russia strategic 
partnership, which is based on the Partnership and Cooperation Agreement and 
the EU-Russia Four Common Spaces Policy, needs a good structure for an 
enhanced energy relationship.2 

                                                 
* Yrd. Doç. Dr., Fatih Üniversitesi, Büyükçekmece, İstanbul/TÜRKİYE. e-posta:sgenc@ 

Fatih.edu.tr 
1 See: “Energy Overview, Council of the European Commission”, June 2006: An Energy Policy 

for Europe, Communication From the Commission to the European Council and the 
European Parliament.com (2007) 1. January 10, 2007.  

2 For a more in depth examination of EU-Russia relations, see D. Lynch (ed.) What Russia Sees, 
Chaillot Paper No. 74, Paris: ISS, 2005: A. Monaghan ‘From Plans to Substance: EU-Russia 
Relations During the British Presidency’, Russie. CEI. Visions, No.: 5, August 2005. 
www.ifri.org.  
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Energy has become an ever more important and major policy issue as the 
growing competition for access to limited resources has altered the global 
economy. Russia is previously the largest single energy partner of the EU and is 
bound to become even more integrated in Europe’s energy equation. Russia has 
been a most consistent energy provider, always respecting the dates, amounts 
and prices concluded even during periods of internal political turbulence or 
dramatic world market developments.  

The European Union predicts an important increase in the amount of energy 
it will have to import: imports which currently account for just about 50 % of its 
energy expenditure, are expected to rise to some 70 % in 2030, in the case of oil 
products to 90 %.3 This has raised the profile of the EU’s relations with Russia, 
one of the EU’s neighbours, and one of the world’s key producers of oil and 
gas: its proposed oil and gas reserves are almost the largest on earth.  

Yet there are developing concerns in many quarters in the EU about any 
increase in the EU’s confidence on Russian hydrocarbons. This is partly because 
the broader EU-Russia relationship has been problematic of late. Even today, the 
EU relies on imports for almost 80 % of its oil supplies and about 43 % of its gas 
consumption. At the same time, Russia has gained the second place after Saudi 
Arabia in producing 11 % of the world’s oil. What seems to be more significant is 
the fact that Russia has almost one-third of the world’s gas reserves, being thus 
the world’s most important producer and exporter of gas. Due to increasing 
instability in the Middle East, EU relies more and more on the Russian energy 
resources. Russian gas reserves were the largest of any country, making it both 
the world’s largest gas producer and exporter and its also the world’s second 
largest oil exporter. With gas consumption expected to rise more radically than oil 
expenditure in the future, some experts calculate that Europe could rely on Russia 
for more than 40 % of its natural gas by 2020.4 

The crisis created the EU’s dependence on Russian resources – it imports              
44 % of its gas and 30 % of its oil from Russia. As the internal hydrocarbon 
resources of the EU and other constant suppliers such as Norway5 run dry in the 
coming years, Europe’s dependence on external energy resources will be 
accentuated; Europe will be importing 70 % of its energy needs by 2030. While 
Russia’s resources and nearness to Europe make Euro-Russian partnership a 
necessity, Russia’s apparent motivation to use its energy wealth to realize 

                                                 
3 Energy: Let Us Overcome Our Dependence, European Commission Green Paper, 2002. 

Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2002. pp. 2-
3, 9.  

4 Keith Smith, Russian Energy Pressure Fails to Unite Europe, Center for Strategic and 
International Studies (CSIS), Washington, DC. January 24, 2007.  

5 Norway, not a member of the EU, is the second-largest exporter of natural gas to the EU, 
behind Russia. Norwegian exports represented 17 % of European gas consumption in 2004. 
Germany (25 %), France (30 %), and the United Kingdom (30 %) are the largest consumers of 
Norwegian gas exports.  
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controversial foreign policy objectives has fueled debate within Europe on how 
best to manage energy relations with Russia.  

That’s why; Russia and the European Union are natural partners in the 
energy sector. Russia has been a consistent supplier of energy into the European 
Union for many years, despite periods of internal problems. Also, the European 
Union continues to be the dominant market for Russian energy exports. This 
strong mutual interest and interdependence means that energy is an ideal sector 
in which relations can be progressed drastically – a kind of test case – for the 
further development of an EU-Russia strategic partnership. Success in the 
energy sector could then serve as a model for other areas of common interest.  

European concern regarding the security of its energy supply was first 
prompted by the Arab oil embargo of the early 1970’s. Particularly, the 
embargo gave some issues. After the embargo, European countries began to 
recognize Russia and other Eurasian countries as potential energy suppliers. In 
1991, the European Union launched the Energy Charter Declaration, an 
initiative intended to promote energy cooperation and diversify Europe’s energy 
supply.6 The Statement gave way to the 1994 Energy Charter Treaty that entered 
into legal force in 1998 and recognized a framework of rules and agreements to 
support international energy cooperation. To date, 51 countries and the EU have 
signed or acceded to the Treaty.7 The Treaty try to generate a level playing field 
of rules concerning the support of foreign energy investments; free trade in 
energy materials, products and equipment; freedom of energy transit through 
pipelines and grids; promoting energy competence; and providing mechanisms 
for addressing disputes.  

The legal source for EU relations with Russia is the Partnership and 
Cooperation Agreement which came into force on 1 December 1997 for an 
initial period of 10 years, which will be automatically extended beyond 2007 on 
an annual basis unless either side with draws from the agreement. It sets the 
principal common objectives, establishes the institutional structure for bilateral 
contacts, and calls for performance and dialogue in a number of areas. The 
Partnership and Cooperation Agreement is based upon the following principles 
and objectives: the promotion of international peace and security; support for 
democratic norms as well as for political and economic freedoms. It is based on 
the idea of mutual partnership one meant at support political, commercial, 
economic, and cultural ties.  

Both the EU and Russia accept the importance of working together on the 
way to a strategic EU-Russia energy partnership, given the importance of 

                                                 
6 For more detailed information on the Treaty see An Introduction to the Energy Charter Treaty. 

The Energy Charter Organization. At [http://www.encharter.org].  
7 Although the United States signed the 1991 Energy Charter Declaration, it has not signed the 

Energy Charter Treaty, so it retains the status of observer to the Charter process. U.S. officials 
have cited a preference to pursue energy-related matters on a bilateral basis.  
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ensuring sufficient energy supplies and appropriate energy prices for economic 
development across the whole of the European continent, as well as the long-
term nature of investments in energy production and transport. The European 
Union continues to treat Russia as though it were still the old Soviet Union. But 
shared history, geography and common interests – especially in the sale and 
competence of energy supplies – make an appropriate alliance essential. The 
Energy Dialogue with Russia has quickly become one of the key issues in bi-
lateral EU-Russia relations and one in which the open negotiations have already 
official considerable progress to be made. The overall objective of the energy 
partnership is to improve the energy security of the European continent by 
binding Russia and the EU into a closer relationship in which all cases of 
mutual concern in the energy sector can be addressed while, at the same time, 
ensuring that the policies of opening and integrating energy markets are 
pursued. With the significant mutual dependency and common interest in the 
energy sector, this is openly a key area of the EU-Russia relations. The EU 
needs to understand how Russia fits into key political agendas such as security, 
the increase of democracy, and energy security. As globalization means that 
there is a triangular relationship between the EU and Russia, it remains low-key 
and at the period of initial dialogue. In addressing the complicated nature of the 
EU-Russia energy relations, this paper looks first at the EU-Russia energy 
dialogue. This paper gives a general setting of the EU-Russia energy link. Then 
it explores the roles of the Central Asian States in the series of East-West transit 
activities. As a major economic power, the role played by the EU and the way it 
seeks to address its increasing dependence on imports will be essential. The 
Union currently imports nearly 50 % of its energy consumption, a figure which 
is expected to rise to 70 % by 2030, yet it does not have a common, effective 
energy strategy and policy. In addition, it lacks organization and foresight. 
Preparing correct plans to ensure strategic energy security should be its main 
concern in the energy field. Unease is growing in many quarters that the EU 
will find itself increasingly dependent on Russia for energy imports and that 
Moscow could use this as a diplomatic handle. These concerns surfaced during 
the bilateral summit in London in October 2005, when questions were raised 
about whether the EU’s dependence on Russian energy would undermine its 
capacity to address disquiet about the country’s political developments.  

Russian-EU Energy Relations  

The EU has traditionally exerted little, if any, influence over individual 
member state energy policy. However, in March 2007, in the face of increasing 
concern concerning Europe’s reliance on Russian energy resources, and 
growing public pressure to address global climate change, EU member states 
arranged on a chain of policy measures intended to form the foundation of an 
“Energy Policy for Europe.” The March agreement aims to increase EU 
competency to secure and spread European energy supplies, while seeking to 
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decrease EU-wide carbon emissions by promoting alternative and renewable 
energy sources.  

The EU has been at pains to point out the strong common interest in the 
energy sector, and it has continually confirmed that Russia has been a reliable 
supplier and has always appreciated agreed dates, amounts and prices, even 
during periods of internal political turbulence or impressive world 
developments. To give for stable development of this key relationship the 
Russia- EU Energy Dialogue has been launched quite a few years ago.8 The idea 
was to make medium and long-term forecasts of the exact dynamics in Europe 
and respectively to work out the plan of the development of oil and gas fields in 
Russia and neighboring countries, provide for right capital investment and 
create the necessary infrastructural capacity. Since 2000 the two sides have been 
developing a formal energy dialogue which has led to a “true partnership, 
offering wider prospects which go away from the narrow questions of energy 
trade and extend to transport-related problems and to the environmental impact 
of the energy sector”.9 Even with continued Russian reluctance to allow 
European investment in its energy sector and assume energy market and 
transportation principles laid out in the Energy Charter, some European nations 
continue to allow increased Russian influence in their energy sectors.  

Officially, the dialogue is considered to have produced positive results acting 
as a problem solving forum and opening the way to European investment in the 
Russian energy market.10 The EU continually stresses strong common interests 
in the energy sector. Repeatedly, the EU stresses Russia’s proven reliability as a 
supplier, respecting as it has the dates, amounts and prices agreed even during 
periods of domestic or international turbulence. According to EU officials, there 
have been no signs from Russian executive officials about Russia using its 
energy resources as a diplomatic lever against the EU.11 

The EU-Russia Summit of October 2001 recognized the future direction of 
the energy dialogue. Recognising that the initial, analytical phase had been 
profitably concluded, the Summit noted that the Energy Dialogue was now 
entering a more practical, operational stage, and highlighted that in the short 
term, progress could be obtained in the following areas:  

– Development of the legal basis for energy production and transport in 
Russia;  

                                                 
8 ‘Summit Press Release ‘Russia-EU Energy Dialogue Synthesis Report No. 1, September 2001’, 

4 October 2005. www.europa.eu.int.  
9 Communication from the Commission to the Council and the European Parliament ‘The Energy 

Dialogue Between the European Union and the Russian Federation Between 2000 and 2004’, 
COM (2004) 777 Final, 13 December 2004. pp. 2, 10.  

10 www.technologycentre. org; Communication from the Commission to the Council, 13/12/04 
on Energy Dialogue; EU-Russia Energy Dialogue, 5th Progress Report, November 2004.  

11 ‘Russia-EU Energy Dialogue Synthesis Report No. 1, September 2001’; Summit Press 
Release, 04/10/05.  
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– Legal security for long-term energy equipments;  

– Ensuring the physical security of transport networks;  

– The acknowledgment of confident new transport infrastructures as being of 
“common interest". Such projects, and the choice of routes, clearly remain the 
responsibility of the States and companies disturbed;  

The functioning of pilot projects in the Arkhangelsk and Astrakhan regions 
of Russia on rational energy use and savings.  

The UK presidency of the EU Council during the second half of 2005 sought 
to prioritise the energy dialogue and add new vitality to it. Plans and aims were 
agreed and a framework for the realization these plans established at a 
Permanent Partnership Council (PPC) meeting, held on 3rd October 2005. This 
imbued the dialogue with more arrangement, broadening it to include a wider 
set of interlocutors with vested interests, including business and political 
authorities from both Russia and the EU. These are represented in four thematic 
groups, focusing on investment, infrastructure, trade and energy competence. 12 

Definitely, the EU today consists of 27 member states with all having their 
own independent interests in the energy problems. Some EU countries, 
especially Germany, France and Italy, view Russia as the indispensable partner 
necessary for increased energy supplies. Although European leaders 
increasingly pay lip-service to the need for enhanced energy cooperation, the 
success of an EU energy strategy will likely depend on the ability of member 
states to border common objectives in addressing three basic challenges. First, 
how to build up strong partnerships with energy producing and transit regions; 
second, how to use and further develop local and alternative energy sources 
while seeking to curb overall consumption; and third, how to establish an 
internal system to provide dependable and secure energy supplies to all of 
Europe.  

The EU-Russia energy dialogue was launched on the initiative of Presidents 
Chirac and Putin and the Commissioner Prodi, in the recognition that Russia 
and the EU are natural partners with common interests in the energy sector and 
continental energy security. The objective was to provide a forum for the 
discussion of all questions of common interest in the energy sector and bind 
Russia and the EU into a closer relationship. Working groups have met 
frequently to address energy strategies, technology transfers, investments and 
energy efficiency. A Technology Centre was established in November 2002 for 
the exchange of information and the promotion of new energy technology to 
support Russia in accelerating the development of the oil and gas sectors.  

                                                 
12 Joint EU Presidency and European Commission Press release on the EU – Russia Permanent 

Partnership Council on Energy, 3rd October 2005, London. http://www.europa. eu. 
int/comm/external_relations/russia/summit_10_05/ip05_1218. htm.  
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The EU is interested in Russian energy market reforms for some reasons. 
First, energy prices in Russia are only a part of their world market levels. The 
EU argues that this gives Russian exporters an unfair advantage, particularly in 
energy-intensive sectors such as aluminium or fertilisers, and that consequently 
Russia should not join the WTO unless it is prepared to raise energy prices. But 
everyone in Russia, whether they are pro- or anti-WTO, regards this as an 
irrational order. The matter of energy prices has become the main bone of 
contention in the negotiations over Russian membership of the WTO – and 
since the EU is Russia’s prevalent trading partner, it has considerable influence 
over the development of those negotiations.  

The second reason why the EU is pushing Russia on energy market reform is 
that there is a growing difference between the EU’s own efforts to liberalise its 
energy markets and the supply of Russian gas through a monopolist, namely 
Gazprom. They allow Gazprom to sell gas to different EU countries at different 
prices, and they prevent the EU from developing a functioning EU-wide gas 
market. The Commission has been negotiating with Gazprom on this dilemma 
and reports some development.  

The energy partnership aims to recover the investment opportunities in 
Russia’s energy sector in order to upgrade and increase the energy production 
and transportation infrastructure as well as develop their environmental impact, 
to support the ongoing opening up of energy markets, to help the market 
diffusion of more environmentally friendly technologies and energy resources, 
and to support energy efficiency and energy savings.  

The Union also believes that the energy dialogue has helped to combine the 
energy market through a number of measures, including the interconnection of 
electricity grids; agreement on regulatory principles for internal markets and 
long-term deliver contracts; and improved cooperation in the nuclear energy 
field and in advanced energy technologies. On the one hand, the EU’s focus has 
been on increasing energy supplies from Russia, on the other hand, this leaves 
quite free hands for the member states to follow their own agenda with Russia 
on bilateral level.  

So far if it provides a good forum for discussion, positive realistic measures 
remain marginal and the dialogue has been held up by differing interpretations 
and priorities. Russia seeks support to modernise its energy sector and keep 
itself, while the EU wants reform and the opening of the Russian market 
through the construction of a positive business climate.13 Such differences were 
most newly noted by EU Energy Council. While he advocated a ‘new-style 
energy partnership’ between the EU and Russia, since both partners were 
‘mutually dependent’, he also stated that it is important in this relationship for 

                                                 
13 Lynch, D., Russia Faces Europe, Chaillot Paper No. 60. Paris: ISS, 2003, p. 65.  
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foreign investors to have access to Russia, just as Russia’s Gazprom has access 
to Europe’s capital and energy markets.  

European Union, Imports From Russia (Mio€) 

SITC Rev. 3 Product 
Groups 2002 % 2004 % 2006 % 

Share of 
total EU 
imports 

TOTAL 61.999  80.722  136.847  10.16 

Primary Products of 
which:  44.752 72.2 57. 895 71.7 101.298 74 21.2 

Energy 37.302 60.2 48.749 60.4 89.534 65.4  28.34 

Agricultural prod.  2.538 4.1 2.215 2.7 2.697 2 3.1 

Manuf. Products 7.114 11.5 9.131 11.3 11.173 8.2 1.73 

Institute of Energy Policy, January 2006 

The energy situation with Russia is not yet extreme. Russia will continue to 
be Europe’s main energy supplier for the long-term, and healthy Russian-
European relations remain a precedence on both sides. If a common external EU 
energy security policy is to appear, two options may be considered. First, 
Europe may move to curb its dependence on Russian energy by increasing its 
diversification to other regions without intimidating Russia’s own market 
security in Europe.  

Importance of Central Asia and the Caspian regions on EU-Russain 
Energy Dialouge 

One of the focal points of European energy diversification strategies is 
Central Asia and the Caspian and Black Sea regions. Indeed, the EU’s January 
2007 energy policy paper recommends strengthening the EU’s so-called 
Neighborhood Policy with these areas, and European leaders have sought to 
bolster ties with countries in these regions. Rather than rely on significant 
outside investment in its energy infrastructure, observers believe Russia intends 
to satisfy its long-term gas contracts with European nations through its near 
monopoly on gas from Central Asia (Kazakhstan, Turkmenistan, and 
Uzbekistan). Russia currently controls the overwhelming majority of oil and gas 
transportation routes from Central Asia and, according to analysts, intends to 
exploit this control and its political leverage over Central Asian governments 
and European countries to impede European and U.S. efforts to develop 
alternative pipelines that bypass Russia. Presently, the Caspian Sea region is a 
significant, but not major, supplier of crude oil to world markets The untapped 
reserves held by four of these nations might offer Europe an opportunity to 
move away from increased dependence on Russian energy.  

Russia uses its monopoly on Central Asian gas to advance its position in the 
international market as well as other for other political and economic ends, but 
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doesn’t see how this strategy affects the relations with those states. It has 
consistently blocked Central Asia’s attempts to get access to European markets, 
has been reluctant to expand the Caspian Pipeline Consortium (CPC), and just 
recently reneged on a 10 year agreement with Kazakhstan to ship its oil to a 
refinery in Lithuania. In conclusion, it needs to be said again that energy 
relations between Russia and the Central Asian states are characterized by a 
great uncertainty. Russia’s assumptions about the availability of Central Asian 
gas for consumption and export are not few and also not grounded in reality. In 
the meantime, the Central Asian states are likely to continue to pursue 
alternative exports routes with the help of Europe and China and much to the 
chagrin of Russia. Despite positive trends in the development of EU-Russian 
energy relations, some major questions are still unresolved. Further dialogue is 
required, for example, concerning the Access of independent energy producers 
to pipelines in Russia as well as transit routes from Central Asia. Additionally, 
the issue of disruptions in oil and gas supplies from Russia to the EU, arising 
from disputes between Russia and transit countries, also needs to be addressed 
through mutual dialogue.  

Changing the region’s energy flow from the existing North-South axis to an 
East-West axis toward Europe could be integral to Europe’s energy strategy. 
Currently, the region relies on three big pipeline projects which will reduce the 
region’s dependence on Russia. The Caspian Pipeline Consortium (CPC) 
project connects Kazakhstan’s Caspian Sea area oil deposits with Russia’s 
Black Sea port of Novorossiysk. Oil loaded at Novorossiysk is then taken by 
tanker to world markets via the congested Bosporus Straits.  

The Baku-Tbilisi-Ceyhan oil pipeline (BTC), which opened in July 2006, 
exports oil from Azerbaijan and up to 600, 000 bl/d from Kazakhstan along a 
1,040 mile route from Baku, Azerbaijan via Georgia to the Turkish 
Mediterranean port of Ceyhan. This will allow oil to bypass the Bosporus 
Straits.  

The South Caucasus Pipeline (SCP), a new gas pipeline venture completed 
in December 2006, runs parallel to the BTC oil pipeline for most of its route 
before connecting to the Turkish energy infrastructure and on to Europe via a 
transit pipeline through Greece. In addition to these pipelines already in service, 
several additional projects in Europe could be occupied.  

Turkey is by the way becoming a vital energy centre for supplies from the 
producer regions and is thus of strategic importance for the EU’s energy 
security. The enlargement process with Turkey could donate to promoting the 
early adoption and performance of the EU’s energy acquis by Turkey, while 
Turkey’s early accession to the Energy Community Treaty could also speed up 
this process. Co-operation on pipeline projects such as the Nabucco project and 
further projects from the Caspian basin should be realised in the most effective 
manner. A rapid arrangement of Turkey with EU energy standards and policies 
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would be highly useful for realising Turkey’s great potential as a key energy 
hub.  

Some Problems in the EU-Russia Energy Relationship 

Russia’s relations with the EU have reached an important but hard period. 
Moscow considers EU policies to be threatening to Russian domestic and 
foreign interests. On the EU side, two main problems lie behind the calls for 
greater diversification of hydrocarbon supplies, predominantly away from 
Russia. First, some have argued that the EU’s addiction on Russian energy 
undermines its capacity to negotiate with, and particularly to criticise, Russia. 
The argument runs that whatever reservations they may have about political 
developments in today’s Russia, the Europeans have a ‘strong incentive to be 
tactful’ because of its energy dependence on it.14 

In 2005, Germany and Russia agreed to build a gas pipeline connecting the 
countries under the Baltic Sea. While Germany maintains that the pipeline will 
considerably improve German and therefore European energy supply and 
security, a number of EU member states, including Poland and Lithuania, have 
protested the decision. They counter that by running the pipeline under sea so it 
bypasses both countries, and that by failing to organize with EU neighbors 
when negotiating with Russia, Germany’s actions pose a threat to their and 
broader European energy security.15 

The EU and Russia are already cooperating in many ways, as well as the 
modernisation of Russia’s economy and its integration into the world economy, 
security, international issues and cooperation in the common neighbourhood of 
Eastern Europe. The political relationship is highly institutionalized, with a 
solid network of ties from Presidential point down to expert and grass-roots 
level. The EU’s enlargement has drastically extended the common border and 
created a common neighborhood, increasing the assortment and importance of 
issues to be addressed, particularly border control and migration management, 
organized crime and crisis management in the new common neighborhood. This 
dense network of links means that both sides officially think it a Strategic 
Partnership.  

However, the EU-Russia relationship has many high-profile matters, and of 
late it has been beset by resistance. Since 2002, aggravation with the breakdown 
to develop logical plans and convert them into practical substance has grown on 
both sides. Negotiations to develop Four Common Spaces as an umbrella for the 
progress of the relationship were difficult – the disagreements resulted in the 

                                                 
14 “Taking on the Bear”, The Economist, 07/05/2005: Press Conference following EU-Russia 

summit, 04/10/2005.  
15 “Polish Press Slams Germany’s Schroeder over Gas Pipeline Deal”, Agence France-Presse, 

December 12, 2005.  
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delay of the November 2004 presidential summit in The Hague. Practical 
development in the relationship has also been irregular.  

Exacting disagreements have arisen over visa requirements for transit for 
Russian citizens between Russia and the exclave region of Kaliningrad and over 
the elections in Ukraine, in which Brussels and Moscow espoused opposite 
causes. Furthermore, usual EU criticism of the brutality of Russia’s counter 
terrorist methods in Chechnya and extensive criticism in several EU member 
states of the ever more authoritarian accessories of President Putin’s leadership, 
have undermined relations.16 As one commentator noted recently, critics of 
Russia in Brussels seem to talk of Russia as a ‘borderline outlaw nation’ – and 
the build up to the G-8 summit as the ‘biggest rethink of Russia’s relationship 
with the West since the collapse of the Soviet Union’.17 Concurrent to this, there 
are anxieties about Russia’s future dependability as a supplier and the following 
possible threat to EU interests that Russia might pose if the EU was dependent 
on Russian hydrocarbons. This has been emphasised twice lately: first in 
October 2005 at the EU-Russia summit in London, where concerns were 
articulated by many about the EU’s dependence on Russian oil; then in early 
2006, when gas supplies in a number of EU member states were artificial by the 
argument between Russia and Ukraine during which Gazprom turned off 
supplies to Ukraine.  

The new EU members, traumatised by their experience of Soviet 
communism and possessing the confidence of new converts, have beleaguered 
the committees concerned with the affairs of the former Soviet Union and mean 
to convince old Europe that its approach to Russia is naive. They have set 
themselves up as the champions of CIS countries such as Ukraine and Georgia. 
Faced with this new Europe which means to anchor the EU securely in the past, 
old Europe is hesitant, and cannot explain that Franco-German settlement, 
which was the basis for western European integration, should also provide as a 
model for relations with Russia.  

There are, however, basis for concern about a disruption of Russian 
hydrocarbon supplies to the EU because of the lack of investment in 
infrastructure. This will front to technical problems caused by ageing 
infrastructure or bottlenecks resulting from its partial capacity. As a result, 

                                                 
16 Three Human Rights Consultations have taken place since March 2005. Both sides have 

expressed concerns about human rights – the EU about rights in Chechnya, Russia about the 
treatment of Russian minorities in the Baltic States. However, although the conflict in 
Chechnya has receded, the humanitarian situation in the region remains difficult. Some 150, 
000 people continue to be internally displaced within the Republic. Many of them are returnees 
who have come back from Ingushetia over the past few years but could not go home because 
their houses were destroyed during the conflict. Living conditions remain extremely difficult. 
Outside Chechnya, around 18.000 people are still displaced in Ingushetia and some 7,000 in 
Dagestan.  

17 Owen Matthews, “Reversal of Fortune”, Newsweek, 10/17 April, 2006.  
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despite Russian hydrocarbon capacity, there may be problems in exporting these 
resources to meet Europe’s rising energy needs in the medium term. There are 
other important problems for the EU, too. One is the lack of a rational, 
coordinated energy plan both in Russia and in the Union. The production of 
competing interests on both sides means that it is not clear what is being 
negotiated. In a market which requires substantial strategic planning and long-
term financial expend, this lack of clarity undermines the sensible possibilities 
of the relationship.  

On the other hand, problems and differences stay, and the two sides have 
differing interpretations of therelationship and their priorities. Russia seeks 
support to modernise its energy sector and protect itself, while the EU wants 
Russia to reform and open up its market by creating a more constructive 
business climate.18 

CONCLUSION 

This article explored the EU-Russian energy link where the EU relies more 
and more on the Russian energy resources and where Russia searches for 
security of energy markets. In this framework, otherwise anonymous EU 
transforms into a set of independent interests some member states may have in 
the energy problems while the performance of Russian energy companies 
balance with the state’s foreign policy behaviour. In this energy link, the new 
resource-poor EU member states supply the role of transit corridors where 
Russia uses a mixed selection of political tools against those who conflict with 
her commercial interests or foreign policy goals.  

The EU-Russia energy relationship highlights the main questions of 
international energy security today. First, it emphasises the political dimension 
predominantly the tense relationship between producers, consumers and transit 
states. Representation plays an important role, and Gazprom’s actions broken 
Russia’s international image as a dependable supplier. Definitely, it formed a 
crisis of confidence on the EU side, and as a consequence, a number of EU 
member states are planning to redesign their energy security strategies, with 
exact stated intentions to diversify away from dependence on Russia. This is 
beginning to have a knock-on effect on Russian poise, which needs a secure 
market just as the EU needs a secure foundation.  

The energy sector is central to the future economic security and expansion of 
both Russia and the EU, and is a central component of the EU-Russia 
relationship. It is a dimension that is of actual significance, more than pretend 
political desire. It would severely undermine the energy security of both the EU 
and Russia if the relationship began to drift apart in the search for more 
apparently reliable sources. Concerns about Russia’s reliability cannot be 

                                                 
18 D. Lynch, Russia Faces Europe, Chaillot Paper No. 60, Paris: ISS, 2003, p. 65. In fact, as 

Lynch points out, both sides are demandeurs in the negotiations.  
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dismissed out of hand. But problems must be more exactly pin-pointed. It is of 
real importance that the language moves away from ideas of “dependence” on 
the other and producer vs. consumer: the relationship is a mutual one, with 
profit as well as down-sides for both. Sustained attempt must be made by both 
sides to create and develop the dialogue and confidence building measures and 
also the economics and technicalities of the relationship and broaden the range 
of those with a vested interest – both business and state – to improve its 
progress.  

Unlike the US-Russia relationship, which has been damaged under the Bush 
Administration, the EU-Russia relationship is more complex. It is, however, 
currently long on dialogue and short on major sensible progress, even though 
some bureaucratic breakthroughs are being made, and some highly technical 
fields have seen development. The pressure between political vision and 
bureaucratic progress will carry on, though, meaning that any concrete progress 
will continue to be slow, and the quick renegotiation of the PCA is improbable. 
Certainly, the political flaws in the relationship mean that the positive 
bureaucratic improvement being made is susceptible to a change in the political 
wind or leadership in Russia, which could render much of it irrelevant. 
Therefore, the increasingly direct foreign policy positions of both sides and the 
elections in Russia in 2007 and 2008 take on added consequence for the long-
term development of EU-Russia relations. Nonetheless, the Finnish Presidency 
will continue to support the steady development in EU-Russia relations through 
the renewed dialogue frameworks, mainly the energy dialogue and the Northern 
Dimension. The EU’s financial cooperation instruments should be mobilised in 
full to support the restructuring and expansion of the partner countries’ energy 
sectors, regional cooperation, infrastructure interconnections, new pipelines, 
energy efficiency and renewable energy sources for our mutual profit.  
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AVRUPA GÜVENLİK VE SAVUNMA POLİTİKASI (AGSP) VE 
TÜRKİYE’NİN AVRUPA GÜVENLİĞİNDEKİ ROLÜ 

  GENÇALP, Ebru 
 TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET  

Tarihsel evrimine ekonomik bütünleşme modeli olarak başlayan Avrupa 
Birliği, günümüzde ortak bir güvenlik ve savunma politikası geliştirerek siyasal 
bütünleşmeyi sağlamaya yönelik önemli adımlar atmıştır. Avrupa Güvenlik ve 
Savunma Politikası, 1992’de imzalanan Maastricht Antlaşması ile gelişim 
sürecinde önemli aşama sağlayarak, Avrupa Birliği’nin Ortak Dış ve Güvenlik 
Politikası’nın bir parçası hâline gelmiştir. Üye sayısındaki artışla birlikte 
Avrupa Birliği ortak güvenlik ve savunma politikasını uygulamakta zaman 
zaman güçlüklerle karşılaşmaktadır. Bu bağlamda Avrupa Güvenlik ve 
Savunma Politikası’nın çözüm bekleyen temel sorunları ve Birliğe tam üye 
olması durumunda Turkey’nin bu çerçevede üstlenebileceği rol, Birliğin siyasal 
bütünleşme sürecinin başarıyla tamamlanmasında önemli birer unsurdur.  

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği (AB), Avrupa Güvenlik ve Savunma 
Kimliği (AGSK), Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası (AGSP), NATO.  

ABSTRACT 

The European Security and Defence Policy and the Role of Turkey in 
the European Security 

The European Union, which has begun its historical evolution as an 
economic integration model, today has some important steps through political 
integration by forming common security and defence policy. Boosted by the 
Maastricht Treaty in 1992, the European Security and Defence Policy rapidly 
became an integral part of the European Union’s Common Foreign and Security 
Policy. With increasing number of member, the European Union has some 
difficulties implementing the common security and defence policy. In this 
sense, the basic problems which are waiting solutions about the European 
Security and Defence Policy and the role of Turkey under that circumstances if 
she becomes a member, are the main facts completing the political integration 
process of the Union successfully.  

Key Words: European Union (EU), European Security and Defence Identity 
(ESDI), European Security and Defence Policy (ESDP), NATO.  
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GİRİŞ 

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından büyük bir yıkımla karşı karşıya kalan 
Avrupa devletleri, bir taraftan yıkımın olumsuz sonuçlarını ortadan 
kaldırmaya çalışırken diğer taraftan da ekonomik bütünleşmeyi sağlayacak 
adımlar atmışlardır. Başlangıçta Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) adıyla 
bir birlik kuran Avrupa devletleri, ilerleyen yıllarda bütünleşme sürecini 
ekonomi alanının dışına taşıyarak siyasi bütünleşmeyi gerçekleştirmeye 
yönelik önemli adımlar atmışlardır. 7 Şubat 1992 tarihinde imzalanan 
Maastricht Antlaşması bu adımlardan önemli bir tanesidir. Avrupa Birliği 
(AB) adıyla yeni bir yapılanmaya geçilirken, oluşturulan Ortak Dış ve 
Güvenlik Politikası (ODGP) kapsamında Avrupa Güvenlik ve Savunma 
Politikası’nın (AGSP) da hukuki temelleri atılmıştır.  

Kuşkusuz Avrupa’da güvenlik ve savunma ihtiyacını karşılama yönündeki 
girişimler 1990’lardan çok daha öncesine dayanmaktadır. Soğuk Savaş yılları 
bu ihtiyacın en üst seviyede hissedildiği yıllar olarak ayrıcalıklı bir öneme 
sahiptir. Bu süreçte Batı Avrupa devletleri iki temel ihtiyaç dolayısıyla güvenlik 
politikalarında ortak hareket etme gereğini hissetmişlerdir. Bunlardan birincisi 
Sovyetler Birliği’nden gelebilecek saldırı ve tehditlere karşı koyma amacıdır, 
ikincisi ise Almanya’nın silahlanmasının kontrol altında tutulmasıdır.  

Olası Sovyetler Birliği saldırısını bertaraf etmek amacıyla “savunma örgütü” 
olarak kurulan NATO günümüzde de faaliyetlerini sürdürmekle birlikte, 
kurulduğu yıllarla kıyaslandığında daha küresel bir işlev üstlenmiş durumdadır. 
NATO’nun varlığı ve faaliyet alanı AB’nin ortak bir güvenlik ve savunma 
politikası oluşturma girişiminde önemli bir belirleyici unsur olmuştur. Zira bu 
girişimin başlangıçta “Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği” (AGSK) adıyla 
ortaya çıkmasında NATO’nun ve ABD’nin etkisinden söz edilebilir. AGSK 
kapsamında düzenlenecek operasyonlarda NATO imkân ve kapasitesinin 
kullanılması öngörüldüğünden, AB’nin ortak güvenlik ve savunma politikası 
oluşturma süreci daha başlangıçta NATO’ya bağımlı kılınmıştır. Bunun 
ötesinde, AB’nin kendi bünyesinde yaşanan bazı sorunlar da AGSK’den 
AGSP’ye giden süreci yavaşlatıcı niteliktedir.  

AB 1990’ların sonlarında tüm sorunlarına rağmen AGSP’yi geliştirmeye 
çalışırken siyasi bütünleşme sürecini de devam ettirmiştir. Bu sürecin ayılmaz 
bir parçası hâline gelen Türkiye’nin AGSP ile ilgili tutum ve yaklaşımı, Avrupa 
güvenlik sistemini ve Türkiye-AB ilişkilerini etkileyen önemli bir unsurdur.  

1. Soğuk Savaş Döneminde Avrupa Güvenlik Sistemi  

Güvenlik, en temel olarak “varlığını koruma ve sürdürme” amacına yönelik 
her tür davranışı kapsamaktadır. Uluslararası sistemde yer alan aktörler farklı 
güvenlik anlayışına ve ihtiyacına sahiptir. Analiz düzeyi olarak “devlet” esas 
alındığında güvenlik kavramı, devletin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini 
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korumak temeline dayanmaktadır. Buna bağlı olarak güvenlik kavramı özellikle 
1940-1970 arası dönemde daha çok asve stratejik düzeyde ele alınmıştır.  

Güvenlik kavramının sınırları 1980’lerin ortalarından itibaren değişmeye 
başlamıştır. Özellikle Soğuk Savaş’ın bittiği ve iki kutuplu sistemin ortadan 
kalktığı 1991 yılı sonrasında, kavramın anlamı ve kapsamı önemli ölçüde 
değişmiştir. Günümüzde güvenlik savaştan korunmak veya savaşı engellemekle 
sınırlı kalmamakta, varlığını sürdürmek ve refahı artırmak amacıyla 
tehlikelerden korunmayı da içermektedir. Küreselleşen dünyada çevresel 
sorunlar, etnik-dinî çatışmalar, kitle imha silahlarının yayılması, uluslararası 
terörizm devletlerin güvenliğini tehdit eden yeni ve daha karmaşık sorunlar 
olarak ortaya çıkmıştır.  

Güvenlik ihtiyacı, devletleri düşmana veya tehdide karşı bir araya gelerek 
ittifaklar kurmaya teşvik etmekte veya tam tersi, devletleri “yalnızcı” bir 
politika uygulamaya yönlendirebilmektedir. Devletlerin tehdit kaynağına veya 
düşmana karşı ortak hareket etme ve ortak eylemler gerçekleştirme girişimi 
İkinci Dünya Savaşı sonrasında, özellikle Soğuk Savaş yıllarında hız 
kazanmıştır. Bu amaçla kurulan günümüzün en önemli güvenlik örgütü 
NATO’dur. Kuzey Amerika ve Avrupa ülkelerini içine alan örgütün kuruluşunu 
takip eden süreçte, sadece bazı Avrupa ülkelerini kapsayan Batı Avrupa Birliği 
(BAB)ve AB tarafından yürütülen ve günümüzde oluşum süreci devam etmekte 
olan AGSP, gelişim gösteren başlıca unsurlar olmuştur.  

Soğuk Savaş dönemi, uluslararası politikada yeni bir dengeye dönüşümün 
başlangıcı olurken, devletlerin güvenlik sistemlerinde de önemli değişiklikler 
yaratmıştır. Soğuk Savaş yılları boyunca özellikle ortak güvenlik anlayışı 
çerçevesinde, üye ülkelerin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü korumak 
amacıyla, 4 Nisan 1949’da NATO’nun kurulması dönemin en iz bırakan 
gelişmeleri arasında yer alır. Sovyet yayılmacılığının önlenmesi, Soğuk Savaş 
yılları boyunca NATO’nun öncelikli hedefi olmuştur.  

Söz konusu süreçte Avrupa, birlik oluşturma ve bütünleşme sağlamaya 
yönelik çabalarını hızlandırmış; bu çabalar özellikle İkinci Dünya Savaşı 
yıllarında somutluk kazanmıştır. “Avrupa’nın Avrupalılar tarafından 
savunulması” ihtiyacı ve düşüncesi doğrultusunda 17 Mart 1948 tarihinde 
Brüksel Antlaşması imzalanmıştır. Anlaşma ile kurulan Brüksel Antlaşması 
Örgütü kıtadaki ilk önemli savunma ittifakı olmuştur. Örgüt, İkinci Dünya 
Savaşı’nda yenik düşen Almanya’nın silahlanmasını kontrol altına almak, 
Sovyetler Birliği’nin Avrupa kıtasına yayılmasını ve saldırmasını engellemek 
amacıyla kurulmuştur (Ülger, 2002/a; 52). Ne var ki, 1949’da NATO’nun 
kurulmasıyla işlevini büyük ölçüde yitirmiştir.  

Avrupa’da güvenlik ve savunma alanında atılan önemli adımlardan biri 
BAB’ın kurulmasıdır. Birlik, Brüksel Antlaşması’nın imzacı devletleri ile 
Federal Almanya ve İtalya’nın da katılımıyla 1954’te Paris Antlaşması’nın 
imzalanmasıyla kurulmuştur (Karluk, 2002: 9). Federal Almanya’nın bu oluşum 
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içine alınması, örgütün diğer üyeleri tarafından silahlanmasının kontrol 
edilebilmesi olanağını sağlamaktadır. NATO ile sıkı iş birliği içerisinde ve 
Avrupa savunmasının Avrupalılar tarafından yapılması hedefiyle hareket eden 
örgüt, Soğuk Savaş yılları boyunca NATO’nun gölgesinde kalarak etkili 
olamamıştır. Bu pasif konumunun yanı sıra düzenlenecek operasyonlarda 
NATO imkân ve kapasitelerini kullanacak olması BAB’ı tamamen NATO’ya 
bağımlı kılmıştır. Batı Avrupa devletleri, bu bağımlılıktan kurtulmak için 
özellikle 1990’lı yıllardan itibaren ortak bir güvenlik ve savunma politikası 
geliştirme yönünde daha somut adımlar atmıştır. Sovyetler Birliği’nin 
dağılmasıyla Soğuk Savaş’ın sona ermesi sonucunda AB ülkelerinin güvenlik 
alanında NATO’ya ve ABD’ye olan gereksiniminde azalma olmuştur. Bu 
bağlamda, AB ve NATO arasında Avrupa güvenliğini şekillendirme adına bir 
rekabet ortamı oluştuğu söylenebilir. Benzer şekilde AB, 1980’lerden itibaren 
siyasi genişleme sürecine hız vererek gerek dünya siyasetinde gerekse dünya 
ekonomisinde söz sahibi bir aktör olma yolunda ciddi adımlar atmıştır. Bu 
durum AB’nin ABD’ye rakip bir güç olarak uluslararası ilişkiler sahnesinde 
kendisine yer aradığı anlamına da gelmektedir.  

Avrupa, Soğuk Savaş dönemini güvenlik politikası uygulamaları bağlamında 
oldukça pasif geçirmiştir. Dönemin ayırt edici özelliği, temel güvenlik örgütü 
olarak NATO’nun gücünün ön plana çıkmasıdır. Bu dönemde AB devletleri, 
İkinci Dünya Savaşı’nın yaralarını sarmaya çalışmış ve Sovyet tehdidinden 
kendilerini korumanın yollarını aramakla meşgul olmuştur. Sovyetler Birliği’nin 
çökmesi ve Avrupa’yı ikiye ayıran Berlin Duvarı’nın yıkılması olayları, Avrupa 
güvenlik sistemini yakından etkilemiş ve güvenlik sisteminde önemli 
değişiklikler meydana getirmiştir.  

2. Soğuk Savaş Sonrasında Avrupa Birliği’nde Güvenlik Yapılanması 

AB, Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle değişen uluslararası ortamda güvenlik 
ve savunma politikasını yeniden gözden geçirmek durumuyla karşı karşıya 
kalmıştır. Ancak ortak bir güvenlik ve savunma politikası oluşturmaya yönelik 
ilk ciddi adım 1992’de imzalanan Maastricht Antlaşması’nda atılmıştır. Bu 
bağlamda antlaşma, Birliğin ortak güvenlik ve savunma politikası oluşturma 
yönünde attığı ilk önemli ve büyük adım olarak nitelendirilebilir. Maastricht 
Antlaşması ile AGSP, ODGP’nin bir parçası hâline getirilmiştir (Ülger, 2002/b: 
101).  

BAB’ın kurulması, AB’nin ortak güvenlik ve savunma politikası oluşturma 
yönünde attığı önemli bir adımdır. Maastricht Antlaşması’nı takiben BAB’ın 
konumunu daha da güçlendirmek ve görev tanımını yapmak, Petersberg 
Görevleri’nin kabul edilmesi aşamasında gerçekleşmiştir. 1992’de kabul edilen 
Petersberg Bildirisi’nde bu görevler açıklanmıştır ki; insani görevler, arama-
kurtarma faaliyetleri, barışı koruma operasyonları ve barış kurma faaliyetleri ile 
çatışma önleme bu kapsamdadır (http://www.weu.int/eng/comm/92/ 
petersberg.htm). Petersberg Görevleri, BAB’ın müdahale edeceği ve operasyon 
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düzenleyebileceği alanları tanımlaması bakımından önemlidir. Bu kapsamda 
gerçekleştirilecek operasyonlarda kullanılmak üzere Birleşik Müşterek Görev 
Gücü (BMGG) adı altında yeni bir yapı oluşturulmuştur. BAB bünyesinde 
gerçekleştirilecek operasyonlar için, ABD’nin doğrudan müdahalesi olmadan 
NATO imkân ve kapasitesinin kullanılmasını sağlamak üzere NATO Brüksel 
Zirvesi’nde resmi olarak onaylanan BMGG, muhtemel operasyonları 
kolaylaştırıcı bir araçtır. NATO Antlaşması’nın 5. Madde’si çerçevesinde 
kollektif savunmanın sağlanması görevinin yanı sıra, bu madde kapsamı dışındaki 
kriz yönetimi ve barışı koruma operasyonlarında da, ki bunlar Petersberg 
Görevleri kapsamındaki operasyonlardır, esnek ve etkin şekilde görev alacaktır 
(Yost, 1998: 397). Ancak BMGG, NATO imkân ve kapasitesini kullanarak 
faaliyet göstereceği için tam anlamıyla bağımsız bir oluşum olarak nitelenemez. 
Dolayısıyla “ayrılabilir fakat ayrılmamış imkânlar” konsepti çerçevesinde 
BMGG, AB’nin NATO’dan tam bağımsız hareket etmediği ancak gerektiğinde 
NATO imkân ve kapasitesinin AB tarafından kullanılabildiği bir yapıdır. İhtiyaç 
duyulduğunda BMGG’nin kontrolü BAB’a devredilebilmektedir.  

BMGG değerlendirildiğinde, AB’nin ortak güvenlik ve savunma politikası 
oluşturma sürecinde tümüyle bağımsız hareket edemediği görülmektedir. Bunun 
başlıca nedeni NATO üyeleri tarafından örgütün Atlantik ve Avrupa 
bölgesindeki birincil savunma örgütü olma rolünün sürdürülmek istenmesidir. 
Bu amaçla NATO zirvelerinde devamlı olarak AGSK’nin önemine vurgu 
yapılmaktadır. NATO’nun 1994 yılında düzenlenen Brüksel Zirvesi’nde AGSK, 
toplantıların odağını oluşturmuştur. 1996 Berlin Zirvesi’nde ise AGSK’nin 
NATO imkânlarıyla geliştirilmesi, BMGG’nin güçlendirilmesi ve gerekli 
durumlarda NATO’nun izniyle, NATO’dan ayrılabilir ancak ayrı olmayan 
kuvvetlerle BAB’ın operasyonlara katılabilmesi kabul edilmiştir (Çakmak, 
2003: 228).  

1998 yılına kadar Avrupa güvenliğinde NATO’yu temel alan ve AGSK’nin 
gelişimini destekleyen gelişmeler öne çıkmıştır. Ancak bu tarihten itibaren 
Avrupa için savunma yeteneklerinin AB içerisinde geliştirilmesi görüşü ağırlık 
kazanmaya başlar. İngiltere ve Fransa’nın 1998’de kabul ettikleri Saint-Malo 
Bildirisi Avrupa güvenliğinde AB’nin asyeteneklerini ön plana çıkarmayı 
amaçlamaktadır. Bu bağlamda AB içerisinde olası risklere hızla cevap 
verebilecek bir ordu gücüne duyulan ihtiyacın arttığı savunulabilir. Bildiride 
ayrıca AGSP’ye yönelik kararların AB bünyesinde alınması esası 
benimsenmiştir (Hunter, 2002: 31).  

Saint-Malo Bildirisi’nde, BAB’ın AB’nin “2. Sütun” olarak adlandırılan 
ODGP yapısı içerisine çekilmesi gereğine vurgu yapılması, köklü bir değişiklik 
olarak nitelendirilebilir. Böylece NATO yapısı içerisinde kontrol edilmek 
istenen BAB’ın, AB çatısı altına alınarak güvenlik ve savunmada Avrupa 
merkezli bir yapının kuvvetlendirilmek istendiği anlaşılmaktadır. Bu bağlamda 
esas olarak Saint-Malo Bildirisi, ABD ile AB arasında Transatlantik diyaloğunu 
önemli ölçüde yaralayan bir süreci başlatmıştır. Çünkü ABD, NATO’nun Berlin 
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ve Brüksel Zirveleri’nde oluşturulmasını desteklediği AGSK yapısı altında 
NATO imkân ve kapasitesine bağımlı bir Avrupa güvenlik ve savunma 
politikası yaratmaya çalışırken; AB, kendi çatısı altında geliştirilecek, NATO ve 
ABD’ye bağımlılığı en aza indirilecek bir güvenlik ve savunma politikası 
oluşturmayı hedeflemektedir.  

Bu amaçla AB’nin 1999 tarihli Helsinki Zirvesi’nde kabul edilen “Temel 
Hedef” konsepti çerçevesinde Birliğin askerî kapasitesinin artırılması 
amaçlanmıştır. AB’nin 2003 yılına kadar 50.000-60.000 askerlik bir kuvvetle 60 
gün içerisinde müdahalede bulunabilecek ve bu kuvveti bir yıl veya daha uzun 
süreli olarak kriz bölgesinde tutabilecek kapasiteye ulaşması kararlaştırılmıştır. 
Bu ise, NATO’nun bütün olarak katılmasının söz konusu olmadığı, buna 
karşılık AB’nin kendisinin düzenleyeceği operasyonlarda, uluslararası krizlere 
cevap vermek için gereken kapasiteye ulaşma kararlılığında olduğunu 
göstermektedir (http://europa.eu. int/council/off/conclu/index.htm). Bu 
bağlamda Temel Hedef, AB’nin kendisi tarafından gerçekleştirilecek askerî 
müdahale ve operasyonların başarıya ulaşmasında ihtiyaç duyulacak askerî 
kapasitenin geliştirilmesi ve üye devletler arasında savunma harcamalarının 
bütünleştirilmesini öngören bir stratejidir. Bu doğrultuda 2000 yılında 
düzenlenen Nice Zirvesi’nde AB, BAB örgütünün görevlerinin tamamına 
yakınının Birliğe devredildiğini açıklayarak BAB’ın işlevini yitirdiğini teyit 
etmiştir. Böylece AB, uygulamada ikiliğe yol açan ve NATO tarafından sürekli 
kontrol altında tutulmaya çalışılan BAB’a son vermiştir.  

3. Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası’nda Temel Sorunlar ve 
Türkiye 

AGSP’nin gelişim süreci, kolay ve sorunsuz bir süreç değildir. Temel bazı 
sorunların yaşandığı bu süreçte AGSP’nin oluşturulması ve geliştirilmesine 
yönelik olarak AB üyesi devletler arasında temel olarak iki farklı görüşten 
bahsedilebilir. Bunların arasında bir grup “Atlantikçi” bakış açısını yansıtırken 
diğer grup “Avrupalı” olarak adlandırılan yaklaşımı benimsemektedir 
(Howorth, 2000: 44). Atlantikçi görüşü savunan İngiltere başta olmak üzere, 
Portekiz, Danimarka ve Hollanda gibi ülkeler Atlantik İttifakı’nın 
kuvvetlendirilmesi amacıyla AGSP’nin yapılandırılmasını fakat aynı zamanda 
ABD’nin Avrupa güvenlik yapılanmasında etkin rol almasını savunmaktadır.  

Avrupalı görüşün en radikal savunucusu olan Fransa ile Lüksemburg ve 
Belçika ise, Birliğin daha güçlü ve bütünleşmiş bir yapıya kavuşması için 
AGSP’nin NATO imkân ve kapasitesine bağımlılığının ortadan kalkması 
gerektiğini savunmaktadır. Bunun için de Birlik üyesi devletlerin her biri kendi 
adına gereken çabayı göstermelidir. AB’nin politik ve ekonomik alanlarda da 
sıkı bir bütünleşmeyi gerçekleştirmesini savunan Fransa’nın başı çektiği 
Avrupacılar, farklı politik kültürlere ve geçmişe sahip olan Birlik üyelerinin 
başarılı bir bütünleşmeyi sağlayabileceğini öngörmektedir. Ancak Birliği’n 
resmî yayınlarında dikkati çeken söylem, oluşturulmaya çalışılan AGSP’nin 
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hiçbir şekilde NATO’ya rakip bir askerî yapıyı öngörmediğidir. Temel amaç, 
AGSP ile NATO’nun Avrupalı müttefiklerinin, Avrupa güvenliğinde daha etkin 
rol oynamalarıdır (Çayhan, 2002: 51).  

Atlantikçi ve Avrupacı yaklaşımındaki farklılık sebebiyle Birlik üyeleri 
arasında fikir birliği sağlanamaması, AB’nin AGSP’nin gelişim sürecinde 
karşılaştığı en önemli sorundur. Çünkü AB ortak bir güvenlik ve savunma 
politikası oluşturabilmek ve bunu sürdürebilmek için öncelikle kendi içindeki 
görüş ayrılıklarını çözmek zorundadır. Ancak bunu sağladıktan sonra dışarıdan 
kaynaklanan sorunları çözebilecek güce ulaşması mümkün olacaktır.  

Bu bağlamda AB’nin önünde önemli iki engel bulunmaktadır. Birincisi, 
özellikle Maastricht Antlaşması ile AGSP’yi ODGP bünyesi içine alan Birlik 
üyesi devletlerin savunma harcamaları dikkate alındığında, ABD’nin gerisinde 
oldukları gözlenmektedir. Bir “Avrupa Ordusu” oluşturma niyetinde olan Birlik 
üyelerinin savunma giderleri için ayırdıkları payı artırmaları gerekmektedir. 
Dolayısıyla bugün için Birlik üyeleri, bu yönde gerekli somut adımları atmakta 
yavaş davranmaktadır. AB, ilerleyen süreçte daha fazla sıkıntıya girebilir. 
Çünkü üye sayısı arttıkça karar alma mekanizmasının işleyişinde, ortak karar 
almada yaşanan zorluklar daha da artabilecektir. Bunun için AB üyesi 
devletlerin AGSP konusunda ileriye dönük ve uzun dönemde elde edilecek 
sonuçları hesaplayarak hareket etmeleri gerekmektedir.  

İkincisi, ABD ve NATO’nun gelecekte AGSP’nin gelişimi karşısında 
takınacakları tavır ve bunun AB üzerindeki etkisidir. ABD, AB’nin ortak 
güvenlik ve savunma politikası oluşturması çabalarına destek oluyor izlenimi 
vermekle birlikte, NATO’ya rakip bir güvenlik ve savunma oluşumuna karşıdır. 
Kendisinin dâhil olmadığı bir yapılanmanın, gerek siyasi, gerek ekonomik, 
gerekse askerî alanda olsun, uluslararası ortamda etkin olmasını kolayca kabul 
etmemektedir; gelecekte de bunu kabul etmesi pek mümkün gözükmemektedir. 
Bu üstü kapalı rekabet ortamında AB, ekonomik ve siyasi alanda sürdürdüğü 
bütünleşme sürecini, güvenlik ve savunma alanlarında geliştirmek için bugüne 
kadar attığı adımları devam ettirmeli ve bu konudaki kararlılığını daha 
somutlaştıracak eylemler gerçekleştirmelidir.  

Bunu sağlamanın bir yolu da Türkiye gibi jeostratejik konumu ve askerî 
gücü bakımından önem arz eden bir ülkeyi Birliğe tam üye olarak kabul 
etmektir. Türkiye Soğuk Savaş yıllarında NATO üyesi olarak Avrupa 
savunmasında çok hayati role sahip olmuştu. Asıl olarak Türkiye, NATO’nun 
Avrupa güvenliğindeki birincil rolüne gölge düşürmeyecek bir yapının 
devamından yanadır. Bu nedenle AB üyesi olmayan NATO üyesi devletlerin 
AGSP dışında tutulmasını endişeyle karşılamaktadır. Ortak üye statüsünde 
olduğu BAB’ın ortadan kaldırılmasıyla Türkiye AGSP’nin karar alma sürecinin 
dışında kalmıştır. Buna karşılık NATO üyesi olması dolayısıyla, AB’nin NATO 
imkânlarını kullanarak düzenleyeceği operasyonlarda veto hakkını 
kullanabileceğini sürekli olarak gündemde tutmaya çalışmıştır. Zira AB ve 
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NATO’da gerçekleştirilen son genişlemelerin ardından AB üyesi olmayan fakat 
NATO üyesi olan üç ülke bulunmaktadır. Norveç, İzlanda ve Türkiye. Norveç 
ve İzlanda’nın yakın gelecekte AB’ye üye olması beklenmemektedir. 
Dolaysıyla konumu gereği olumsuzluk yaşayan tek ülke Türkiye’dir.  

Türkiye’nin bu konumu ve elinde tuttuğu veto kozu AB’nin kayıtsız 
kalabileceği bir konu değildir. Zira Türkiye, AB’nin NATO imkânlarını 
kullanmak istemesi durumunda, AGSP’nin karar alma mekanizmasında yer 
almadığından bir tepki niteliğinde veto hakkını kullanabilecektir. Bu riski 
ortadan kaldırmak için ABD’nin arabuluculuğunda İngiltere ve Türkiye 
arasında 2 Aralık 2001 tarihinde Ankara Mutabakatı imzalanmıştır. Buna göre; 
AB coğrafi alan olarak Türkiye’nin yakınında yapacağı bir operasyonda 
Türkiye’yi karar mekanizmasına dâhil edecek ve Türk-Yunan 
uyuşmazlıklarında AB güçleri görev almayacaktır. Buna karşılık AB’nin NATO 
imkânlarını kullanabilmesi için Türkiye her defasında oylama istemeyecek, yani 
veto kullanmayacaktır (Çakmak, 2003: 238). Ayrıca Kıbrıs ve Ege ihtilaflarında 
Avrupa ordusu Türkiye’ye karşı kullanılmayacaktır. Ankara Mutabakatı’nın 
2’nci maddesi AGSP’nin kriz hâlinde bir NATO üyesine karşı 
kullanılamayacağını kabul etmektedir.  

Ankara Mutabakatı ile Türkiye’nin çekincelerine görece olumlu çözüm 
bulunmuş gibi gözükmektedir. Bundan sonraki süreçte AB, AGSP’yi 
geliştirecek adımlar atmaya devam etmiştir. 12-13 Aralık 2002 AB Kopenhag 
Zirvesi’nde AGSP ile ilgili olarak “Avrupa Konseyi, önceki Avrupa Konseyi 
zirvelerinde kabul edilen ilkeler ve Nice Avrupa Konseyi’nde alınan kararlar 
çerçevesinde, Başkanlık ve Genel Sekreter/Yüksek Temsilci Javier Solana’nın 
AB ile NATO arasında kalan tüm düzenlemeler üzerinde kapsamlı bir anlaşma 
sağlanmasına yönelik gösterdiği çabaları memnuniyetle karşılamaktadır. 
Avrupa Konseyi, SFOR’dan sonra Bosna’daki askerî operasyonun komutasını 
almaya istekli olduğunu belirtmiştir. Konsey aynı zamanda, yasal çerçeve dâhil 
olmak üzere, ilgili AB kurumlarının genel yaklaşım hakkında öneriler sunmaları 
talebinde bulunmuştur” hükmü düzenlenmiştir. Ayrıca AB, Makedonya’da 
bulunan NATO’ya ait unsurların görevlerini en kısa zamanda üstlenmeye hazır 
olduğunu belirtmektedir. AB’nin Makedonya’nın ardından Bosna Hersek’te 
bulunan SFOR’dan sonra askerî operasyonların komutasını almaya hazır olduğu 
ifade edilmektedir.  

16-17 Aralık 2004 Brüksel Zirvesi’nin AGSP ile ilgili kararlarına 
bakıldığında, “Avrupa Konseyi, 2 Aralık tarihinde Althea, Bosna-Hersek’te 
başarıyla başlatılan ve Birliğin bu ülkedeki istikrar ve güvenliğe ilişkin verdiği 
sözün altını çizerek, NATO ile kriz yönetimindeki stratejik ortaklığının 
uygulamalı bir örneğini teşkil eden AB askerî operasyonunu memnuniyetle 
karşılamaktadır. Ayrıca Bosna-Hersek’teki AB Polis Gücü, Makedonya’daki 
EUROPOL Maxima ve Gürcistan’daki Hukukun Üstünlüğü Gücü olmak üzere 
hali hazırda başarıyla yürütülen üç AGSP misyonunu not etmektedir. En geç 
Ocak 2006 tarihine dek tamamlanacak bir operasyon merkezi kurulmasını da 
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içeren ve sivil/askerî birimin öngörülen şekilde göreve başlamasına olanak 
tanıyan, “Avrupa Savunması: NATO/AB istişare, planlama ve operasyon” 
başlıklı belgenin uygulanmasına ilişkin detaylı önerileri uygun bulmaktadır” 
(http://www.ikv.org.tr/abguncel2.php?ID=1336).  

AB zirvelerinde yayınlanan sonuç bildirgeleri de dikkate alındığında, 
AB’nin AGSP konusunda NATO ile rekabet hâlinde değil, iş birliği içinde 
olduğu anlaşılmaktadır. Hatta NATO ile iş birliğinin artırılması ve 
derinleştirilmesi öngörülmektedir. AB’nin AGSP konusunda NATO ile iş birliği 
içinde olması Türkiye’nin de yararınadır. Zira güvenlik ve savunma alanında 
Türkiye için NATO üyesi olmak birincil öneme sahiptir. Türkiye NATO’nun 
çıkarına ters düşecek eğilim ve politikalardan uzak durmaktadır.  

SONUÇ 

AB’nin 1990’ların ikinci yarısından itibaren güvenlik ve savunma 
politikasını canlandırması, esas olarak Birliğin NATO ile ilişkilerini etkilemiş 
ve ilişkilerde sorun yaratmıştır. BMGG ile “ayrılabilir fakat ayrılmamış 
imkânlar” konsepti bağlamında NATO imkân ve kapasitesini kullanan fakat 
NATO’dan giderek daha bağımsızlaşması arzulanan AGSP, Birlik içerisinde 
ABD karşıtı seslerin giderek daha gürleştiğinin de bir kanıtı olmuştur. Bunun 
yanı sıra, AB ve ABD arasındaki politik ve ekonomik ilişkiler bütününe yeni bir 
boyut kazandırmış ancak beraberinde çeşitli sorunları da getirmiştir. Diğer 
taraftan ABD’nin NATO aracılığıyla Avrupa güvenliğinde rol alması, AB’nin 
daha bağımsız bir güvenlik yapılanması arayışı içinde olmasına engel teşkil 
etmemiş, AB’nin bu yöndeki çabaları ilerleyen zaman içerisinde süreklilik 
kazanmıştır.  

Kuşkusuz AB’nin gerek kendi üyeleri arasındaki ilişkilerde, gerekse ABD ve 
NATO ile ilişkilerinde çeşitli sorunlar yaşanmaktadır. En önemli sorun AB’nin 
kendi üyeleri arasında Birliğin bütünleşme süreci ve AGSP’nin geleceği 
konularında görüş birliği sağlayamamış olmasıdır. 1 Ocak 2007 tarihi itibarıyla 
yirmi yedi üyeli bir birlik olan AB’nin, bütünleşme ve AGSP gibi pek çok 
konuda fikir birliği sağlamakta daha da zorlanması muhtemeldir. Bunun yanı 
sıra, ABD’nin özellikle 11 Eylül terörist saldırıları sonrasında daha agresif bir 
dış politika izlemesi ile, dünyanın hegemon gücü olma rolünü fazlasıyla 
benimsemesi durumu söz konusudur. Bu durum ABD’nin ekonomik, siyasi 
veya güvenlik alanlarında kendisine rakip hiçbir oluşuma olumlu bakmaması 
sonucunu doğurmaktadır. Genişleme sürecini devam ettiren ve kendi içinde 
birlik sağlayabilen bir AB, ABD için güçlü bir rakip olabilecektir. Bu nedenle 
ABD, AB’nin güvenlik ve savunma alanında NATO’ya bağımlı kalmasını, 
bağımsız bir AB’ye göre daha çok tercih edecektir.  

Soğuk Savaş’tan bu yana günümüz uluslararası güvenlik sisteminde NATO, 
en etkin aktör olma konumunu sürdürmektedir. AB ise, şimdilik AGSP’yi 
Petersberg Görevleri ile sınırlı tutmaktadır. Bütünleşme sürecini çok daha ileri 
basamaklara taşımayı ve gelecekte AGSP’nin daha bağımsız ve rekabete 
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dayanıklı konuma getirilmesini hedefleyen AB, bunu gerçekleştirmek için şu 
aşamada ABD ve NATO ile yoğun bir rekabete girmek yerine iş birliği yapma 
yolunu seçmiştir.  

Özellikle 1990’lardan itibaren AGSP’yi geliştirme yönündeki faaliyetlerine 
ivme kazandıran AB’nin, gelecekte daha etkin bir güvenlik ve savunma 
boyutuna kavuşması mümkündür. Ancak yine de yakın gelecekte, NATO’ya 
alternatif bir konuma ulaşması ihtimal dâhilinde olmakla birlikte, gerçekçi 
gözükmemektedir. AGSP, AB’nin öncelikli gündemindeki yerini hâlâ 
korumaktadır. Diğer taraftan Türkiye’nin askerî kapasitesi ve NATO üyesi 
olarak örgüte katkıları ortadadır. Bu bağlamda kırk yılı aşan AB-Türkiye 
ilişkileri, AGSP çerçevesinde “Türkiye’nin NATO üyeliğinden kaynaklanan 
veto hakkını kullanmasını engellemek” şeklinde özetlenebilecek dar çerçevenin 
dışına çıkmayı hak ediyor.  
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BİR BAŞARISIZ DEVLET ÖRNEĞİ OLARAK LÜBNAN 

 GÜDÜL, Serpil 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET 

Küreselleşen dünyada, başarısız devletler, uluslararası toplum için güvenlik 
ve istikrar açısından önemli bir tehlike arz etmektedir. Başarısız devlet iç 
egemenliği tesis etme konusunda yetersizdir. Bunun nedeni de egemenliğin 
temelini oluşturan toplumsal rızadan yoksun olmasıdır. Dolayısıyla devlet, 
egemenlik-toplumsal rıza ilişkisi ekseninde analiz edilerek başarısız devlet 
nitelendirilmesine tabi tutulmalıdır.  

Başarısız devlet nitelendirmesi çoğunlukla Afrika, Asya ve Orta Doğu’daki 
devletler için kullanılmaktadır. Tebliğde, bu devletlerden biri olan Lübnan, 
örnek ülke olarak analiz edilmektedir. Lübnan devletinin kuruluşundan itibaren 
günümüze kadar geçen süreç içerisinde ülkede meydana gelen olaylar dikkate 
alınarak devletin egemenliği üzerinde sorgulamalarda bulunularak başarısız 
devlet olarak nitelendirilmesinin nedenleri ortaya konulmaktadır. Lübnan’da 
devletin egemenliğini tesis edememesinin ardındaki temel neden toplumsal 
rızadan yoksun olmasıdır. Bu hipotez, ülkede bugüne kadar gerçekleşen olaylar, 
kronolojik yaklaşımdan ziyade, siyasal, sosyo-ekonomik ve güvenlik olmak 
üzere üç ana çerçeve içinde incelenerek ortaya konulmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Başarısız devlet, egemenlik, toplumsal rıza, otorite, 
Lübnan, güvenlik, terörizm.  

ABSTRACT 

Lebanon: As an Example of Failed State 

In the globalized world, failed states pose threat to international society from 
the points of security and stability. Failed states are inadequate to establish 
effective sovereignty, because they lack social consent which is the base of 
sovereignty. Consequently, a state should be defined as a failed state only after 
the analysis of the character of the relation between sovereignty and social 
consent in a given context.  

The term failed state is mostly used for the states in Africa, Asia and Middle 
East. In this paper Lebanon is analyzed as one of these states. The justifications 
of defining Lebanon as failed state are presented by questioning the state 
sovereignty, taking into consideration the events from its establishment until 
today. The main reason of state failure which can be clearly seen in the 
sovereignty establishment process in Lebanon is lack of social consent. Rather 
than using a chronological approach, above mentioned hyphothesis is presented 
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by examining the events in Lebanon through three main frameworks of politics, 
socio-economics and security.  

Key Words: Failed state, sovereignty, social consent, authority, Lebanon, 
security, terrorism.  

GİRİŞ 

Başarısız devlet nitelendirilmesi, Avrupa veya Batı kaynaklıdır. Başarısız 
devlet tanımlamasına, başarılı devletin içerdiği sabit, evrensel standart üzerine 
kurulmuş devlet/başarısız devlet dikotomisinin oluşturulması sonucu 
ulaşılmıştır. Batılı devletler, örnek oluşturan, başarı standartlarını temsil eden 
devletlerdir.1 Oryantalist bakış açısının başarısız devletin tanımlamasında 
belirleyici etken olduğu görülmektedir.  

Başarısız devletlerin sayısı Afrika ve Orta Doğu’da yoğunluk 
kazanmaktadır. Bunun nedeni, bu devletlerin büyük çoğunluğunun geçmişte 
sömürge ülke konumunda olmasıdır. Sömürgeci devletlerin oluşturdukları suni 
sınırlar, etnik çatışmaya eğilimli entiteleri yaratmıştır. Sömürge yönetimleri, 
sömürge ülkelerde, ekonomik gelişimin evrimsel sürecinin tamamlanmasını 
engellemiştir. Siyasal gelişim sürecini de tersine çevirmiştir.2 Sonuçta, 
sömürgeci devletlerden kurtulan devletler çok zayıf entiteleri oluşturmuşlardır.3 
Sömürgeci devletin ülke içindeki uzantıları toplum içinde siyasal ve ekonomik 
sorunlar oluşmasına neden olmuş, güvenlik tam olarak temin edilememiş ve 
sonuçta devlet egemenliğini tesis edemediği için gücünü kaybederek başarısız 
olmuştur.  

Başarısız devlet örneklerinden birini teşkil eden Lübnan, bu çerçevede, 
egemenlik ve toplumsal rıza ilişkisi perspektifinden incelenerek analiz 
edilecektir.  

I. Başarısız Devlet ve Egemenlik-Toplumsal Rıza İlişkisi 

Devletler vatandaşlarına, refah, hukuk, düzen ve güvenliği içeren bir dizi 
siyasal faydayı sağlarlar. Başarısız devletler ise, bu siyasal faydaların hiçbirini 
vatandaşlarına sunamazlar.4 Devlet olmanın gerektirdiği yükümlülüklerini 
yerine getiremeyen başarısız devletler, iç düzeni sağlayabilmek ve dıştan gelen 
saldırıları caydırmak ya da karşı koymak için gerekli olan temel araçlara ve 

                                                 
1 Warner, M. C., (April 2000), “A Reply to A. G. Hopkins”, Review of International Studies, V. 

26, N. 2, 322.  
2 Ayoob, M., (1995), The Third World Security Predicament, Boulder CO.: Lynne Rienner, 

(London), 35, 36.  
3 Sorensen, G, (2001), “War and State Making-Why Doesn’t It Work in the Third World?” Failed 

State Conference, (Florence), April 10-14, 7.  
4 Hill, J., (2005), “Beyond the Other? A Postcolonial Critique of the Failed State Thesis”, African 

Identities, V. 3, N. 2, 145.  
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güvene sahip olamazlar.5 Başarısız devletler, kendi sınırları içinde kalan 
topraklarda güç kullanma ve otorite iddia etme kabiliyetine sahip olamadıkları 
için ülke toprakları içinde otorite boşluğu oluşur.6 

Devletlerin başarısız olmasında başlıca etken, devletin egemen gücünü 
kullanamamasıdır. Devletler, egemen güçlerini kullanamadıkları zaman, 
istikrarsızlığı, hatta anarşiyi davet ederler.7 Bir başka deyişle, başarısız devlet, iç 
egemenliği tesis etme konusunda zayıf olan devlettir. Bu nedenle başarısız 
devletin belirleyici özelliği iç egemenliktir. İster ülke içinde olsun, ister 
uluslararası alan olarak tanımlanan dışta olsun egemenlik, baskı kabiliyetinin bir 
ürünü değildir ancak, karşılıklı tanımayı gerektirir. Tanımanın iki kaynağı 
arasındaki fark önemlidir. İç egemenlik, ülke içinde genel mutabakatı 
gerektirirken, dış egemenlik diğer devletler tarafından uluslararası tanınmayı 
varsayar. Her iki tür egemenlik de birbirinden ayrı olarak gelişebilir. İç 
egemenlik ile devlet ve toplum arasındaki ilişkiye işaret edilmektedir.8 İç 
egemenliğin temelinde otorite yatar. Otorite de kaynağını toplumsal rızadan alır. 
Otorite, toplumun onu kabul edip içselleştirmesiyle varolur ve meşruiyetini elde 
eder.9 Bu şekilde, rıza, katılma ve meşruluk ne kadar yüksek ise, devletin 
amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik kontrolün kurulması da o kadar mümkün 
olur.10 

Devletin güçlü, bir başka deyişle başarılı olması, özerklik ve toplumsal 
destek derecesi ile yakından ilgilidir. Devletin, toplumsal desteği sağlaması için 
sosyal organizasyonlar üzerinde kontrol kurması gereklidir. Bu da toplumsal 
rıza, katılma ve meşruluk ile sağlanabilir.11 Toplumsal rıza olmadan devletin 
kuvveti var olamaz.12 Toplumsal rıza ile devletin kuvvetinin birleşmesi de 
devletin gücünü oluşturur.  

 

                                                 
5 Carment, D., (2003), “Assessing State Failure: Implications for Theory and Policy”, Third 

World Quarterly, V. 24, N. 3, 414.  
6 Rotberg, Robert I., (2002), “Failed States in a World of Terror”, Foreign Affairs, V. 81, I. 4, 

116.  
7 Haass, N. R., (2003), “Sovereignty: Existing Rights, Evolving Responsibilities”, U.S. Dept. of 

State, http://www.state.gov/s/p/rem/2003/16648.htm. 
8 Pauly, Louis W.-Grande, E., (2005), “Reconstituting Political Authority: Sovereignty, 

Effectiveness, and Legitimacy in a Transnational Order”, Complex Sovereignty: 
Reconstituting Political Authority in the Twenty-first Century, Ed.: by Grande, E.-Pauly, L. 
W., University of Toronto Pres, (Canada) 11.  

9 Barry, P. N., (2003), Modern Siyaset Teorisi, Çev. Erdoğan, M., Şahin, Y., Liberte Yayınları, 
(Ankara), 108.  

10 Sarıbay, A. Y., (2000), Global Bir Bakışla Politik Sosyoloji, Alfa Yayınları, (İstanbul), 123.  
11 Migdal, J. S., (1988), Strong Societies and Weak States, Princeton University Press, 

(Princeton), 32, Naklen: Sarıbay, A. Y., a.g.e., 122, 123.  
12 Lindsay, A. D., (1947), The Modern Democratic State, Oxford University Press, (New York), 

206.  
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II. Lübnan’da Devlet Egemenliğinin Önündeki Sosyal Yapı  

Zaimlik Müesesesi 

Lübnan’da toplumsal yapı cemaatler üzerine kuruludur. Lübnan’da 
cemaatler devletin içinde bağımsız olarak kalmış, liderleri olan zaimler de 
devletin iktidarını ve kurumlarını, devletin kendi yasal haklarını tanıdığı sürece 
kabul etmişlerdir. Böylece zaimler devletin meşruiyetini kendi cemaatlerinin 
önüne geçirmemişlerdir.13 

Ülkedeki siyasal partiler din ve mezhep temelli olmalarının yanı sıra, 
zaimlere göre de yapılanmaktadır. Siyasal görüş ayrılıkları, belirli bir 
ideolojiden ziyade aile ve din bağlılığına dayanmaktadır.14  

Kendi otoritesini devletin otoritesinin üstünde tutan Lübnan’daki aileler, 
yüzyıllar boyunca kendi aralarında da güç mücadelesi içinde olmuşlardır. Bu 
ailelerin en bilinenleri Hristiyanlardan; Cemayel, Chamoun, Huri, Edde, 
Müslümanlardan; Selam, Karami, Sulh, Berri ve Dürzi Canpolat’tır.15 

III. Toplumsal Rızanın Oluşamamasının Siyasal Nedenleri 

Lübnan’da devletin egemenliğinin tesis edilememesindeki en büyük etken, 
ülkedeki siyasal sistemin tüm toplumu temsil edecek bir şekilde 
düzenlenememiş olması ve bu nedenle de toplumsal rızadan yoksun olmasıdır.  

1943 yılında oluşturulan Ulusal Pakt ile Parlamentodaki temsil oranı 
Hristiyanlar lehine olmuştur. Anlaşmaya göre, Cumhurbaşkanı Hristiyan 
Maruni, Başbakan, Sünni Müslüman, Meclis Başkanı da Şii Müslüman 
olmuştur. Müslüman Dürziler, nüfusları az olduğu için politik bir ayrıcalık elde 
edememişlerdir. Oluşturulan bu yeni düzenleme, Lübnan’ın “çoğulcu siyasal 
sistemi”dir.16 Bu anlaşmaya göre, hükûmet ve yönetim kademeleri, farklı dinsel 
cemaatler arasında paylaştırılacaktı. Ancak, fiili iktidar gücü daima 
Hristiyanların elinde kalacak şekilde paylaştırılmıştır.17 

Fransa tarafından garanti edilerek oluşturulan Ulusal Pakt,18 ile 
parlamentodaki temsil oranı 6/5 Hristiyan çoğunluğun lehine olacak şekilde 
esas alınmış ve yönetimde de yine Hristiyanların güçlü olması sağlanmıştır. 

                                                 
13 Fırro, K., (2004), “Suriye, Lübnan ve İsrail’deki Dürziler”, Orta Doğu’da Etnisite, 

Çoğulculuk ve Devlet, Der. Esman, J., M., Rabınovich, I, Çeviren: Avşar, Z., Avesta Ltd. Şti., 
(İstanbul), 267.  

14 Sander, O., (1982), “Lübnan’daki Bunalımın Tarihsel ve Toplumsal Nedenleri”, Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Dergisi, C. 37, S. 3-4, 222, 223.  

15 Acar, İ. C., (1989), Lübnan Bunalımı ve Filistin Sorunu, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 
(Ankara), 3.  

16 Rabil, R. G., (2003), Embattled Neighbors-Syria, Israel and Lebanon, Lynne Rienner 
Publishers Inc., (Colarado, U. S. A.), 46.  

17 Hourani, A., (1991), A History of the Arab Peoples, Harvard University Pres, (U. S. A.), 429.  
18 Heiberg, M., (1984), Lübnan Sorunu ve Gelecekteki Savaşlar için Uyarılar, Çeviren: 

Bagana, Z. B., Dış Politika, Dış Politika Enstitüsü, (Ankara), C. XI, S. 1, 34.  
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Ancak, ilerleyen yıllarda ülke nüfusundaki değişiklikler göz önüne 
alınmamıştır. Müslüman nüfustaki artış ne parlamentoya ne de yönetime 
yansıyabilmiş ve çoğulcu siyasal sistem anlamını ve işlerliğini yitirmiştir. 
Çünkü Müslüman çoğunluk Hristiyan azınlık tarafından yönetilir hâle geldiği 
için devlet meşruiyetini yitirmiştir.  

Manda yönetimi sırasında Fransızlar tarafından korunup kollanan Maruniler, 
1920’de modern Lübnan’ın kurulmasından itibaren siyasal ve ekonomik gücü 
ellerinde bulundurmaya başlamışlardır.19 Hamîliğini Fransa’nın yaptığı 
Marunilerin ülke içindeki ayrıcalıklı ve üstün konumu, 1943 Ulusal Paktı ile 
daha belirgin hâle gelmiş, Cumhurbaşkanlığı’nın yanı sıra üst düzey resmî 
görevlerin büyük bir kısmına sahip olmuşlardır.20 

Toplumun devlet yönetiminden olan rahatsızlığı 1958 yılındaki krizle ortaya 
çıkmıştır. Cumhurbaşkanlığı sorunu ile ortaya çıkan 1958 krizi, Amerika’nın 
Lübnan’a asker göndermesi ile yayılmadan aşılmış ancak devletin egemenliğini 
bir kez daha sorgulanır hâle getirmiştir. Toplumun mutabakatından yoksun 
Lübnan devleti, ülke içinde güvenliği sağlayamayarak başka bir devletin 
müdahalesini talep etmiştir.  

1970’lerde Sünniler, Şiiler ve Dürzilerden oluşan Müslüman topluluğun 
sayısı Hristiyanların sayısından daha fazlaydı.21 Müslüman grupların liderleri, 
Hristiyan topluluğun elinde bulundurduğu mevcut iktidarın böyle bir güce sahip 
olmadığı görüşündeydiler. Müslümanlar lehine siyasal ve ekonomik açıdan yeni 
düzenlemelerin yapılması gerekmekteydi. Ülkedeki din ve mezhep grupları 
arasında oluşan sosyal ve ekonomik eşitsizlik ve dengesizlikler de, 1975 iç 
savaşının önemli nedenlerinden birini oluşturmuştur.  

Ulusal Pakt ile getirilen çoğulcu siyasal sistem demografik yapıyı 
yansıtmıyordu. Bu siyasal sistemin değiştirilmesinden yana olan Müslüman 
gruplar ile status quo’dan yana olan Hristiyanların anlaşmazlığı 1975 iç 
savaşının siyasal yönünü oluşturmuştur. Ülke içindeki Filistinli grupların ve 
mültecilerin varlığı da önemli bir anlaşmazlık konusu hâline gelmiştir.  

1989’da yapılan Taif Anlaşması ile siyasal sistemdeki mevcut eşitsizlik 
giderilmeye çalışılmıştır. Bakanlıkların sayısı eşit olarak Hristiyanlar ve 
Müslümanlar arasında paylaştırılmış, Şiilerde olan meclis başkanlığının görev 
süresi de iki yıldan dört yıla çıkarılmıştır. Parlamentoda 6/5 oranı kaldırılarak 
Müslümanlar ile Hristiyanların eşit sayıda temsil edilmesi esası kabul edilmiş22 
ancak bu düzenleme Müslüman çoğunluğu tatmin etmemiştir.  

                                                 
19 Khalidi, W., (1979), Conflict and Violence in Lebanon: Confrontation in the Middle East, 

Center for International Affairs, Harvard University: (Cambridge), Fourth Printing, 14.  
20 Acar, İrfan C., a.g.e., 30.  
21 Hourani, A., a.g.e., 429.  
22 Husn, A. L., (1998), The Lebanese Conflict, Lynn Rienner Publishers, Inc., (Boulder, 

Colorado), 109, 110.  
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IV. Toplumsal Rızanın Oluşamamasının Sosyo-Ekonomik Nedenleri 

Lübnan’da din ve mezhep farklılıklarına göre gelişen ekonomik 
yapılanmanın getirdiği dengesizlikler toplum içinde genel mutabakat 
sağlanmasının önünde önemli bir engeli teşkil etmiştir.  

Orta Doğu ile Avrupa arasındaki ipek ticaretinin Lübnan üzerinden geçen 
kısmını elinde bulundurarak ekonomik anlamda güçlü konumda bulunan 
Maruniler,23 Manda yönetimi döneminde de Fransa ile ilişkilerini geliştirdiler, 
Vatikan ile de sıkı ilişki içindeydiler.24 Bu dönemde tanınan ekonomik 
ayrıcalıklar sayesinde Lübnan’ın en zengin topluluğu oldular. Lübnan’ın 
bağımsızlığının ilanından sonra Hristiyan iş adamları, ticaret ve endüstrinin 
büyük bir kısmına hâkim durumdaydılar.25  

Sünnilerin ve Şiilerin büyük bir kısmı, nüfusun yoksul kesimini 
oluşturuyordu ve zenginler ile yoksulların arasındaki gelir farkı çok yükselmişti. 
Gelir dağılımında, vergilendirme yoluyla yeniden ve adil bir düzenleme 
yapılması ve yoksul Müslümanların sosyal hizmetlerden daha fazla 
yararlanmasının sağlanması gerekmekteydi.26 

1975 iç savaşı öncesi mezhep gruplarına göre gelir dağılımındaki dengesizlik 
belirginleşmiş, yoksul ile zengin sınıf arasında büyük farklılık oluşmuştur. 
Bankacılık, ticaret ve sanayi sektöründe ağırlığa sahip Maruniler en zengin 
grubu, ağırlıklı olarak tarım sektöründe çalışan Şiiler ise, en yoksul grubu 
oluşturmaktaydılar. Öte yandan, spekülasyona açık, üretime ağırlık vermeyen 
ve yabancı sermayeye bağımlı zayıf bir ekonomi de sosyo-ekonomik açıdan 
mevcut sorunları çözmemiş, aksine ülkeye yeni sorunlar getirmiştir. Nitekim, 
Altı Gün Savaşı’na doğrudan ya da dolaylı olarak katılmamasına rağmen, 
Lübnan bu savaşın ekonomik açıdan olumsuz yansımasını yaşamak zorunda 
kalmış ve turizm geliri % 26 oranında düşüş göstermiştir.27  

Lübnan’da iç savaş öncesinde sosyo ekonomik açıdan dengesizliği zayıf 
ekonomi ve yüksek kırılganlık beslemiştir. Üretimin arka plana itilmesiyle, 
bankacılık, turizm ve eğlence sektörünün içinde yer aldığı hizmet sektörü 
ekonomik kırılganlığı artırmıştır. Öte yandan, Ülkede meydana gelebilecek 
istikrarsız bir ortamda, bankacılık sektöründe, yabancı bankaların elindeki 
sermayenin ülkeyi hemen terk etmesi, ekonomik çöküntüye neden olmuştur.28 İç 
savaş sırasında yabancı bankalar şubelerini Kuveyt ve Bahreyn’e taşımışlardır.29 

                                                 
23 Acar, İrfan C., a.g.e., 8.  
24 Husn, A, L., a.g.e., 33.  
25 Gilmour, D., (1987), Lebanon- The Fractured Country, Martin Robertson Inc., (Oxford), 75.  
26 Hourani, A., a.g.e., 429.  
27 Polk, W. R., (1980), The Arab World, Harvard University Pres, (USA), 221.  
28 Odeh, B. J., (1985), Lebanon: Dynamics of Conflict-A Modern Political History, Zed Books 

Ltd., (London)1985), 55.  
29 Gordon, D., (1983), The Republic of Lebanon-Nation in Jeopardy, Westview Press, 

(Colorado), 66.  
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İç savaş sonrası ekonomik yapılanmaya önem verildi ancak, kamu 
finansmanındaki bozulma çok fazlaydı. Bu da önemli ölçüde, merkezî hükûmet 
otoritesinin eksikliği nedeniyle zayıf ve etkisiz vergi sisteminden 
kaynaklanmıştı.30 Hariri’nin güvenlik konusuna ağırlık vermesi ise ekonomi 
konusunda istenilen başarının sağlanamamasına neden oldu. Gelir dağılımında 
düzelme olmadığı gibi ülkenin yoksul kesimini oluşturan Şii ağırlıklı 
Müslümanlar daha da yoksullaştı. Yapılan tüm reformlara rağmen eşitliğe 
dayalı, dengeli bir ekonomi oluşturulamadı.31 Beyrut dışındaki bölgeler de 
ekonomik kalkınma dışında kaldı.32  

Lübnan devletinin ülkede sosyo-ekonomik kalkınmayı gerçekleştirememiş 
olması, bu boşluğun özellikle Şii bölgelerde Hizbullah tarafından kapatılmasına 
yol açmıştır. Hizbullah, Şii toplum için sosyal hizmet programları yürütmüş 
olup hâlâ da buna devam etmektedir. Örgüt, eczaneler, klinikler ve hergün 
binlerce kişiye hizmet veren hastaneleri işletmektedir.33 Güney Lübnan’da, 
Bekaa vadisinde ve Beyrut’un güney banliyölerinde örgütün hastaneleri, 
bulunmaktadır. Örgüt, eğitime önem vermiş ve bu nedenle cami ve okul inşa 
edip hizmete açmıştır.34 Egemenliğini tam olarak tesis edemeyen bir devletin 
topraklarında Hizbullah ile ayrı bir örgütlenme biçimi doğmuş ve bölgedeki 
diğer örgütlere bir model oluşturmuştur.  

V. Güvenliğin Tesis Edilememesi  

Lübnan devleti, ülke içinde ve sınırlarda güvenlik ve kontrolü sağlamaktan 
uzak kalmıştır. Bunun sonucunda da ülke içinde çok sayıda silahlı grup 
oluşmuştur. Bu gruplar gerek kendi aralarında çatışmışlar gerekse ülke 
topraklarından komşu ülke topraklarına saldırılarda bulunmuşlardır.  

Lübnan devletinin sınırlar üzerinde ve ülke içinde kontrolü sağlayamamasına 
en belirgin örnek, ülkeye giren Filistinli mülteciler ve örgütlerin varlığı ve 
faaliyetleridir. 1948 savaşı sırasında Lübnan’a gelmeye başlayan ve sayıları 
100.000’i bulan Filistinli Mülteciler35 daha sonraki yıllarda da Lübnan sınırını 
geçerek gelmeye devam etmiştir. 1967 Arap-İsrail savaşından sonra Lübnan’da 
yaşayan Filistinli gerillaların örgütlenmelerinde ve faaliyetlerinde artış 
görülmüş ve İsrail’e karşı Lübnan’dan gerçekleştirilen gerilla saldırılarında artış 
olmuştur. 1948’den itibaren Lübnan’a gelen Filistinli mülteciler de Filistinli 
gerillalara yardım etmiştir.  

                                                 
30 Saleh, A., S.-Harvie, C., (2005), “An Analysis of Public Sector Deficits and Debt in Lebanon: 

1970-2000”, The Middle East Review of International Affairs, Vol. 9, No: 4, 2, 3.  
31 Harris, William W., (1997), Faces of Lebanon, Markus Wiener Publishers, (Princeton), 282.  
32 Harris, William W., a.g.e., 286.  
33 Zisser, E., (2002), “Silahlı Mücadele ve İç Politika Arasında: Hizbullah”, Radikal İslam, Der. 

Rubin, B., Asam-Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Yayınları, (Ankara) 143.  
34 Hersh, Seymour M., (August 21, 2006), “Watching Lebanon”, The New Yorker.  
35 Rabil, R. G., a.g.e., 47.  
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Ülkenin güvenliğini sağlayan ordunun etkin ve yeterli olamaması da devlet 
egemenliğini olumsuz yönde etkilemiştir. 1970’lerin başlarından itibaren 
Lübnan ordusunun FKÖ’yü denetleyememesi36 hem İsrail’in Beyrut’a 
saldırmasına hem de ülke içinde huzursuzluğun artmasına neden olmuştur.37 
Lübnan’ın güney bölgesi devlet kontrolü altında değildi. Bu bölgeye yerleşen 
Filistinli örgütlerin İsrail’e düzenledikleri saldırılar 1978 ve 1982’de İsrail’in 
Lübnan’ı işgal etmesine gerekçe oluşturmuştur. Bu işgallere Lübnan devleti 
karşı koyamamıştır. Lübnan’ın güneyinde uluslararası barış ve güvenliği 
yeniden sağlayacak ve bölgede etkili bir otoriteyi tesis etmesinde Lübnan 
Hükûmeti’ne yardım edecek bir Birleşmiş Milletler Gücü oluşturulmuştur.38 

1969 yılında Lübnan devleti ile FKÖ arasında yapılan Kahire Anlaşması ile 
Lübnan’daki Filistin mülteci kamplarının kontrolü de FKÖ’ye verilmiştir.39 
FKÖ’ye verilen yetki ve sorumluluk ile Lübnan devletinin otoritesine belirli 
bölgeler ve konularda sınırlama getirildiği, egemenliğinin tam olarak 
kullanılamadığı açıkça görülmüştür.  

1975 iç savaş sırasında ülkede kaos hâkim olmuş her grup kendi silahlı 
örgütlenmesini kurmuş ve Hristiyan ve Müslüman milisler arasındaki 
çarpışmalar önlenemez hâle gelmiştir.40 Devletin güvenlik güçleri çıkan 
çatışmalara müdahale etmede yetersiz kalmış, hatta ordunun bir kısmı sol 
Müslümanlar ile ittifak yaparken bir kısmı da sağ Hristiyanlar ile birlikte 
mücadele etmiştir.41  

Bu dönemde, ülkede adli suçların yanı sıra terörizm de tırmanmıştır. 
Güvenlik kuvvetlerinin yetersizliği nedeniyle ülkede terörizmin tırmanmasının 
önüne de geçilememiştir.42 Orduyu kullanamayan ve toprak bütünlüğünü 
sağlayamayan Lübnan devleti, 1976’da Suriye’nin silahlı kuvvetlerini ülkeye 
göndermesini de kabul ederek iç egemenliğini yitirme noktasına gelmiştir. 
Suriye kuvvetleri ülkenin pek çok bölgesi ile birlikte Bekaa vadisine de 
tamamen hâkim olmuştur. 43 Suriye ve İran, Beka ve Baalbek’te, başta Filistinli 
örgütler olmak üzere Hizbullah, Hamas, Asala, PKK, Abu Nidal, İslami Cihad, 
Japon Kızıl Ordu, gibi pek çok örgüte eğitim, finansman, lojistik destek ve 
benzeri şekilde yardım temin etmek suretiyle hamilik yapmış, terörizmin 
yayılmasını sağlamıştır.44  
                                                 
36 Rabinovich, I., (2004), “Arap Politik Partileri: İdeoloji ve Etnisite”, Orta Doğu’da Etnisite, 

Çoğulculuk ve Devlet, Der.: Esman, M., J., Rabinovich, I., Çeviren: Avşar, Z., Avesta Ltd. 
Şti., (İstanbul), 230.  

37 Khalidi, W., a.g.e., 43.  
38 UN Resolution 425 of 19 March 1978.  
39 Gilmour, D., a.g.e., 96.  
40 Acar, İrfan C., a.g.e., 72. 
41 Armaoğlu, F., (1994), Filistin Meselesi ve Arap-İsrail Savaşları (1948-1988), Türkiye İş 

Bankası Kültür Yayınları, (Ankara), 496.  
42 Acar, İrfan C., a.g.e., 73.  
43 Armaoğlu, F., a.g.e., 537.  
44 Patterns of Global Terrorism, 1987, 1990.  
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Lübnan’ın güney bölgesini 1985’e kadar Saad Haddad, bu tarihten sonra da 
Güney Lübnan Ordusu kontrol etmiştir. Her iki yapılanma da İsrail desteklidir.45 
Güney Lübnan’daki bu durum Hizbullah’ın bölgenin kontrolünü almasına kadar 
devam etmiştir. İran ve Suriye tarafından destekli güçlü silahlı örgütlenmesiyle 
Hizbullah’ın 2006 yılı yazında bu bölgeden İsrail’e düzenlediği saldırı, İsrail’in 
Lübnan’ı üçüncü kez işgal etmesine gerekçe oluşturdu. Lübnan topraklarında 
İsrail ile Hizbullah arasında yaşanan savaşta Lübnan devletinin egemenliği her 
açıdan ihlal edilmiş ve savaşın ardından ise güvenliği sağlamak üzere BM gücü 
yerleştirilmiş olup hâlâ Lübnan topraklarında varlığını sürdürmektedir.  

SONUÇ 

Devlet egemenliğinin varlığının toplumun büyük çoğunluğu tarafından kabul 
edilmesi gerekir. Devlet otoritesinin toplum tarafından tanınmamasının nedeni 
devlet otoritesini kullanan iktidar ile toplumun yapısında aranmalıdır. 
Toplumsal yapıyı temsil etmeyen ya da toplumsal yapıyı temsil ettiği kabul 
edilen ancak, toplumu tatmin etmeyen bir yürütmeye sahip iktidar, toplum 
tarafından reddedilir ve devlet egemenliği büyük ölçüde zayıflar.  

Lübnan’da devletin başarısız olması egemenliğin tam olarak tesis 
edilememesi ile açıklanabilmektedir. Lübnan’da egemenliğin tesis edilmesinde 
gerekli olan toplumsal rızadan yoksun olması, birbirleriyle bağlantılı üç nedene 
dayanmaktadır. Bunlardan birincisi; Lübnan’ın siyasal yapısının ülkenin sosyal 
yapısını yansıtamamış olmasıdır. İkincisi; sosyo-ekonomik açıdan eşitsizlik ve 
dengesizliklerin yanı sıra güçlü ekonomiye sahip olunamaması, ekonominin 
dışa bağımlı, kırılgan olması ve toplumun sorunlarına çözüm getirememesidir. 
Zaimlik müessesesinin toplum üzerindeki etkisi de devletin kurumsallaşmasının 
önünde büyük bir engel teşkil etmiştir. Üçüncüsü ise; ülke toprakları içinde ve 
sınırlarda kontrolün sağlanamaması, bunun sonucunda da üst seviyede güvenlik 
zafiyetinin meydana gelmesi, bağımsız silahlı örgütlenmelerin oluşması, 
merkezî otoriteden yoksun bölgelerin oluşması ve tüm bunları önleyebilecek 
güçlü bir güvenlik gücünün kurulamamış olmasıdır. İçeride güvenlik ve 
kontrolü sağlayamaması nedeniyle İsrail tarafından işgal edilmesi ve Suriye’nin 
ülkeye müdahale ederek etkisi altına alması devlet otoritesinin ülke içindeki 
yokluğunu daha da belirgin hâle getirmiştir. Ayrıca Bölge’de istikrarsızlığı 
körükleyen ve küresel güvenlik konusunda büyük bir tehlike arz eden Lübnan 
Devleti’nin başarısızlığının nedeni toplumsal mutabakattan yoksun olması ve bu 
nedenle de devlet egemenliğinin tam olarak tesis edilememesidir.  
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ORTA DOĞU MERKEZLİ RADİKAL ÖRGÜTLER VE 
TÜRKİYE’YE ETKİLERİ 

GÜNGÖRMÜŞ KONA, Gamze 
 TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET 

Günümüze dek yaşanmış olan üç küreselleşme süreci, radikal örgütlerin 
yapılarını daha karmaşık hâle getirirken faaliyet sahalarını genişletmelerine de 
yardımcı olmuştur. Bu örgütlerden bazıları teknolojinin olanaklarından 
yararlanmak suretiyle birbirleri ile etkileşime geçerek küresel terör ağlarını 
oluşturmuşlardır. 11 Eylül saldırılarından sorumlu tutulan El Kaide’nin sadece 
İslam ülkelerinde değil, Amerika dâhil 55 ülkede örgütlendiği iddia 
edilmektedir. Özellikle 11 Eylül terör saldırısının ardından bu örgütlerin rolü 
dünya gündemini çok daha fazla meşgul etmeye başlamıştır.  

Orta Doğu merkezli radikal örgütsel hareketlerin 19. yüzyılda Mısır’da 
başladığı kabul edilmektedir. Mısır’da emperyalizm ve sömürge düzenine karşı 
olan Hasan El-Benna, Seyyid Kutub gibi din adamlarının öncülüğünde 
başlatılan direniş hareketleri zaman içinde yapılanan radikal örgütlerin 
bünyesine taşınmıştır. Hasan El-Benna’nın kurduğu Müslüman Kardeşler 
Örgütü diğer örgütlerin kuruluşunda örnek rol oynamıştır. Orta Doğu merkezli 
radikal örgütler hedefleri ve kuruluş felsefeleri açısından farklılık 
göstermektedirler. Bazı örgütler Orta Doğu devletlerinin çıkarlarına hizmet 
eden aktörler olarak karşımıza çıkarken diğer bazıları ise faaliyet gösterdikleri 
devletlerin hükûmetlerine karşı eylemler düzenlemektedirler. Suriye destekli Şii 
EMEL ile İran destekli Hizbullah örneğinde olduğu gibi kimi örgütler ise 
belirledikleri farklı hedefler ve ideolojik farklılıklardan ötürü kendi aralarında 
da çatışmaktadırlar. Orta Doğu merkezli farklı radikal örgütler birçok Orta 
Doğu devletinden destek almaktadırlar. Bilindiği gibi Hamas, Suudi Arabistan 
ve Kuveyt’ten aldığı yardımlar ile camiler, çocuk yuvaları ve hastahaneler 
kurmuştur. Orta Doğu’daki radikal örgütler kimi zaman ülke içindeki muhalif 
etnik ve dinî unsurlar tarafından desteklenirken kimi zaman da bizzat 
hükûmetler tarafından desteklenmektedirler. Ayrıca örgütleri destekleyenler her 
zaman bölge hükûmetleri olmamış, Orta Doğu politikalarına yön vermek 
isteyen diğer bölge dışı devletler de bu örgütleri desteklemişlerdir. Farklı hedef 
ve ideolojiye sahip olsalar da bu radikal örgütlerin ortak özelliği büyük 
çoğunluğunun Batılı devletlere ve bu devletlerin bölgedeki çıkarlarını temsil 
ettiğine inandıkları İsrail’e karşı kurulmuş olmalarıdır.  
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Bu bildiri kapsamında üç temel konunun tartışılması hedeflenmiştir. 
Bunlardan ilki, Orta Doğu’da yıllardır süregelen karmaşanın başlıca aktörü 
durumunda bulunan radikal örgütlerin yapılanmasında, güçlenmesinde ve 
faaliyet alanlarını genişletmesinde en önemli unsurlardan sayılan Orta Doğu 
politik kültürü, Arap-İsrail sorunu, heterojen etnik ve dinî yapı gibi konuların 
açıklanması; ikincisi, Orta Doğu’daki İslami, solcu ve milliyetçi radikal 
örgütlerden belli başlılarının incelenmesi ve son olarak da Orta Doğu’da faaliyet 
gösteren radikal örgütlerin süreç içinde Türkiye nezdindeki olumsuz siyasal, 
sosyal ve ekonomik yansımalarının irdelenmesidir.  

Anahtar Kelimeler: Terörizm, radikal örgütler, Orta Doğu, terör ve 
Türkiye, tehdit. 

GİRİŞ 

Küreselleşme süreçleri radikal örgütlerin yapılarını daha karmaşık hâle 
getirirken faaliyet sahâlârını da genişletmiştir. Bu örgütlerden bazısı 
teknolojinin olanaklarından yararlanarak birbirleri ile etkileşim içine girerek 
küresel terör ağlarını oluşturmuşlardır. Orta Doğu politikalarında da radikal 
örgütler önemli bir rol oynamaktadırlar. Özellikle 11 Eylül terörist saldırısının 
ardından bu örgütlerin rolü dünya gündemini çok daha fazla meşgul etmeye 
başlamıştır. 11 Eylül saldırılarından sorumlu El Kaide’nin sadece İslam 
ülkelerinde değil, ABD dâhil 55 ülkede örgütlendiği iddia edilmektedir. 
(Demirel, 2003: 12-13) Bu faaliyetler günümüzde asimetrik tehdit adıyla ifade 
edilmektedir.  

Orta Doğu’da radikal örgütsel hareketlerin 19. yüzyılda Mısır’da başladığı 
kabul edilmektedir. Mısır’da emperyalizm ve sömürge düzenine karşı olan Hasan 
El-Benna, Seyyid Kutub gibi din adamlarının öncülüğünde başlatılan direniş 
hareketleri zamanla kurulan radikal örgütlerin bünyesine taşındı. El-Benna’nın 
kurduğu Müslüman Kardeşler Örgütü diğer örgütlerin kurulmasında örnek rol 
oynadı. (Demirel, 2001: 15) Orta Doğu terör örgütleri hedefleri ve kuruluşları 
açısından farklılık gösterir. Lübnan’lı Şiiler’den oluşan İslami Cihad’ın doğrudan 
İran’a bağlı kurulduğu, emirleri Şam’daki İran Elçiliği’nden aldığı ve İran gizli 
servisi Savama ile ilişkisi olduğu iddia edilmektedir. (Demirel, 2000: 47) 
Görüldüğü gibi bazı örgütler Orta Doğu devletlerinin çıkarlarına hizmet eden 
aktörler olarak karşımıza çıkarken bazı örgütler de faaliyet gösterdikleri 
devletlerin hükûmetlerine karşı eylemler düzenlemektedirler. Örneğin, 1981 
yılında Mısır’da örgütlenen El-Cihad Mısır lideri Enver Sedat’a suikast 
girişiminde bulunmuştur. (Demirel, a.g.e.; 84) Örgütler hedef ve ideolojileri 
doğrultularında kendi aralarında da çatışmaktadırlar. Suriye destekli Şii EMEL 
ile İran destekli Hizbullah arasında şiddetli çatışmalar yaşanmıştır. (Demirel, 
a.g.e.; 45) Ayrıca örgütlerin arasında iş birliği de bulunmaktadır. İslami Cihad 
Örgütü’nün Lübnan’da barınan PKK ve ASALA ile Türkiye’ye karşı iş birliği 
yaptığı bilinmektedir. (Demirel, a.g.e. ; 48) Örgütler birçok devletten de destek 
almaktadırlar. Mısır merkezli Hamas, Suudi Arabistan ve Kuveyt’ten aldığı 
yardımlar ile camiler, çocuk yuvaları ve hastahaneler kurduğu (Demirel, a.g.e.; 
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67) Orta Doğu terör örgütleri kimi zaman ülke içindeki muhalif etnik ve dinî 
unsurlar tarafından desteklenirken kimi zaman da hükûmetler tarafından 
desteklenmektedirler. Ayrıca örgütleri destekleyenler her zaman bölge 
hükûmetleri olmamıştır. Orta Doğu politikalarına yön vermek isteyen diğer bölge 
dışı devletler de bu örgütleri desteklemişlerdir. Dolayısı ile terörist örgütler 
bölgede etkili güçler tarafından taşeron olarak yerel etnik ve dinî guruplardan, 
bölge devletlerinin hükûmetlerine, diğer terörist örgütlerden bölge dışı devletlerin 
hükûmetlerine, elçiliklerine, askerlerine karşı kullanılmışlardır. İslami radikal 
örgütlerin yanı sıra bölgede solcu terör örgütleri de faaliyet göstermektedirler. 
İslami radikal örgütler birbirleri ile bağlantılı olarak Balkanlar, Kafkasya, Orta 
Asya ve Uzak Doğu’da da örgütlenmişlerdir. Endonezya’da Masumi, Sri 
Lanka’da Tamil, Burma’da Arkan, Filipinler’de Ebu Sayyaf bu örgütlere örnektir. 
Farklı hedef ve ideoloji sahibi olsalar da İslami radikal örgütlerin ortak özelliği 
büyük çoğunluğunun emperyalist Batı’lı devletlere ve bu devletlerin bölge 
çıkarlarını temsil ettiğine inandıkları İsrail’e karşı kurulmuş olmalarıdır.  

Bu bildiri kapsamında üç temel konunun tartışılması hedeflenmiştir. 
Bunlardan ilki, Orta Doğu’da yıllardır süregelen karmaşanın başlıca aktörü 
durumunda bulunan radikal örgütlerin yapılanmasında, güçlenmesinde ve 
faaliyet alanlarını genişletmesinde en önemli unsurlardan sayılan iç ve dış 
faktörlerin açıklanması; ikincisi, Orta Doğu’daki İslami, solcu ve milliyetçi 
radikal örgütlerden belli başlılarının incelenmesi ve son olarak da Orta Doğu’da 
faaliyet gösteren terör örgütlerinin süreç içinde Türkiye nezdindeki olumsuz 
siyasal, sosyal ve ekonomik yansımalarının irdelenmesidir.  

1. Orta Doğu’da Radikal Örgütlerin Güçlenme Sebepleri 

Orta Doğu’da sınırlar son derece kötü örülmüş bir duvarı andırmaktadır. Bu 
kötü örülmüş duvardan herhangi bir taşı oynatmanın duvarı yıkmak anlamına 
gelebileceğini bilen ve yıkılan bir duvarın altında kalmak istemeyen uluslararası 
aktörler değişik taşları eş-zamanlı bir şekilde oynatarak duvarı yıkmadan yeni 
bir şekil vermeye çalışmaktadır. (Davutoğlu, 2001: 323) Orta Doğu coğrafyası, 
aslında tarihten gelen bir etnik ve dinî mozaiğin en güzel örneği olarak tarih 
sahnesinde yer almaktadır. Fakat gerek stratejik konumu gerekse de yer altı 
kaynakları dolayısıyla, bu çeşitlilik bölgede sürekli bir güvenlik tehdidi 
doğmasına neden olmaktadır. “Kendi içinde kültürel, dinî ve etnik çeşitlilik 
barındıran bu jeopolitik kültürel havza bütünlüğü, sömürgeciliğin yayılması ve 
Osmanlı sisteminin dağılması ile birlikte etnik ve dinî farklılıkların katı siyasi 
kimlikler hâline dönüştüğü bir jeokültürel parçalanma alanı olmuştur.” 
(Davutoğlu, a.g.e.: 329) “Roma İmparatorluğu’nun yıkılışından iki bin yıl sonra 
bile “ulus-devlet” kavramının özelde Orta Doğu’da tam anlamıyla yaratıldığı 
söylenemez. I. Dünya Savaşı’ndan sonra büyük güçlerin çıkarlarına göre 
çizilmiş bir harita ile homojen bir ulus-devlet nasıl yaratılabilirdi ki?” (Özdemir, 
2003: 36) Ulus kavramının tam anlamıyla içselleştirilememesi sebebiyle, Orta 
Doğu halkları gücünü, bağlı oldukları etnik azınlıklardan almaya devam 
etmekte, bu durum ise ülke bütünlüğü açısından “parçalanmışlığa”, uluslararası 
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ortam açısından ise “kırılganlığa” sebep olmaktadır. “Normal şartlarda 
müsamaha ile karşılanabilecek kültürel farklılaşmaların çok kısa sürede bir 
bunalım odağı hâline dönüşmesine ve gerek küresel gerekse bölgesel güçlerce 
hemen stratejik bir parametre olarak algılanmasına yol açmaktadır. Orta 
Doğu’da kalıcı bir barışın sağlanabilmesi her şeyden önce bu jeokültürel 
parçalanmanın doğurabileceği siyasi risklerin azaltılmasına bağlıdır.” 
(Davutoğlu, 2001: 331) Etnik ve dinî olarak parçalanma zemininin yaratılması 
bölgede çok derin ve analitik çalışmalar sonucunda o kadar istikrarlı bir şekilde 
uygulanmıştır ki; Orta Doğu ülkelerinin hemen hemen hepsi güvenliklerine 
karşı oluşan bu tehdidin sancılarını hâlen içten içe yaşamaya devam etmektedir. 
Karmaşık ve yapay çizilen sınırlar ile oluşan bu devletlerin içindeki etnisite ve 
dinî çeşitlilik aynı zamanda ikinci bir devlet ile ilişkilerinde önemli bir güvenlik 
sorunu olarak ortaya çıkmaktadır. Örneğin; İran içinde yaşayan Azeri 
Türkleri’nin yaşadığı bölgenin, Azerbaycan ile birleşmesi bazı Azeri gruplar 
tarafından sıklıkla dile getirilmektedir. Doğal olarak bu durum İran’ın toprak 
bütünlüğüne ve güvenliğine karşı olan bir sonuç doğuracaktır. Özellikle Irak, 
Suriye ve Türkiye’de yaşayan Kürtler de ayrılıkçı hareketlerle bu ülkelerin 
güvenliğine yönelen en önemli tehdit kaynağı olarak dikkat çekmektedir. 
Örneğin, Türkiye 1984’ten itibaren Doğu Anadolu’da âdeta bir iç savaş 
yaşamaktadır. Din olarak tek farklı devlet olan İsrail de aslında ülkesinde 
barındırdığı “Arap”azınlığına karşı büyük çekinceler taşımaktadır. (Ercan, 
2000: 238-239) Çünkü özellikle İsrail-Filistin meselesindeki sorun 
düşünüldüğünde İsrail’in ülkesinde yaşayan Arapları, kendi ülkesel bütünlüğüne 
karşı tehdit olarak algılaması doğaldır. Ancak, 1987 Aralık ayında baş gösteren 
“İntifada” hareketine kadar Arap azınlıkta geniş çaplı bir radikalleşme 
görülmemiştir. (Ercan, a.g.m.: 247) Etnik açıdan en homojen olan Ürdün bile 
Filistinli azınlıkların neden oduğu bazı ayrılıkçı problemlerle karşı karşıyadır. 
Mısır’ın, oluşturduğumuz denklem dışında kendine has bir sistematiği vardır. 
Mısır etnik ve dinî homojenitenin en yüksek olduğu Orta Doğu ülkesidir. 
Toplumsal yapısındaki bu homojen dengeye rağmen, kökten dinci grupların 
neden olduğu istikrarsız ortam nedeniyle Mısır da tipik bir Orta Doğu ülkesi 
görünümdedir. Suriye ve Irak etnik ve dinî olarak heterojen bir sosyal yapıya 
sahiptir. I. Dünya Savaşı sonrası yeniden şekillendirilen bölgede, azınlıkların 
haklarında önemli bir iyileştirme olmuş ve en küçük milletlerin bile 
bağımsızlıklarını kazanmaları yolunda önemli adımlar atılmıştı. Bu tarihten 
sonra Irak, Kürt azınlık sorunu, Suriye ise Alevi-Sünni çatışması nedeniyle bir 
türlü istikrara kavuşamamıştır. I. Dünya Savaşı sonrası bölgede yapılan siyasi 
düzenlemelerin hemen hemen aynısı I. Dünya Savaşı sonrasında da 
gerçekleştirilmişti. İsrail Devleti bu düzenlemelerin sonucunda ortaya çıkmıştır. 
İsrail kuruluş süreciyle, Filistinliler ile olan sorunları ve Arap coğrafyasındaki 
konumu nedeniyle Orta Doğu’nun istikrarsızlık abidesidir. Bölgenin etnik ve 
dinî mozaiği olan İran’da nüfusun % 49’u farklı etnik unsurlardan oluşmaktadır. 
Fakat, İran istikrarlı siyasi yapısı nedeniyle herhangi bir azınlık sorunu 
yaşamamaktadır. Bununla birlikte, ülkede bulunan Azeri nüfus, SSCB’nin 
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yıkılışı ile ortaya çıkan Azerbaycan’la birleşme eğilimine girebilir. Bölgede 
daha güçlü olacak bir Azerbaycan, bu soruların soruna dönüşmesine neden 
olacaktır. Mevcut durumda; Orta Doğu’da parçalı dini-etnik yapının problem 
teşkil etmekte olduğu ve etme potansiyeline sahip ülkeler Suriye, Irak, İran, 
Suudi Arabistan, Körfez Monarşileri, İsrail, Filistin, Lübnan, Ürdün, Afganistan 
ve Türkiye’dir.  

Orta Doğu Bölgesi’nin genelindeki politik yapı da İslami radikalleşmenin ve 
terörizmin önemli etkenlerinden birisi durumundadır. Arap devletlerine 
baktığımızda temel sorun bu devletlerin Batılı yöneticilerden, emperyalistlerden 
kurtulduktan sonra yeterli derecede “devlet” olma özelliklerini 
geliştirememeleridir. Bundan kast edilen, bölge genelinde hâlen koloniyal 
dönemin izlerini taşıyan elit yönetimlerin demokratik unsurlardan uzak yönetim 
tarzlarıdır. (Kavli, 2001: 3) Demokratik organların, temsil mantığının ve politik 
kültürün var olmaması, bunların yerine otoriter, totaliter veya diğer demokrasi 
dışı baskıcı yönetimlerin var oluşu bölge genelinde politik anlamdaki boşlukları 
radikal İslami grupların doldurmasına yol açmıştır. Diğer bir değişle, politik 
radikal İslam, yönetici grupların oluşturamadıkları hegemonya ve etkinliğin 
sonucunda oluşan karşı bir oluşumdur. (Ayubi, 1995: 26) Orta Doğu 
devletlerinde bu politik bozukluklar halkların baskı altında ezilmiş olmaları ve 
siyaseten temsil edilme mantığına uzak olmaları nedeniyle daha da artmaktadır 
ve kaçınılmaz olarak kronikleşmeye başlamaktadır. Bunların yanı sıra, “Orta 
Doğu’daki siyasi birimleri oluşturan devletlerin rejimleri de farklıdır. Bu 
farklılık, Orta Doğu’nun uzun süre istikrara kavuşamamasında önemli ve sürekli 
roller de oynamaktadır. Mutlak monarşiler, şeyhlikler, emirlikler, militarist 
ağırlıklı rejimler, demokratik cumhuriyetler bölge ülkelerinin rejim 
özellikleridir. Çeşitli ülkelerdeki radikal akımların canlandırılarak tutucu 
rejimlere karşı harekete geçmesine, Şiilik ve Sünnilik gibi dinî mezhep 
kavgalarının da eklenmesiyle Orta Doğu’da uyuşmazlıklar iyice artmaktadır. Bu 
artışta, dış ideolojik tahriklerin ve emperyalist güçlerin kışkırtıcı tutumlarını göz 
ardı edemeyiz.” (Kocaoğlu, 1995: 220-221) Görüldüğü gibi politik yapının 
önemi radikal İslami hareketler ve din bazlı çatışmalarda kritiktir. Politik 
kültürün oluşmayışının kökeni, koloniyel dönem sonrasında hiçbir politik hak 
sunulmamasına dayanır, politika oyununun oynanmasına hiçbir anlamda izin 
verilmemiştir. (Johannes, 1997: 25) Bu sayede halk; her zamanki gibi eski 
aşiret, ağa veya kabile temelli bağlılıklarını sürdürmüş, ilerleyen safhalarda yeni 
arayışlar içine girmiş, artan tepkileri sonucunda radikal İslami grupları çıkış 
yolu olarak görmüştür. “Arap dünyasında iki ana grup ele alınabilir; birisi 
modern, seküler elitler, diğeri ise geleneksel veya diğer bir anlamda orijinal 
toplumlar.” (Shafiq, 1970: 236-245) Bu iki ayrı oluşum birbirlerine zıt 
doğrultuda yol alırlar. İki grup arasındaki denge uzun yıllardır elitler lehine 
iken, son zamanlarda güçlenen ve radikalleşmeyle kimliklerini bağdaştırmaya 
çalışan “mutsuz orijinal halk” lehine doğru dönmeye başlamıştır. Sonuç olarak 
politik yapı demokratik değerlere uzaklığı, baskıcı tutumu ve bozukluklarıyla 
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radikal İslam için elverişli bir ortam oluşturur ve böylelikle alternatif olarak 
sadece radikal İslami gruplar öne çıkar.  

Bunun yanı sıra diğer iç ve dış faktörler de bölge genelinde İslami 
radikalleşmeyi ve radikal İslam-şiddet-terörizm üçgenini besler. Öncelikle Orta 
Doğu genelinin ve özellikle petrol zengini veya yoksunu Arap ülkelerinin 
yaşadıkları sosyo-ekonomik zorluklar bu durumun kaynağının bir parçasıdır. 
(Kavli, agm:2) Bu sosyo-ekonomik faktörleri şöyle sıralayabiliriz; 1970 ve 
1980’lerden itibaren başarısız ekonomiler, Zengin ve yoksul arasındaki farkın 
her geçen gün artması, beraberinde gelir dağılımındaki eşitsizlikler, Her gün 
biraz daha artan şehirlere göçler, Hızlı nüfus artışı, İşsizlik ve istihdam 
sorunları, Petrol kaynaklarının kullanımının verdiği rahatlıkla yaşayan elit 
tabakanın farklı ekonomik yatırımlara yönelmemesi, diğer bir anlamda karlarını 
yatırıma dönüştürüp ekonomik canlılık sağlamamaları; Genel anlamda sosyo-
kültürel ve sosyo-ekonomik yapının uzun yıllardır baskı altında bulunması. 
(Jawad, 1997: 150) Toplum içinde oluşan bu sosyo-ekonomik meseleler aslında 
Orta Doğu Bölgesi’nin tarihsel gelişim sürecinin ve geleneksel toplum yapısının 
bir ürünüdür. Yüzyıllar boyunca çeşitli yönetimler altında kalmaları, siyaset, 
ekonomi, sosyal hayat ve kültür anlamında geri kalmışlık bu durumu ortaya 
çıkarmaktadır. Bu durum karşısında halk, özellikle yüksek sayılara ulaşan genç 
nüfus, ilk olarak tepkiyi yönetici elitlere yönlendirmekte ve devletlerin 
ekonomik, sosyal veya politik geriliğini kendilerinden ziyade yönetici tabakayla 
ilişkilendirerek, tepkilerini oluşturmakta; ayrıca zaman içinde yeterli 
demokratik temsil sistemlerinin gelişmemesi sonucu istek ve tepkilerin dile 
getirilememesi insanları devletten ve onun ideolojisinden uzaklaştırmakta işte 
bu noktada karşımıza radikal İslam tek kurtarıcı olarak çıkmaktadır. (Waltz, 
1986: 665) 

Orta Doğu Bölgesi’ne has olan bir diğer iç faktör de radikal İslami 
hareketlere direkt ve çok açık bir motivasyon oluşturan Arap-İsrail çatışmasıdır. 
İsrail gibi bir devletin bölgede varlığı yalnız devletleri değil, toplumları da 
rahatsız etmekte, böylece tepki seviyesi hep yükseklerde seyretmektedir. Artan 
çatışmalar ve Filistin sorunu gibi akut sorunlar radikal İslami grupları terörizme 
teşvik etmekte, onlar da bu etkilerini her geçen gün artırmaktadırlar.  

İslami unsurlar radikalleşme çizgisine yönelirken aldıkları yolda dış 
faktörlerden de etkilenmişlerdir. Bu dış faktörler arasında, uzun zaman süren 
koloniyel dönem ve günümüzde de özellikle Amerika ve İngiltere’nin bölge 
içindeki aktif rolleri yer almaktadır. Batı’nın kendi değerlerini Orta Doğu 
Bölgesi için tek çıkar yol olarak sunması da halklar arasında ters tepki yapmış 
bazı ılımlıları dahi radikalleştirmiştir. Gerçekte radikal İslami akım Batı’yı 
yaptıkları için değil, temsil ettiği değerler ve kimliği yüzünden eleştirmektedir. 
(The Economist, 2001: 14) Tunuslu İslami lider olan Rached Ghannouchi’nin 
bu noktadaki tespiti ilginçtir; “Doğruyu söylemek gerekirse, moderniteye 
ulaşmanın tek yolu kendi yolumuzdan, dinimizden, tarihimizden ve 
medeniyetimizden geçer.” (Burgat, 1993: 64) Haifaa A. Jawad, Batı’ya karşı 
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olan tepkiyi beş ana başlıkta toplamaktadır: Haçlı Seferlerinin hâlen süren 
etkisi; İslam Medeniyeti’nin efsanevi geçmişinin, günümüzde Batı karşısındaki 
durumu; Amerikan hegemonyası ve eski Batı koloniyalizmi; Arap dünyasının 
ortasında, Batı desteğiyle İsrail devletinin kurulması; Batılıların Orta Doğu ve 
üçüncü dünyada hep kendi çıkarları doğrultusundaki baskıcı yönetimleri 
desteklemiş olmaları; Batı kültürünün tüketim toplumu mantığı. (Jawad, 1997: 
150-151) 

İşte tüm bu nedenler, İslami radikalleşmeyi farklı oranlarda beslemektedir. 
Bunların dışında 1991 Körfez Savaşı gibi günümüze yakın gelişmeler de önem 
taşımaktadır. Bu savaş da Arap devletlerinin tersine bölge toplumlarının ABD 
başta olmak üzere Batı’ya olan tutumlarının sertleşmesinde etkili olmuştur.  

Son olarak 11 Eylül saldırıları ve bu saldırıların radikal İslami bir örgüt olan 
El Kaide tarafından yapıldığının öne sürülmesi, bu olayın Orta Doğu 
Bölgesi’ndeki yansımalarını gündeme getirmiştir. Usama Bin Ladin isminin öne 
çıktığı bu süreçte başta Suudi Arabistan, Irak, İran ve diğer Orta Doğu devletleri, 
ABD ve Batı tarafından, terörizme karşı takınılan tutum çerçevesinde büyüteç 
altına alındı. “Orta Doğu bölgesindeki yönetimler olayın şokunu atlattıktan hemen 
sonra gelişmelerin global ve bölgesel politikalar üzerinde nasıl bir etki 
yaratabileceğinin hesaplarını yapmaya başladılar. Gerçekten saldırı insanlığın 
bugüne kadar gördüğünden çok farklı ve şok ediciydi, ancak bu gelişme dönemsel 
bir kırılma idi ve en büyük etkiyi bölgede gösterecekti. Orta Doğu alt sisteminde 
hâlen var olan sorunların hemen hemen tamamı gerek olayın “faili” gerekse 
“mağduru” ile yakından ilgiliydi.” (Stratejik Analiz, 2001: 23) Ayrıca bu eylem 
sonucu bölge devletlerinin tavırlarında da, özellikle radikal İslami gruplara ve 
akımlara karşı, değişimler oldu. Amerika’nın baskılarıyla ve dünya genelindeki 
tepki doğrultusunda radikal İslami hareketlerin bölge içindeki kanalları kesilmeye 
başlandı. Yemen ve Pakistan kontrol dışı olan binlerce dinî okulu denetim altına 
aldı. Suudi Arabistan, ülkedeki 200’e yakın vakfın dünya çapında bu hareketlere 
yaptıkları 250 milyon dolarlık yardımları izlemeye aldı. (The Economist, 
2001/2002: 12) Ayrıca Taliban rejimini resmi olarak tanıyan üç devletten birisi 
olan Suudi Arabistan resmî bir açıklamayla ilişkisini kestiğini açıkladı. (Erkmen, 
2001: 57) Tüm bu girişimlere rağmen yönetimler halkın tepkisinden korktukları 
için Amerika’ya yakın görünmek de istemiyorlardı, “Suudi Arabistan ülkesindeki 
üsleri ABD’nin Afganistan Savaşı’nda kullanmasına izin vermiş, fakat bunu halka 
açıklamamıştı.” (Washington Post, 11 Kasım 2001) Görüldüğü gibi pratikte de 
bölgedeki yansımalar gecikmedi. Orta Doğu bölgesinde oluşan bu hava içinde 
radikal İslami örgütler toplumun iyice derinlerine kaydılar, eskiden ortada yapılan 
her şey gizli hâle geldi, bu durumun iyi mi yoksa kötü mü olduğunun tek 
belirleyicisi “zaman” olacak. Bölgede yansımalarının yanı sıra dünyada, özellikle 
Batı’da yaşayan Müslümanlara etkileri büyük olan 11 Eylül eylemi, bu insanlar 
tarafından kınanmaya başlandı ve İslamiyet’in barışçıl yanları vurgulandı. (The 
Economist, 2001: 18)  
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Sonuç olarak  radikalleşme ve İslam, Orta Asya ve Kafkasya’da olduğu gibi 
Orta Doğu Bölgesi’nde de güvenlik algılamalarını önemli ölçüde 
belirlemektedir. Orta Doğu Bölgesi geride kalan 1300 yıllık tarihi içinde diğer 
tüm bölgelerden daha fazla olaya tanıklık etmiş, özellikle İslamiyet’in 
geleneksel ve tarihsel olgularını yaşamıştır. Tarih içinde gelişimi süren Orta 
Doğu Bölgesi İslami yaşamda da kendine özgü bir yapıya sahiptir. (Peretz, 
1994: 49) Orta Doğu Bölgesi’ne Orta Asya ve Kafkasya ile karşılaştırmalı 
olarak baktığımızda öne çıkan en önemli fark, Orta Doğu’nun yoğun tarihsel 
derinliği içinde dinlerin ve mezheplerin daha fazla çatışmaları ve özellikle din 
bazlı terörizmin daha yaygın olmasıdır. Kuşkusuz Orta Doğu, etnik ve dinî 
çatışmaların en yoğun yaşandığı bölge özelliğini korumaya devam ederken, hem 
içsel hem de dışsal faktörlerin etkisiyle bu sorun büyümektedir.  

2. Orta Doğu’da Radikal Gruplar  

Orta Doğu’da yer alan radikal örgütler ideolojik açıdan farklılıklar arz 
ederler. Ancak, Orta Doğu özelinde solcu örgütlerle İslami örgütler aynı hedefe 
yönelik olarak ortak hareket etmektedirler. Bu örgütlerin bugüne dek 
uyguladıkları fiili eylemler dikkate alındığında tespit edilebilecek temel 
hedefler; İsrail’in Orta Doğu coğrafyasındaki coğrafi, siyasi ve ekonomik 
mevcudiyetine son vermek, Arap iş birliğini tesis ve teşvik etmek, bölgede 
Batı’nın siyasal, ekonomik ve kültürel hâkimiyetine son vermek, İslamı sosyal, 
kültürel ve siyasal dokunun bütününe başat unsur olarak işlevsel ve nihai güç 
olarak yerleştirmek şeklinde ifade edilebilir. Bu hedefleri realize etme 
aşamasında ise bu dinci ve solcu radikal örgütler kendi yapılarını inşa ettikleri 
ve sahiplendikleri ideolojiler doğrultusunda hareket etmektedirler. Hedefe 
ulaşabilmek için terör meşrulaştırılmakta ve kimi zaman kutsanmaktadır. Bu 
başlık altında Orta Doğu genelinde belli dönemlerde yürüttükleri terör eylemleri 
ile adından sıkça söz ettiren ve kimileri hâlen söz ettirmeye devam eden bazı 
radikal İslami ve solcu gruplar açıklanacaktır.  

2.1. Orta Doğu’da Radikal İslami Gruplar 

2.1.a. El-Kaide 

El-Kaide’nin ideolojisinde İslamcılık önemli bir yer tutmaktadır. Fakat     
El-Kaide’nin temel hedefi ideal İslam toplumunu kurmak ve dindar bir hayat 
sürmek değildir. Bunun yerine örnek intihar saldırılarına, rehin alma eylemlerine, 
masum olduklarını bildiği hâlde toplu öldürmelere girişti. Bu açıdan bakıldığında 
Ladin’in, kendisine Batı’dan örnekler seçtiği söylenebilir. El-Kaide’nin 
eylemlerine bakıldığında sadece radikal muhalefeti açısından değil, eylemleri 
açısından da Marksist gelenekten etkilendiği görülecektir. El-Kaide militanlarının 
eğitimleri, intihar saldırıları öncesindeki yeminleri vs., İslami renklerden 
arındırılsa herhangi bir sol örgütün eylemi olarak adlandırılabilir. El-Kaide 
ideolojisinin ikinci en önemli sütununu Batı karşıtlığı oluşturur ve bu karşıtlığı 
düşünce bazında ve eylem aşamasında İslamcılıktan daha çok Marksizm’e ve 
milliyetçiliğe öykünür. Bu anlamda eğer El-Kaide lideri Osama Bin Ladin 
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Müslüman değil de, bir Hristiyan veya bir Budist Arap olsaydı da muhtemelen 
benzerî eylemlerde bulunurdu. O zaman da bir Hristiyan teröründen bahsederdik. 
Nitekim Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) içinde çok sayıda Hristiyan Filistinli, 
Hamas’a benzer görüş ve yöntemler ile İsrail’e karşı on yıllarca savaşmışlardır. 
El-Kaide ideolojisinin üçüncü ayağını ise Batı ile İslam dünyası arasında mevcut 
dengesizlik oluşturmaktadır. Genel olarak İslam dünyası zayıf ve gayri 
demokratik idareler altındadır. İnanılmaz bir gelir adaletsizliği ve yozlaşma had 
safhadadır. Üstelik bu ülkelerdeki yönetimlerin Batı desteğini aldığı da geniş 
kitleler tarafından bilinmektedir. Kitleler, bazen petrol karşılığında, bazen de silah 
ticareti karşılığında Batı tarafından feda edildiklerini düşünmektedirler. El-Kaide 
ideolojisinin dördüncü ayağını Batı’ya karşı radikal bir muhalefetin olmayışı 
oluşturmaktadır. Arap ülkelerinde ciddi bir muhalefet oluşamamıştır. Muhalefet 
daha başını ilk kaldırmasında kendisini ya hücrede işkence edilirken bulmuştur ya 
da hücreye bile atılmadan yok edilmiştir. Sürgündeki birkaç müzmin muhalif ise 
anavatanlarında çok az bir etkiye sahiptirler. Diğer bir ifade ile İslam dünyasında, 
özellikle Arap ülkelerinde ciddi bir muhalefet eksikliği vardır ve bu eksiklik 
Osama Bin Ladin’in radikal çıkışıyla doldurulmuştur. Arap dünyası neredeyse ilk 
kez Batı’ya kafa tutabilen, onunla eşit bir şekilde konuşabilen bir lider bulmuştur 
kendisine. ABD’ye savaş açabilen ve hatta ABD’ye diğer hiçbir ülkenin 
veremediği zararları verebilen Ladin, Arap dünyasında bu nedenlerle bir 
kahraman olarak algılanabilmektedir.  

El-Kaide ideolojisinin beşinci en önemli ayağını ise terörizm oluşturur. Her 
ne kadar terörizm daha çok bir eylem şekli olarak düşünülüp, aynı zamanda bir 
düşünce sistemi olduğu göz ardı ediliyorsa da, terörizm sadece geçici bir 
yöntem olarak algılamak doğru değildir. Terörizmi neredeyse mücadelesinin en 
önemli stratejisi hâline getirmiş hiçbir lider hayatının geri kalanında terörden 
vazgeçebilmiş değildir. Terör hemen her ulusal mücadele hareketinde, 
haksızlığa uğradığını düşünen birçok grubun mücadelesinde veya bazı diğer 
bazı siyasi hareketlerde kullanılmış olabilir ve bunlar zaman içinde iktidara 
gelebilirler. Fakat El-Kaide, PKK vb. kadar teröre bulaşmış ve bundan 
kurtulabilmiş bir örgüt örneği mevcut değildir. Çünkü terörizm aynı zamanda 
bir düşünce yöntemidir. Terörist yaptığı eylemde kendisini haklı görür. 
Düşmanının her türlü kötülüğü hak ettiğini düşünür. Düşmanına zarar vermek, 
ya da onu belli politikalara ikna etmek için zarar verdiği insanların ise kabul 
edilebilir kayıplar olduğuna inanır. Terörizm bir düşünme kalıbıdır. Bu yönüyle 
komünizm veya faşizm gibidir. Yani bazı durumlarda bir tür ideoloji gibidir. 
İşte Üsame Bin Ladin yaklaşımının üçüncü ayağını bu ideoloji oluşturur. Üsame 
Bin Ladin İslamcılığından çok önce terörizme inanmaktadır. Tıpkı Batı 
karşıtlığı için söylediğimizi bu konuda da söyleyebiliriz: Ladin’in terörizme 
olan inancının İslamcılığı ile ilgisi oldukça sınırlıdır. İslamcı olduğu için 
terörizme inanmış değildir. Başka bir din veya ırka mensup olsaydı da 
muhtemelen terörizmi bir yöntem olarak benimseyecekti. Ladin’e Müslüman 
ülkelerden gelen kısmi desteğin nedeni ise İslamcı olmasından çok Batı’ya 
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meydan okuyabilmesinden kaynaklanmaktadır. (Laçiner, www.turkishweekly. 
net, 28.01.2005) 

2.1.b. Müslüman Kardeşler-Hamas-Hizbullah 

Şu sıralar Orta Doğu politikasına devletlerden çok radikal örgütler hâkim 
görünüyor. İlişkiler son dönemde daha çok ABD-İsrail ikilisi ile Hamas, 
Hizbullah vb. örgütler arasında gelişiyor. Bu arada bölgesel ulus devletlerin 
etkinliği iyiden iyiye azalıyor. Ulus devletlerin yerini alan bu örgütler ise daha 
çok ellerinde silah, yüzlerinde kar maskeleri, intikam yeminleri ederken 
görüntüleniyorlar. Bu nedenle birçok kişi nezdinde bu örgütler sadece bir terör 
örgütü veya silahlı direniş hareketi.  

Orta doğu’da yer alan radikal İslamcı örgütlerin, Mısır örneğinde 
Müslüman Kardeşler’in, Lübnan örneğinde Hizbullah’ın ve Filistin örneğinde 
Hamas’ın gücünün ilk kaynağı Batı’ya özellikle Amerika ve İsrail’e verdikleri 
tepkide ortaya çıkıyor. Bu örgütler devletin veremediği sert tepkiyi kendi özel 
kanalları ile toplumda hissettiriyor. İktidar olmamanın verdiği rahatlığın da 
etkisiyle İsrail’e dönük tepkiyi olabilecek en üst perdeden seslendiriyor. 
Kısacası devletin görmesi gereken işlevi İhvan üstlenmiş oluyor. İkinci olarak 
bu tür örgütler ekonomi alanında devletin boşluğunu dolduruyorlar. Mısır, 
Lübnan, Filistin, Ürdün gibi ülkelerde gelir dağılımı inanılmaz düzeyde bozuk. 
Özellikle Mısır’da en az iki tane Mısır var. Marketlere, mağazalara gittiğinizde 
Türkiye’deki fiyatları ve markaları buluyorsunuz. Oysa bu malları sıradan bir 
Mısırlının alabilmesi çok zor. Memurların dahi bunları alması normal şartlarda 
olanaksız. Bu nedenle daha düşük fiyata satışların yapıldığı bir kademe daha 
var. Tüm bunlara rağmen artık dünya küreselleşmiş durumda ve herkesin 
ihtiyaçları benzeşiyor. Artık her şey dolarla ölçülüyor. Normal bir yaşam için 
Mısırlı bir asgari ücretlinin maaşının onlarca katı gelire daha ihtiyacı oluyor. Bu 
durumda yine devlet dışı aktörler devreye giriyor ve kurdukları ekonomik 
yardımlaşma örgütleri yoluyla bu ihtiyacı gideriyorlar. Bir tür sosyal sigorta 
gibi çalışıyorlar. Sivil toplum örgütünden hiç farkları yok. Daha doğrusu bu 
ülkelerde asıl sivil toplum bunlar. Devletin çekildiği bu alanı hemen 
doldurmuşlar. Hamas’ın toplu düğünler düzenlemesi bunun tipik 
örneklerindendir. Benzeri sosyal faaliyetleri ve yardımları Hizbullah da 
düzenliyor. Bu örgütlerin çok güçlü bir sosyal hizmet ağı bulunuyor. Yaşlılara, 
çocuklara, düşkünlere, özürlülere yardım bu örgütlerin çok önem verdiği 
konular. Eğitim ve kültürel faaliyetlerde de devlet yerine yine bu örgütleri 
görüyorsunuz. Mısır’daki Müslüman Kardeşler, zamanında okullar, eczaneler, 
hastaneler bile açmış. Hamas da Filistin’deki mültecilere eğitim ve sağlık 
yardımlarına öncelik verdi. Bu tür yardımlar Filistin otoritesi’nin başarılı 
olamadığı, hatta boş bıraktığı alanlardı. Hamas bu faaliyetleri için gelirleri de 
yine Filistinlilerden topluyor. Zekât önemli bir kaynak. Ayrıca uluslararası 
yardımlardan da yararlanıyor. Bu örgütlerde ekonomik yozlaşmanın henüz ciddi 
bir düzeyde olmaması da önemli bir şansları.  
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Lübnan Hizbullahı da sosyal hizmetlere büyük önem veriyor ve bir kolu 
sivil toplum örgütü gibi çalışıyor. Lübnan’da hastaneleri, okulları ve yardım 
kuruluşları var. Yeniden İnşa Programı (Cihad El-Bina) adlı programı 
çerçevesinde Lübnan’daki birçok yeniden yapılanma programını yürüttü ve 
muhtemelen İsrail saldırılarının ardından bu faaliyetlerine daha güçlü bir şekilde 
tekrar devam edecek. Geçmişte olduğu gibi okul ve hastanelerin biçoğu Lübnan 
Hükûmeti tarafından değil, Hizbullah ve ona bağlı kuruluşlar tarafından tamir 
edilecek veya yeniden inşa edilecek. Geçmişte de Hizbullah seçimlere girerken 
sadece silahlı mücadeleyi söylemin kalbine koymadı. Eğitim ve sağlık 
sisteminin düzeltilmesi Hizbullah’ın seçim manifestolarında hep önemli bir yer 
tuttu ve son dönemde önemi daha da artıyordu. Birleşmiş Milletler’in de 
belirttiği üzere Hizbullah çok yoğun bir eğitim ve sosyal yardım programı 
düzenlemiştir ve başarısının önemli bir kısmı bu faaliyetlerine bağlıdır. 
Halihazırda en az 4 hastane, 12 klinik, bir o kadar okul ve iki adet tarım merkezi 
Hizbullah’a bağlı olarak çalışmaktadır. Tarım merkezleri yoluyla Hizbullah 
köylülere ekim teknikleri öğretmekte, kaliteli tohum vermektedir. Hizbullah 
çevre konularıyla da ilgilenmekte ve bunun için görevliler atamaktadır. 
Hastanelerinde ucuz tedavi olanağı sunmaktadır. Özellikle maddi durumu çok 
kötü olanlar için ücretsiz doktor hizmeti sunmaktadır. Sadece sağlık hizmetleri 
için Hizbullah’ın yüz milyonlarca dolar ayırdığı tahmin edilmektedir. İsrail 
saldırısı Lübnan’da susuzluğa yol açtığı günlerde dahi ihtiyaç duyulan acil suyu 
Hizbullah’ın ekipleri temin ediyordu. Özellikle Güney Beyrut’ta Hizbullah her 
türlü sosyal hizmetin içinde. Fakirleri kolluyor, gelir dağılımındaki adaletsizliği 
düşük ücretli veya ücretsiz hizmetleriyle kapatmaya çalışıyor. Kısacası İslamcı 
örgütlenmeler Mısır, Lübnan, Filistin gibi ülkelerde sadece adam öldürerek 
güçlenmiyorlar. Bir yandan yaşatıyor, diğer yandan öldürüyorlar. Devletlerin 
işlevlerini üstleniyorlar. Çağın en önemli eğilimi olan sivil toplumu devletlerden 
daha iyi anlıyor ve gereklerini daha iyi yerine getiriyorlar. İşte bu nedenle 
önümüzdeki günlerde bu tür örgütler sahneden hiç inmeyecekler ve belki de 
mevcut rejimleri aşağı indirecekler. (Laçiner, www.turkishweekly.net, 
16.08.2006) 

2.2. Orta Doğu’da Radikal Sol Gruplar (Kenneth Kaztman, “Orta 
Doğu’da Terör”, Avrasya Dosyası, Cilt: 3, Sayı: 2, 1996, ss. 62-69) 

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) 

FKÖ’nün içinde yer alan ilk birim El-Fetih’tir. El-Fetih 1957 yılında 
sürgünde yaşayan Filistinliler tarafından Kuveyt’te kurulmuştur. Örgüt 1965’te 
İsrail’e karşı silahlı saldırılar düzenlemeye başlamıştır. El-Fetih ile başlayan 
örgütlenme zaman içinde bazı Arap ülkeleri tarafından desteklenen FKÖ’ne 
dönüşmüştür. Örgütün kurucuları siyonist güçler ile emperyalist güçleri Filistin 
halkının düşmanı ilan ettiler. Arap ülkelerinin yanı sıra bazı batı kökenli 
şirketler üzerinden maddi gelir sağlayan FKÖ’nün temel amacı, Filistin 
topraklarında bağımsız bir Filistin devleti kurmaktır. Örgüt Lübnan’da barındığı 
sıralar Hizbullah ile iş birliği yaparak İsrail’e karşı silahlı mücadele vermiştir 
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FKÖ kamplarında yetişen gerillalar İsrail askerlerine karşı uzun yıllar mücadele 
vermiştir. Zaman zaman sınırdan sızarak İsrail içinde de eylem yapan gerillalar, 
dünyanın çeşitli ülkelerindeki Yahudilere ait kuruluşlara karşı saldırılar 
düzenlemişlerdir. FKÖ, İsrail uçaklarını kaçırarak, olimpiyatları basarak 
sansasyonel eylemlerle adını duyurmuştur. FKÖ gerillaları Türkiye’de de bazı 
saldırılar düzenlemişlerdir. Ayrıca FKÖ kamplarında uzun yıllar Türkiye’den 
giden sol terör gruplara mensup militanlar eğitilmiştir. Bu kişiler zaman zaman 
İsrail’e karşı Filistinlilerle birlikte savaşmışlardır. Kesin gerilla sayısı hakkında 
bilgi bulunmayan FKÖ’nün eylem hücreleri bulunmaktadır. 1982 yılında 
İsrail’in Lübnan’a düzenlediği saldırı sonucu tarihinin en büyük darbelerinden 
birini yiyen ve ardından Lübnan’dan sürgün edilen FKÖ, Beyrut’tan 
çıkartılmalarını sağlayan bazı Arap ülkelerine karşı da cephe almıştır.  

Filistin’in Bağımsızlığı İçin Halk Cephesi (FBHC) 

FBHC, 1967’de Arap-İsrail savaşında Arap yenilgisini takiben George 
Habbaş’ın aynı yıl kurduğu sol bir örgüttür. FKÖ’nün katı Marksist kanadını 
oluşturmaktadır. Arafat’ın Fetih grubundan sonra FKÖ içindeki en geniş grubu 
temsil etmektedir. Örgütün hedefi, İsrail devletinin kuruluşundan önce İngiliz 
mandası altında bulunan Filistin toprakları üzerinde Marksist-Leninist bir devlet 
kurmak ve barış sürecini engellemektir. Pek çok uçak kaçırma ve uluslararası 
havaalanlarına düzenlenen saldırılardan sorumlu olan FBHC 1960 ve 1970’li 
yıllar boyunca uluslararası terör faaliyetlerinde çok aktif idi. Özellikle 1980’li 
yıllardan itibaren örgüt, Güney Lübnan’daki İsrail Güvenlik bölgesine sızarak 
silahlı eylemlerde bulunmuştur. Suriye ve Libya örgüte en fazla maddi ve askerî 
desteği sağlayan devletler arasında yer almaktadır. Örgüt Şam’da üslenmiş 
durumdadır. Suriye Hükûmeti kendi kontrolündeki Lübnan topraklarında örgüte 
askerî destek sağlamaktadır.  

Filistin’in Bağımsızlığı için Halk Cephesi Ordusu (FBHCO) 

FBHCO, Filistin’in Bağımsızlığı için Halk Cephesi adlı örgütün bir 
koludur. 1968 yılında kurulmuştur. FKÖ’nün ılımlı bir muhalefeti olarak kabul 
edilen örgüt, FBHC’nin ılımlı ve İsrail ile uzlaşmaktan yana tavrına ve Marksist 
ideolojide ısrarlı olmasına karşı çıkmakta ve örgütün terörirst eylemler 
gerçekleştirebilmesi için konvansiyonel bir askerî güce sahip olması gerektiğine 
inanmaktadır. Örgüt, az sayıda gerillaya sahip olmakla birlikte konvansiyonel 
silah eğitimi ve askerî olmayan diğer terörist taktiklerle etkinliğini maksimum 
düzeye çıkarmaya çalışmaktadır. Suriye, adı geçen örgütün baş destekçisi 
durumundadır. Suriye örgüte Şam’da koruma, lojistik ve askerî destek 
sağlamakta ve örgütün Lübnan’daki birliklerinin operasyonlarına katkıda 
bulunmaktadır. Örgüt, 1980’lerin sonlarında İran’la da yakın ilişkiler kurmaya 
başlamıştır. Güney Lübnan’da İsrail’e karşı Hizbullah’la yan yana savaştığı 
bilinmektedir.  
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Filistin Kurtuluş Cephesi (FKC) 

Ebu-Abbas’ın Filistin’in Bağımsızlığı İçin Halk Cephesi Ordusu’nun 
kontrolünü ele geçirme çabalarında başarısız olması üzerine Filistin Kurtuluş 
Cephesi Irak’ın desteği ile 1976’da kuruldu. FKC, 1981 yılında Filistin Ulusal 
Kongresi’nde temsil hakkına sahip oldu. Örgüt 1983 yılında Filistin Kurtuluş 
Örgütü, Irak ve Suriye yanlısı hiziplere bölündü. Yaser Arafat’a olan kişisel 
bağlılığına rağmen Ebu-Abbas, Arafat’ın İsrail’le uzlaşmaktan yana olan 
tutumuna hiçbir zaman destek vermedi. Abbas’ın Irak ve FKÖ’den maddi 
destek, Suriye ve Libya’dan ise üs desteği aldığı söylenmektedir. Örgütün 
gerçekleştirdiği en büyük eylem 1995 yılında Achille Lauro yolcu gemisinin 
kaçırılması oldu. Örgüt militanları İsrail’de de bazı saldırı eylemleri 
gerçekleştirdiler.  

Ebu Nidal Örgütü 

Fetih Devrim Konseyi şeklinde de adlandırılan Ebu Nidal Örgütü gerçek 
adı Sabri el Banna olan Ebu Nidal’in, Yaser Arafat’ın FKÖ saldırılarını sadece 
İsrail içinde ve işgal altında bulunan topraklardaki hedeflerle sınırlaması üzerine 
Arafat’la arasının açılması sonucu 1974 yılında kuruldu. Örgüt, İsrail’in ortadan 
kaldırılabilmesi için FKÖ’nün terör eylemlerini sınırlamaması ve bu konuda hiç 
taviz vermemesi gerektiğini savunmakta ve uzlaşmadan yana olan her kesime 
karşı tavır almaktaydı. Örgütün kuruluşundan bu güne yirmi kadar ülkede 
gerçekleştirdiği doksan civarındaki eylemde dokuz yüz kişiyi öldürdüğü ya da 
yaraladığı söylenmektedir. Eylemlerden en büyüğü Aralık 1985’te Roma ve 
Viyana havaalanlarına düzenlenenlerdir. Ayrıca Suriye’nin emri ile Ürdün’e 
düzenlediği çeşitli eylemler de bulunmaktadır. Ancak örgütün düzenlediği bu 
uluslararası çaptaki eylemler adı geçedn örgütü destekleyen ülkeleri zaman 
zaman zor durumda bırakmıştır. 1980’li yıllar sonlarında ABD’nin Irak ve 
Suriye’ye yaptığı baskılar neticesinde Ebu Nidal Örgütü bu iki ülkeden sınır 
dışı edilmiş ancak, Lübnan bu örgüte hamilik yapmaya devam etmiştir.  

3. Orta Doğu’daki Radikal Grupların Türkiye’ye Etkileri 

3.1. PKK ve Türkiye  

Türkiye’nin de Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri sosyal yapı itibarıyla 
Orta Doğu’ya benzemektedir. Etnik ve dinî aşiretlere olan bağlılık bazı 
bölgelerde ulusa olan bağlılığın önüne çıkabilmektedir. Miktarları tartışmalı 
olsa da Türkiye’de belli miktarda Alevi ve Kürt nüfus bulunmaktadır. Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu’daki bu etnik-dinî farklılıklardan doğan çatışmalar zaman 
zaman Türkiye Cumhuriyeti’nin başını ağrıtmıştır. Ancak en büyük tehdit 
1980’lerde yoğunlaşarak artan PKK terör örgütünün kadın, çocuk, yaşlı 
demeden tüm sivil halkı hedef alan faaliyetleri olmuştur. Türkiye’de sayıları 
hâlâ ihtilaflı bir konu olsa da yerli yabancı araştırma kuruluşlarının genelde 
ortaya koydukları oran nüfusun yüzde 8’i kadardır. Ancak bu oran Kürt kökenli 
nüfusun 15-20 milyon olduğunu savunan bazı çevrelerin tepkisine neden 
olmaktadır. (Önder, 1998: 4-16) Kürt nüfusunun bir kısmı PKK’yı desteklemiş 
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ya da PKK tarafından desteklemeye mecbur edilmiştir. PKK (Partiya Karkeren 
Kürdistan) lideri Abdullah Öcalan 1978 yılında Kürdistan Ulusal Kurtuluş 
Ordusu adında gizli bir örgüt kurdu. Örgüt bir süre sonra Kürdistan İşçi Partisi 
adını aldı. Örgüt özellikle Kürt nüfusun yaşadığı doğu bölgelerinde 
faaliyetlerine başladı. Öcalan 1980 Darbesi sonrası yoğunlaşan askerî 
kontrolden dolayı yurt dışına kaçtı. Bu tarihlerde örgütün özellikle İran, Suriye 
gibi Türkiye’yi Batılı devletlerin çıkarları doğrultusunda politikalar izlemekle 
suçlayan Orta Doğu devletlerince desteklendiği bilinmektedir. Suriye’nin 
desteği ile Öcalan PKK’nın kamplarını Lübnan Bekaa Vadisi’ne taşımıştır ve 
1984 yılından sonra da Türkiye’de yoğunlaşan terör olaylarını buradan 
yönlendirmiştir. (Özcan, 1999: 330-331) Özellikle 1990’lı yıllarda güvenlik 
güçlerinin başarılı operasyonları ve bölge ülkelerine teröre verdikleri desteği 
kesmeleri yolundaki Türk Hükûmeti’nin istekleri ile PKK zayıflamış ve 1999 
yılında örgüt başı Öcalan’ın Kenya’da Türk istihbarat mensuplarınca ele 
geçirilişi de örgüte ciddi darbeyi vurmuştur. PKK bugün nadir olarak güvenlik 
güçleriyle çatışmaya girmektedir. Görüldüğü gibi aynen Orta Doğu ülkelerinde 
olduğu gibi etnik farklılıklar dış devletlerce körüklenmek suretiyle Türkiye’ye 
yönelik tehdit oluşturmaktadır. Günümüzde bu terör örgütü eski gücünü 
kaybetmiş olmasına rağmen Türk Hükûmeti ABD’nin yeni Irak yapılanmasında 
Kuzey Irak Kürtleri’ne verdiği askerî, ekonomik ve siyasi desteği tedirginlikle 
izlemektedir.  

3.2. Hizbullah ve Türkiye  

Dikkatlerin PKK’ya yöneldiği 1990’lı yılları gayet iyi ve yerinde kullanan 
Hizbullah örgütü, ideolojik ve askerî kanadının oluşması aşamasında, yurtdışı 
(özellikle de İran) destekli bir biçimde kendi yapılanmasını kurarak önemli bir 
tehdit merkezi durumuna gelmiştir. PKK eylemlerinin güvenlik güçlerince 
kontrol altına alınmasının sonrasında, özellikle 1999 yılında güvenlik güçleri 
Diyarbakır, Urfa, Batman, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere dikkatlerini 
Hizbullah terör örgütü üzerinde yoğunlaştırdıkları gözlemlenmiştir. Diyarbakır 
Emniyet Müdürlüğü’nün yakalanan bir militandan elde edilen şifreli bilgileri 
değerlendirmesi ve aynı dönemlerde Hizbullahın önde gelen tetikçilerinden 
Abulaziz Tunç’un itirafçı olarak Diyarbakır emniyetine teslim olması örgütle 
ilgile bir kısım önemli ipuçlarının ele geçmesini sağlamıştır. Diyarbakır 
merkezli ele geçirilen belge ve bilgilerden bu örgütün ülkemizin birçok ilini 
kapsadığı görülmüştür. Bu hazır bilgiler ülkemizin birçok noktasındaki emniyet 
istihbarat birimlerince paylaşılmış ve bu bilgilere istihbarat teknikleri 
uygulanılarak yeni bulgular ilave edilmeye başlanmıştır. Ülkemizin değişik 
yerlerinden toplanılan yeni bilgi ve bulgular Emniyet istihbaratında bir havuza 
toplanıp büyük bir titizlikle incelenmek suretiyle ‘bilgi değerlendirme’ 
ünitesinde Hizbullah terör örgütünün parçaları birleştirilmeye başlanmıştır. Bu 
doğrultuda; Hizbullah’ın inisiyatif üstünlüğü sağlayan eylem yeri, zamanı ve 
hedefini seçme özerkliği terör örgütünden alınmaya çalışılmıştır. Özellikle ülke 
genelinde geniş çaplı ve tam bir koordinasyonla gerçekleşen yakın takip 
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Hizbullah terör örgütünü 1998 yılının ikinci yarısı ve özellikle 1999 yılında 
Güneydoğu bölgesi dışında ses getirici sansasyonel seri eylemlere yöneltmiştir.  

Adana, Ankara, Antalya, İstanbul, İçel ve Konya illeri başta olmak üzere 
1998 ve 1999 ve 2000 yıllarında örgüt, rakip olarak gördüğü kesimlerden veya 
örgütten ayrılarak kaçma girişimlerinde bulunanlardan 60 kişiyi kaçırmıştır. Bu 
kişileri sorgulayan, örgüt lehine propaganda yapmalarını sağlayan Hizbullah 
daha sonra şahısları işkencelerle öldürmüş ve bu aşamaları örgüt propagandası 
için kasetlere almıştır. Özellikle 1999 ve 2000 yılının hemen başlarında yer alan 
bu seri eylemler terör mantığı içerisinde incelendiğinde bir rastlantıdan öte ince 
hesaplara dayalı önemli bir terör stratejisdir. Burada örgüt ana olarak iki noktayı 
hedeflemektedir:  

a. Birinci hedef: örgütü ülke geneline yayma ve bu esnada örgüte karşı, 
alternatif veya zararlı olabilecek kitleleri sindirme, dehşet kasetleriyle 
rakiplerini susturma, korku, panik yaratma, alanında tek olma ve PKK 
boşluğundan yararlanma.  

b. İkinci ve çok önemli hedef: güvenlik güçlerini hazırlıksız yakalama, 
provoke etme ve dikkatlerini örgüte yoğunlaştırmış olan birimleri değişik 
noktalardaki eylemleriyle psikolojik baskı altına alma, aceleci ve tepkisel 
davranmaya itme olarak ifade edilebilir.  

Ancak son Hizbullah operasyonları değerlendirildiğinde güvenlik güçlerinin 
ve farklı birimlerin eşgüdümlü olarak, hantallıktan uzak tam bir koordinasyon 
içinde oldukları söylenebilir. Böylece teöristin elinde bulunan eylem üstünlüğü 
de (yer, zaman ve hedef seçme açısından), planlı seri operasyonlar sonucunda 
güvenlik güçlerinin üstünlüğüne dönüşmüş bulunmaktadır. Bugünkü aşamada 
Hizbullah terör örgütünün askerî kanadını kontrol altına almayı başarabilen 
güvenlik güçlerinin aynı zamanda bu örgüte karşı inisiyatifi üstünlüğünü ele 
geçirmenin yarattığı avantajları da önemli ölçülerde kullandığını da 
görmekteyiz. Bu gelişmeler sonucu aktif militan sayısı ve eylem gücü 
potansiyeli gibi açılardan PKK terör örgütünün 1987 yılındaki gücüne eşdeğer 
olarak nitelenen Hizbullah terör örgütünün eylem üstünlüğü büyük ölçüde 
bitirilmiş gözükmektedir. (İhsan Bal, “Hizbullah”, Journal of Turkish 
Weekly, www.turkishweekly.net) 

SONUÇ 

Günümüzde İslami radikalleşme ve terörizm adı altında anılan hareketler, Orta 
Doğu bölgesinin sosyal, kültürel, politik, ekonomik ve jeo-stratejik anlamlardaki 
karmaşık ve bir o kadar da dünya sistemi açısından önemli bir alt bölge 
olmasından kaynaklanmakradır. Bölge genelinde her geçen gün yaygınlaşan ve 
uçlara kayan İslami hareketler ve grupların oluşmasında ilk olarak öne çıkan olgu, 
bu unsurların Orta Doğu toplumlarında oluşan Batılı kültürel, politik ve ekonomik 
değerlere karşı bir tepki olarak ortaya çıktığıdır. Bunun yanı sıra diğer iç ve dış 
faktörler de bölge genelinde İslami radikalleşmeyi ve radikal İslam-şiddet-
terörizm üçgenini besler. Öncelikle Orta Doğu genelinin ve özellikle petrol 
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zengini veya yoksunu Arap ülkelerinin yaşadıkları sosyo-ekonomik zorluklar bu 
durumun kaynağının bir parçasıdır. Orta Doğu Bölgesi’nin genelindeki politik 
yapı da İslami radikalleşmenin ve terörizmin önemli etkenlerinden birisi 
durumundadır. Arap devletlerine baktığımızda temel sorun bu devletlerin Batılı 
yöneticilerden, emperyalistlerden kurtulduktan sonra yeterli derecede “devlet” 
olma özelliklerini geliştirememeleridir. Bundan kast edilen, bölge genelinde hâlen 
koloniyal dönemin izlerini taşıyan elit yönetimlerin demokratik unsurlardan uzak 
yönetim tarzlarıdır. (Kavli, a.g.m.; 3) Orta Doğu Bölgesi’ne has olan bir diğer iç 
faktör de radikal İslami hareketlere direkt ve çok açık bir motivasyon oluşturan 
Arap-İsrail çatışmasıdır. İsrail gibi bir devletin bölgede varlığı yalnız devletleri 
değil, toplumları da rahatsız etmekte, böylece tepki seviyesi hep yükseklerde 
seyretmektedir. Artan çatışmalar ve Filistin sorunu gibi akut sorunlar radikal 
İslami grupları terörizme teşvik etmekte, onlar da bu etkilerini her geçen gün 
artırmaktadırlar. İslami unsurlar radikalleşme çizgisine yönelirken aldıkları yolda 
dış faktörlerden de etkilenmişlerdir. Bu dış faktörler arasında, uzun zaman süren 
koloniyel dönem ve günümüzde de özellikle Amerika ve İngiltere’nin bölge 
içindeki aktif rolleri yer almaktadır. Batı’nın kendi değerlerini Orta Doğu bölgesi 
için tek çıkar yol olarak sunması da halklar arasında ters tepki yapmış bazı 
ılımlıları dahi radikalleştirmiştir. Gerçekte radikal İslami akım Batı’yı yaptıkları 
için değil, temsil ettiği değerler ve kimliği yüzünden eleştirmektedir. (The 
Economist, 2001: 14) 

Sonuç olarak radikalleşme ve İslam, Orta Asya ve Kafkasya’da olduğu gibi 
Orta Doğu Bölgesi’nde de güvenlik algılamalarını önemli ölçüde 
belirlemektedir. Orta Doğu Bölgesi geride kalan 1300 yıllık tarihi içinde diğer 
tüm bölgelerden daha fazla olaya tanıklık etmiş, özellikle İslamiyet’in 
geleneksel ve tarihsel olgularını yaşamıştır. Tarih içinde gelişimi süren Orta 
Doğu bölgesi İslami yaşamda da kendine özgü bir yapıya sahiptir. (Peretz, 
1994: 49) Orta Doğu Bölgesi’ne Orta Asya ve Kafkasya ile karşılaştırmalı 
olarak baktığımızda öne çıkan en önemli fark, Orta Doğu’nun yoğun tarihsel 
derinliği içinde dinlerin ve mezheplerin daha fazla çatışmaları ve özellikle din 
bazlı terörizmin daha yaygın olmasıdır.  
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ANGELA MERKEL’İN ÇAĞRISI: AB İÇİN ORTAK BİR 
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TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET 

Angela Merkel; AB’nin 50. Kuruluş Zirvesi öncesinde ortak bir Avrupa 
Ordusu’nun oluşturulması ve AB’ye daha net bir yapı kazandırılması gerektiği 
görüşünü dile getirmiştir. Ekonomik, siyasal ve diplomatik olarak belli bir güce 
ulaşan kendini küresel bir aktör olarak tanımlayan AB, şüphesiz güçlü bir askerî 
yetenek arzulamaktadır.  

Bu arzusuna ulaşabilmek amacıyla, Soğuk Savaş sonrasında Ortak Dış ve 
Güvenlik Politikası geliştirmeye çalışan AB, Avrupa Güvenlik ve Savunma 
Politikası ile beraber bu politikayı yürütmek maksadıyla Ani Müdahale Kuvveti 
ve Avrupa Savunma Ajansı’nı oluşturmuştur. İncelendiğinde karşımıza yaklaşık 
80 bin kişilik bir kara kuvvetinden, 400 uçaklık hava kuvvetinden, 100 gemilik 
donanma kuvvetinden oluşan bir ordu çıkmaktadır. Bu durum Avrupa’nın, hiç 
de küçümsenemeyecek bir Avrupa Ordusu’na sahip olduğunu göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: ODGP, AGSP, AB-NATO İlişkileri, Avrupa Ordusu, 
Temel Hedef 2010.  

ABSTRACT 

Before the 50th Establishment Summit of EU, Angela Merkel declared her 
opinions about establishment of the common European Army and a necessity to 
bring in EU much clear structure. EU which defined itself as a global actor and 
reached evident economik diplomatic and political power, absolutely desires a 
strong martial ability.  

To reach this desire, after the Cold War EU, which works for improving 
Common Foreign and Security Policy, established Rapid Reaction Force and 
European Security Agency to follow this policy with the European Security and 
Defence Policy. When it is closely examined it appears that an army power 
includes troops with 80.000 men, an air force with 400 aircrafts, and a navy 
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with 100 warships. This situation shows that Europe has an European Army 
which can never be undervalued.  

Key Words: CFSP, ESDP, EU-NATO Relations, European Army, Headline 
Goal 2010.  

GİRİŞ 

Avrupa Birliği’nin Dönem Başkanlığını yapan Almanya Başbakanı Angela 
Merkel; AB’nin 50. Kuruluş Zirvesi öncesinde ortak bir Avrupa ordusunun 
oluşturulması ve AB’ye daha net bir yapı kazandırılması gerektiği görüşünü dile 
getirmiştir. Ayrıca 23 Mart 2007 tarihinde Bild gazetesine verdiği mülakatında 
da, “yakın bir zamanda AB içinde ortak bir Avrupa ordusu kurmamız 
gerekiyor” demiştir.  

İkinci Dünya Savaşı’ndan ekonomik ve siyasal gücünü yitirerek çıkan 
Avrupa, uluslararası sistemde ABD ve Sovyetler Birliği’nin yanında ikincil bir 
konumla yetinmek durumunda kalmıştır. Askerî ve siyasal gücün ekonomik 
güçle doğrudan bağlantılı olması nedeniyle, ekonomilerini bir an önce çalışır 
duruma getirebilmek ve uluslararası sistemde de yeniden etkin olabilmek için, 
güçlerini birleştirmeleri gerektiğinin farkına vararak, Avrupa Birliği’nin 
temellerini atmışlardır. Yarım asır sonra gelinen noktada Avrupa Birliği 
düşüncesinin kısmen başarılı olduğunu söylemek mümkündür. AB üyesi ülkeler 
ekonomik anlamda güçlerini yeniden kazanmalarına rağmen, siyasal anlamda 
henüz istedikleri düzeye ulaşamamışlardır. Çünkü entegrasyonu hedefleyen 
AB’nin uluslararası sistemde siyasal anlamda hegemonik bir güç olabilmesi, 
ancak entegrasyonun başarısı ile yani siyasal birliğin sağlanması ile mümkün 
olabilecektir. Bunu sağlayabilmek için de her ülkenin devretmekte isteksiz ve 
çekingen olduğu egemenlik yetkilerinin tek elde toplanması, yani ortak dış ve 
güvenlik politikasının belirlenerek uygulamaya konulması gerekmektedir.  

2007 yılında üye sayısını 27’ye çıkaran AB,-her ne kadar Merkel ulusal 
devletlerin devamından yana olduğunu söylese de- entegrasyonu hedefleyen 
ulusal-üstü (supra-national) bir örgüttür. Entegrasyon hedefine ulaşıldığında da 
muhtemelen “Avrupa Birleşik Devletleri” adıyla federal bir devlet olacaktır. 
Her egemen devletin kendi dış ve güvenlik politikasını yine kendisinin 
planlayarak uygulaması bekleneceğinden, muhtemel Avrupa Birleşik Devletleri 
de gerektiğinde kendi silahlı kuvvetleri (kara, hava, deniz), jandarma ve polis 
güçleri ile, iç ve dış güvenliğini yine kendisi sağlayacaktır.  

Bu bildiri Angela Merkel’in uluslararası kamuoyunun gündemine taşıdığı 
“Avrupa Ordusu” kavramını “Avrupa Silahlı Kuvvetleri” olarak algılayarak 
incelemektedir. Bildiride ayrıca Avrupa’nın “güvenlik” kavramından ne 
anladığı, geliştirmeye çalıştığı askerî yeteneği, bu yeteneğin geleceği ve NATO 
ile ilişkilerine yansıması da değerlendirilmektedir.  

Bu amaçla önce AB’nin siyasal birliğini sağlama adına geliştirdiği Ortak Dış 
ve Güvenlik Politikası’nın (ODGP) kısa bir tarihi verilip, ODGP’nin bir açılımı 
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olan Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası (AGSP) hakkında da bilgi 
verildikten sonra Avrupa Güvenlik Stratejisi ve AGSP bağlamında Angela 
Merkel’in işaret ettiği Avrupa Ordusu’nun aslında var olduğu, ancak tam 
anlamıyla hayata geçirilmediği ortaya konulmaya çalışılmıştır.  

AB Ortak Dış ve Güvenlik Politikası’nın Tarihçesi 

Ortak Dış ve Güvenlik Politikası kapsamındaki ilk girişimler İkinci Dünya 
Savaşı ertesinde başlatılmıştır. 1948 yılında imzalanan Brüksel Antlaşması ile, 
İngiltere, Fransa, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg arasında daha sonra 1954’te 
Batı Avrupa Birliği (BAB) adını alacak olan örgüt kurulmuştur. Ancak 1949 
yılında NATO’nun kurulması üzerine hukuken varlığını korumasına rağmen 
fiilen göz ardı edilmiştir (Salter, 1964: 35). Çünkü o günlerde ABD’nin de 
içinde bulunduğu NATO ile rekabet edebilecek düzeyde değildir.  

18 Mayıs 1951’de kurulan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu üyeleri, 
aralarında entegrasyon ve askerî iş birliğinin sağlanması amacıyla, bir Avrupa 
Savunma Topluluğu (AST) (European Defence Community) kurulmasını 
kararlaştırmış ve askerî güçlerin komutası, silahlanma ve savunma politikası 
gibi konularda güçlerini birleştirerek bir “Avrupa ordusu” kurmayı 
hedeflemişlerdir. AST’yi kuran antlaşma Belçika, Fransa, Hollanda, 
Lüksemburg, Federal Almanya ve İtalya arasında, 27 Mayıs 1952 tarihinde 
imzalanmıştır. Ancak, uygulamaya konulması, Fransa Parlamentosu’nun 30 
Ağustos 1954 tarihinde, onaylamayı reddetmesi nedeniyle mümkün 
olamamıştır. Çünkü bu antlaşma, Avrupa Ordusu’nu oluşturmak üzere Federal 
Almanya’nın yeniden silahlandırılmasına olanak sağlamaktaydı (Kurylowicz-
Rodzoch ve Zawistowska, 1999: 146).  

1957’de imzalanan Roma Antlaşmaları, savunma amaçlı bir kurumsallaşmayı 
hedeflememiştir. Üyeleri zaten savunma konusunda yetersiz olduklarından, 
NATO’nun koruyucu şemsiyesinin devamından yana olmuşlar (Tugendhat, 1981: 
11), ekonomik güce ulaşmaları sonrasında, adım adım siyasal bütünleşmenin 
sağlanabileceği ve böylece, ortak savunma ve güvenlik politikaları üretilebileceği 
gerçeğini kabul etmişlerdir (Herter, 1963:300, Çayhan ve Güney, 1996: 111).  

Topluluk, hükûmet başkanları Şubat 1961’de yaptıkları zirve toplantısında, 
siyasal iş birliğinin gerekliliğini vurgulamaları üzerine, bu konuda bu kez de 
Fransa tarafından iki plan hazırlanmıştır. Fransa’nın ilk önerisi, 2 Kasım 1961 
tarihli “Fouchet Planı”dır ve devlet ve hükûmet başkanlarından oluşan, “ortak 
güvenlik ve dış politika konusunda” yetkili bir organ olarak Avrupa Siyasal 
Topluluğu (European Political Community) kurulmasını öngörmüştür. Bu plan 
Almanya dışındaki ülkelerden olumlu tepki alamamıştır. Fransa bu sefer sadece 
üye ülkeler arasında, ortak dış ve güvenlik politikası konularındaki iş birliğini 
öngören, 18 Ocak 1962 tarihli İkinci Fouchet Planı’nı önermiş, AET üyesi 
ülkeler bu plan ile geri bir adım atacakları düşüncesiyle, bunu da 
reddetmişlerdir (Kurylowicz-Rodzoch ve Zawistowska, 1999: 146-147). Çünkü 
Fransa gibi büyük devletlerin, topluluğun dış politikasını yönlendirme istekleri 
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ile Benelüks ülkelerinin yönlendirilme korkuları, bu planların hayata 
geçirilmesini engellemiştir. Bunun üzerine 22 Ocak 1963 tarihinde, Fransa ile 
Federal Almanya arasında dış politika ve savunma konularında iş birliği 
öngören Elysee Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşma, devlet ve hükûmet 
başkanları ile dışişleri ve savunma bakanlarının düzenli olarak yılda iki kez 
toplanmalarını öngörmekteydi (Gürkaynak, 2004: 167).  

Aralık 1969’daki AT’nin La Haye Zirvesinde, üye ülkelerin dış politikalarını 
koordine edecek bir yapılanmaya sahip olacak Avrupa Siyasal İşbirliği 
kurulması önerisi getirilmiştir. Bunun üzerine devlet ve hükûmet başkanları 
tarafından dışişleri bakanlarına, dış politika alanında daha geniş iş birliği 
olanaklarını inceleme konusunda talimat verilmiştir. 1970 yılındaki 
Lüksemburg Raporu ile bu çalışmalar sonuçlanmış ve dışişleri bakanları ve 
bakanlıklar arasında düzenli iş birliği benimsenmiştir. Bu tarihten itibaren altı 
dışişleri bakanı, her altı ayda bir dış politika konularını görüşmek üzere bir 
araya gelme konusunda anlaşmışlardır. Bu toplantıları hazırlamak üzere, 
kıdemli diplomatlardan oluşan bir “Siyasal Komite” kurulmuştur . 1980’lerin 
ortasında da, Avrupa Tek Senedi ile, bu iş birliği ilk kez antlaşma formuna 
sokularak “Avrupa Siyasal İşbirliği” (European Political Cooperation) adını 
almıştır (Hurd, 1994: 421-422, Gürkaynak, 2004: 168-169). Bu gelişmeden 
sonra, Avrupa’da ortak güvenlik politikası ile ilgili tartışma; 1991 Körfez 
Savaşı ve bu savaştan kısa bir süre sonra, Yugoslavya ve eski Sovyetler 
Birliği’ni oluşturan cumhuriyetlerde yaşanan gelişmelerle birlikte yapılmaya 
başlamıştır.  

Doğu Bloku’nun dağılması ve Soğuk Savaş’ın sona ermesinin ardından 
ortaya çıkan siyasal ortamda özellikle Fransa’nın başını çektiği bazı Batı 
Avrupa ülkeleri ABD’ye, “Atlantik İttifakı içinde daha fazla özerkliğe sahip 
olmaları konusunda” yoğun baskılar yapmaya başlamışlardır. Kuzey Atlantik 
Konseyi’nin 6 Temmuz 1990’da Londra’da yaptığı toplantısında NATO’nun 
karar verme süreci içerisinde, bu durum ciddi biçimde düşünülmeye başlamıştır. 
7-8 Kasım 1991’de Roma’da yapılan Kuzey Atlantik Konseyi toplantısında, 
Avrupa güvenlik kimliğinin ve savunma rolünün gelişmesi, “NATO’nun 
Avrupa ayağının daha fazla güçlendirilmesi” biçiminde yorumlanarak “Atlantik 
İttifakının etkinliğini ve uyumunu güçlendirdiği” değerlendirmesi yapılmış ve 
Avrupalı müttefikler için, “Ortak Dış ve Güvenlik Politikası ve onun savunma 
rolü ile ilgili gerek duyulan düzenlemelere karar verilmesi” benimsenmiştir. 
Kabul edilen NATO’nun Yeni Stratejik Kavramı’nda da, Avrupa savunma 
kimliği ile ilgili bu gelişmenin, NATO’nun savunma gücüne ek bir katkı 
sağlayacağı vurgulanmıştır (Parzymies, 1999: 13-14).  

1 Kasım 1993’te yürürlüğe giren ve Avrupa Birliği’ni kuran Maastricht 
Antlaşması radikal değişiklikleri de beraberinde getirmiştir. Avrupa Tek Senedi 
ile gelen “Siyasal İşbirliği” kavramı metinden çıkartılmış ve yerine “Siyasal 
Birlik” kavramı konulmuştur. Siyasal Birlik kavramı ile ortak dış politika ve 
ortak savunma politikası hedeflenmiştir (Arsava, 1995: 58). Üç sütundan oluşan 
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Maastricht Antlaşması’nın ikinci sütununu Ortak Dış ve Güvenlik Politikası’dır. 
Bu Politika, Topluluğun kurumları dışındaki hükûmetler arası ilişkiler 
kapsamında değerlendirilerek, Roma Antlaşmalarının kuralları ve uygulamaları 
dışında tutulmuştur (Hurd, 1994: 422). Ayrıca Batı Avrupa Birliği (BAB) 
genişletilerek, AB’nin savunma kanadına dönüştürülmesi kararlaştırılmıştır 
(Çayhan ve Güney, 1996: 105-106).  

1 Mayıs 1999 tarihinde yürürlüğe giren Amsterdam Antlaşması ile Konsey 
Genel Sekreteri’ne, Ortak Dış ve Güvenlik Politikası’nın yüksek temsilcisi 
olarak önemli görevler verilmiştir. Bu görevlendirme sayesinde, ortak tutumun 
sürekliliğinin sağlanabilmesi öngörülmüştür. Ayrıca Ortak Dış ve Güvenlik 
Politikası’nı etkileme çerçevesinde ağırlık, üye ülkelerin dışişleri bakanlarından 
alınarak, Brüksel’deki Daimî Temsilciler Komitesi’ne verilmiştir (Arsava, 
2000: 73-75). Amsterdam Antlaşması’yla, güvenlik politikasının bundan böyle 
AB’ye mal edilmesi kabul edilmiş, BAB AB’nin entegral bir unsuru hâline 
gelmiş ve NATO’daki yükümlülükler de güvenlik politikası içine alınmıştır. 
Böylece, AB kararları ve eylemlerinin hazırlanması ve yürütülmesinde BAB 
yetkili olacak, Avrupa Konseyi’nin istekleri doğrultusunda hareket edecek, AB 
ve BAB arasında ilişkiler güçlendirilecektir. Barışın, korunması, tesisi ve 
kurtarma önlemleri ortak görevler olarak saptanmıştır. Ancak AB, BAB ve 
NATO farklı üyelere sahip olduğundan, yapılan düzenlemelerin yerine 
getirilmesinde bu durumun dikkate alınması öngörülmüştür (Arsava, 2000: 81-
82, 92-93).  

Yaşanan bu gelişmeler içinde BAB’ın temel fonksiyonu, Avrupa Güvenlik 
ve Savunma çabalarına bir “kimlik” kazandırması olmuştur. Ayrıca BAB 
1990’ların başlarında, İran Körfezi’nin mayınlardan temizlenmesi, 
Yugoslavya’ya yönelik yaptırımların uygulanması, Bosna-Hersek’in Mostar 
şehrinin yönetimi gibi önemli görevlerde bulunmuştur. Bu görevleri 
gerçekleştirmesi ile de BAB’ın askerî operasyonlardaki öncelikli amaçları 
tartışılmaya başlamıştır. AB bünyesinde bu gibi görevleri yerine getirebilecek 
bir yapılanmanın olmaması nedeniyle, BAB’a sahip olduğu olanakların 
üzerinde bir görev yüklenmesi nedeniyle NATO ile daha yakın ilişki içine 
girilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Atlantik İttifakı bu gelişmeleri olumlu 
karşılamış ve Ocak 1994 bildirisi ile, Avrupa Savunma ve Güvenlik Kimliği’nin 
gelişmesini desteklemiştir. Haziran 1996 yılındaki antlaşma ile de Birleşik 
Müşterek Görev Gücü kurularak BAB ile ilişkiler arttırılmıştır. Bu iki önemli 
adım, uluslararası güvenlik alanında Avrupalıların daha fazla görünmelerine 
neden olmuştur. BAB’ın Avrupa ve uluslararası güvenlik ile ilgili rolü, NATO 
ile dayanışması sonucunda, sembolik olmaktan uzaklaşarak, daha gerçekçi hâle 
gelmeye başlamıştır. Maastricht Antlaşması’ndan bir yıl sonra, 19 Haziran 
1992’de kabul edilen Petersberg Görevleri de bu ilerlemenin önünü açan önemli 
bir gelişmedir (Gordon, 1997: 127-128).  

Bosna-Hersek ve Kosova’da yaşanan olaylardan sonra Avrupa kamuoyu, 
Hükûmetlerini kendi kıtalarında yaşanan etnik çatışmaları önleyememeleri ve 
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savaş suçlularını adalete teslim edememeleri gibi nedenlerle eleştirmeye 
başlamışlardır. Böylece Avrupa’nın kendi özerk savunma yapılanmasına 
yönelik gelişmesi ve Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası (AGSP) 
oluşturulması süreci ivme kazanmıştır.  

Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası  

AGSP’nin temelleri, 4 Aralık 1998 tarihinde Saint Malo’da, Fransa 
Cumhurbaşkanı Jacques Chirac ile İngiltere Başbakanı Tony Blair arasında 
gerçekleştirilen zirvede atılmıştır. Bu zirvede İngiltere, daha önce savunduğu 
görüşlerinden vazgeçmiş ve Fransa’nın “AB yapılanması içinde savunma ve 
güvenlik alanlarında faaliyet göstermek amacıyla yeni bir birim oluşturulması” 
görüşünü kabul etmiştir. Ayrıca Mart 1999’da NATO’nun Sırp saldırganlarına 
yönelik başlattığı Kosova Operasyonu sonrasında AB üyesi ülkeler, NATO ve 
özellikle de ABD’nin sahip olduğu olanaklar ile kendi olanaklarını karşılaştırma 
fırsatı bulmuşlardır. Yapılan karşılaştırma, askerî açıdan ortaya ciddi bir sayısal 
ve teknolojik boşluk çıkarmıştır. Bu boşluğun giderek büyümesinden 
kaygılanan AB üyesi ülkeler yeni çareler araştırma ihtiyacı hissetmişler, 
(Hulsman, 2000: 36) kendi ordularını oluşturma çalışmalarına hız vererek, 
NATO eski Genel Sekreteri Javier Solana’yı AB Ortak Dış ve Güvenlik 
Politikası Yüksek Temsilcisi ve BAB Genel Sekreteri olarak atamışlardır. 3-4 
Haziran 1999 tarihleri arasında gerçekleştirilen Köln Zirvesi’nde de, AB’nin 
uluslararası bir aktör olarak üzerine düşenleri yerine getirebilmesi için ortak bir 
Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası uygulama kararlılığında olduğu 
duyurulmuştur (Ülger, 2002: 103). Bu zirvede ayrıca BAB feshedilerek, AB 
bünyesine alınmasına da karar verilmiştir. Böylece AGSP ile, AB’nin bağımsız 
bir uluslararası aktör olarak gelişiminde önemli bir adım atılmış ve AB askerî 
konularda otonom karar alma ve uygulama olanağına kavuşmaya başlamıştır.  

Haziran 2000’de Portekiz’in Feira şehrinde düzenlenen AB zirvesinde, 
Türkiye ve Norveç gibi NATO üyesi olup, AB üyesi olmayan ülkelerle; AB 
üyeliğine aday konumundaki ülkelerin kriz durumlarına katkıları ile ilgili ilkeler 
geliştirilmiştir. AB’nin NATO olanaklarını kullanmasını kolaylaştırıcı ve bilgi 
alış verişini sağlayıcı sistemlerin oluşturulmasına yönelik önemli adımlar 
atılarak iki örgüt arasındaki iş birliği yoğunlaştırılmıştır (Uzgel, 2002: 313). 
Çünkü AGSP’nin gelişimindeki en önemli sorun NATO’ya ve NATO 
olanaklarına bağımlı olması dolayısıyla yaşanmaktadır (Webber, Terrif, 
Howorth ve Croft, 2002: 75-76).  

21-22 Haziran 2002 tarihler arasında Sevilla’da gerçekleştirilen AB 
Zirvesi’nde, AB’nin kriz yönetimi görevlerini üstlenecek durumda olduğu teyit 
edilerek, 1 Ocak 2003 tarihinden geçerli olmak üzere, Bosna-Hersek’te BM’nin 
yerine, AB’nin Polis Misyonu (EUPM) görevini üstlenmeye hazır olduğu 
bildirilmiştir. Makedonya’da da NATO’nun görev süresinin dolmasından sonra, 
bu görev 14 Mart 2003 tarihinde AB’ye devredilmiştir.  
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AB’nin Değişen Tehdit Algılamaları ve Avrupa Güvenlik Stratejisi  

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Sovyetler Birliği ve Doğu Bloku 
ülkelerinden gelebileceği varsayılan saldırılara direnme amacıyla kolektif 
güvenlik örgütlenmelerine giden Batı Avrupa, Soğuk Savaş boyunca, NATO 
sayesinde güvenliğini garanti altına almıştır. Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle 
birlikte bu tehdit de ortadan kalkmış, yeni tehditler olarak 1990’ların başlarında 
dağılma sürecine giren eski Doğu Bloku ve Yugoslavya’da yaşanan etnik 
temelli çatışmaların yol açtığı olumsuzluklar öngörülmüştür. Ancak, Batı 
Avrupa açısından korkulan olmamış, yaşanan etnik temelli çatışmalar barış ve 
güvenliklerini ciddi boyutlarda etkilememiştir.  

Bununla birlikte özellikle Yugoslavya’nın dağılma sürecinde AB’nin 
müdahale kararı almada çok yavaş kalması, beklenen performansı 
gösterememesi, ABD’nin Ulusal Güvenlik Stratejisi’ne AB’nin karşılık 
vermede yetersiz kalması ve Irak konusunda Atlantikarası ilişkilerde AB içinde 
fikir birliğinin bulunmaması nedeniyle bölgesel ve küresel güvenliğin 
geleceğine yönelik bir sitem oluşturma amacıyla, AB için yeni bir strateji 
benimsenmiştir (Ellner, 2005: 223, Sperling, 2006: 79). 12 Aralık 2003 
tarihinde AB Konseyi tarafından kabul edilen Avrupa Güvenlik Stratejisi “daha 
iyi bir dünyada güvenli bir Avrupa” oluşturmayı hedeflemektedir. Kabul edilen 
bu stratejiye göre, Avrupa için güvenlik, kalkınmanın bir ön koşulunu 
oluşturmaktadır ve artık herhangi bir devletin AB üyesi devletlerden herhangi 
birine karşı bir saldırıda bulunması olasılık dışına çıkmıştır. Bununla birlikte 
Avrupa daha farklı, kolayca görünmeyen ve tahmin edilmesi zor yeni tehditlerle 
karşı karşıyadır. Bunlar küresel sorunlar ve kritik tehditler biçiminde ikiye 
ayrılarak değerlendirilmektedir (A Secure Europe…, 2003: 2-3).  

Küresel sorunlar bağlamında; gelecekte küresel ısınmadan kaynaklanan ve 
giderek önem arz eden su gibi doğal kaynaklar için yapılacak rekabet nedeniyle, 
dünyanın farklı bölgelerinde yeni çatışmaların yaşanabileceği öngörülmektedir. 
AB enerji ihtiyacının önemli bir kısmını Basra Körfezi, Rusya ve Kuzey 
Afrika’dan sağlaması nedeniyle, bu bölgelerde yaşanan herhangi bir olumsuz 
gelişme ile yakından ilgilenmekte ve müdahale etme ihtiyacı hissetmektedir. 
Çünkü AB enerji ithalatına bağımlıdır ve bu durumun 2030’a kadar %50-70 
oranında artması beklenmektedir (Ellner, 2005: 228).  

Kritik tehditler kapsamında ise; başta terörizm olmak üzere, kitle imha 
silahlarının yayılması, bölgesel çatışmalar, güçsüz devletlerde yaşanabilecek 
olumsuz gelişmeler ve organize suç örgütlerinin neden olabileceği sorunlar 
öngörülmektedir. Terörizm, özellikle ABD’ye yönelik 11 Eylül 2001 
saldırılarından sonra daha önemli hâle gelmiştir ve AB üyesi ülkeleri de hedef 
alan saldırılar (11 Mart 2004’te İspanya’da ve 7 Temmuz 2005’te İngiltere’de) 
yaşanmıştır. Bu nedenle terörizmle mücadele amacıyla, birlikte planlanmış ciddi 
bir Avrupa hareketi kaçınılmazdır. Kitle imha silahlarının çoğalması ve yanlış 
ellere geçmesi AB için potansiyel bir tehlike oluşturmakta, Orta Doğu, Keşmir, 
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Büyük Göller Bölgesi ve Kore Yarımadası’nda yaşanan sorunlar gibi bölgesel 
çatışmalar Avrupa çıkarlarını doğrudan ve dolaylı olarak etkileyeceği için önem 
taşımaktadır. Somali, Liberya ve Afganistan gibi devlet otoritesinin tam 
sağlanamadığı güçsüz devletlerin çöküşü, terörizm gibi açık tehditleri de 
beraberinde getirmesi nedeniyle bölgesel ve küresel istikrarsızlığa katkıda 
bulunmaktadır. Ayrıca organize suç örgütleri de (özellikle uyuşturucu, kadın, 
silah ticareti ve yasadışı göçmen kaçakçılığı) AB için önemli bir tehdit 
oluşturmaktadır. Çünkü bunların hedefinde Avrupa önemli bir yer tutmaktadır 
ve aynı zamanda güvenliğin iç ve dış boyutunu ilgilendiren önemli bir tehdit 
oluşturmaktadır (A Secure Europe…, 2003: 3).  

Görüldüğü gibi Avrupa Güvenlik Stratejisi’nde, konvansiyonel ve nükleer 
güç kullanılarak meydana gelebilecek bölgesel ve geniş kapsamlı bir savaş 
tehdidine değinilmemektedir. Olası tehditlerin neredeyse tamamı Avrupa 
dışında yaşanan çatışmalar, krizler ve sorunların meydana getirebileceği 
istikrarsızlardan kaynaklanmaktadır.  

AGSP’nin Unsurları ve Avrupa Ordusu 

AB Aralık 1999 tarihindeki Helsinki Zirvesi’nde, tüm Petersberg Görevlerini 
uygulamaya koyabilecek bir askerî gücün kurulmasını “Temel Hedef” 
(Headline Goal) olarak benimsemiştir. Bu hedefi gerçekleştirmek amacıyla-
Kolordu düzeyinde- 50-60 bin kişilik bir silahlı gücün (Ani Müdahale Kuvveti-
Rapid Reaction Force) Aralık 2003 tarihine kadar oluşturulması öngörülmüştür. 
Bu gücün; gerektiğinde süratle harekât bölgesine yerleşebilecek, her türlü 
ihtiyacını kendi başına sağlayabilecek, hava ve deniz güçlerince desteklenecek 
bir yapılanmaya ulaşmasına karar verilerek uygulamaya geçilmiş 
(Karaosmanoğlu, 2001: 160) ve sürekli silah altında bulundurulması yerine, 
gerek görüldüğünde toplanması öngörülmüştür. Temel Hedef gerçekte 150-200 
bin kişi olarak belirlenmiş ve 1996-1997 yıllarında yapılan hükûmetler arası 
konferanslar sonrasında, savunma harcamalarının arttırılmasına karşı olan 
ülkelerin muhalefeti nedeniyle 50-60 bine çekilmiştir (Youngs, 2002: 107).  

20-21 Kasım 2000 tarihleri arasında yapılan Kabiliyetlerin Taahhüdü 
Konferansı’nda ise Temel Hedef Görev Kuvveti çalışması yapılmış ve Temel 
Hedef’i destekleme kapsamında 100 bin personel, 400 muharebe uçağı ve 100 
geminin gerekli olduğu kabul edilmiştir (Whitman, 2006:53, Lindstrom, 2007: 2).  

Aralık 2003’te Avrupa Güvenlik Stratejisi’nin kabul edilmesi sonrasında, 17 
Mayıs 2004’te AB Savunma Bakanları Temel Hedef 2010 adıyla bilinen yeni 
bir planı benimsemişlerdir. Temel Hedef 2010, 17-18 Haziran 2004’te yapılan 
Avrupa Konseyi Zirvesi’nde onaylanmış (Ellner, 2005: 230, Wagner, 2005: 
464) ve şu konular saptanmıştır (Lindstrom, 2007: 3):  

• Avrupa Birliği Askerî Kurmaylığı içinde bir sivil-asker hücresi 
oluşturulması ve bu hücrenin, herhangi bir operasyon için harekât merkezi 
oluşturma kapasitesine sahip olmalısı,  
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• Avrupa Savunma Ajansı oluşturulması,  

• AB stratejik ulaşım müşterek koordinasyonunun yerine getirilmesi,  

• Tamamen etkili bir Avrupa Hava Ulaştırma Komutanlığı geliştirilmesi,  

• AB muharebe gruplarının gelişiminin tamamlanması,  

• Uçak gemisi temini,  

• AB operasyonları için gerekli uyumlu iletişim ağı ve tesislerin kurulması,  

• Temel Hedef içinde yer alacak millî kuvvetlerin seferberliği ve eğitimi 
için nitelikli standartların ve kriterlerin geliştirilmesi.  

Şimdi Temel Hedef Görev Kuvveti ya da Avrupa Ani Müdahale Kuvveti 
olarak adlandırılan kuvvetin resmi daha iyi çizilebilir. Sözü edilen kuvvet 60 ila 
100 bin kişilik bir kuvvettir. Bu rakam bize bu gücün aslında küçük bir birlik 
olmadığını göstermektedir.  

Kasım 2000’deki Kabiliyetlerin Taahhüdü Konferansı’nda 100 bin personel, 
400 muharebe uçağı ve 100 gemiden bahsedilmesine rağmen, hava ve deniz 
gücü ile ilgili net bir rakam henüz ortaya konulmamıştır. Bununla birlikte hava 
ve deniz gücünün Avrupa Ani müdahale Kuvveti’nin bir kısmını oluşturacağı 
anlaşılmaktadır. Çünkü Temel Hedef 2010’da Avrupa Hava Ulaştırma 
Komutanlığı, uçak gemisi temini ve AB stratejik ulaşım müşterek 
koordinasyonundan bahsedilmektedir.  

Bütün bu bilgilerin ışığında bir değerlendirme yaptığımızda şu sonuçlar 
ortaya çıkabilecektir: Tabur görev kuvvetlerinin tugayları oluşturacağı, her 
tugayda dört ile altı tabur görev kuvvetinin olacağı değerlendirildiğinde 100 bin 
kişilik bir kuvvetin yaklaşık 10 Tugay’ı oluşturabileceği ortaya çıkmaktadır. 
Kolordu ve ordu seviyesindeki birliklerin standart bir kuruluşu olmamakla 
beraber genel olarak bir kolordu, yaklaşık dört veya beş tugaydan oluşmaktadır. 
Böylece Avrupa Ani Müdahale Kuvveti’nin en az iki kolorduya eşdeğer bir 
ordu gücüne sahip olduğunu iddia edebiliriz. Bu arada 400 savaş uçağının, çoğu 
ülkenin hava kuvvetlerine eşdeğer olduğu ve 100 savaş gemisinin ise bir 
donanma oluşturduğu ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla karşımızda kara 
kuvvetleri, hava kuvvetleri ve deniz kuvvetlerinden oluşacak bir Avrupa Ordusu 
durmaktadır.  

Ayrıca bu ordu ile beraber çalışacak Avrupa Birliği Muharebe Grupları ve 
Avrupa Jandarma Kuvveti de oluşturulmaktadır. Avrupa Birliği Muharebe 
Grupları, Avrupa Yetenek Faaliyet Planı (European Capability Action Plan) 
kapsamında gerçekleştirilen bir projedir. Bir kriz durumunda hızla müdahale 
edebilmek için yüksek hazırlıkta kuvvet paketleri seferber etme yeteneğini ifade 
etmektedir ve 2010 Temel Hedef’inin amaçlarından da biridir. Muharebe grubu, 
ani müdahale kuvvetinin özel bir tipini oluşturan, daha büyük operasyonların 
başlangıç safhası için kendi kendine yeten, hızla seferler olabilen, güvenilir, 
etkili, tutarlı minimum askerî kuvvet paketidir. Muharebe grubu, muharebe 
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destek ve muharebe hizmet destek unsurlarıyla desteklenen takviyeli tabur 
çapında bir kuvvettir ve her biri 1500 kişiden oluşmaktadır (Flournoy ve Smith, 
2005: 21). Her bir muharebe grubunun emir alır almaz 10 gün içinde hazır 
olması ve 15 gün içinde operasyon bölgesine ulaşması arzulanmaktadır. Tek 
başına 30 günlük bir süre için operasyona devam edebilir. Bu süre rotasyonlarla 
120 güne kadar çıkabilir (Military Capability Commitment Conference, 2004: 
3-4). Muharebe Grupları Projesi Avrupa Ani Müdahale Kuvveti ile 
karıştırılmamalıdır. Muharebe gruplarının görevi; daha büyük ve daha 
geleneksel tipteki birliklerin (Ani Müdahale Kuvveti) görevi devralmasına 
kadar, kısa süre içinde uluslararası krize müdahale ederek, bu birlikler için 
zemin hazırlamaktır. Yani bir çeşit öncü kuvvet olarak değerlendirilebilir.  

Üye devletlerce taahhüt edilen AB Muharebe Grupları aşağıdaki gibidir 
(Military Capability Commitment Conference, 2004: 9):  

• Fransa 
• İtalya 
• İspanya 
• İngiltere 
• Fransa, Almanya, Belçika, Lüksemburg ve potansiyel olarak İspanya 
• Fransa ve Belçika  
• Almanya, Hollanda ve Finlandiya 
• Almanya, Avusturya ve Çek Cumhuriyeti 
• İtalya, Macaristan ve Slovenya 
• İtalya, İspanya, Yunanistan ve Portekiz 
• Polonya, Almanya, Slovakya, Letonya ve Litvanya 
• İsveç, Finlandiya ve üçüncü ülke olarak Norveç 
• İngiltere ve Hollanda.  
Destek Kabiliyetleri 
• Kıbrıs (tıbbi grup) 
• Litvanya (su arıtma ünitesi) 
• Yunanistan(Atina Deniz Ulaştırma Koordinasyon Merkezi) 
• Fransa (Çokuluslu ve hareketli Kuvvet Karargahı Yapısı) 

Yukarıdaki bilgileri değerlendirildiğinde 13 tabur görev kuvveti ve bunlara 
verilecek bir karargah ve destek üniteleri görülmektedir. Daha önce açıklandığı 
gibi dört tabur görev kuvvetinin bir tugay oluşturabileceği değerlendirilirse 
karşımıza takviyeli bir tümen veya eksik bir kolordu çapında kuvvet 
çıkmaktadır. İleride Estonya, İrlanda ve Kıbrıs ile AB’ye 2007’de katılan 
Bulgaristan ve Romanya da birer muharebe grubu ile katkıda bulunarak bu 
kuvveti daha da büyütmeleri mümkündür.  

Kosova, Afganistan ve Irak’taki istikrar operasyonları; asayiş ve güvenlik, 
kalabalık kontrolü ve organize suçlarla mücadele için paramiliter kuvvetlerin de 
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(polis, jandarma vb.) önemli olduğunu göstermiştir (Flournoy ve Smith, 2005: 
58). Bu nedenle Avrupa Birliği’nin beş üyesi, Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz 
ve Hollanda aralarında anlaşarak, Avrupa Jandarma Kuvveti oluşumunu 
başlatmışlardır. Kriz yönetiminde uzmanlaşacak ve jandarma görevlerini icra 
edecek bir Avrupa müdahale gücü olarak, Avrupa Jandarma Kuvveti’ne ileride 
daha fazla ülkenin katılması beklenmektedir. Şu an 800-900 kişilik çekirdek 
yapıya sahip olan bu kuvvet 30 gün içerisinde seferber olmak üzere hazırdır. 
(http://www.eurogendfor. eu).  

Avrupa Yetenek Faaliyet sisteminin, liderlik ve koordinasyon eksikliği 
yaşaması nedeniyle yeni bir yapılanmaya ihtiyaç duyularak, Resmi adı 
“Silahlanma, Araştırma ve Askerî Yetenekler Ajansı” (European Armaments, 
Research and Military Capabilities Agency) olan, kısa adıyla Avrupa Savunma 
Ajansı (ASA) kurulmuştur (Howorth, 2004: 496). ASA’nın görevi, AB Konseyi 
tarafından belirlenen ana noktalarda Avrupa Yetenek Faaliyet Planı’nın 
yürütülmesi ve koordinasyonu açısından daha sistematik ve analitik bir 
yaklaşımla Konsey’e önerilerde bulunmak ve AGSP’nin ihtiyaç duyduğu askerî 
kabiliyetleri sağlamak olarak belirlenmiştir (Military Capability Commitment 
Conference, 2004: 12-13). ASA, Savunma Yetenekleri Geliştirme Müdürlüğü, 
Silahlanma İşbirliği Müdürlüğü, Avrupa Savunma Teknoloji ve Sanayi Üssü 
Savunma Donanım Pazarı Müdürlüğü ve Araştırma ve Teknoloji Müdürlüğü 
olmak üzere dört müdürlükten oluşmaktadır (Flournoy ve Smith, 2005: 57-58). 
ASA’nın ileriye dönük daha güçlü, daha çabuk hareket edebilen etkin bir 
Avrupa askerî yeteneği için ivme yaratacak stratejik bir oluşum olduğu açıktır.  

AB’nin kriz yönetimi operasyonlarının siyasi kontrol ve stratejik 
yönetiminin uygulanması sorumluluklarına sahip olan bir unsuru da Siyasi ve 
Güvenlik Komitesi’dir. Komite, büyükelçi seviyesinde millî temsilcilerden 
oluşmakta ve haftada en az iki defa Brüksel’de toplanmaktadır. Ayrıca Siyasi ve 
Güvenlik Komitesi ve ODGP Yüksek Temsilcisi altında çalışan askerî 
yetkililerden oluşan bir Avrupa Birliği Askerî Komitesi (ABAK) 
bulunmaktadır. ABAK Avrupa Birliği Askerî Kurmaylığı’ndan da sorumludur 
ve başında Orgeneral rütbesinde bir personel bulunmaktadır.  

Avrupa Birliği Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü de, AGSP kapsamında 
ihtiyaç duyulan doktrin, eğitim, malzeme, personel gibi hususlarda çalışma 
yapmaktadır. Avrupa Birliği Askerî Kurmaylığı ise ABAK ile çalışmakta ve 
stratejik planlama ile ilgili görevleri yürütmektedir.  

SONUÇ 

İkinci Dünya Savaşı Avrupa’nın yıkımına neden olmuş, savaşın galipleri de 
fiilen mağlup olmuşlardır. İkinci Dünya Savaşı’nın gerçekte iki tane galibi 
vardır. Bunlar Savaşı geniş coğrafyasında kabul ettiği için varlığını tehlikeye 
atacak kadar yıkıma uğramayan Sovyetler Birliği ve iki okyanusun ülkesini 
tehlikelerden uzak tutması ve savaşın ekonomisine getirdiği canlılık nedeniyle 
bir süper güç hâline gelen ABD’dir. Savaş sonrası dünyası bu iki büyük devlet 
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arasındaki rekabete sahne olmuş, ekonomik ve siyasal açıdan bloklar şeklinde 
ikiye bölünmeye başlamış ve nükleer rekabetin de devreye girmesiyle, Soğuk 
Savaş yaşanmaya başlamıştır.  

ABD ve özellikle de Sovyetler Birliği’nden gelebilecek bir saldırıya tek 
başlarına direnemeyecekleri gerçeği ile karşı karşıya kalan ve yeni bir büyük 
savaş çıkabileceğinden çekinen Batı Avrupalı devletler, güçlerini birleştirerek 
savunma ve güvenliklerini sağlamayı hedeflemişlerdir. Ancak 1948’de Brüksel 
Antlaşması ile başlayan süreç, 1949’da ABD’nin de katılımıyla kurulan NATO 
dolayısıyla, yaklaşık yarım yüzyıl rafa kaldırılmak durumunda kalmıştır. 
Savunma ve güvenliklerini NATO’ya havale eden Avrupalı ülkeler, tüm 
güçlerini ekonomik kalkınmalarına yönlendirmişlerdir. Bu amaçla 1951 yılında 
Avrupa Kömür ve Çelik topluluğu’nu, sonra da 1957 yılında Avrupa Ekonomik 
Topluluğu ile Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu’nu kurarak, sektörel bazda 
kalkınmayı tercih etmişlerdir. Siyasal birlik oluşturmanın zorluklarını görerek, 
ortak dış politika ve güvenlik politikası geliştirme üzerinde çok fazla 
uğraşmamışlardır.  

1991’de Soğuk Savaş’ın sona ermesi üzerine rahatlayan ve ekonomik 
anlamda da gelişen Avrupa Topluluğu, 1991’de Maastricht ve 1997 Amsterdam 
Antlaşmaları ile siyasal birlik oluşturma sürecini hızlandırmıştır. İleride 
gerçekleşmesi öngörülen bütünleşme için, NATO’dan bağımsız, bir ODGP ve 
1998’den itibaren de, bunun bir açılımı olan bir AGSP geliştirmeye 
başlamışlardır. Bu politika henüz NATO’nun yerini alabilecek boyuta 
ulaşamamıştır ve Avrupa’nın savunma ve güvenliği hâlâ NATO tarafından 
garanti edilmektedir.  

Günümüzde ekonomik, siyasal ve diplomatik olarak belli bir güce ulaşan, 
kendini küresel bir aktör olarak tanımlayan ve kalkınmanın ön koşulunu 
“güvenlik” olarak gören AB, şüphesiz güçlü bir askerî yetenek arzulamaktadır. 
Artık kendi topraklarında bir savaş olasılığını ve herhangi bir üyesine karşı 
herhangi bir saldırının mevcut şartlar altında imkânsız olduğunu düşünmektedir. 
Bununla birlikte, kendi dışında meydana gelebilecek bölgesel ve küresel 
sorunların o bölgelerde istikrarsızlığa sebep olabileceğini ve kendi güvenliğinin 
de bundan olumsuz etkileneceğini değerlendirmektedir. Yani artık AB’nin 
güvenliği, güvenli bir dünyanın sağlanması ile mümkün hâle gelmiştir.  

Henüz siyasal birliğin sağlanmasının önündeki ulusal engellerin aşılmasında 
yaşanan güçlükler ve ekonomik nedenler dolayısıyla oluşumunu 
tamamlayamamış olsa da, AGSP’nin unsurları incelendiğinde karşımıza bir 
ordu çıkmaktadır. Bu ordu, yaklaşık 100 bin kişilik bir kara kuvvetinden, 400 
uçaklık bir hava kuvvetinden ve 100 gemilik bir donanma kuvvetinden 
oluşmaktadır. Yani aslında Avrupa’nın, hiç de küçümsenemeyecek bir Avrupa 
Ordusu’na sahip olduğu anlaşılmaktadır. Angela Merkel de AB’nin 50. Kuruluş 
Zirvesi öncesinde dile getirdiği düşünceleri ile bu gerçeğe dikkatleri çekmiştir.  
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INTERNATIONAL LAW IN CYPRUS PROBLEM 

GÜVEN, Halil-ARSLAN, Kaya 
KUZEY KIBRIS/NORTH CYPRUS/СЕВЕРНЫЙ КИПР 

ÖZET 

24 Nisan 2004 tarihinde Annan Planı Kuzey ve Güney Kıbrıs’ta 
referanduma sunuldu. Kıbrıslı Rumlar planı reddettiler ve Kıbrıs’ta olağandışı 
durumun sona ermesini ve yeni bir düzenin kurulmasını engellemiş oldular. 
Fakat, 1 Mayıs 2004 tarihinde adanın tümü “Kıbrıs Cumhuriyeti” adı altında, 
Kıbrıslı Rumlar tarafından temsil olunarak Avrupa Birliği’ne tam üye olarak 
kabul edildi.  

Uluslararası toplumun Kıbrıslı Rumları Kıbrıs’ın tek temsilcisi olarak, 
meşrulaştırmak için yaptıkları hukuken savunulmaz girişimler çelişki 
yaratmaktadır. Bu bildiri uluslararası hukuk ve Avrupa bağlamında Kıbrıslı 
Türklerin anayasal yetki ve haklarını ortadan kaldıran BM ve AB’nin yanlış 
kararlarını içermektedir. Böylece, politikanın nasıl uluslararası hukuk 
kurallarını geçersiz kıldığını da ortaya koymaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Kıbrıs, uluslararası hukukta şiddet, Türk kökenli 
Kıbrıslılar, BM Barış Gücü, AB üyeliği. 

ABSTRACT  

On 24 April 2004, the Annan Plan was put to separate referenda in the north and 
south of Cyprus. The Greek Cypriots refused to accept the Annan Plan, and they 
have prevented the establishment of a new state of affairs in Cyprus and the 
termination of the abnormal situation. However, on 1 May 2004, The Republic of 
Cyprus, represented by the Greek Cypriot administration, with its entire territory, was 
accepted as full member into European Union.  

The contradiction lies in the international community’s legally untenable attempt 
to legitimize the Greek Cypriot administration as being the sole representative of 
Cyprus. This paper presents examples of ill founded decisions of the UN and the 
EU, abrogating the Constitutional rights and entitlements of Turkish Cypriots, within 
international law and in the context of Europe. Thereby, it also displays how politics 
can overrule the principles of international law.  

Key Words: Cyprus, violation of international law, Turkish Cypriots, UN 
peacekeeping force, EU membership. 
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INTRODUCTION 

Under international law, states establish rights and obligations by ratifying 
treaties amongst each other. In principle, international treaties are foreseen as 
legally binding norms in international law, at least for the parties concerned 
when they are put into practice. The widely acknowledged principle of 
international law concerning treaties is “pacta sund servanda"- pacts should be 
respected. According to the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, a 
treaty is defined as an international agreement concluded between states in 
written form, and governed by international law. It applies whether it is 
embodied in a single instrument or in two or more related instruments, and 
irrespective of its particular designation.  

Consideration of international law does play a crucial role in governmental 
decision making processes during times of international crisis. There is 
undeniable relevance of international politics to international law, specifically to 
those situations of high politics where a state’s vital national interest is at stake. 
Unfortunately, no clear cut border line between international law and politics 
exists. Central considerations behind the acts of states are mainly based on the 
political interest and considerations, rather than international law. Regularly, 
abiding to the provisions of international law is a tactical matter for a state in 
order to legitimize its actions (West, 1986: 1005). In some cases, lack of 
political opposition or insufficient legal enforcement against violation of 
international law creates a status quo through legitimization of such an act of a 
state.  

This paper’s primary focus is on ill founded decisions of the UN, and the EU 
in the matters of the Cyprus conflict, hereby constituting infringement of 
provisions set forth in the London/Zurich Accords, displaying a striking 
example of how high politics can override international law.  

I. Brief Political History of Cyprus 

In 1960, the Republic of Cyprus (ROC) was founded under the Treaty of 
Establishment, the Treaty of Guarantee, and the Treaty of Alliance. These 
treaties, which are also known as the London/Zurich Accords, signed by the 
ROC, Turkey, Greece and UK (Çarkoğlu&Sözen, 2004:124). The principles set 
forth in the London/Zurich accords in the 1960 Constitution of the Republic of 
Cyprus; each community, Greek and Turkish Cypriots, was co-founder and co-
partner of the Republic on the grounds that both hold political and legal equality 
despite disproportionate population rates. The structure of the ROC was 
designed as a bi-communal partnership which was not based on territorial 
separation (Tocci, 2007: 58). Seemingly, the ROC was driven by a presidential 
system in which both the Greek Cypriot president and the Turkish Cypriot vice-
president had veto power in certain issues concerning foreign affairs, defense, 
and security. Moreover, the executive power; the House of Representatives 
consisted of 35 Greek Cypriot and 15 Turkish Cypriot delegates. Similarly, the 
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House of Representatives ratio of 7: 3 was put in practice for formation of the 
Council of Ministers, and selection of public service staff (Çarkoğlu&Sözen, 
2004:123). In line with the principle of political and legal equality, it was set 
forth in the 1960 Constitution that the Communal Chambers of each of the 
communities had separate autonomy and executive authority in numerous areas 
such as education, religion, and culture. That is to say, issues such as 
municipalities, education, culture, and religious affairs have always been within 
the competence of Turkish Cypriot authorities and the Greek Cypriot authorities 
disjointedly since 1960. The Constitution of the ROC clearly enumerated these 
areas within the competence of community chambers (see Art. 87, 1960, The 
Constitution of the Republic of Cyprus).  

The inter-communal conflicts in Cyprus between 1963 and 1974, led to the 
collapse of the partnership Republic, based on 1960 Constitution that was 
designed to unite the Greek and Turkish Cypriots under a single flag. At the end 
of 1963, president Makarios proposed 13 amendments for the 1960 constitution 
which intended to weaken the position of Turkish Cypriots, and caused the loss 
of their definite rights to participate in the government. Turkish objection to 
those amendments sparked violence against Turkish Cypriots and the events 
turned into an inter-communal fight between the armed radicals of the two 
communities. Consequently, the island split geographically into north and south, 
where Turkish Cypriots were forced to live in enclaves. Since then, Turkish 
Cypriots have found themselves excluded from the mechanisms of the state. In 
1974, the Greek Cypriot armed forces, backed by the Greek junta, overthrew the 
president Makarios with the aim of ENOSIS; unification of Cyprus with Greece 
hereupon, Turkey invoked its rights under the Treaty of Guarantee and ordered 
two military interventions in Cyprus in order to protect Turkish Cypriots against 
Greek Cypriot armed forces, which were backed up by the military junta of 
Greece (Zervakis, 2003: 23-24) Although the first intervention geographically 
separated the island as north and south, it was met with general approval of the 
international community, whereas the second intervention created a negative 
impact on world opinion in opposition to Turkey (Heinze, 1997: 183) 

Although Turkey’s intention was to achieve reconciliation and restore the 
constitutional order on the island, Turkish presence continued on the island over 
the years. Following the Turkish peace operation, the UN took initiative to form 
concrete steps towards a solution. In 1975 the leaders of the two communities 
agreed on transfer of 140-160, 000 Greek Cypriots from the north and 60, 000 
Turkish Cypriots from the south. (Tocci, 2007: 61). This was the beginning of 
the visible division; the island was split off into north and south. Meanwhile 
Turkish Cypriots unilaterally declared the establishment of the Turkish 
Federated State of Cyprus, February 1975, and 8 years after that the Turkish 
Cypriots declared their independence from the Republic of Cyprus and 
established the Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC) (Pearce, 
2004:187).  
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II. Un Involvment in Cyprus 

In 1964, after the resolution of UNSCR 186, UN Peacekeeping Forces 
(UNFICYP) deployed in Cyprus in order to end the violence and to normalize 
the conditions on the island. The UN Security Council resolution 186 (1964), 
paved the way for creation of a UN Peace Keeping Force in Cyprus after the 
collapse of the Republic. Initially, a fundamental mistake was made in the 
context of the UN Security Council, resolution of 186 (1964), regarding the 
deployment of the UN Peace keeping forces on the island to restore law and 
order. According to the principles of international law, in order to send UN 
troops to a country, which could be interpreted as intervention in the domestic 
affairs, prerequisite consent of the relevant state was essential. With Cyprus’ 
case, the distinct approval of representatives of both parties should have been 
obtained for the resolution for UN engagement, (due to the bi-communal 
structure of the 1960 Constitution based on power-sharing arrangements 
between the two communities) however, the UN Security Council undervalued 
the fact that the Turkish Cypriots were driven away from all governmental 
bodies by force and decision making processes of the ROC was usurped by the 
Greek Cypriots. In other word, the ROC was now under “occupation” of the 
Greek Cypriots, and it was “cleansed” from Turkish Cypriots. Thus, UN 
officials sought the approval of the now Greek-Cypriot-run-ROC to send UN 
troops to the island, Separately approval of the Turkish Cypriot authorities, co-
partners of the ROC, was not obtained. This act of the UN in 1964, a gigantic 
blunder, marks the beginning of the era of the recognition of the Greek Cypriot 
administration, as the “legitimate government of the ROC” (Latif, 2003: 95).  

However, the foremost reason for the presence of UN Peace keeping forces 
in Cyprus was the aggression of the Greek Cypriots, the terrorism and killings 
to deprive the Turkish Cypriots of their political rights, and place them in a 
minority status rather than as partner of the republic; this indeed was in order to 
annex the island with Greece through aggressive force. This was possible since 
there was no question about the Greek Cypriot administration’s responsibility 
for breach of the partnership in 1963 and how it came about that they had sole 
representative right to speak on behalf of the entire island. Any members of the 
Security Council had to have perceived these factors. Despite the fact that 
Turkey was not member of the Security Council, as a guarantor power, it had 
attended the meetings at UN in observer status, but for unknown reasons kept 
silent, without objections, during the passage of the unfortunate resolution.  

A decade after this decision, the Cyprus problem remained impenetrable. 
Following the Turkish intervention, which took place after the coup d’etat in 
November 1974: the UN General Assembly passed the resolution 3212 which 
indicated the need to initiate negotiations for a mutually adequate solution to 
bring a new status quo for Cyprus. This resolution was approved unanimously 
in the General Assembly, which meant Turkey also voted in favor of the 
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resolution. It is contradictory for Turkey to grant approval of a resolution which 
refers to the independence and sovereignty of ROC, as to Turkish assertions 
based on non-existence of the ROC was in doubt (Hakkı, 2006, 55). 
Nonetheless, the Greek Cypriot administration kept on using the usurped ROC 
title since 1964. Regardless of the liability of the Greek Cypriots in breakout of 
the inter-communal fights, despite the absence of Turkish Cypriots from the 
organs of the defunct ROC, the international community continued, and still 
continue, to recognize the Greek Cypriots as the ROC, the sole legitimate 
authority of the entire island. (Tocci, 2007:59).  

To reach a comprehensive solution in Cyprus, both sides began negotiations 
in 1968 under auspices of the UN. However, all the attempts to come to a 
mutual agreement resulted in a failure. Unfortunately, all efforts to find a new 
status quo for Cyprus failed. Hereon after, Turkish Cypriots first declared the 
Turkish Federated State of Cyprus (1975), and later established the TRNC in 
1983. This resulted in two UN Security Council resolutions; UNSCR 
541(1983), calling upon all states not to recognize any Cypriot state other than 
the Republic of Cyprus, and UNSCR 550(1984), which reiterated the call upon 
all states not to recognize the purported state of the TRNC set up by secessionist 
acts and calls upon them not to facilitate or in any way assist the aforesaid 
secessionist entity (See UNSCR 541&550). Therefore, the TRNC has not been 
recognized internationally, excluding Turkey. Thereon after, since 1983, two 
autonomous administrations; one de facto and one de jure have existed on the 
island (Çarkoğlu&Sözen, 2004: 124). Obviously, the legal grounds for non-
recognition of the TRNC is a direct result of the policy set forth by the UN; it is 
clear that the main aim of UNSCR 541 and 550 is to prevent any secessionist 
acts, and the recognition of the Turkish Republic of Northern Cyprus. However, 
these resolutions do not constitute legal ground for ignoring or denying either 
the existence, or the right of self-determination of the Turkish Cypriot 
Community, as one of the two co-founders of the Republic of Cyprus, based on 
the London and Zurich Accords of 1959 and the 1960 Constitution of the 
Republic (Pearce, 2004:150). As a consequence of international non-recognition 
of the TRNC, Turkish Cypriots have been struggling to overcome the problems 
caused by the isolation and exclusion. The Turkish Cypriot community, 
exercising its right to self-determination and sovereignty, has evolved 
administratively into a de facto, independent, democratic entity.  

III. The Annan Plan  

Since then, none of the inter-communal talks between 1983 and 2004 
resulted in a compromised peace plan for a comprehensive settlement in 
Cyprus. In 2002, the UN Secretary General, Kofi Annan compiled the most 
comprehensive proposal for a solution in Cyprus. Consequently, both parties 
started negotiations under the UN umbrella. The main incentive of this attempt 
was to accept a unified Cyprus into the EU before the deadline for the EU 
enlargement wave; May 2004. In April 2004 Annan Plan, the referenda was laid 
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down to both sides of the island simultaneously. In the case of a “double yes” 
from both sides, a new state would have been established based on the 
principles of the Foundation Agreement and its annexes, the basic document of 
the Annan Plan. In the April 2004 referenda on the Annan Plan, 65% of the 
Turkish Cypriots voted “yes” while 76% of the Greek Cypriots said “no” 
(Sözen, 2005: 465).  

On May 1, 2004, the Greek Cypriot-run Republic of Cyprus became a full 
member of EU, without establishing a new state of affairs and without 
correcting the blunder UN made in 1964 resolution. Moreover, since it has 
recognized the right of Turkish Cypriots and Greek Cypriots to determine the 
future state of affairs on the Island upon an equal footing, and has accepted the 
two sides’ separate inherent constitutive powers as confirmed by separate 
simultaneous referenda, the UN and the European Union are now acting 
inconsistently by granting Greek Cypriots the privilege to act as the sole legal 
player in current state of affairs (Özersay, 2005:382). To this effect, accepting 
the Greek Cypriot administration as sole representative of whole island of 
Cyprus, and assuming that Turkish Cypriots do not exist, is against the 
international law. On the other hand, the acceptance of the Greek Cypriot 
administration as the legal government of the Republic of Cyprus has long been 
based on the argument of “state of necessity,” referring to the abnormal 
situation on the Island (Özersay, 2004: 70) Since the 2004 referendum, the 
Greek Cypriot administration’s arguments based on the doctrine of state of 
necessity, do not constitute a legal or ethical ground or justification for 
disregarding the participatory rights of Turkish Cypriots. An institution cannot 
claim a state of necessity as the basis for its actions if the institution contributes 
to the continuation of the abnormal situation (Hoffmeister, 2006:30). The Greek 
Cypriot people, as well as the Greek Cypriot administration refused to accept 
the basic framework for a comprehensive settlement of the Cyprus problem in 
the referendum (April 2004), and in so doing, they have prevented the 
establishment of a new state of affairs on the island and the termination of the 
abnormal existing situation. The Turkish Cypriot people have no alternative but 
to exercise their right of self-determination, the numerical superiority of Greek 
Cypriots notwithstanding, as a politically equal partner of the Republic of 
Cyprus. Since the “common will” of Cypriots has been exercised separately, the 
international community must find ways to avoid the subjugation of the Turkish 
Cypriot will to the Greek Cypriot will.  

IV. The Membership of The Republic of Cyprus in EU  

One week after the referenda in Cyprus, May 1st 2004 the Greek Cypriot 
administration, considered as the representative of the whole island, had been 
accepted as full member to the European Union, despite the “no” vote given by 
the Greek Cypriots in referenda. However, the EU had made the necessary 
arrangements to accept only the Greek Cypriot administration to complete the 
EU expansion via inclusion of Cyprus. Although the Cyprus issue remained 
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unresolved; the EU signed the Treaty of Accession with the Greek Cypriot 
administration on 16 April 2003. According to Protocol 10 of the Treaty of 
Accession, as the basic legal document on Cyprus with regard to EU law, the 
application of the EU acquis in north Cyprus was suspended pending a 
comprehensive solution. This regulation was made on the grounds that the 
Greek Cypriot administration does not exercise effective control in the north. As 
such, the Cyprus problem has been imported into the EU.  

Another important point is that, the accession of Cyprus into the European 
Union constituted an infringement of international law in the absence of 
Turkey’s membership into the EU. According to article I of the Treaty of 
Guarantee, the ROC cannot be annexed by any state and, should not participate, 
in whole or in part, in any political or economic union with any State. 
Moreover, its establishment law prohibits any activity likely to promote, 
directly or indirectly, either union with any other state or partition of the island. 
(Hoffmeister, 2006: 83). In other words, Cyprus cannot join in any union in 
which all parties to the London-Zurich accords are not involved. Article II of 
the Treaty of Guarantee provides that the UK, Greece, and Turkey had 
competence to disallow such an action of the ROC as part of a union. Under the 
current principles of international law concerning the concept of state 
sovereignty, the EU membership of the ROC is exactly the type of “union” 
which the London/Zurich accords prohibits participation of the ROC.  

V. Continued Isolation of Turkish Cypriots and The TRNC 

It is well known that the Turkish Cypriots did not start the Cyprus conflict. 
They have been deprived of their rights, since 1964, subjected to discrimination, 
suffered from ethnic cleansing in the hands of Greek Cypriots from 1963-74, 
and kept in isolation as if they were the guilty party. All this happened in 
violation of their rights and in violation of international law. Prior to 2004 
referanda, the world community, the UN and the EU, made explicit promises to 
correct the violation of international law, and end the isolation and suffering of 
the Turkish Cypriots.  

Despite the constructive attitude that the Turkish Cypriots demonstrated pre 
and post referenda towards a comprehensive solution of the Cyprus problem, 
the international community has not yet lived up to its promises of breaking the 
isolation of North Cyprus. After the referenda, the EU institutions have 
expressed their support for the economic development of Turkish Cypriots and 
for the reduction of economic disparities between the two sides in Cyprus with 
the intention of facilitating and contributing to an enduring solution in response 
to constructive approach of Turkish Cypriots as brought up by 65% “yes” vote. 
In this regard, the European Council stated in its Proposal for a Council 
Resolution on 26 April 2004, the necessity to put an end to the isolation of the 
Turkish Cypriot community. In response to the invitation of the Council, the 
Commission proposed a legal instrument for encouraging the economic 
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development of the Turkish Cypriot community (“Aid Regulation”) and the 
regulation on special conditions for trade with those areas of the Republic of 
Cyprus in which the Government of the Republic of Cyprus does not exercise 
effective control (“Direct Trade Regulation”).  

Unfortunately, the EU failed to fulfill their commitments of lifting the 
embargoes on the Turkish Cypriots. The Commission submitted these 
regulations to the EU Council for approval, but these regulations were blocked 
in the EU Council by the Greek Cypriot administration. Although the aid 
regulation was approved in February 2006 after long deliberations, the direct 
trade regulation, which will be the key to ease the economic isolations imposed 
on the Turkish Cypriots, is still pending for approval in the EU Council due to 
the Greek Cypriot obstruction. Blaming the Greek Cypriots is not the true way 
to solve this crisis, because this was predictable in the European context. Before 
making such commitments, the EU officials should have considered that, in EU 
legal order, decisions on such issues requires unanimous vote for approval. This 
means the Greek Cypriot administration’s “negative vote” or “absence” 
technically has “veto” power. Despite the fact that Article 3 of the Protocol 10 
of the Accession Treaty provides that “nothing in this Protocol shall preclude 
measures with a view to promoting the economic development of” North 
Cyprus, the EU refrains from exercising the article above and has not passed the 
Direct Trade Regulation which is vital for the development of North Cyprus.  

CONCLUSION 

The Greek Cypriot administration, having the usurped title of the Republic 
of Cyprus, albeit unlawfully, is still the only recognized administration in 
Cyprus. Further, they have been accepted into the EU as the sole representative 
of the entire island, although the Republic of Cyprus does not exercise effective 
control in the territory of northern Cyprus. The UN and the EU choose to ignore 
the unique constitutional conditions of Cyprus and override the legally enshrined 
rights –separate and autonomous legislative competence– granted to Turkish Cypriots 
and their representative authorities by the London/Zurich accords and the 1960 
Constitution of the Republic of Cyprus.  

Non-recognition of the Turkish Cypriots and their institutions in the international 
fora, has been based only on perceived implications of UN resolutions and suspension 
of the acquis. In reality, it is due to the endless lobbying by Greek Cypriots, harassing 
the international community to protect their loot, i. e,, the usurped title of the Republic 
of Cyprus. Such recognition is in violation of the international law.  

The beginning of this fatal error goes back to the UNSC resolution 186 (1964), 
which recommended the establishment of a UN peacekeeping force in Cyprus, 
based on only the consent of the Greek Cypriots on behalf of the Government of 
Cyprus. As such, the Greek Cypriots and the international community preferred 
to ignore provisions of relevant international treaties and principles of the 
constitution of the ROC. Rather they applied it according to their political 
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interests. Finally, the European Union repeated the same mistake by accepting 
Cyprus into the EU irrespective of the violation of international law.  

The recognition of the Greek Cypriots as the legitimate government of 
Cyprus and accession into the EU, both constitutes violations of the 
international provisions set forth in London/Zurich accords. Once again the 
power of politics gained the upper hand against the just declaration of 
international law. On the other hand, regardless of what has been revealed in 
recent decisions given by the UN and the EU concerning lifting the embargoes 
imposed on the Turkish Cypriots, the UN and the EU have no legal capacity to 
secure this problem unless the political parameters are amended.  
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GERÇEK VE SANAL ORTAMLARDA “PONTUS MESELESİ”: 
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE ASILSIZ İDDİALARA VE 

BİLGİ KİRLİLİĞİNE SOMUT BİR ÖRNEK 

 HATİPOĞLU, M. Murat 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET 

Yunanistan son yıllarda Türkiye’ye karşı yapay bir “Pontus soykırımı 
meselesi” yaratmaya çalışmaktadır. Yunanistan gerçek ve sanal ortamlarda 
güttüğü bu politikasıyla, 1923-Lozan Andlaşması’nın yaptırımları ve kesin 
hükümlerine rağmen hem Türkiye ile ilişkilerini zedelemekte hem de 
uluslararası ilişkileri bilgi kirliliği ile bulandırmaktadır. Bu bildirinin amacı 
Yunanistan’ın Türkiye’ye karşı sürdürdüğü temelsiz “Pontus soykırımı” 
politikasını ortaya koymaktır.  

Anahtar Kelimeler: Pontus Meselesi, bilgi kirliliği, mübadele, soykırım, 
Lozan, 1923-Lozan Barış Andlaşması.  

ABSTRACT  

The so Called “Pontos Question” on Real Platforms and Virtual 
Networks: A Case Study on Baseless Claims and Disinformation Efforts in 
International Politics 

In recent years Greece is striving to create a baseless question of a fictive 
“Greek Genocide of Pontos” against Turkey. Following such a policy on actual 
grounds as well as in virtual networks Greece is neglecting the sanctions and the 
practices of the provisions of the 1923-Lausanne Peace Treaty. Athens also 
blurs the international relations through misinformation and disinformation in 
this subject. The aim of this presentation is to study the harmfull activities of 
Greece against Turkey in framework of groundless claims of a so called 
“pontian genocide”.  

Key Words: Pontos Question, disinformation, exchange of population, 
genocide, Lausanne, 1923-Lausanne Peace Treaty. 

GİRİŞ  

Son yıllarda Yunanistan ve bilumum Pontusçu çevre tarafından hem gerçek 
siyasi ve akademik ortamlarda hem de sanal örgünağ/internet (bundan böyle 
örgünağ) ortamlarında hızı ve çapı giderek artan uluslararası kampanyalarla bir 
“Pontus” konusu gündeme getirilmeye çalışılmaktadır; zamanla yeniden bir 
“Pontus Meselesi”ne dönüşmesi tasarlanan bu süreçte, hedef ülke Türkiye’dir.  
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Bu bildiride, Lozan Mübâdelesi’nin öngördüğü yaptırım ve uygulamalarla 
tarihe mâl olmuş, böylece hem hukuken hem de fiîlen kapanmış olan “Pontus” 
konusunun, şimdilerde Yunanistan tarafından bir “mesele” olarak yeniden ve 
nasıl canlandırılmak istendiği ortaya konmaktadır; “Pontus konusu” diyorum, 
çünkü yakın tarihin kısa bir döneminde gerçekten “Pontus Meselesi” olarak 
anılan, ama Lozan sistemi çerçevesinde çözümlenip kapanmış olan bu konuyu, 
günümüzde, normal şartlar altında yeniden bir “mesele” olarak nitelemenin, 
gerçeklerle ya da gerçekçilikle bağdaşmayacağı açıktır. Öte yandan Yunanistan 
bu yaklaşımıyla bir taraftan kendisinin de taraf olduğu Lozan Barış Andlaşması 
gibi hem ikili hem de çok taraflı bir uluslararası andlaşmayı –uluslararası 
hukuku– hiçe saymakta, bir taraftan da uluslararası ilişkileri “bilgi kirliliği” ile 
bulandırmakta, böylece barışçı bölge politikalarını da potansiyel olarak 
zedelemektedir.  

Bu sunumumda ayrıca, Yunan-Rum tarafının sergilediği, yayımladığı veya 
ilân ettiği “Pontus” içerikli ‘tezlerin’ esasından çok, bu alanda kullandıkları 
söylemler, yol ve yöntemler ile varmak istedikleri hedefi nasıl gösterdikleri ele 
alınmaktadır; diğer bir ifadeyle, “a” adlı bir Yunanlı araştırmacının veya “c” 
adlı bir “Pontusçu” sanal örgünağ ortamının bu “Pontus” içerikli konuları 
uluslararası kamuoyuna “nasıl” aktardıkları ve “hangi içeriklerle” sundukları 
üzerinde durulmaktadır. Günümüzde etkin pozisyonda saldıran ya da taleplerini 
“yayan” ve “yayımlayan” Yunan-Rum tarafının bu “aktarış” ve “sunuş” 
şekilleri, zaten “alıcı”yı ve “izleyici”yi dolaylı bir edilgenliğe itmektedir ki, 
Yunanlılar bu aşamada ‘ön almak’ diye bilinen taktiği ellerinde tutmaktadırlar.  

Bütün bunların ötesinde, en son söylenecekleri baştan vurgulamak gerekirse, 
tespit edebildiğim en önemli nokta şudur: Atina yönetimleri, hükûmet şekli 
veya iç siyasal eğilimler fark etmeksizin, bölge ve dünya ölçeğindeki 
gelişmeleri “Yunan çıkarlarına göre okumakta” ve “Yunan penceresinden” 
değerlendirerek kendilerine bir yol çizmektedirler.  

A. “Pontus” Konusundaki Çalışmalara, Yayımlara, Etkinliklere Bir 
Bakış 

Geçmişe mâl olmuş hâliyle ve elbette tarih araştırmacılarının ilgi alanı ve 
malzemesi olarak bu tarihî “Pontus Meselesi”ni ele alan çok sayıda bilimsel 
eser ve çeşitli popüler yayın bulunmaktadır:  

“Pontus” konusunda Türkiye’deki ilk resmî ve gayet kapsamlı yayın, bilindiği 
gibi ‘TBMM Hükûmeti-Matbuat Müdiriyet-i Umumîsi’ tarafından 1922 yılında 
hazırlanıp bastırılan Pontus Meselesi başlıklı kitaptır ve bu eser Yılmaz KURT 
tarafından yeniden edite edilerek (Kurt, 1995) yayınlanmıştır. Bundan başka son 
dönemlerde “Pontus” ile ilgili olarak bazı önemli eserler görülmektedir; bunlar 
arasında Pontus Meselesi ve Yunanistan’ın Politikası (Sarınay, 1999) başlıklı bir 
derleme çalışmadır ve “Makaleler”den oluşmaktadır. Mesut Çapa’nın Pontus 
Meselesi’ni ele aldığı iki eser (Çapa, 1993, 2001) ile Yusuf Gedikli’nin Pontus 
Meselesi (Gedikli, 2002) adlı kitabı da bunlar arasındadır. Diğer bir kitap Nuri 
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Yazıcı’nın çalışmasıdır ve Millî Mücadelede Canik Sancağı’nda Pontosçu 
Faaliyetler (1918-1922) başlığıyla (Yazıcı, 2003) yayımlanmıştır. Ayrıca Haşim 
Albayrak’ın Tarih Boyunca Doğu Karadeniz’de Etnik Yapılanmalar ve 
Pontus (Albayrak, 2003) adlı eserini görmekteyiz. Bir başka eser de Ahmet 
Güzel’in yazdığı Geçmişten Günümüze Yunanistan’ın Pontus Hedefi (Güzel, 
2006)adlı kitaptır. Bunların dışında, Ömer Asan’ın yazdığı kabul edilen ve 
önsözünü Yunanlı Prof. Neoklis Sarris’in kaleme aldığı Pontus Kültürü başlıklı 
bir kitap da (Asan, 1996) yayımlanmış, böylece Türkiye’de ilk defa “Pontus” 
konusunda Yunan iddia ve tezlerini besleyici bir yayın gündeme gelmiştir. 
Bunlardan başka, Türkiye’de çeşitli üniversitelerde Yüksek Lisans veya Doktora 
tezi olarak hazırlanan ve Millî Mücadele yıllarında Karadeniz’de meydana gelen 
olayları ve “Pontusçu” faaliyetleri işleyen ve daha sonra kitaplaştırılarak 
yayımlanan çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. O arada, bu konuyu “makale” olarak 
kaleme alan ilk araştırmacılardan biri de Stefanos Yerasimos’dur; onun “Pontus 
Meselesi (1912-1923)” başlıklı makalesi bu konuya ilgi duyanların –temkinli de 
olsa– mutlaka kaâle alıp değerlendirmesi gereken çalışmalardandır (Yerasimos, 
1989).  

Bunların yanı sıra, Türkiye’de 1990’lı yılların ortalarından itibaren 
günümüze doğru, sayıları kadar nitelikleri de yükselen “makaleleri” ve çeşitli 
sempozyum ve kongrelerde sunulan “Pontus” konulu bildiriyi de burada 
hatırlatmak gerekir.  

Yabancı yayımlar arasında ise özellikle Yunanistan çıkışlı çok sayıda 
çalışma dikkati çekmektedir; bunların önemli bir kısmı hazırlanış ve sunuş 
bakımından “bilimsel yöntemlerin” kullanıldığı fakat propaganda amaçlı 
çalışmalardır. Aralarında Paschalis M. Kitromilides, Konstantinos Fotiadis, 
Mikhalis Haralambidis, Haris Tsirkinidis, Fanis [Theofanis] Malkidis gibi 
isimlerin bulunduğu akademisyen ve araştırmacılar, gerek tarihî gerekse Yunan 
devletinin de artık müdahil olarak resmen sahiplendiği sözüm ona “güncel 
Pontus meselesi”yle ilgili yoğun çalışmalar yapmaktadırlar. Özellikle 
Dedeağaç’taki Trakya Dimokritiu Üniversitesi’nde görevli genç bir öğretim 
elemanı olan Fanis Malkidis son birkaç yıldan beri Avrupa-Amerika-Kanada 
üçgeninde yoğun faaliyetlerde bulunmakta, kendisine sık sık konferanslar 
verdirildiği dikkat çekmektedir.  

Bu “Pontus” konusuyla ilgili olarak büyük ihtimalle gelecekte de 
“meselenin” tarih içindeki yerini inceleyen çalışmalar ortaya çıkabilecektir. 
Ancak günümüzde şu bir gerçektir ki, Yunanlılar da-aynı Ermenilerin yaptığı 
gibi- her şeyi bir yana iterek işin bilim, belge, tarih, gerçeklik veya uluslararası 
hukuk yönünü dışlamakta ve bu “Pontus” iddialarını salt “siyasal” hedef ve 
amaçlarla uluslararası platformlara taşımak hususunda ısrarlı gözükmektedirler.  

B. Tarihî Pontus Meselesi’ne Kısa Bir Bakış 

Bilindiği gibi XIX. yüzyılın ortalarından itibaren özellikle Amerikalı 
misyonerlerin Anadolu’daki girişimleriyle filizlenmeye başlayan (Öksüz-Aktaş, 
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2007) ve 1900’lerin ilk on yılından sonra palazlanan “Pontusçuluk” faaliyetleri, 
I. Dünya Savaşı sırasında Rus işgaline uğrayan Trabzon ve çevresindeki Rum 
çetecilerinin çabalarıyla yoğunlaşmıştı. Önce Rusların 1916-17 yıllarındaki 
işgali ve çekilmesi arasında kalan bir bir buçuk yıllık dönemde ve sonrasında, 
yani Dünya Savaşı’nı takip eden Mütâreke yılları boyunca da, Yunan ve İngiliz 
kuvvetlerinden destek gören, böylece otorite boşluğunun yaşandığı o karmaşık 
siyasi ve askerî ortamı fırsat bilerek, bölgede bir “Pontus Devleti” kurma 
hevesiyle harekete geçen Rum çeteleri, Karadeniz’de oldum olası yoğunlukta ve 
çoğunlukta olan Müslüman-Türklerin varlığını etnik temizlik ve nüfus eritme 
yani ethnocide ve democide uygulamalarıyla kırmaya başlamışlardı.  

1918-Mondros Mütârekesi’nden hemen sonra baskın, talan, hırsızlık, 
tecâvüz, cinayet, toplu katliam, kundakçılık gibi çeşitli şiddet eylemlerini artıran 
bölge Rumları 1918 sonu ile 1919’un ilk ayları itibarıyla de doğu Karadeniz’de 
bir “Pontus Cumhuriyeti” oluşturup kurumsallaşmayı amaçlamışlardı. Zamanın 
Yunanistan başbakanı Eleftherios Venizelos 1919 başında Paris’te toplanan 
Barış Konferansı’nda “büyük Yunanistan” tasarı ve haritalarını İtilâf ‘grubu’nun 
baş aktörleriyle tartışırken, İzmir merkez olmak üzere, Batı Anadolu’yu işgal 
eden Yunan yönetimi ile İstanbul’daki Rum Patrikliği ve Karadeniz 
bölgesindeki Rum-Ortodoks din görevlilerince de hararetle kışkırtılan bu 
hareketler (Mustafa Kemal, 1927) bölgedeki Rumlar arasında bir bakıma “zirve 
yapmıştı”. Rum papazlar ve özellikle Trabzon metropoliti Hrisantos ile Amasya 
metropoliti Ğennadiyos Karavanğelis’in büyük heves ve çabalarıyla kurulması 
arzulanan bir “Pontus Cumhuriyeti” gündeme getirilmiş, hattâ bayrağı dahi 
hazırlanmıştı. İşte bugün, artık “tarihî Pontus konusu” dediğimiz olgu da, tam o 
aşamada, 1918-1921 arasında bölge Rumları’nın şiddetli saldırıları (Cöhce, 
2007) yüzünden gerçek ve ciddî bir “mesele” hâlini almışken, bu “mesele” Türk 
Kurtuluş Savaşı sonucunda ve Lozan Barış’ı çerçevesinde tam anlamıyla tarihe 
karışmıştır.  

 Böylece, Yunanistan’da Batı Trakya dışında yaşayagelen 400 bini aşın 
Müslüman-Türk nüfusun zorunlu olarak Türkiye’ye göç etmesini öngören 30 
Ocak 1923 tarihli “Türk-Yunan Ahâli Mübadelesi Sözleşmesi” (Erim, 1944) 
uyarınca, aynı şekilde İstanbul’dakiler hariç Anadolu ve Trakya’daki ve doğal 
olarak Karadeniz bölgesindekilerle birlikte ortalama 1.250.000’i bulan bütün 
Rum nüfus da bu zorunlu mübâdeleyle Yunanistan’a gitmiştir (Öksüz, 2007). O 
arada 1924 ile 1930 arasında “kimin mübâdil sayılacağı kimin sayılmayacağı ve 
adı geçenlerin statükoları” konusunda “etabli meselesi” şeklinde baş gösteren 
bazı anlaşmazlıklar da 1930 yılında karşılıklı uzlaşmayla giderilmiş (Soysal, 
2000: Hatipoğlu, 1997) ve söz konusu Lozan mübâdelesi sürecine son nokta 
konmuş, böylece Anadolu Rumları’nın Türkiye topraklarındaki fiilî ve hukukî 
varlığı altında Yunanistan’ın da imzasının bulunduğu ikili ve çok taraflı 
belgelerle, uluslararası hukuk önünde de tamamen son bulmuştur (Ladas, 1932). 
Ancak son yıllarda yaşanan gelişmeler, Yunanistan’ın bu konuyu yeniden 
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canlandırmak istediğini, bu konuda kararlı, ısrarlı ve talepkâr bir politika 
izlediğini göstermektedir.  

C. Yunanistan’ın “Pontus” Politikası-Siyasi ve Akademik Etkinlikler ve 
Söylemler 

Ortada bu konuyla ilgili olarak bütün dünyaca bilinen, tanınan ve 
uluslararası hukukun da bağlayıcı hüküm ve uygulama sonuçları varken, 
Yunanistan parlamentosu 1994 yılında ilginç bir yasa kabul etti; 24 Şubat 
1994’te görüşülüp kabul edilen ve 7 Mart 1994 günü de zamanın Yunanistan 
cumhurbaşkanı Konstantin Karamanlis tarafından onaylanıp 8 Mart 1994 tarihli 
Yunan Resmî Gazetesi’nde (ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 1994) yayımlanarak yürürlüğe giren 
2193 sayılı bu yasanın konusu ve başlığı “19 Mayıs: Pontus Helenizminin 
Soykırımını Anma Günü” idi. Aslında, etkinlik geçmişi 1990’ların çok öncesi 
yıllara dayanan bu konu, Atina yönetiminin ortaya koyduğu bu sözüm ona 
“yasal” tavrıyla birlikte hızlı bir boyut kazandı:  

Lozan sonrası dönemde Yunanistan’da kurulan ilk “Pontus” dernekleri ve 
benzeri sivil toplum örgütlerinin sadece “nostaljik-folklorik anma 
toplantılarıyla” sınırlı kalan, belirlenmiş bir anma gününün ya da tarihinin 
olmadığı bu yapay “Pontus” konusu, 1994’ten itibaren elle tutulur bir nitelik 
kazanıyor ve artık Yunan devletinin de “resmî” gündemine alınmış oluyordu.  

Bundan sonra, yani 1994’te uygulamaya konan bu yasayla birlikte “Pontusçu 
hareketler” daha önceki dönemlere nazaran giderek yaygınlaştı ve daha örgütlü 
bir yapı kazandı. İşin rengi kısa zamanda “kültürel-folklorik-nostaljik” hemşeri 
toplantılarının ötesine geçti ve resmî anma törenlerinin de devreye 
sokulmasıyla, konunun yeni adı “Pontus Soykırımı” oluverdi.  

Bu yöndeki propagandaların yoğunluğu ise, özellikle 2006 yılının Mayıs 
ayında Selânik’te iki “Pontus” anıtının dikilmesi ve çok sayıda Yunanlı resmî 
yetkilinin katılımına sahne olan açılış törenlerinin yapılmasından sonra iyiden 
iyiye arttı ve yaygınlaştı. Resmî, mülkî zevatın bu törenlerde boy göstermesinin 
ötesinde, cumhurbaşkanı dâhil çeşitli üst düzey resmî makamların resmî 
“mesaj” göndermeleri de, işin mahiyetine verilen “önemi” gözler önüne serdi ve 
bütün Yunan kamuoyu bu “Pontus” konusuna iyiden iyiye yeniden/yine “ulusal 
bir dâva” olarak bakmaya başladı.  

 Aslında, “Tarihî Pontus Meselesi” dışında, konuya şimdilerde yapay ve 
çarpık da olsa “güncel” bir boyut getiren Yunanistan’ın bu “Pontus 
Soykırımı” iddiası başlı başına yeni bir meseledir; fakat bu da, Yunan 
parlamentosunun 1994’te icâd ettiği “Pontus Soykırımını Anma Günü” ve 
bu iş için de “19 Mayıs” gününü belirleyip yasalaştırmasıyla başlayan taze 
bir süreç değildir.  

Şimdilerde hızlandırılan ve “Pontus’u yeniden kaşıma” sürecinin kökleri 
sanılanın çok ötesinde 70-80 yıllık bir birikime dayanmaktadır. Sadece “Pontus” 
konusunun değil, bütün “Küçükasya/Anadolu Helenizminin” Lozan’dan beri 
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bütün dünyaca zaten bilinen ve Lozan mübâdelesiyle noktalanan âkıbetinin, 
şimdilerde bir “soykırım meselesi” olarak yeniden sahneye konmasında hiç 
şüphesiz çeşitli Rum-Yunan kuruluşlarının ve dernek tipi örgütlerinin büyük 
payı vardır; ancak öncelikle ve özellikle 1920’li yıllarda Melpo Logotheti-
Merlier ve Oktavius Merlier adlı iki Helenofil/Yunansever Fransız 
araştırmacının gayretleriyle Atina’da faaliyet göstermeye başlayan bir 
kuruluşun yeri apayrıdır. 1962’de Melpo ve Oktave Merlier Vakfı’nın şemsiyesi 
altında resmen kurumsallaşan Küçükasya Araştırmaları Merkezi [Κέντρο 
Μικρασιατικών Σπουδών] bu alanda öncü bir rol oynamıştır, hâlen de 
oynamaktadır. (http://www.helleniccomserve.com/centreasiaminorpre22.html)  

 Dolayısıyla “Pontusçuluk, Pontus Soykırımı” veya “Küçükasya Helenizmi” 
gibi konuları günümüzde yeniden ve üstelik saldırgan bir üslûpla ele alan bu 
siyasal yaklaşımların temellerini 1920’li, ve 1930’lu yıllarda aramak 
gerekmektedir; başlangıçta Lozan mübâdelesiyle Yunanistan’a göçen Anadolu 
Rum topluluklarının bazı etnografik verilerinin yukarıda anılan Merlier ikilisi 
tarafından fonografik, sinematografik ve müzikolojik yönleriyle tespiti, tasnifi 
ve arşivlenmesiyle oluşan birikimden yola çıkan şimdiki yeni “Pontusçu” 
hareket, onlarca yıl sonra, bir taraftan “Küçükasya Helenizminin soykırımı” bir 
taraftan da “Pontus Soykırımı” söylemiyle sosyo-politik bir harekete 
dönüşmüştür. Bu söylemler ve iddialar şimdilerde Atina’daki siyasetçiler kadar 
Yunan akademik çevrelerince de dünyanın her yerinde ve her platformda 
açıktan açığa dışa vurulmaktadır. En başta Atina’daki resmî ağızlar bu “Pontus” 
konusunda fırsat buldukça kışkırtıcı açıklamalar yapmaktan geri 
durmamaktadır; tipik birer örnektir diye bazı resmî açıklamalara ve mesajlara 
burada özetle temas etmek istiyorum:  

Söz gelişi daha 1993’te Yunanistan’ın o zamanki başbakanı Konstantin 
Mitsotakis “Dedelerimiz, Pontus topraklarına dönüş hayâlini size miras olarak 
bırakıp öldüler. Bu mirası kalbinizin içinde koruyun” şeklinde bir açıklamada 
bulunur . Sonuçta, yukarıda da vurgulandığı gibi ertesi yıl, 1994’te Yunan 
parlamentosu “Vuli”, “19 Mayıs-Pontus Soykırımını Anma Günü Yasası”nı 
kabul ve ilan eder. Bu yasanın kabulüyle beraber resmiyet kazanan “Pontusçu” 
eylem ve söylemler renk ve mahiyet değiştirecek, zamanla talepkâr hattâ 
saldırgan bir karakter kazanacaktır.  

İleride, 2002’de “Pontus Soykırımı”nı anma bahanesiyle düzenlenen bir 
başka toplantıda Yunanistan meclis başkanı Apostolos Kaklamanis şunları 
söyler: “…Pontuslu Rumlara yönelik soykırım tartışılmaz bir tarihî gerçektir. 
Türk devletinin işlenen bu sistemli cinayetleri, sayısız Yunan, yabancı ve hatta 
Türk kaynağınca doğrulanıyor. Pontus Soykırımı’nı tanımak Türkiye’nin 
dünyaya borcudur ve cinayetleri kınayıp resmen özür dilemelidir…” (Gökçen, 
2007). Aynı ortamda yapılan açıklamalarda Yunan parlamentosunun “Pontus 
Soykırımı” için belge toplayacağı da açıklanır. 2002 Mayıs’ındaki bu törene 
Yunanistan Kalkınma Bakanı Akis Tsohadzopulos da bir mesaj göndererek 
“…Türkiye de, Almanya gibi işlediği soykırımın sorumluluğunu 
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üstlenmelidir…” der. Belediye Başkanı Vasilis Papayorgopulos ise, Selânik’te 
şehir merkezinde mutlaka bir “Pontuslular Anıtı” dikeceklerini açıklar; bu 
“Pontus Soykırım Anıtı” ile ilgili Yunanistan’dan gelen ilk sinyaldir. Sonuçta bu 
toplantıda her zamanki gibi Türkiye karşıtı sloganlar atılır. (Radikal, Hürriyet 
20 Mayıs 2002) . Bu gösteride Selanik’te bir “Pontus Soykırımı” anıtının 
dikileceğine dair ilk somut açıklama gelmiştir.  

2003’te zamanın başbakanı Kostas Simitis “Pontus”la ilgili olarak 
yayımladığı mesajında şunları vurgular: “…dünya Helenizmi Pontus 
Helenlerinin mücadelesi önünde saygıyla eğilmektedir… Pontuslular 27 
yüzyıllık tarihlerinde ayakta kalmayı başarmışlardır…uluslararası platformda 
güçlü bir Yunanistan oluşturma yolundaki çabalarımızda, Pontuslu Helenlerin 
öncü gücü oluşturacağından eminim. Bu da kurbanların anısını en iyi biçimde 
şereflendirecektir.” (Radikal, 21 Mayıs 2003).  

Bu arada Yunanistan’da yapılan 7 Mart 2004 genel seçimlerini Yeni 
Demokrasi Partisi/Νέα Δημοκρατία kazanmıştır ve başbakanlığı Kostas 
Karamanlis üstlenir. Bunun üzerine, dönemin AKP Karaman milletvekili 
Mevlüt Akgün tam iki gün sonra, 9 Mart 2004’te bir basın toplantısı 
düzenleyerek, “Karamanlı hemşehrimiz olan Karamanlis Yunanistan’da 
başbakan seçildi. Bir hemşehrimizin seçilmesi bizleri sevindirdi…AKP iktidarı 
olarak AB üyeliğine çok önem veriyoruz. Üyelik sürecinde bize Yunanistan'ın 
vereceği destek de çok önemli. Karamanlılar olarak bu desteğe katkıda 
bulunmak için Karaman ile Atina'yı kardeş şehir ilân edeceğiz ... “ şeklinde 
açıklamada bulunur (Milliyet, 10 Mart 2004). O günlerden günümüze (2007) 
AB yolundaki o önemli Yunan destekleriyle Türkiye nereden nereye gelmiştir, 
yeni seçilen Yunan başbakanına “AB uğruna” şaklabanlık yapmanın ne demek 
olduğunu, Türk halkı ve Karamanlılar bir gün soracaklardır elbet.  

 Öte yandan Türk kamuoyunda, daha doğrusu “Türkiyeli medyada” 
sebebinin anlaşılması mümkün olmayan yerli yersiz bir umut rüzgârı ve iyimser 
bir hava estirilmektedir; buna göre Yunanistan’ın yeni başbakanı 2004 
Ağustos’unda, işbaşına geldikten hemen 5 ay sonra Türkiye’yi ziyaret etmeyi 
tasarlamaktadır. Böylece, Karamanlis’in 50 yıllık bir aradan sonra Türkiye’yi 
yeniden resmen ziyaret eden ilk Yunan başbakanı olacağı yolunda haber ve 
söylentiler yaygınlaşır; öyle ki ‘başbakan Tayyip Erdoğan’ın Karamanlis’i, 
memleketi Rize’deki Güneysu ilçesinde ağırlayacağı, birlikte iki gün 
geçirecekleri’ şeklindeki ayrıntılar Türkiye’nin gündemini meşgul eder 
olmuştur. (Akşam, 14 Temmuz 2004). 2004 – 2007 yılları boyunca böyle bir 
ziyaret Türkiye medyasında “gelecek, geliyor, bu yıl gelmiyor, ziyaretini 
erteleyebilir, ziyaret ertelendi, gelmeyecek, neden gelmiyor” şeklinde sürekli 
konu edilir. (Sabah, 12 Temmuz 2004: Türkiye, 3 Ağustos 2005: Birgün 3 
Ağustos 2005: Radikal, 30 Kasım 2005: Haber 7, 14 Kasım 2006) . Ne var ki, 
bazı uluslararası kuruluş ve örgütlerin İstanbul’da düzenledikleri toplantı ve 
zirveler ile özel tatil, Patrikhane ziyaretleri ve düğün dernek şahitliği dışında 
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Kostas Karamanlis, bugünkü takvim tarihi olan 11 Eylül 2007 Salı gününe 
kadar, Türkiye Cumhuriyeti’ne böyle bir resmî ziyarette bulunmamıştır.  

O yıl Türkiye’de ilginç sahneler de yaşanır; 2004 Temmuz’unda Yalova’da 
düzenlenen 18. Uluslararası Altın Karanfil Halk Dansları Yarışması’na 12 
ülke katılır ve Yunanistan’dan gelen folklorcular ikinciliği kazanır. Gazete 
haberine göre ‘Yalova’daki yarışmada gecenin sürprizini Yunan ekibi yaptı. 
Yunanlılar Karadeniz bölgesinin geleneksel oyunu horonla sahne aldılar… 
Karadeniz kıyafeti giyerek kemençe eşliğinde horon tepen Yunanlılar’a 
Yalovalılar alkışlarıyla destek verdi. Başarılı bir oyun sergileyen Yunan ekibi, 
yarışmada ikinci oldu… Yunanlı ekibe ödülünü Yalova Belediye Başkanı 
Barbaros Binicioğlu verdi…”. (Akşam, 4 Temmuz 2004). Şimdi, bu noktada 
önce Yalovalılar’ın tutumuna, sonra haberin içeriğine ve üslûbuna bakmakta 
yarar vardır: Belli ki Yalova halkı bu gösteriyi seyrederken bütün sâfiyane 
duygularıyla, Yunanlılar’ın Karadeniz kıyafetleri giyip kemençe eşliğinde Türk 
halk oyunlarından bir örnek sunarak Türk seyircisine jest yaptıklarını 
düşünmüştür. Ancak kazın ayağının öyle olmadığı derhal anlaşılır, çünkü, haber 
şöyle noktalanmaktadır: “... Yunanlı folklorcular horonun bir Pontus dansı 
olduğunu iddia ettiler.” Akşam gazetesinin geçtiği haber bu derece derin 
bilgiden veya asgarî bir ulusal yorumdan yoksun ve kurudur (Akşam, 4 
Temmuz 2004). Bu Yalova örneğine benzer Türkiye’nin nice beldesinde nice 
çamlar devrilmekte ve güyâ “uluslararası festival” yapıyoruz diye, Türkiye’ye 
gelen Yunan ekiplerine her defasında aynı şekilde bilinçsizce izin verilmekte, 
sonra yerli-yersiz yılışıkça yakınlık gösterilmekte, ödüller verilmekte, o arada 
yerel yöneticiler de “büyük bir iş” yaptıklarını sanmaktadırlar. Oysa işin öbür 
tarafından bakıldığında, Yunanistan’daki herhangi bir festivale gidip katılacak 
olan Türk folklorcularının “Edirne, Kırklareli” yöreleri dâhil, herhangi bir 
Trakya/Rumeli Türk halk oyununu bile sergilemeleri çoğu zaman sorun yaratan 
bir durumdur.  

Yunanistan’daki “Pontus” histerisi 2004 ve 2005 yıllarında daha da 
alevlenerek devam eder ve Mayıs aylarında benzer nâhoş olaylar yaşanır; 19 
Mayıs 2005 günü Selânik’te düzenlenen bir gösteride, “Türkiye’nin ve 
dünyanın ‘Pontus Soykırımı’nı’ tanımasını” isteyen göstericiler, Türk 
Başkonsolosluğu’nun çevresinde “Pontus Soykırımı’yla” ilgili bildiriler dağıtıp, 
yanlarında getirdikleri Türk bayrağını yakarlar ve yerlerde sürükleyip çiğnerler. 
Bu gösteriye Yunanistan Hükûmeti’ni temsilen zamanın Makedonya ve Trakya 
Bakanı Nikos Tsiartsionis katılır ve burada yaptığı konuşmada, “…‘Pontus 
Soykırımı’nın’ uluslararası alanda tanınması ve Ermeni ve Yahudi 
soykırımlarıyla birlikte anılması gerektiğini…” söyler. (Gökçen, 2007: Milliyet, 
20 Mayıs 2005) . Aynı gösteri yürüyüşünde konuşan Selânik Belediye Başkanı 
Vasilis Papayorgopulos da, gelecek 2006 yılında şehirde bir “Pontus Soykırımı 
Anıtı” yapılması için Selânik Belediye Meclisi’nin karar aldığını açıklar. 
Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Panayotis Skandalakis de, ‘Pontus 
Soykırımı’ konusunda yayımladığı mesajında, “Pontus Helenizmi’nin 
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mücadelesinin bugün de sürdüğünü” vurgular. (Zaman, 20 Mayıs 2005). 
Görüldüğü üzere, Selânik Belediye Başkanı Papayorgopulos, “Pontus Soykırım 
anıtı” konusunda üç yıldır dillendirdiği niyetlerini bir defa daha resmen 
açıklamıştır, ancak Ankara’dan halâ ciddî ve caydırıcı bir tepki yoktur. 

Bu 2005 yılının Mayıs ayında bir de EUROVISION şarkı yarışması vardır ve 
o yıl Kiev’de düzenlenen yarışmaya Yunanistan İngilizce sözlü ancak baştan 
sona Karadeniz tarzında ve sözde “Pontus” ezgilerinden oluşan “My Number 
One” adlı bir parçayla katılır; şarkıyı seslendiren Helena Paparizou’ya 
Türkiye’den ‘12’ tam puan verilir. (Hürriyet, 22 Mayıs 2005). Türkiye’yi temsil 
eden şarkıcı Gülseren ise yarışmanın sonunda, kuliste Yunanlıları tebrik etmek 
istemiş, fakat karşılık olarak “Türklere okkalı bir küfür” savurulmuş ve kendisine 
de terbiyesizce “bir parmak işareti” yapılmıştır (http://www.hakancem.com/ 
YAZILARIM/yazi3.html).  

 Aynı yıl, 2005 Kasım ayında Yunan Ta Nea gazetesinde çıkan bir haberde, 
30 Kasım tarihli Milliyet’e göre, kelimesi kelimesine şu ifadeler yer alır: 
“Yunanistan Türkiye’deki Pontusluları kışkırtma planını yürürlüğe koydu”. 
Planı ortaya çıkaran Ta Nea gazetesi, ΕΥΠ/EİP-Yunan Millî İstihbarat 
Örgütü`nün (ΕΥΠ= η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών), Kardak krizi 
sonrasında, 1997-1998`de, Türkiye’de sözüm ona “300 bin Pontusluyu uykudan 
uyandırma” planını uygulamaya koyduğunu ve bu çerçevede, Karadeniz 
bölgesinden 50 Türk gencine Yunanistan üniversitelerince burs verildiğini 
yazar. Gazete, Türkiye’nin, ‘burslu öğrencilerin’ lideri saydığı Fethi 
Gültepe’nin 2002 Kasım seçimleri için yurda döndüğünde tutuklandığını ve bu 
kişinin “Pontus gerilla eylemleri” konusunda bir dizi açıklamalarda 
bulunduğunu da yazmaktadır. Haberde, Türkiye’nin, uydurma Yunan 
burslarıyla Atina’ya götürülenlerin Yunan ΕΥΠ/EİP istihbarat elemanları 
tarafından “Pontus’ta gerilla eylemleri oluşturmak üzere eğitim gördükleri” 
suçlamasına da yer verilir. (Milliyet, 30 Kasım 2005) . Bu noktada, Yunan 
istihbaratının bu teşebbüsünü 1997 itibarıyla devreye sokması, yani Ömer 
Asan’ın adıyla yayımlanan Pontus Kültürü başlıklı kitabın Türkiye’de 1996’da 
piyasaya sürülmesinden kısa bir zaman sonra gerçekleştirmeyi planlamış olması 
dikkat çekicidir.  

Bir yıl sonra, 2006’da, Yunanistan Hükûmeti bünyesinde önemli bir 
değişiklik olacaktır. Karamanlis’in ilk kabinesinde dışişleri bakanlığını 
üstlenmiş olan Petros Moliviatis 2005 sonunda görevinden ayrılır; yerine eski 
başbakanlardan Mitsotakis’in kızı ve eski Atina belediye başkanlarından 
Dora[Theodora]Bakoyannis getirilir. Bayan Bakoyannis’in göreve gelişi 
Türkiye medyasında ilginç bir şekilde yansıtılacaktır: “Komşuda Türk dostu 
dışişleri bakanı” (Sabah, 1 Şubat 2006) .  

Aynı 2006 yılı bu “Pontus” konusuyla ilgili olarak dönüm noktası 
denebilecek gelişmelere sahne olacaktır. Türkiye’de yankı bulmamış olan ve 
daha önce, 2005’te Atina’da bir ‘Pontus Soykırımı’ anıtının dikilmesine izin 
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veren, daha doğrusu bunu örgütleyen Yunan resmî çevreleri, bu defa 
Selânik’teki “soykırım” anıtının açılışını fırsat bilerek, “soykırım” iddialarının 
uluslararası alanda tanınmasına destek veren söylemler kullanacaklardır. 
Yunanistan Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas Selânik’te dikilen “Pontus 
Soykırım” anıtının açılışıyla ilgili olarak düzenlenen etkinliğe gönderdiği destek 
mesajında şu ifadeleri kullanır: “…anavatan topraklarında yaşayan 
Pontuslular, bütün olumsuzluklara rağmen yaralarını sardılar ve köklerini 
koruyup, kaybedilmiş vatanlarının hâtırasını yaşatarak, ulusun yeniden 
doğuşuna katkıda bulundular…Pontusluların baba topraklarından 
kovulmalarından bu yana geçen 90 yıl içerisinde, göçmenlik fidanıyla aşılanan 
ulusal ağaç, yeni ürünler verdi…” (Tercüman-Halka ve Olaylara, 16 Mayıs 
2006) .  

2006’daki bu “anıt açılış” törenine Yunanistan başbakanı Kostas 
Karamanlis’ten gelen destek mesajında satır arasından Türkiye’ye şu ilginç 
göndermede bulunulur: “Bizler, Helenizmin fedakârlığına olan saygımızı fiilen 
kanıtlıyoruz…Yunanistan, tarihten alınan derslere fiilî saygı çerçevesinde, 
bölgede bir barış, demokrasi ve kalkınma gücüdür… Yunanistan bölgedeki 
yegâne AB üyesi olarak, kriterlere uymaları durumunda komşu ülkelerin de 
üyelik çabalarını desteklemektedir…”  

Selânik’teki bu 2006 törenlerine, Türkiyeli medya tarafından yılın başında 
“Türk dostu” olarak tanıtılan Yunanistan Dışişleri Bakanı Dora Bakoyannis de 
bir destek mesajı yollar ve bu mesajında şunları vurdular: “Yunanistan, 
Pontusluların trajik soykırımının uluslararası toplum tarafından tanınması 
gereğini kabul etmektedir…Yunanistan Pontus Soykırımı’nın uluslararası çapta 
tanınması için ısrarla her türlü çabayı gösterecektir`` (Yeni Şafak, 15 Mayıs 
2006: Turkish Daily News, 16 Mayıs 2006) . Ana muhalefet lideri ve PASOK 
genel başkanı, eski Yunan dışişleri bakanı Yorgos Papandreu da mesajında 
“uluslararası toplumun ‘Pontus Soykırımı’nı’ tanıması gerektiğini” 
belirtmekten geri durmayacaktır. (Radikal, 16 Mayıs 2006) .  

İçinde bulunduğumuz 2007 yılı Mayıs’ında da başta Atina ve Selânik olmak 
üzere Yunanistan’ın çeşitli kentlerinde “Pontus” konusu yeniden tazelenmiş ve 
anılmıştır; ancak, bu yıl siyâsîlerden çok akademisyenlerin etkin olduğunu 
söylemek mümkündür. Bunlar arasında, özellikle 2003’ten beri, yani 5-8 
Haziran 2003 tarihlerinde İrlanda Ulusal Üniversitesi ‘İnsan Hakları 
Merkezi’nde düzenlenen toplantılarda verdiği konferansla ismi duyulmaya 
başlayan ve o günlerden itibaren “Pontusçuluk yıldızı” parlayan ya da parlatılan, 
İngilizce, Fransızca dışında Türkçe de bilen Dr. Fanis Malkidis 2007’de de 
Yunanistan’da Avrupa’da ve Kuzey Amerika’da “Pontus konferansları” 
vermeye devam etmektedir. Merkez yerleşkesi Dedeağaç’ta bulunan Trakya 
Dimokritiu Üniversitesi-Karadeniz Ülkeleri Dil, Tarih ve Edebiyatları Anabilim 
Dalı Öğretim Görevlisi olan Malkidis’in editörlüğünde geçen yıl Όψεις της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης και του Εύξεινου Πόντου μετά τον Ψυχρό 
Πόλεμο (Malkidis [Edit.], 2006) adlı analitik(!) bir uluslararası ilişkiler 
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araştırması yayınlanmıştır. Bu derlemede, ilk bakışta dikkati çeken nokta şudur: 
Kitabın adında yer alan “Karadeniz” kelimesi, günümüz Yunancasında yaygın 
ve öncelikli olarak kullanılan ve bizdeki “Bahr-i Siyah” yani “Kara Deniz” 
anlamına gelen “Μαύρη Θάλασσα/Mavri Thalassa” olabilecekken, bunun 
yerine doğrudan “Pontus”u çağrıştıran “Εύξεινος Πόντος/Efksinos Pontos” 
kavramı tercih edilmiştir; Malkidis’in çizgisine ve misyonuna bakıldığında bu 
kavramın özel olarak seçildiğini anlamak mümkündür. Bu arada, adı geçen 
derlemedeki “Türkiye” bölümüne makaleleriyle katkı veren Türk 
araştırmacılarının, ya temel terminoloji bilgileri eksiktir ya göre göre “yurtdışı 
yayınım olsun” hesabıyla bu “bilimsel görünüşlü tuzağa” düşmüşlerdir veya da 
zaten “bu yolun” yolcusu olabilirler. Aynı araştırmacının gene 2006’da 
yayımlanan ve Pontus Meselesinin Ulusal ve Uluslararası Boyutları 
(Malkidis, 2006) başlıklı kitabı, “Anadolulu-Pontuslular’dan başka Sovyetler 
Birliği’ndeki Pontus varlığının kaderine” temas etmekte, ayrıca Türkiye’de 
“Pontus dilini” kullanan ‘gizli Hristiyanlar’dan” söz ederek, “…‘meselenin’ 
ancak Türkiye’nin ve uluslararası toplumun Pontus Soykırımı’nı tanımasıyla 
çözümlenebileceğini…” ileri sürmektedir.  

17 Temmuz 2006’da İsviçre Kürt Dernekleri Federasyonu ve Lozan Kürt 
Kültür Merkezinin ortaklaşa düzenledikleri “Uluslararası İsviçre Kürt 
Dernekleri Kongresi”nde ‘Lozan öncesi ve sonrasında Kürt ihtilal hareketleri’ 
ele alınırken, Fanis Malkidis de “Pontus Soykırımı” hakkındaki konuşmasında 
“Türkiye’nin insanlık tarihi karşısında ağır insanlık suçları işlediğini, 20. 
yüzyılın ilk soykırımlarını Türklerin yaptığını, 1911’den I. Dünya Savaşı’nın 
sonlarına kadar önce Jöntürklerin, sonra 1919-1923 arasında da Kemalci Türk 
milliyetçilerinin Pontus Helenizmine karşı soykırım uyguladığını ve sonuçta 350 
binden fazla Pontuslu’nun katledildiğini” anlatmıştır (http://www.patrides. 
com/august06/malkid1.htm).  

Bu yıl Ocak 2007’den başlayarak geçen Ağustos ayına kadar hem 
Yunanistan’da hem de Kuzey Amerika’da, ABD ve Kanada’da bir dizi 
konferans verdiği izlenen Malkidis’in “Uluslararası Soykırım Araştırmacıları 
Kuruluşu”nun da üyesi olduğu bilinmektedir. 9 Mayıs 2007’de Yunanistan’ın 
Nea Magnesia kentinde “Pontuslular Birliği”nin düzenlediği toplantıya, 
yıllardır Ermeni “soykırım” iddialarına destek veren, hattâ bizzat kanıtlamak 
gayretinde olan Taner Akçam da Malkidis’le birlikte katıldı. Taner Akçam 
verdiği konferansta “Anadolu Rumları’nın kaderini Ermenilerinkiyle 
örtüştürerek, 1919’dan itibaren “soylarının nasıl kırıldığını”(!), kendisine 
verilen misyon doğrultusunda anlattı. Konferansta konuşan Fanis Malkidis ise 
“soykırım, insan hakları, demokrasi, özgürlük” konularının yanında “Pontus’ta, 
Tenedos ve İmvros’ta, ‘Konstantinopolis’te gerçekleşen Helen soykırımlarını” 
(!) dile getirdi (http://www.pontos.gr/default.asp?CatID=274 &pageid=311).  

Gene bu yıl, 9-13 Temmuz 2007 tarihleri arasında Uluslararası Soykırım 
Araştırmacıları Kuruluşu’nun 7. Bienali, Saraybosna Üniversitesi-‘İnsanlığa 
Karşı Suçları Araştırma ve Uluslararası Hukuk Enstitüsü’nün ev sahipliğinde 
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Bosna-Hersek’te düzenlendi ve burada ilk gün oturumlarında söz gelişi 
“İttihatçı Osmanlı Yönetiminde Ermenilerin ve Diğer Hristiyanların Soykırımı” 
konusu ile “1992-1995 Saraybosna Kuşatması ve Soykırım Unsurları” konulu 
bildiriler aynı oturumda işlendi; son gün ise gene Fanis Malkidis’in öncü 
girişimiyle “Helen Soykırımı/Helenocide” ana başlığı altında “Pontus”, 
“Küçükasya ve İyonya”, “Trakya”, “İstanbul/Konstantinopolis”, “Kıbrıs” alt 
konuları ele alınıp tartışıldı (http://www.malkidis.info/en/?m=200706). 

Yunanistan’da faaliyet gösteren küçüklü-büyüklü Pontusçu örgütlerin 
ötesinde, siyasi ve akademik çevrelerin yoğun çabaları sonucunda gayet planlı-
programlı bir örgütlenmeyle gelişen bu “Pontusçu” hareketler, büyük ölçüde en 
başta andığım “araştırma birikimlerinden” beslenerek palazlanmakta, 
büyümektedir; ayrıca bu hareketler, 1980’lerin sonu 90’ların başından itibaren 
Soğuk Savaş’ın sona ermesi ve Doğu-Batı bloklaşmasının ortadan kalkmasıyla, 
küresel ve bölgesel çapta ortaya çıkan yeni dengelere göre ve-veya 
küresel/bölgesel projelerin beklentileriyle uyum içinde sürdürülmektedir. Başka 
bir deyişle, Yunanistan’ın karar alıcı elitleri küresel çıkışlı bölgesel tasarıları iyi 
okumakta, seçilecek hedeflerin bu yeni konjonktür ile ulusal amaçları 
arasındaki uyumluluğu ve bunların devreye sokulma zamanlamasını gayet iyi 
planlamaktadır.  

 Gelinen bu noktada, Lozan’ın üzerinden 80 küsur yıl geçmesine rağmen 
Yunanistan ve onun “mütemmim cüz’ü” olan Rum-Yunan diyasporası “Pontus” 
konusundaki tarihî ve hukukî sonucu fiîlen yok saymakta, böylece konuyu 
canlandırıp, kendilerince bir “Pontus Soykırımı” paketi yaratarak, diğer 
platformların ötesinde, AB yolunda “tam üyelik” için müzâkere sürecinde 
olduğu varsayılan Türkiye’ye karşı yeni bir sorun, hattâ önşart olarak 
dayatmaya çalışmaktadırlar.  

 Gerek siyasilerin, gerekse akademik çevrelerin Osmanlının son dönemiyle 
birlikte, Mustafa Kemal Paşa öncülüğündeki Türk Kurtuluş Savaşı sürecini de 
bu propaganda ve karalama kampanyası kapsamına aldıkları görülmektedir; 
böylece ortaya 1914/1915/1916 ile 1922/1923 yıllarını içeren ortalama sekiz-on 
yıllık bir “soykırım tablosu” ile 353.000 ‘Pontus Rumu’nun soyunun kırıldığı 
iddiası çıkmaktadır, ki bu rakamlar her türlü ciddiyetten uzaktır 
(Χαραλαμπίδης, 2004: Öksüz, 2007). Bu temelsiz iddialara göre “Pontus 
Soykırımı” denilen olay iki aşamada gerçekleşmiştir: İlki Jöntürkler yani 
İttihatçı paşalar tarafından, ikinci aşama ise Mustafa Kemal Paşa’nın 
Samsun’a çıkmasıyla başlamıştır. Bu tarihî ve siyasi yalanları dünyaya yayıp 
kabul ettirmek hususunda Rum-Yunan ikilisi Ermeni cephesiyle hem kapsam 
hem de tarihlendirme açısından tam bir fikir ve iş birliği içindedir. Bu bağlamda 
ortaklaşa ileri sürülenleri aşağı yukarı şu şekilde özetlemek mümkündür: 
“Ermeni soykırımı 20. yüzyılın ilk soykırımı olmuştur. Pontus Helenizminin 
soykırımı 20. yüzyılın ikinci soykırımıdır. Hitler’in Yahudi soykırımı Holocaust 
da bunlardan örnek ve cesaret alınarak yapılan bir soykırım olmuştur. Eğer ilk 
yapılanlar ört bas edilmeseydi, Yahudi soykırımı olmayabilirdi”(!).  
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 Söz konusu iddiaların kapsadığı yıllar göz önüne alındığında, dönüp dolaşıp 
Türk Kurtuluş Savaşı yıllarını da içeren bir tablo ortaya konmaktadır, ki bunun 
amacı, Türk Milletini kanı ve canı pahasına kazandığı Kurtuluş Savaşı’nı 
yaptığına bin pişman etmek, o haklı mücadeleyi, o haklı istiklâl dâvasını 
karalayarak kendi kendine sorgulatmaktır: İşte, son yıllarda sıkça dillendirilen 
“Türkler tarihleriyle yüzleşmelidir” ifadesinin ardında yatan gerçek niyet de 
budur; bu aynı zamanda Türk halkına karşı uzun zamandan beri dıştan ve içteki 
işbirlikçi çevreler tarafından planlı ve programlı bir yöntemle sürdürülen 
yıkıcı/yıpratıcı psikolojik harekâtın da bir parçasıdır. Dahası Mustafa Kemal 
Atatürk’ü karalayan bu çevrelerin nihâi amaçlarının özgüveni zedelenmiş ve 
ulusal dik duruş sergileyemeyecek olan bir Türkiye’nin uluslararası arenadaki 
saygınlığını da yıpratıp örselemek, Türk Milleti’nde total bir kimlik açmazı 
yaratmak ve onu “soykırımcı” olarak mahkûm ederek küçük düşürmek, böylece 
mümkün olan en kısa vâdede Türk insanını dünya üzerinde yalnızlaştırıp 
“ötekileştirerek” dışlatmak olduğu anlaşılmaktadır. [AB’nin yaygın, katı ve 
anlaşılmaz “vize” uygulamalarından, “kişilerin ve hizmetlerin serbest dolaşım 
hakkının” dahi, ucu açık bir bilinmez zamana ayarlanıp engellenmeye 
çalışılması hep bu sürecin birer parçası olsa gerektir.]  

İşte, gerek Yunanlılar tarafından gerekse onların bu “Pontus Soykırımı” 
iddiasına arka çıkanlar tarafından piyasaya sürülen hemen her basılı yayının, bu 
amaçlarla düzenlenen her konferansın, panelin, festivalin veya internet 
ortamlarında kurgulanan sitelerin temel söylemleri Türkiye karşıtı ve Türk 
düşmanlığına dayalı bu eksende seyretmektedir. Üstelik tamamı siyasal amaçlı, 
önyargılı, ırkçı Yunan yaklaşımlarını ve tabii ki Atina’nın sınıraşan 
“panhelenist” beklentilerini yansıtmaktadır.  

Yunanlılar bu konuyu, son zamanların moda kavramı hâline gelen 
“soykırım” kavramıyla birleştirerek hem diyaspora Rumları hem de Kıbrıs 
Rumları’yla omuz omuza ısrarla işlemekte, Süryanileri de yanlarına alarak, 
Ermenilerin 1915 olaylarını saptırarak ileri sürdükleri temelsiz “Ermeni 
Soykırımı” iddialarını taklit edip, onlara paralel, onlarla baş başa 
çalışmaktadırlar (http://www.aina.org/news/20070521105141.htm).  

Böylece Yunanlılar “Ermeni tezlerine” destek verirken Ermenilerden de bu 
“Pontus” konusunda destek görmektedirler. Ve, bu süreç giderek yaygınlık ve 
yoğunluk kazanmaktadır; aynı çerçevede, 2007 yılında 19 Mayıs’ı “Pontus 
Soykırımını” anma günü olarak tanıyan “Amerika Ermeni Millî Komitesi 
(ANCA-Armenian National Committee of America)”nin Yürütme Kurulu 
başkanı Aram Hamparian “…bu yılki 19 Mayıs anma gününde Pontusluların ve 
bütün dünya Helenleri’nin yanında…” olduklarını, “…Osmanlı Devleti ile 
Kemalist Türkiye’nin Karadeniz bölgesi Pontus Helenlerine uyguladıkları 
soykırımı, birlikte anacaklarını…” açıklamıştır. “Süryani Uluslararası Haber 
Ajansı(AINA-Assyrian International News Agency)”nın örgünağ ortamında 
yansıttığı bu bilgilere göre, “Osmanlı İmparatorluğu, I. Dünya Savaşı 
bahanesiyle sistemli bir şekilde Hristiyan azınlıklarını yok etmiştir. Bu soykırım 
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kampanyaları, sayıları 2milyonu aşan Ermeni, Süryani ve Rum’un ölümü ve 
sürgünüyle sonuçlanmıştır” (http://www.aina.org/news/20070521105141.htm). 

Ç. Yunanistan’da ve ayrıca Avrupa, ABD, Kanada ve Avustralya’daki 
“Pontusçu” Etkinlikler = Çeşitli Örgünağ Ortamlarında “Pontus 
Soykırımı” İddialarının Görsel İşlenişine Retrospektif Bir Bakış 

Sanal örgünağ ortamlarına, az önce verdiğim örnekle başladım. Fakat şu 
araya kısaca bir de radyo yayınlarını katmam gerekiyor. Yunanistan’da 
“Pontus” içerikli yayın yapan üç adet FM istasyonu bulunmaktadır; ikisi 
Selânik ve civarından yayın yapan FM 102.3 Radio-Akrites ile FM 104.3’ten 
dinlenebilen Paradosiakos’tur. Diğer istasyon ise Dedeağaç’tan yayın yapan 
Radio-Pontos olup yayın pozisyonu FM 106.5’tir.  

Şimdi hem Yunanistan hem de dünya çapında son 15-20 yıldır gerçekleşen 
bazı “Pontusçu” etkinliğe, gerçek ve sanal ortamlardaki yayınlara slayt 
gösterimi eşliğinde temas etmek ve örnekler vermek istiyorum. Hemen 
belirtmeliyim ki, bu sanal ortamlarda durum çok ilginçtir; çünkü bilindiği gibi 
elektronik ortamın daha az ve daha geç denetlenebilir olması ve gerçek kimlik 
beyânının/tespitinin derhal mümkün olmayışı sâyesinde, yani birçok bakımdan 
çok “özgür” oluşu sebebiyle, propaganda ve karalama kampanyaları, her türden 
tanıtma faaliyetleri görsel ve işitsel araçlarla ve sâliseden daha kısa sürelerde 
bütün dünyaya ulaştırılabilmektedir.  

İşte, propaganda ve kampanya süreçlerinde gerek gerçek gerekse sanal 
ortamlarda devreye sokulan bir dizi “Pontusçu” etkinlik ve yayınlardan görsel 
örnekler için bkz.: s. 888-888. 

SONUÇ 

Bu “Pontus Soykırımı işi”nin mâhiyeti, bir taraftan uluslararası ilişkilerde 
gerçek bir “bilgi kirliliğine” yol açarken, çok uzak olmayan bir vâdede ve 
özellikle de “AB Müzakere sürecinde” bir ‘iddia’ olmaktan çıkıp dayatma ve 
‘tehdit’e dönüşerek, hem Türkiye’nin iç ve dış güvenliği hem de bölge barışı 
açısından pek de hayırlı olmayan kritik bir hâl alma istidâdı göstermektedir. 
Epeyce bir yol kateden bu süreç AB’nin zihniyetiyle de örtüşmekte ve aslında 
“Atatürksüz bir Türkiye ve Türksüz bir Anadolu” istemektedir. Gelişmelere bu 
bağlamda bakıldığında, eğer Ankara gereken ulusal dik duruşu ve ulusal 
uyanıklığı göstermezse, bir koldan AB marifetiyle Atatürk’ü yıpratıp onu 
Türkiye’nin yasal ve anayasal gündeminden düşürmeyi, böylece Mustafa 
Kemal Paşa’yı Türk Milleti’nin gözünde ve kafasında sorgulatmayı ve 
mümkünse kalbinden silmeyi amaçlayan, bir taraftan da Türk Milleti’nin 
Kurtuluş ve Varoluş Savaşı’nı bir “soykırımlar süreciymiş” gibi göstermeyi 
amaç edinen bu Rum-Yunan kaynaklı hareketlerin bir sonraki aşamada 
“tehdit”ten “tehlike” boyutuna dönüşebileceği değerlendirilmektedir.  

Son bir durum değerlendirmesi yapmak gerekirse, Yunanistan’ın bu “ikili 
oynama” taktikleriyle, Ankara’dan koparmak istediklerini elde etmek amacıyla, 
Türkiye’yi AB müzâkere sürecinde desteklemeye devam eder görüneceği ve 
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buna paralel olarak bu “Pontus” iddialarını da ısrarla sürdüreceği hattâ daha 
ileri giderek temelsiz “Pontus Soykırımı”nın uluslararası toplum tarafından 
benimsenmesi, ülke parlamentolarında tanınması için her türlü çabayı 
harcayacağı anlaşılmaktadır. Bir Avrupa Birliği-AB üyesi olan Yunanistan bu 
yaklaşımlarıyla bir taraftan Lozan Barış Andlaşması gibi-kendisinin de 
doğrudan taraf olduğu- uluslararası bir andlaşmayı yok saymakta, bir taraftan da 
“bilgi kirliliği” yaratarak uluslararası ilişkileri bulandırmaya çalışmaktadır; 
Yunanistan bu tutumuyla Balkanlar, Doğu Akdeniz, Kafkaslar ve Karadeniz 
gibi askerî coğrafyaları kadar siyasi coğrafyaları da son derece hassas olan bir 
havzada izlenmeye çalışılan barışçı politikaları baltalayıcı bir anlayış 
sergilemektedir.  

Gerçi Türkiye’ye karşı gündeme getirilmeye çalışılan “Küçükasya 
Helenizminin soykırımı”, “Küçükasya Hristiyanlığının soykırımı”, “Süryani 
soykırımı” gibi yeni yeni “soykırım menüleriyle” birlikte, bu “Pontus Soykırımı” 
konusu da, aslına bakılırsa, tarih önünde aynı Ermeni iddiaları kadar asılsız, 
hukuksuz, belgesiz ve temelsizdir, fakat bu iddiaların asıl hedefi siyasaldır ve 
“siyasal hedef” olarak değerlendirildiğinde, son derece önemlidir; çünkü 
“hedef” gayet açıktır: Türkiye’den koparılacak tâvizlerle, yerine göre tazminat 
istemek, yerine göre toprak taleplerinde bulunmak, veya da “talepte bulunmak” 
yerine toprak-arazi-bina-banka-tesis vs. satın almak ve sonuçta er veya geç, 
“mübâdil olmuş palikaryanın torunlarının Küçükasya’ya dönüşünü” 
gerçekleştirmektir.  

Bu yüzden, Türkiye’de son 5-6 yıldan (2003’ten) beri gündemden düşmeyen 
ve “özelleştirme” adı altındaki satışlar furyasını dikkatle takip etmek şarttır; o 
arada arsa, arazi, bina vb. taşınmazlarla, banka/finans kuruluşlarının yabancılar 
arasında Yunanlılar’a yapılan satışların dökümünü mutlaka yapıp, bu satışları 
biraz da bu açıdan değerlendirmekte yarar vardır. Aksi taktirde “palikaryanın 
Küçükasya’ya dönüşü” hiç kimsenin beklemediği ve istemediği bir biçimde, 
hattâ hiç mi hiç ummadığı bir aşamada ortaya çıkıverir. Bu “dönüş”ün illâki bir 
çırpıda, âniden ve tek hamlede olacağını zannetmek gafilliktir, çünkü bu seferki 
“gelişler”, satışlarla elden çıkartılan Türk bankalarının yeni patronları, satılan 
Türk topraklarının yeni tapu sahipleri olarak ve geniş bir süreçte, sindirte 
sindirte, kanıksata kanıksata olabilecektir. Hem de Sakaryalar, Dumlupınarlar, 
Mudanyalar, Lozanlar hiç yaşanmamış gibi… 
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A CRITICAL EVALUATION OF THE ISSUE OF 
“CONSERVATION OF THE CULTURAL HERITAGE” 

IN NORTH CYPRUS 

 HOŞKARA, Şebnem Önal*-DORATLI, Naciye** 
KUZEY KIBRIS/NORTH CYPRUS/СЕВЕРНЫЙ КИПР 

ABSTRACT 

Cyprus, as the third biggest island in the north-eastern part of the 
Mediterranean Sea, is situated in the cross-road of the east-west and north-south 
navigation routes and it was ruled by many different conquors throughout 
centuries. Through its long, rich, unique and turbulent history, it enjoys the 
opportunity to house many remarkable remains of historical, architectural and 
cultural heritage.  

The main aim of this paper is to make a thorough investigation on the 
cultural heritage values of the Northern part of Cyprus, which has been under 
the rule of Turkish community since 1974, when the Island was divided into 
two parts – Turks living in the North and Greeks living in the South. With this 
aim in mind, the paper firstly will evaluate cultural heritage in terms of its 
definition, various types, value and meaning in general. Since the main concern 
is on the tangible cultural heritage, the discussion will be deeper on this type of 
cultural heritage. Secondly, the paper will turn to North Cyprus, focusing on its 
cultural heritage values. Then, the problems that these values are faced with will 
be discussed and evaluated critically, with special reference to the existing 
conservation approach covering also the legal basis and the role of public and 
private sector in the conservation of tangible cultural heritage in North Cyprus. 
It is believed that these evaluations set a concrete framework and basis for the 
planning proposals and design solutions/guideliness for the conservation of 
cultural heritage in North Cyprus – which is the subject matter of another study, 
due to limitations. It should be noted that, this paper is not an overall research 
paper, yet it is more likely to be an observatory informative documentation on 
the cultural heritage values of North Cyprus. Yet still, it is intended that, the 
paper will/can act as a complete document which will mainly guide the policy 
makers in the country. The methodology followed in the preparation of the 
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paper is based on the study of documents and site observations.  

Key Words: Cultural heritage, North Cyprus, conservation, revitalization, 
sustainability.  

INTRODUCTION 

The study of cultural heritage and its conservation is a specific issue whose 
origins stem from the birth of history as a separate subject. Thus, before studying 
cultural heritage and its conservation, one should consider the importance of 
history and historical data in the first place.  

The first question raised, then, could be: ‘Why one wants to study history and 
historical data?’ A brief answer to this question lies in the title of an article by 
Richard Rodgers: ‘Belief in the future is rooted in the memory of the past.’ 

Rapoport (1990, p. 30) suggests four possible attitudes with regard to the use 
of historical data; e. g. studying the cultural heritage: (i) history can be ignored; 
(ii) its existence may be acknowledged but its lessons or value may be denied or 
rejected as irrelevant or misleading; (iii) it can be romanticized and copied 
directly in terms of various solutions, forms or design elements; or (iv) one can 
learn from historical evidence by deriving lessons through the applications of 
various models, concepts or principles.  

The data of history is always in the present – as cultural heritage; therefore, the 
study of cultural heritage is based on history as a separate subject.  

Cultural Heritage 

Definition 

As a general definition, cultural heritage can be described as “the legacy of 
physical artifacts and intangible attributes of a group or society that are 
inherited from past generations, maintained in the present and bestowed for the 
benefit of future generations” (http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_ 
heritage). However, the term ‘cultural heritage’ has/does not always mean the 
same thing for all generations. Recent decades have seen the concept of heritage 
–much like that of culture– undergoing a profound change.  

“Having at one time referred exclusively to the monumental remains of 
cultures, heritage as a concept has gradually come to include new categories 
such as the intangible, ethnographic or industrial heritage. A noteworthy effort 
was subsequently made to extend the conceptualization and description of the 
intangible heritage. This is due to the fact that closer attention is now being 
paid to humankind, the dramatic arts, languages and traditional music, as well 
as to the informational, spiritual and philosophical systems upon which 
creations are based. The concept of heritage in our time accordingly is an open 
one, reflecting living culture every bit as much as that of the past.” 
(http://portal. unesco. org/culture/en/) 
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The heritage that survives from the past is often unique and irreplaceable, 
which places the responsibility of conservation and preservation on the current 
generation. Smaller objects such as artworks and other cultural masterpieces are 
collected in museums and art galleries for that purpose. Whereas, other tangible 
cultural heritage needs rules, regulations, strategies and good planning for their 
conservation and preservation.  

Types 

According to UNESCO, there are several types of cultural haritage, as listed 
below (http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=2185&URL_ 
DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html):  

• Cultural Heritage Sites  

• Historic Cities  

• Cultural Landscapes  

• Natural Sacred Sites  

• The Underwater Cultural Heritage 

• Museums  

• The Movable Cultural Heritage  

• Handicrafts  

• The Documentary and Digital Heritage  

• The Cinematographic Heritage  

• Oral Traditions  

• Languages  

• Festive Events  

• Rites and Beliefs  

• Music and Song  

• The Performing Arts  

• Traditional Medicine  

• Literature  

• Culinary Traditions  

• Traditional Sports and Games 

However, as has been stated in the definitions above, all these types fall into 
different categories of heritage such as tangible and/or intangible, or man-made 
and/or natural. Thus, the list is a combination of tangible and/or intangible 
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cultural heritage 

“Natural heritage” is an important part of a culture, encompassing the 
countryside and natural environment, including flora and fauna. Natural 
heritage, thus, includes natural sacred sites, cultural landscapes, etc. These 
kinds of heritage sites often serve as an important component in a country’s 
tourist industry, attracting many visitors from abroad as well as locally. 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_heritage) 

Accordingly, physical or “tangible cultural heritage” includes buildings and 
historic places, historic cities, monuments, artifacts, underwater cultural 
heritage, etc., those are considered worthy of preservation for the future. These 
include objects significant to the archaeology, architecture, conservation, 
science or technology of a specific culture. (http://en.wikipedia.org/wiki/ 
Cultural_heritage) Tangible cultural heritage can also be regarded as 
architectural and urban heritage, meaning: ‘the old, historic buildings and sites 
which deserve to be preserved being the best examples of our past, culture and 
customs; the buildings and sites of historic interest as a part of historic data’.  

Intangible cultural heritage, then, covers all other types of cultural heritage 
within the UNESCO list. Thus, a broader definition of cultural heritage includes 
intangible aspects of a particular culture, often maintained by social customs 
during a specific period in history. The ways and means of behavior in a society 
and the often formal rules for operating in a particular cultural climate include 
social values and traditions, customs and practices, aesthetic and spiritual 
beliefs, artistic expression, language and other aspects of human activity. The 
significance of physical artifacts can be interpreted against the backdrop of 
socioeconomic, political, ethnic, religious and philosophical values of a 
particular group of people. Naturally, intangible cultural heritage is more 
difficult to preserve than physical objects. (http://en.wikipedia. 
org/wiki/Cultural_heritage) 

This paper will mainly focus on “tangible cultural heritage”, thus, 
architectural and urban heritage, and its conservation, because of the author’s 
professional background. Therefore, a deeper look into the types of architectural 
and urban heritage as one of the major types of cultural heritage would be 
appropriate:  

The architectural and urban heritage can be classified as (i) historic 
monuments and (ii) historic sites. These two terms should be defined precisely in 
order to understand and solve the problems in the field of conservation.  

Historic Monuments 

A historic monument is not only the single architectural work but also the 
urban or rural setting in which is found the evidence of a particular civilization, a 
significant development or a historic event (definition of the Venice Charter, 
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1964). This definition applies to great works as well as to the modest works of the 
past.  

According to the definitions of ICOMOS (1993), architectural works, works 
of monumental sculpture and painting, elements or structures of an 
archaeological nature, inscriptions, cave dwellings and combinations of 
features, which are of outstanding universal value from the point of view of 
history, art or science are regarded as monuments.  

Groups of separate or connected buildings which, because of their 
architecture, their homogeneity or their place in the landscape, are of 
outstanding universal value from the point of view of history of art or science 
are considered as groups of buildings (ICOMOS, 1993).  

The effort of conservation is directed in the first place towards the 
authenticity and individual originality of the monument. The conservation of a 
monument implies preserving a setting which is not out of scale. Hence, a 
monument is not an isolated element: it is part of its setting not only from an 
aesthetic point of view but also as regards its cultural or functional significance. A 
monument is not separable from its surrounding buildings or natural setting.  

Architectural heritage in Europe is homogeneous in spite of the diversity and 
originality of national styles. The monumental heritage, that is the historic 
monuments can be divided into 5 categories, which can be called as the 
typological classification of historic monuments:  

(i) Religious, hospital & burial architecture, e. g. abbeys, churches, 
cathedrals, mosques, chapels, hospices, kulliyes, etc.  

(ii) Public civilian architecture, e. g. palaces, state buildings, town halls, hans, 
hamams, bedestens, etc.;  

(iii) Private civilian architecture, e. g. vernacular architecture, kiosks, yalis, 
konaks, etc. 

(iv) Agricultural and industrial architecture, e.g. farms, mills, bridges, tunnels, 
factories, etc.  

 Historic Sites 

In general, sites are special areas to be preserved that are the outcome of 
nature or man; or a combination of both; and areas including archaeological 
sites which are of outstanding universal value from the historical, aesthetic, 
ethnological or anthropological points of view (ICOMOS, 1993). According to 
their characteristics they are classified as natural, historical, archaeological, 
urban, vernacular, composite sites:  

• Natural sites are pieces of nature with conservation value because of their 
natural formations, or artificial organisations as well as their flora or fauna.  

• Historical sites are the places related with historical events or where an 
important historical event has happened.  
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• Archaeological sites are the places consisting of remains from pre-
historical period to post Industrial Revolution.  

• Urban sites are the sites, neighbourhoods, or streets preserving the 
architectural unity, harmony and order as well as furnishings of old settlements.  

• Vernacular (rural) sites are places where settlement organisation and 
dimensions, the types and construction techniques of buildings of the pattern, 
are characterised as a village, a vineyard settlement or a group of summer 
resorts. In agricultural settlements the organisation of spaces like animal 
shelters or hay storage, the location of dwellings in the site, form exciting 
groups and patterns (Ahunbay, 1996).  

• Composite sites are places with at least two characteristics of sites.  

The concept of an urban or historic site demands a far more subtle approach. It 
has only recently appeared in Europe (that is after 1975) and the public’s 
awareness of it is still limited. A historic site can be defined as ‘a compact group 
of buildings, which by its homogeneity as well as by its architectural and aesthetic 
unity, is itself of historic, archaeological or artistic interest’ (definition of the 
Venice Charter, 1964). The essential criteria of an urban historic site are:  

(i) The fundamental idea of a group-e. g. a town or a village; the notion of a 
site-instead of the idea of an isolated monument, considering a whole, composed 
of the sum of various parts, an entirety which exists and must be preserved; 

(ii) Homogeneity and unity: homogeneity gives the site its value; it can 
manifest itself in many ways such as in coherent styles, coherent forms, 
proportions and materials; unity is the harmonious relationship between several 
monuments, several groups of buildings, between a monument and its 
surrounding buildings, etc. Even though they may be of different size and styles, 
they make up a balanced whole like a walled town or a town center dominated by 
its cathedral, etc. It is worth nothing, nevertheless, that aside from aesthetic 
criteria, the unity and homogeneity of a site are strengthened by the social and 
economic cohesion of its inhabitants. But, however significant they are, unity and 
homogeneity are not the only criteria.  

(iii) The conservation of sites is justified by their inherent artistic and historic 
interest: the historic site is therefore a whole from which no part can be removed 
without irreparable damage. This completeness of the historic site means that it 
constitutes a sort of collective monument with a value of its own.  

Typological classification of historic sites:  

(i) Historic nucleus: generally appears in the form of an old urban fabric of 
buildings of similar heights, dominated by higher monuments and built around an 
intricate network of streets, squares and avenues. (e.g. the most common type in 
Europe is the nucleus of medieval origin); 

(ii) Fortified areas: towns with fortification walls, fortresses and gates; 
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(iii) Groups of religious buildings; 

(iv) Planned monumental sites: monumental groups of buildings erected 
during the classical period, new towns or extensions of older towns; 

(v) The rural area, the village: although primarily the expression of a social 
and economic system based on agriculture, they often reveal defensive properties, 
as for example the mountain-top villages, the hill-top villages, in which the 
natural setting is obviously an element of primary importance and an integral part 
of the overall harmony; 

(vi) Industrial or mining areas.  

Value & Meaning 

The cultural and natural heritage, in general, provides a sense of identity and 
helps to differentiate communities in a climate of globalisation. It allows 
cultural communities to discover and understand one another and, at the same 
time, constitutes a development asset. (http://www.coe. int/T/E/Cultural_Co-
operation/Heritage/) 

The primary importance of cultural heritage is as; 

• A document of history,  
• A source of information,  
• A record, a primary source for research, and 
• An evidence which can be experienced by each generation.  

The cultural heritage act as the WHAT, WHY, HOW of our predecessors. It 
is not possible to carry every trace from past to future. The economical 
resources of countries might not be enough to support such an effort. The 
number of historical buildings is decreasing because of contemporary 
urbanization problems, deterioration of building materials, neglect, natural 
disasters and strain caused by new constructions. Architecturally significant 
areas are classified by Huyck (1989), as world-wide (UNESCO & others); 
national; regional; local according to their categories.  

Riegel, states that for a property to be accepted as monument, depends on its 
values as ‘historical value’, ‘artistic value’, ‘being old’, ‘impression and 
picturesque value’ and ‘value of utilization’; and an objective evaluation is 
achieved this way (Frodl, 1966); Kuban, 1970), states that decision of 
conservation depends on the importance of a structure or group of structures in 
terms of ‘historical document character’; ‘character of being old’; ‘aesthetic 
value’.  

Binan (1996) classifies these values under three headings covering all above 
mentioned values:  

• Economical values (value of utilization) 
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• Documentation values (historical value; being old; exceptionality; 
regional value); 

• Aesthetic values (artistic value; impression and picturesque value).  

Following these discussions and considering specifically tangible cultural 
heritage, thus the architectural and urban haritage-historic monuments and sites, 
we may argue that, they first of all represent a cultural and aesthetic value. 
They bear evidence of great historical events and they are the symbols of a 
certain culture or civilization. They are the living testimony of past civilizations; 
they are extraordinary, open-air, living museums containing all styles of 
architecture and building, all forms of housing, etc. ; they are the most authentic 
manifestations of human work and creativity. They are also significant by being 
a tourist attraction; this role is well-known and should not be underestimated 
as an economic factor contributing to their rehabilitation. In other words, they 
have an economic-profitable touristic value. Finally, they are part of the 
everyday environment. For example, historic monuments being an example of 
tangible cultural heritage, are not the only living manifestations of human 
genius, those most apparent today are in fact which have been gradually shaped 
by the intense life within them. Many of them still present an urban landscape 
of great and undeniable artistic, human and urbanistic quality which 
unfortunately frequently remains unrecognized. They have a value in terms of 
environment and social equilibrium: apart from any artistic or economic 
considerations, old villages or historic town centers constitute examples of an 
urban environment created by man and adapted to his requirements; they play an 
essential part as factors of communal life, since they are the symbol of an 
organized community; they appear as the synthesis of civilization and human 
knowledge, an unusual equilibrium between material space, the living people 
who inhabit and form an intimate part of it and time, apprehended as tradition, 
history and continuity.  

Thus, all these factors set the reasons why cultural heritage needs to be 
preserved. In other words, the heritage that survives from the past is often 
unique and irreplaceable, which places the responsibility of preservation and 
conservation on the current generation.  

Evaluation of Cultural Heritage in North Cyprus (NC) 

The Island of Cyprus is strategically located in north east of the 
Mediterranean Sea, at the crossroads of Europe, Asia, and Egypt. Cyprus is 40 
miles south of Anatolia; 70 miles west of Syria; 237 miles north of Egypt; and 
346 miles east of Crete. With an area of 3572 square miles it is the third largest 
island in the Mediterranean Sea following Sicily and Sardinia.  

Due to its geographic setting, the island enjoyed a direct connection to the 
economy and cultural world of mainland civilizations, in Anatolia, Syria, Egypt, 
Greece and Aegean region, including the Hittites, Persians, Egyptians, 
Assyrians, Ionians, Phoenicians, Romans, Byzantines, Arabs, Lusignans (1192-
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1489), Venetians (1489-1571), Ottomans (1571-1878), British (1878-1960), 
Greeks and Turks. Being ruled by many different conquerors, the island was 
subject to an ongoing melting of cultural influences, which have significantly 
shaped the history and identity of Cyprus. Thus, all the societies who had lived 
on the island had distinct cultures identified by their economic and 
administrative infrastructures. The mentioned infrastructures have thus 
influenced the identity and characteristics of the island.  

Because of the conflicts between two nations – the Greeks and Turkish 
Cypriots – the island was divided into two parts with a buffer zone in 1974. 
Since then, the Greek Cypriots have been living in the southern part while the 
Turkish Cypriots have been living in northern part. In general terms the physical 
development on the Island since mid-1950s has also been dramatically affected 
by the political conflict between the two major ethnic communities-Greek and 
Turkish Cypriots. Urban development for both communities has shown different 
trends and rates depending on how they have been influenced by the state of 
political conflict. Discussions within this paper will be limited to the Northern 
part of the Island, which is under the rule of Turkish Cypriots with its official 
name – Turkish Republic of North Cyprus (TRNC).  

In Northern Cyprus, which is faced with international embargoes, political 
isolation owing to the debate on the island between the Greek Cypriots 
(Republic of Cyprus-the south) and the Turkish Cypriots (Turkish Republic of 
Northern Cyprus-unrecognized state except Turkey) since 1960s, urban 
development has also been highly dependent on political parameters as well.  

Throughout all years of conflict, the most important political influence 
regarding the physical development has been the ‘Annan Plan’1, which was first 
introduced by United Nations in 2002. Following the referenda process, a 
construction boom has been started throughout Northern Cyprus driven partly 
by domestic and partly by foreign demand, against which the existing rules and 
regulations remained inefficient.  

Accordingly, both the natural and the historical cultural heritage have 
directly been affected by this rapid construction and urbanization, beside the 
negative influence of time, deterioration and neglect. Before the discussions on 
the problems caused by the rapid construction and urbanization in North 
Cyprus, it is worth emphsizing the cultural heritage values and types that we 
come accross in North Cyprus.  

 
                                                 
1 Annan plan is the UN Peace Plan on the way of solving the Cyprus Conflict, which is named 

after the Secretary General and was introduced in 2002. After revisions based on the 
negotiations, it was put in separate referenda in both sides (the north and the south). It was 
approved by Turkish Cypriots with 65% of the votes was ‘Yes’, whereas it has been rejected by 
76% of the Greek Cypriots.  
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Types & Values  

Throughout the history of the Island of Cyprus, the architectural and 
environmental characteristics and their evolution have been determined by:  

• The civilizations which conquered and ruled the island;  

• Geographical position of the island; 

• Climate; 

• Socio-economic profile of the inhabiting population; 

• Religious and ethnic characteristics; and 

• Cultural values. (Doratlı, 2000) 

Traces of almost civilizations which passed through the island, can still be 
seen at many places. As Doratlı (2000) states, “when considering the 
settlements on the island, studies of the architects, town planners and 
archaeologists show that, throughout history, the ruling civilizations have left 
their traces most apparently in the settlements, where their administrative bodies 
were placed.” Searching these traces, which constitute the cultural heritage, in 
North Cyprus, we may have an attempt to list them under the classifications of 
cultural heritage stated above:  

Tangible Cultural Heritage in NC 

• Cultural heritage sites – Antique cities/ruins; archeological sites: Salamis 
antique ruins, Vouni, Soli, Kaleburnu.  

• Historic cities – Historic urban quarters in major Cities – Nicosia, 
Famagusta, Kyrenia, Lefka, Güzelyurt: Walled city of Nicosia, Walled city of 
Gazimağusa, Kyrenia Limanarkası Turkish district & Kyrenia old Harbour area, 
Lefke city center (Ottoman quarter).2 

• Historic monuments –  
o Religious architecture, e. g. abbeys, churches, cathedrals, mosques, 

chapels; 
o City walls, gates and the moats – in Nicosia & in Famagusta,  
o Castles-Kyrenia castle, St. Hillarion, Kantara, Buffovento 
o Public civilian architecture, e. g. remains of palaces, state buildings, town 

halls, hans, hamams, bedestens, etc.  
o Private civilian architecture, e. g. vernacular architecture, urban houses, 

konaks, etc. ; 

                                                 
2 In Lefkoşa and Gazimağusa, the historic urban quarters are defined by very discrete and obvious 

boundaries, namely the Walls, which date back to Venetian Period. All four quarters have 
significant features including physical, intangible and spiritual elements, which make up their 
character. These elements are: (i) Their development pattern; (ii) The traditional tissue; (iii) 
Physical attributes of the buildings- their facade, construction features, proportions-, and 
various functions that are being required over time.  
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o Agricultural and industrial architecture, e. g. farms, mills, factories, etc.  
o Examples of architecture of the Modern movement – Houses in Maraş 

quarter in Famagusta and in Nicosia, architect Ahmed Behaeddin’s houses, etc.  

• Vernacular settlements – all villages in the Messario plate and in 
Karpaz region; also in Güzelyurt region, etc.  

• Underwater cultural heritage – Remaining ruins of the antique city of 
Salamis under the sea.  

Natural heritage in NC 

• Natural site of Dipkarpaz 
• Alakâdi beach 

Intangible cultural heritage in NC 

• Handicrafts 
• Languages 
• Festive events (İskele festivali, Zeytinlik festivali, Güzelyurt festivali, 

etc.) 
• Folk music, songs, dance 
• Movable cultural heritage 
• Oral traditions 

Considering the tangible cultural heritage in North Cyprus (NC), the 
following areas have been designated as conservation areas:  

– Salamis Area,  
– Antique Karpasia Area, 
– Antique and Natural Site of Dipkarpaz, 
– Walled City and the Moat of Gazimağusa,  
– Walled City and the Moat of Lefkoşa, 
– Old Harbour and the Vicinity in Girne.  

As it can be seen, the last three are historic urban quarters, and these three 
areas are declared as ‘Conservation Areas’ under the new Town Planning Law 
(55/89). Only for the Girne case, a conservation plan is being prepared and is in 
force.  

Besides, in all designated historic urban quarters, some historic buildings 
have been “listed” as being part of the cultural heritage to be protected.3 The 

                                                 
3 Listing of buildings in Cyprus dates back to British period (1878-1960). Under the Law of 

Antiquities (Cap. 31)- Section: 2, 6, 7, 8-, buildings and sites are listed in two Schedules (Cap 
31, 1959, pp 3-6). In accordance with Section 6, buildings and sites, which are declared as 
Ancient Monuments, based on consideration of being of public interest by reason of the historic, 
architectural, traditional, artistic, or archaeological interest they poses. At the same time these 
monuments are listed either under First Schedule or Second Schedule to this Law. Ancient 
monuments that are being listed in the First Schedule become the property of the Government 
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Town Planning Department as Planning Authority has prepared an inventory of 
buildings in historic urban quarters – Walled City of Lefkoşa, Walled City of 
Gazimağusa, Girne, Lefke- that are worth to be preserved (under the new Town 
Planning Law/Section 26), in collaboration with the Department of Antiquities. 
Following the approval of the Board of Antiquities, the list is being declared.  

In the Walled City of Lefkoşa 386 buildings, In the Walled City of 
Gazimağusa 249 buildings, in Girne 257 buildings and in Lefke 41 buildings are 
listed. Main criteria for listing, that is used was the historic, architectural, 
traditional, artistic or archaeological characteristics and the value of these 
buildings. Different than that we have seen in the United Kingdom or Turkey, 
there are no grading depending on the type of intervention that may be 
permitted. In the List, there is no distinction between the buildings of 
monumental, artistic and architectural or of environmental values. The extent of 
any intervention to any building in the list is within the authority of the Board of 
Antiquities. (Doratlı, 2000) 

However, there are no rules yet for the conservation and revitalization of the 
vernacular settlements and architecture in North Cyprus.  

Current Legal Basis/Legislative Framework for Conservation of the 
Cultural Heritage in North Cyprus4 

When considering the cultural heritage and its conservation in North Cyprus, 
Department of Ancient Monuments and Museums and Town Planning 
Department, Board of Antiquities have a key role in the protection of them. 
Foundation of Evkaf, Municipalities, Association of the Chambers of Turkish 
Cypriot Engineers and Architects (KTMMOB), Department of Environment 
have all a role to play, with different intensity.  

The Constitution of Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC), which is 
the basis of all legislation, have provisions for the protection of historical and 
cultural heritage. The related Sections are:  

Section 39 (Protection of historical, natural and cultural values): The 
Government ensures the protection of historical, natural and cultural values. 
Accordingly, the government takes necessary arranging measures. The 

                                                                                                                        
(Cap. 31, Section 7, 1959, p. 5). Whereas the buildings and sites, which are being declared as 
ancient monuments and listed in the Second Schedule stay under private property, with 
restrictions to any kind of intervention (Cap. 31, Section 8, 1959, p. 6). Section 6 of the Law 
permits transfer of any ancient monument from one Schedule to another. However, when 
studying the two Schedules, it can be seen that the buildings, which are declared as ancient 
monuments were mostly monumental buildings. Due to the changing trends in the 
understanding of protection of historical and cultural heritage, and the threat on the historic 
buildings other than the monuments, a new extended list for the buildings and sites is being 
declared. (Doratlı, 2000) 

4 This section of the paper is directly taken from one of the authors’-Naciye Doratlı’s PhD thesis. 
Reference: Doratlı, Naciye (2000), “A model for conservation and revitalization of historic 
urban quarters in Northern Cyprus”, unpublished PhD Thesis, Eastern Mediterranean 
University, Institute of Graduate Studies and Research, North Cyprus.  
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Legislation defines the restrictions, compensation, assistance, and grants to 
these values, which are under private property. At the site of a historical 
building, which is demolished or ruined, no new development can take place. If 
new construction is indispensable, replication of the demolished, damaged or 
ruined historic building is compulsory. The Government takes the necessary 
legal and otherwise measures.  

Section 36, Section 40, Section 42 of the Constitution can be considered as 
indirectly influencing the protection of historical and cultural values. Section 36 
is a general provision for the property right; where as Section 40 is about the 
protection of environment; and Section 42 is about the acquisition, restriction to 
properties of Vakif.  

The legislative framework for the protection of historical and cultural 
heritage is based on the related provisions of the Constitution. It should be noted 
that most of the efforts towards conservation, including legislation and policies 
related to conservation involve mainly negative power of control. Main concern 
is to protect the buildings rather than preventing undesirable uses or attracting 
more compatible uses to occupy them.  

It is possible to distinguish the legislative framework as those directly related 
to conservation and the ones that have indirect relationship with or influence on 
conservation. In order to make it simple, the existing legislative framework in 
TRNC will be discussed in the same fashion. However, beforehand, high 
lighting its evolution would be useful for a beter understanding.  

 

CURRENT LEGISLATIVE FRAMEWORK FOR CONSERVATION 

CONSTITUTION: SECTIONS- 39, 36, 40, 42 

LEGISLATION FOR 
PROTECTION 

LAW OF ANCIENT MONUMENTS 

LEGISLATION DIRECTLY 
RELATED TO PROTECTION 

TOWN PLANNING LAW 

 

 

LEGISLATION INDIRECTLY 
INFLUENCING THE 
PROTECTION OF CULTURAL 
HERITAGE 

–CAP. 96/STREETS AND BUILDINGS 
REGULATIONS 
–LAW OF ENVIRONMENT 

–LAW OF TOURISM 

–LAW OF MUNICIPALITIES 

–LAW OF IMMOVABLE PROPERTY 

–LAW OF RENT 

–LAW OF SOCIAL HOUSING 

–LAW OF VAKIF (FOUNDATION) 

–LAW OF CIVILIAN DEFENSE 

–INCOME TAX LAW 

–PROPERTY TAX LAW 
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Evolution of the Legislation in TRNC 

Interest in protection of cultural heritage, dates back to the British period. 
However, it should be noted that, it might be somewhat unfair to claim that 
interest in protection of cultural heritage has been initiated during the British 
Period. Since, although being not prescribed in legislative form, during the 
Ottoman Period, most of the buildings, especially monumental ones, were 
preserved. It is described by pilgrims that, Ottomans had utilized the existing 
buildings on the island rather than pulling them down. Therefore it is possible to 
say that during Ottoman period, buildings were subject to an indirect 
preservation.  

Parallel to the preservation efforts in foreign countries during the British 
Period, the legislation, which is directly related to preservation was mainly 
focused on ancient monuments; listing; obligations of the owners; duties and 
power of the Governor; archaeological findings; museums and advisory bodies.  

 The ‘Antiquities Law’ (Cap. 31), which is enacted in 1935, and amended in 
1949 and 1959, includes provisions that focus on the protection of Monuments 
and archaeological findings belonging to the period earlier than AD 1700. 
According to the two Schedules (First Schedule-Sections 2 and 7: Second 
Schedule-Sections 2 and 8), beside the monumental buildings only a few 
examples of the buildings of artistic and architectural value are being listed 
throughout the island.  

Parallel to the changes in the attitudes with respect to preservation and 
protection of historical and cultural heritage, in 1975 a new law ‘Ancient 
Monuments Law’ (35/75) was enacted. Although being much more 
contemporary when compared with Cap. 31, it’s main concern was again the 
preservation of mainly monumental buildings, where not much emphasis is 
being given to ‘area-based’ conservation. The Law provides the basis for listing 
the buildings, which are worth to be preserved from cultural and architectural 
point of view. Besides, as a positive contribution to the preservation efforts, 
incentives in the form of long-term financial and technical aid are included in 
this Law. However, these sections could not be transformed into an operational 
basis.  

In accordance with the Provisions 9 and 10 of this Law, ‘Supreme Council 
of Monuments’ (Anıtlar Yüksek Kurulu), is established by the Ministry of 
Education and Culture. Much more empowered than the Board in Cap. 31, this 
Board ought to meet decisions with respect to ancient monuments and 
developments in conservation zones.  

Current ‘Antiquities Law’ 

Although being much more contemporary than Cap. 31, it was recognized 
that the ‘35/75 Law’ was not comprehensive enough to meet the contemporary 
needs and standards. Consequently in 1994, it is replaced by a new Law, the 
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‘Antiquities Law’ (60/94). Additionally twelve regulations were introduced, that 
increase the effectiveness and efficiency of the Department.  

In a much extensive fashion than the former legislation, this Law provides 
the basis for:  

• Preparation of an inventory of the historic buildings and listing; 

• Determination of the conservation area and the boundary for the historic 
buildings; 

• Grading the conservation areas; 

• Definition of the right and duties of the owners; 

• Establishment, duties and obligations of the ‘Board of Antiquities’; 

• Establishment of the ‘Ancient Monuments Fund’.  

 Provisions about Listing (Section 7), Board of Antiquities (Part V- Sections 
42-49), have a much larger scope than that of 35/75. The legal basis for listing 
is being provided and Board of Antiquities, named as ‘Supreme Council of 
Immovable Antiquities and Monuments’, that is technical in nature, became 
independent. Additionally, it includes a provision ‘Section 20’ providing the 
basis for establishment, management and inspection of the ‘Ancient Monuments 
Fund’.  

Legislation Directly Related to Protection of Historic and Cultural Heritage 

Town Planning Law 

In addition to Cap 31, the other directly related legislation to conservation 
has been ‘the Streets and Buildings Regulations-Cap. 96’ enacted in 1946. This 
Law was not a comprehensive Town Planning Law, which would serve the 
safeguarding of the historic urban areas. However, some of the provisions serve 
the sustainability of one of the basic characteristics of the urban tissue or the 
tissue of the old centres in general, namely the ‘terrace houses’ type of 
development in case of new development.  

Section 14 of this Law, empowers the appropriate authority to define zones 
is including zoning related to height restrictions. Through the efforts of the 
Directors of Antiquities, since the beginning sixties, the building height in 
Gazimağusa is limited to 27 feet (two storeys).  

Although reflecting a certain level of sensitivity to the old centres in general, 
Cap. 96, application of ‘Section 12’ of this Law by Municipal Authorities in 
historic areas heavily injured their organic tissue. Section 12 empowers the 
appropriate authority with regard to the widening or straightening any street. 
Especially in the Walled City of Lefkoşa, street widening schemes prepared in 
early thirties by Municipal Authorities resulted in deterioration of the historic 
tissue, since development control was carried out according to these schemes. 
The only aim of these schemes was to create more room for increasing 
vehicular traffic. The compactness and continuity of narrow streets have been 
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lost forever, since the rebuilding took place in a piecemeal fashion and over a 
long period of time. These schemes are dismissed only in early 80’s.  

Although a new legislation for Town Planning has been enacted, only some 
provisions of Cap. 96 have been canceled (i. e Section 14- zoning). Building 
permissions and division of land are controlled through this Law.  

The New Town Planning Legislation  

In 1989 the new Law was enacted to provide a comprehensive basis for 
Country and Town Planning. Additionally, it includes provisions for preparation 
of ‘Conservation Plans’ for conservation areas, as well as provisions about 
preparation of a suggestion for listing of the buildings:  

Section 10: Planning Authority is authorized to prepare ‘Environment 
Plan/Special Area Plan’, where there are serious problems, rapid development 
and renewal; for the areas, which are important with respect to historic; 
architectural; cultural; natural resources; touristic; agricultural; housing; 
commerce; industry; transportation points of view.  

Section 25: authorizes the Planning Authority to declare ‘Conservation 
Area’, in collaboration with Department of Ancient Monuments.  

Section 26: Planning Authority and/Department of Ancient Monuments are 
responsible for preparation of a List of buildings, which are of historic and 
cultural value and submit this list to the Board of Antiquities.  

 When considering the ‘Recommendation concerning the Safeguarding and 
Contemporary Role of Historic Areas’, although providing the basis for setting 
up the general principles relating to the establishment of the necessary plans and 
documents, there are still certain missing points, which should also be included. 
It should be amplified to include provisions about:  

– The means by which the safeguarding programs are to be financed and 
carried out; 

– The setting up public and private bodies and concerning public and private 
work.  

Town Planning Law is more a ‘technical’, rather than being one, which 
conveys to ‘execution’.  

Legislation Indirectly Influencings the Protection of Historical and 
cultural heritage  

Whether considering the spirit of ‘Integrated Conservation’ or not, since 
conservation areas are parts of the cities, many Laws would have indirect 
influence on these areas, depending on the implementations that they permit.  

In Northern Cyprus, Law of Environment; Law for Tourism; Law of 
Municipalities; Law of Immovable Properties; Law of Rent; Social Housing 
Law; Law of Vakif; Law of Civilian Defence; Law of Income Taxes; Law of 
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Property Taxes, do not include any provision, which would support 
conservation actions. On the contrary, it is possible to say that, to some extend, 
there may be provisions against conservation.  

Problems/an Overall Criticism of the Conservation of the Cultural 
Heritage in North Cyprus5 

When considering the essence of the new trends and practices at global level, 
the current local framework for conservation in North Cyprus, needs to be 
criticized considering all its problems, to provide a rational basis for further 
developments and proposals.  

Beside the most common problems of conservation – environmental 
problems; practical & technological problems; and cultural problems, the most 
vital issues, which seems to be in conflict or at least inefficient with respect to 
international understanding and practices in North Cyprus-attitude of the 
responsible authorities; appreciation and consciousness at community level; 
public participation and involvement; planning approach; legislative 
basis/laws; and financial and administrative issues- need to be argued for an 
overall perspective.  

Environmental Issues 

Considering the environmental issues affecting the cultural heritage in North 
Cyprus, we may initially talk about common classical deteriorating factors 
which have always existed and have been present in all civilizations. These are 
briefly: effect of time – aging, atmospheric pollution, vibrations; destructive effect 
of nature; earthquakes, fires, floods, etc.  

Practical and Technological issues 

The most important subject among the technical problems is the lack of 
building materials to be used in maintenance and restoration of structures and/or 
inadequate use of materials that will harm the structure and form of existing 
architecture.  

For restoration of listed buildings, the measured drawings showing the 
existing conditions have to be completed and an inital restitution and then a 
restoration project is desired. The insufficiency of the number of restaurateur 
architects or the number of technicians is another problem North Cyprus, as in 
many developing countries.  

In design and application of restoration techniques, technical staff, the 
applicators and regional characteristics show important differences in different 
countries. Some of the advanced techniques and technologies are still not used 
in North Cyprus.  
                                                 
5 Most parts of this section of the paper is directly written from one of the auther’s-Naciye 

Doratlı’s PhD thesis. Reference: Doratlı, Naciye (2000), “A model for conservation and 
revitalization of historic urban quarters in Northern Cyprus”, unpublished PhD Thesis, Eastern 
Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, North Cyprus.  
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There are also problems since each vernacular structural material requires 
appropriate restoration treatments; as well as problems common to all 
operations aiming at the preservation of historic buildings (Houben & Guillaud, 
1994).  

Cultural Issues  

When scientific thought and economy are not developed parallel to each 
other in the societies, this will cause a rupture among them and a distorted 
cultural development; hence they will become a society that does not care about 
history or conservation. Development of travelling, the media and mass 
communication tools, and changing cultural structure will end up with unhappy 
users that don’t like their own houses any more. The most popular trend today is 
linking the idea of contemporary life quality with new buildings. (Aygen, 1992) 

Considering the cultural issues regarding conservation of cultural heritage 
the initial deteriorating factor is destructive human action, which includes the 
ravages of war; deliberate destruction, and deterioration arisen from the loss of 
function. Also, we may wittness the general transformation of the living 
environment due to socio-economic changes and mass phenomena characteristics 
of our time. This covers:  

(i) The case of sites which have remained active centers 
 – Changing space requirements; 
 – Attraction of speculators by scarcity and price of land; 
 – Radical alteration in the function of cities; 
 – Profileration of large building blocks on the periphery; 
 – Excessive growth of community between suburbs and city centers; 
 – Increased traffic and need for car parking.  

(ii) The case of site adjoining the center of activity 
 – The historic site with its old buildings turn into slums after migration; 
 – Speculative recuperation (urban renovation & speculative restoration).  

(iii) The case of rural sites 
 – Economically impoverished regions; 
 – Areas of economic growth or near dynamic centers; 
 – Development of tourism and secondary residences.  

All these factors might be followed in North Cyprus at various regions and 
settlements.  

Attitude of the Responsible Authorities  

The dominating conservation understanding of the authorities that are 
committed to planning studies with respect to conservation is preservation of 
the cultural, architectural, artistic and identity of an historic urban quarter. 
Nevertheless, all of these values should be protected. However, without taking 
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into account the social and economic values of these places, long-term 
attainment of the objective of conservation would be difficult. Approaching 
protection of cultural heritage more preservation oriented than conservation 
results in a defensive, reactive and reluctant to change attitude towards 
conservation. This creates an obstacle for the revitalization and against 
increasing competitiveness of these areas. When considering the framework of 
Amsterdam Declaration, which underlines an interactive, democratic, and 
communal consensus as indispensable features regarding conservation, this kind 
of attitude can be referred to as being ‘old fashion’ or ‘expired’.  

Appreciation and Consciousness at Community Level  

‘Historic areas’ and ‘conservation’ are neither appreciated nor well 
understood by the vast majority of the public. At community level, protection of 
historic areas is considered as if it is the problem and duty of solely the 
responsible authorities. Protection of historic areas seems to be a ‘top-down’ 
order, dictated by the responsible authorities to the community.  

At the community level, understanding of protection of historic buildings is 
restricted to the protection of only monumental buildings and sites. A large 
section of the population shows resistance to the protection of buildings of 
architectural value, or more mundane buildings. To summarize, at community 
level, an understanding of late 60’s, early 70’s in European countries about 
protection of historic buildings prevails.  

Public Participation and Involvement  

The new Town Planning Law (55/89) has provisions about public 
participation at the preparation and approval stage of plans including those for 
conservation areas. However, when considering the new approaches, especially 
those dictated by Amsterdam Declaration, it has a limited scope. Provisions on 
public participation do not call for:  

– Participation of local people in every stage of conservation studies, after 
they are given the facts necessary to understand the situation; 

– Setting up special non-commercial agencies to provide direct links 
between potential users of buildings and their owners; 

– Consideration of complementary proposals or alternatives put forward by 
groups or individuals, as stated in the Declaration.  

Although there is no provision in the new Town Planning Law and Law of 
Antiquities about these, there is nothing against their realization either.  

Planning Approach 

As it has been discussed in the preceding sections, conservation of the 
architectural heritage is considered to be one of the major objectives of urban 
and regional planning, in the new trends in conservation at international level.  
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Accordingly, the conservation areas should be considered within the over all 
context of the cities, of which their part of. When considering the practices in 
Northern Cyprus, it can apparently be seen that the conservation areas are not 
approached in this fashion. In other words, the planning studies for the 
conservation areas are carried out almost distinctively from the rest of the town. 
In addition to this, a uniform model with a uniform logic is applied to every 
conservation areas.  

Since every historic urban quarter/monument, and thus all cultural heritage 
values are unique and has their own identity, with such an approach, even the 
best plan would fail. It is not enough to take only the analysis of the physical, 
architectural characteristics and qualities and socio-economic features as a basis 
for determination of a conservation policy. Analysis should be carried out one 
step further and for every place the type and level of obsolescence as well as the 
dynamics of the place should be identified. This would convey to the 
understanding of the position of the conservation area with respect to the rest of 
the city. Consequently, the conservation policies for the historic areas would 
have a long-term perspective.  

It is possible to claim that in Northern Cyprus, the planning practices with 
respect to conservation areas, due to the executed planning approaches, do not 
have a long-term perspective although it pretends to have. Simply because, 
following the analytical stage, the conservation policy is developed to include 
different modes of renewal: refurbishment, conversion, demolition and 
redevelopment, aiming the physical revitalization of the area.  

However, as it is discussed earlier, although resulting in an attractive 
physical public realm, physical revitalization is a short-term strategy. To sustain 
revitalization in long-term, economic revitalization strategies should also be 
pursued. Since this kind of thinking fails, it can easily be said that the planning 
approaches for conservation do not have a long-term perspective.  

Legislative Basis 

The legislative framework for conservation in Northern Cyprus, provide the 
basis for identification of the historical, architectural, cultural heritage or 
conservation areas; preparation of conservation plans; listing of buildings and 
sites; giving technical or limited financial assistance to the owners of listed 
buildings; control of development in the conservation areas. However, as a 
whole, it does not provide the basis for effective implementation of the 
conservation plans.  

Legislation that is directly related to conservation, Antiquities Law and 
Town Planning Law, provide the basis to draw the picture of conservation of 
buildings and/or areas. They do not have any provision to transform the 
conservation plans into action plans. When considering the provisions of 
Amsterdam Declaration about the organizational framework for implementation 
and public participation beginning with the launching of the conservation plan 
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and continuing throughout implementation, it comes out that the legislation has 
missing provisions.  

Legislation, which has an indirect influence on the conservation areas, 
through the implementation it permits, has no respect to conservation issues. As 
a result, it is possible that the conservation area would be negatively affected 
through some legal implementations that are allowed by other Laws.  

Financial and Administrative Issues 

The financial means and tools are insufficient to attainment of the objective 
of revitalization of historic urban quarters. It is not possible to enhance and 
enliven the area through only providing technical and limited financial 
assistance to the owners of listed buildings. Ways and means to shift the 
resources of the country to conservation should be searched for, in order to 
increase the financial resources that would be available for conservation. In 
addition to this, it should be kept in mind that sometimes a cultural treasure will 
be better preserved and appreciation of it better served by affording it a place in 
the open market where it can provide an economic return.  

Ways and means should be identified to provide the basis through which the 
public sector does not just give grand and loans but acts as a catalyst and 
stimulator. This would be possible through the amendment of some Laws and 
Regulations.  

When considering administrative and organizational issues, although the 
responsible authorities act in good collaboration, occasionally certain level of 
deficiencies arise due to lack of coordination.  

The most striking weakness of the administrative and organizational 
framework is two sided:  

(i) In Northern Cyprus, there is not a sound and stable basis for placement of 
different Departments under the authority of different Ministries. Depending on 
decisions of every new government, allocation of Departments may change. 
Town Planning Department is one of the most affected Departments from this 
perspective.  

Beside unstable placement, Departments, which are highly involved in 
planning and conservation activities, are under the authority of different 
Ministries.  

The current positioning of the concerned Departments are as follows  
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When considering the importance of cultural heritage from Tourism point of 
view, although it is not involved in or directly related to conservation activities, 
Department of Tourism is also a prospective authority in this respect. It is under 
the same Ministry as the Town Planning Department. Coordinating activities of 
the Departments under different Ministries and expecting them to orient their 
efforts towards a shared objective with respect to cultural heritage is difficult. 
This is an important issue to be considered in the formation of the model for 
conservation.  

(ii) The internal organizational framework of the Departments (Town 
Planning; Ancient Monument and Museums, Environment; Tourism) is 
insufficient for performing the tasks assign to them. When considering the 
requirements of ‘integrated conservation, this becomes more apparent.  

Besides, since revitalization of a historic urban quarter calls for action and 
involvement of many different parties and actors, the existing framework is 
insufficient.  

The current legislation provides noting against for development of an 
organizational framework, which would involve many other agencies in the 
conservation efforts. Practices in European countries, especially that of United 
Kingdom might give a certain level of clues. Of course, it should be kept in 
mind that in the UK, the conservation and its evolution have a long tradition and 
it takes its roots much more from the public than the government. However, 
there is still to be some hints to be taken and to adapt to the local conditions.  

For example appointment of national agencies that are financed by the 
government, operating independently, might act much more rapidly than the 
authorities to respond to conservation demands. Besides, voluntary groups like 
in the United Kingdom, which have an important role in conservation, are 
nonexistent in Northern Cyprus. Government would apply means and ways to 
encourage the establishment of similar voluntary groups, which would bring 
impulse to conservation and revitalization practices.  

Last Words… 

To conclude the discussion, in Northern Cyprus, existing situation with 
regard to conservation practices are far below contemporary standards. Based 
on the evaluation above, there is an urgent need to take ‘reformist’ actions, in 
order to fulfill the requirements of internationally accepted policies and 
principles.  

Thus, management plans and conservation strategies for both cultural and 
natural heritage in North Cyprus should be prepared, following internationally 
accepted rules. Both the central and the local governments, and the local 
community and NGOs should contribute to the efforts on the protection cultural 
heritage values. With this intention, a new organizational and administrative 
framework should be set up by the government.  
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Especially for the conservation and revitalization of the tangible cultural 
heritage, it should be understood that, conservation and revitalization are both 
future-oriented and they should be in a mutually exclusive relationship, simply 
because, the main aim of conservation cannot be met by creation of museum 
environments for the sake of preservation. As many authors in literature stress, 
conservation and revitalization are both focused on creating a future of the past. 
Hence, conservation and revitalization efforts have to be addressed to make the 
concerned area ‘ready for the future’ and to make the area ‘competitive’ with the 
rest of the cities of which they are parts. The key question ‘How to do this?’ 
inevitably calls for developing relevant strategies on conceptual basis, thus a 
strategic approach. In addition to this, preparation of the tangible cultural heritage 
for the future and assigning them competitive advantage can be considered as a 
real challenging issue, just like as strategies. Why challenging? Challenging, 
because, successive conservation and revitalization involve complex relationships 
between a variety of multi-dimensional factors in physical, functional, social, 
cultural and economic terms, which are far beyond the scope of pure preservation.  
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ТУРЦИИ И ЕЕ РОЛЬ BОБЩЕМИРОВОЙ 
ТЕОРИИ МОДЕРНИЗАЦИИ 

İVANOVA, Yu. M./ИВАНОВА, Ю. М.* 
UKRAYNA/UKRAINE/УКРАИНА 

Стремление к современному уровню развития вероятно, одна из 
наиболее характерных черт современного мира. Большинство стран уже 
много столетий так или иначе включены в этот процесс, осуществляя 
трансформацию или развивая национальные традиции в рамках 
современной действительности. Исторически модернизацию можно 
обозначить “как процесс изменения в направлении тех типов социальной, 
экономической и политической систем, которые слагались и развивались в 
Западной Европе и Северной Америке в период с семнадцатого по 
девятнадцатый век и затем распространились на другие европейские 
страны, а в девятнадцатом и двадцатом веках на южноамериканский, 
азиатский и африканский континенты” [15: 419] 

Современные и модернизирующиеся общества прошли свою эволюции 
на базе многочисленных слаборазвитых обществ. В Западной Европе они 
сформировались на базе абсолютистских государств, в Восточной Европе 
из более авторитарных государств и аграрных обществ.  

В ходе модернизации происходит переход к современному обществу 
(modern society), которое отличается от традиционного ориентацией на 
инновации. В том числе, Федотова В. Г. выделяет «светский характер 
социальной жизни, персональность, преимущественную ориентацию на 
инструментальные ценности; демократическую систему власти; наличие 
отложенного спроса, т. е. способности производить не ради насущных 
потребностей, а ради будущего; индустриальный характер; массовое 
образование; активный деятельный психологический склад личности, 
предпочтение мировоззренческому знанию точных наук и технологий 
(техногенная цивилизация); преобладание универсального над локальным. 
[12: 10] 

Как видим, современные (modern) общества по существу 
противоположны традиционным. Поэтому переход к ним — модернизация 
— это драматический процесс.  

                                                 
*Одесский Национальный Университет, Институт Социальных Наук, Кафедра 
Международных Отношений. 
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К проблеме развития модернизирующегося общества, в том числе и 
турецкого, выбран культурологически-цивилизационный подход. Это 
значит, что социальные сдвиги мы рассматриваются как следствие 
культурных и цивилизационных обстоятельств и считаем главными в них 
невидимое — духовные процессы.  

 Как правило, термин “модернизация” расшифровывается как 
движение, переход от традиционного, аграрного общества к 
современному, индустриальному. В этом случае рассматриваются 
развивающиеся страны, входящее в соприкосновение с западной 
индустриальной моделью общества.  

В данном исследовании мы попробуем рассмотреть различные аспекты 
модернизации Турецкой Республики в рамках развития теории 
модернизации. Несомненно, сложно переоценить роль Турции в процессе 
теоретического осмысления модернизационной парадигмы. Опыт 
реформирования турецкого общества, начавшегося еще в 20-е годы XX 
столетия, являтся неоценимым для формирования для формирования 
концепций трансформации отдельно взятого государства.  

Остановимся подробней на развитии и создании теорий модернизации. 
Модернизационная парадигма была сформирована в середине ХХ века в 
процессе распада деколонизации и появления большого количества новых 
наций в Азии, Африке и Латинской Америке. Теории модернизации были 
созданы как альтернатива коммунистической ориентации (С. Хантингтон, 
Д. Эптер, др.), чем и объясняется их возникновение в университетах США.  

Термин «модернизация” в переводе с английского означает 
«осовременивание» и обозначается наличием ряда характеристик, 
свойственных современному обществу.  

Ермахановa С. А так раскрывает суть теорий модернизации. С момента 
появления по настоящее время теория модернизации эволюционировала и 
прошла ряд этапов. Период апогея этой теории в ее классическом, 
первоначальном виде приходится на 50-е и середину 60-х гг. прошлого 
столетия в связи с работами М. Леви, Э. Хагена, Т. Парсонса, Ш. 
Эйзенштадта, Д. Эптера, М. Леви и др. Главными категориями в теориях 
модернизации стали понятия «традиция” («традиционное общество») и 
«современность» («современное общество»). На первых этапах данные 
категории трактовались как противоположные. Модернизацию 
представляли как процесс восхождения от традиционного общества к 
современному. В первоначальных теориях модернизации этот переход 
характеризовался как революционный, требующий радикальных 
изменений в моделях социальной жизни и во всех ее сферах.  

В конце 50-х, а особенно начиная с середины 60-х гг. стала нарастать 
критика ранних теорий модернизации, которая постепенно подорвала 
большинство положений, выдвигавшихся в них. Главным фокусом этой 
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критики стала неспособность объяснить разнообразие переходных 
обществ, присущей им внутренней динамики, а также возможности 
самостоятельного развития современных дифференцированных 
политических и экономических комплексов.  

Особое внимание и ранее всего привлек к себе вопрос о путях 
модернизации Японии, где модернизация была осуществлена в рамках 
национальной традиции, поставив тем самым под сомнение основные 
положения начальных теорий модернизации. Это обстоятельство 
позволяло говорить о том, что модернизация традиционного общества 
может протекать в рамках национальной традиции и не должна с 
неизбежностью и во всех случаях сопровождаться ее радикальной ломкой, 
как это ранее утверждалось. Подтверждению этой мысли послужили 
работы Ф. Риггса, М. Зингера, Д. Левина, К. Гирца, показавших каким 
образом традиционные институты и социальные группы, реорганизуясь, 
эффективно приспосабливаются к изменяющимся условиям. (Ермаханов). 
Не только современные общества включают в себя многие традиционные 
элементы, но и традиционные общества, в свою очередь, нередко 
обладают такими чертами, которые обычно считаются современными. 
Кроме того, модернизация способна усиливать традицию (С. Хантингтон).  

Таким образом, во второй половине 80-х гг. окончательно складывается 
концепция «модернизации в обход модернити”-модернизации, при 
сохранении национальной культуры без жесткого навязывания обществу 
западных ценностей (А. Абдель-Малек, А. Турен, Ш. Эйзенштадт). 
Поиски такого синтеза становятся главной проблемой стратегии развития 
многих стран, поскольку нарушение равновесия между современностью и 
традиционностью ведет к неудаче преобразований и острым социальным 
конфликтам.  

После некоторой паузы, теория модернизации с 80-х гг. возрождается 
вновь. Интерес к ней усиливается с распадом коммунистического блока и 
переходом их на капиталистический путь развития. В ответ на призыв 
возродить исследования модернизации (Ш. Эйзенштадт, М. Леви) были 
выдвинуты «теории неомодернизации” (Э. Тирикьян), «теории 
постмодернизации» (Дж. Александер), теории экологической 
модернизации (Э. Гидденс, У. Бек). Реанимированная и пересмотренная 
теория модернизации учла опыт посткоммунистического мира и 
действительно видоизменила, смягчила свои ключевые понятия. (П. 
Штомпка). [5] 

С точки зрения неомодернизации, модернизация рассматривается как 
исторически ограниченный процесс, узаконивающий институты и 
ценности современности: демократию, рынок, образование, разумное 
администрирование, самодисциплину, трудовую этику и т. д. [3:105].  

Что касается политической модернизации, то она проходит в условиях 
конфликта между национальными политическими культурами и 



 

 

876 

 

общецивилизационными ценностями. Неизбежно в каждой стране 
возникает проблема:  

– идти ли путем копирования каких-либо моделей развития и акцент 
делать на перенесение в данную социально-политическую ситуацию уже 
имеющихся образцов,  

– создавать оптимальный вариант политической системы, адекватный 
всему комплексу конкретных условий данного общества? 

И теория политической модернизации, и практика дают на этот вопрос 
неоднозначные ответы.  

Итак, политическая модернизация-это сложный, длительный процесс 
демократизации общества, формирования нового типа взаимодействия 
общества и власти. В ходе его проявляются кризисы, порожденные 
динамизмом общественной жизни, противоречиями модернизации 
политической системы, всем комплексом социально-экономических 
факторов. [12: 13] 

Опыт модернизирующихся стран показал, что институты и практики 
могут как соответствовать современным западным моделям, так и 
отличаться от них. Таким образом, под современными политическими 
институтами следует понимать не слепок с политических институтов 
стран развитой демократии, а те политические институты и практики, 
которые в наибольшей степени способны обеспечивать адекватное 
реагирование и приспособление политической системы к изменяющимся 
условиям и вызовам современности.  

В духовной области происходит изменения в ценностных ориентациях 
социальных групп, возникает необходимость освоения новых ценностей, 
соответствующих современным реалиям, секуляризация образования и 
распространение грамотности, многообразие течений в философии и 
науке, религиозный плюрализм, развитие средств распространения 
информации, приобщение крупных групп населения к достижениям 
культуры.  

Культура – один из важных моментов в изучении процессов 
модернизации. Она пронизывает любой аспект общественной жизни. В 
процессе модернизации не менее важным является замена устарелых 
культурных привычек и обычаев новыми и продуктивными системами 
культурных ценностей. А. П. Манченко предлагает понятие 
«культурошок», которого определяет как стремительный и глубокий 
процесс изменений экономических, социальных, политических и 
мировоззренческих структур и отношений, в ходе которого большинство 
утвердившихся ранее ценностей, концепций, норм поведения и 
направлений мысли неожиданно становятся устаревшими и ненужными. 
[6:268] Одним из широко исследуемых проблем модернизации является 
проблема конфликта ценностей. Признается, что многие ценности 
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западной культуры не подходят и потому не уживаются в некоторых 
культурных средах. Индивидуализм в некоторых случаях признается как 
чисто западный продукт. В связи с этим представляет интерес изучения 
западными учеными проблемы «современной личности».  

Существует несколько вариантов типологии модернизации. Как 
правило, ученые различают два основных вида модернизации: 
органическая и неорганическая. Органическая модернизация относится к 
тем странам, где модернизация происходила эндогенным путем. Такой вид 
модернизации присущ, например, Великобритании. В отличие от этого, 
вторичная, неорганичная модернизация являет собой ответ на внешний 
вызов со стороны более развитых стран и совершается путем 
заимствования чужой технологии, приглашения специалистов, обучения 
за рубежом, инвестиций. Изменения происходят в сфере политики и 
жизни общества: изменяется государственная система, меняется система 
ценностей. Неорганическая модернизация начинается не с культуры, а с 
экономики и политики. Неорганическая модернизация так же 
определяется как «догоняющая” модернизация.  

Существуют две основные модели модернизации: вестернизация и 
модель догоняющего развития.  

Вестернизация — это процесс перехода от традиционных обществ к 
современным путем прямого переноса структур, технологий и образа 
жизни западных обществ. [13:80] Отличительной чертой вестернизации от 
модернизации вообще является то, что инициатива исходит от Запада и 
западные ценности навязываются часто силой, примером является факт 
колонизации.  

Наиболее распространенной реакцией на вестернизацию, было 
сопротивление, а в дальнейшем, в процессе осознания западного как 
лучшего, реакцией становилась попытка идти по западному пути без 
западного влияния сверху, своими темпами, иногда в условиях изоляции, 
или авторитарной власти. Наиболее яркими примерами сопротивления 
вестернизации были Россия, Оттоманская империя, Япония, Мексика, 
Китай.  

Оттоманская и Российская империи в большей степени следовали по 
западному пути. Одновременно сопротивляясь вестернизации. Сейчас этот 
путь часто именуют евразийским, но не столько из-за популярных нынче 
концепций евразийства, сколько из-за геополитического расположения 
этих стран. Действительно, только Россия и Турция являются 
евразийскими странами в полным смысле этого определения-они 
расположены как в Европе, так и в Азии. Более того, обе державы 
поставили западное проникновение под свой собственный контроль, 
пытаясь путем медленной эволюции выйти на один уровень с западными 
обществами. .  
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Модернизация Турции отличается еще на первых этапах, так как 
осуществлялась при внутренней закрытости, под контролем Османского 
государства, где первый парламент появляется в 1876-1888 гг., где 
существовали законы, устанавливаемые султаном и неотрывные от 
ислама, но позже ставшие основой секуляризации. [13:102] 

Как мы уже упоминали, географически и по составу население Турция 
– евразийская страны. Объяснить, почему она избрала именно 
“догоняющую модель” можно отдельном, серьезном исследовании. 
Обобщая можно сказать, что она была достаточно велика, развита, и на 
данном этапе имеет опыт независимости и наряду с тем-контакты с 
Западом.  

В период Оттоманской империи отсутствовали черты гражданского 
общества, существовали имущественные правила, существовало 
этническое разделение труда, на вершины религиозной и политической 
иерархии находились турки, в то время как в международной торговле, 
хозяйстве, могли принимать участие евреи, греки, армяне и др.  

В 1889 г. была основана буржуазно-националистическая партия 
“Единение и прогресс”, названная как партия младотурков и начавшая 
борьбу абсолютизмом, и зависимостью Турции от Запада. Младотурки 
свергли режим султана Абдул-Хамида, установив конституционную 
монархию. Таким образом, к власти пришли младотурки, однако страна 
сохраняла феодальные отношения и сильно зависела от Германии.  

После революции младотурков в 1908 г. процессы модернизации были 
усилены. [4:55] 1908-1918 гг. обозначаются в истории Турции как второй 
конституционный период, в который начали формироваться политические 
партии и особую роль стал играть Кемаль Ататюрк. Выросло движение 
кемализма, имеющее цель построить иную, новую Турцию, по 
возможности сохраняя традиции страны. В результате поражения Турции 
в первой мировой войне Оттоманская империя распалась, и была поделена 
между державами Антанты. Под иностранным протекторатом оказалась и 
Турция. В 1923 г. в результате Кемалистской революции совершилось 
национально-освободительное движение и была провозглашена Турецкая 
республика. Эти события принесли Ататюрку славу национального героя, 
который понимал, что новый статус Турции требует радикальных 
изменений огромных усилий нации. Идеология модернизации Ататюрка 
включала в себя республиканизм, национализм, секуляризм, этатизм, и 
революционаризм. [13: 160] Огромную роль в процессе осуществления его 
программы сыграли национализм и популизм. То есть сам факт 
восстановления национального государства после поражений и 
возрождение его почти с нуля, давало Ататюрку мощную поддержку его 
деятельности. Власть осуществлялась созданной Ататюрком Народно-
освободительной партией.  
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Необходимо отметить, что секуляризация оставалась наиболее 
драматической частью модернизации. С одной стороны, предстояло 
отделить ислам от государства, взять под государственный (и очистить от 
религиозного) контроль политику, образование, судопроизводство. С 
другой стороны, для осуществления всех нововведений требовалось 
подчинение населения, а традиция была выработана именно исламом. 
Особенно она была очевидной, суннитском направлении ислама.  

Модернизация развернулась по всем направлениям. Она началась с 
подготовки специалистов для администрации, экономики, военных, 
судебной системы, студентов, формирования турецкой элиты, 
урбанизации, обучения турецких граждан в Европе, избирательного права, 
развития образования, искусства и литературы, экономических 
преобразований, введения местного самоуправления и пр. И это еще одна 
отличительная черта турецкой трансформации – внутренне глобальное 
переустройство страны на всех уровнях. Часто реформы происходят 
поэтапно, сначала в экономической сфере, потом политической (как в 
постсоветской Росси) или наоборот, что может создать некоторый 
дисбаланс и кризис трансформации. При этом сам Ататюрк постоянно 
апеллировал к требованиям цивилизации, цивилизованной жизни в стране, 
подчеркивая тем самым отсталость от современного мира прежней 
Турции. [13: 165] 

Это была грандиозная и возможно единственная в своем роде 
революция в стране с ценностью социального статуса. Одновременно с 
этим, традиция и религия здесь не были полностью отброшены и, хотя 
модернизация носила догоняющий характер, в определенной мере они 
использовались как факторы модернизации. Ислам играл роль в 
законодательстве и образовании, при этом сам ислам подвергался 
модернизации. Базисом кемалистской революции было использование тех 
сторон ислама, которые не препятствовали формированию свободного 
индивида. Например, в университетах вводились формы нового, научно 
обоснованного исламского видения, которые могли бы помочь в 
секуляризации. Религиозный порядок оказался под государственным 
контролем.  

После смерти Ататюрка модернизационные процессы в Турции не 
были прекращены. Турция продолжала развиваться как нация-государство 
с авторитарным режимом, допускающим многопартийность. Турецкая 
модернизация в определенной мере добилась секуляризации исламского 
сообщества. Однако процесс демократизации был очень нелегким.  

После Второй мировой войны доктрина Трумэна и план Маршала 
способствовали демократизации страны и отходу от политики этатизма. 
Однако это тут же привело к росту оппозиции, ослаблению позиций НРП 
и дестабилизации политической системы. С 1960 по 1980 гг. в Турции 
трижды приходили к власти военные для стабилизации обстановки, но в 
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конечном итоге ради последующего продолжения реформ. Здесь 
существует традиция уважения к армии как силе, модернизирующей 
страну. И хотя приход военных к власти не был символом демократии, 
авторитарная поддержка модернизации в определенной мере состоялась. 
Запад помогал Турции после ее вступления в 50-ые годы в НАТО как 
форпосту против СССР в дальнейшем продвижении по пути реформ.  

Суть послеататюркской революции в Турции состоит в переходе к 
местному самоуправлению и разделению ответственности между властями 
разного уровня. Последняя турецкая Конституция 1982 г., как указывает 
российский политолог Б. М. Ягудин роль исполнительной власти в лице 
надпартийного президента и кабинета министров. Кроме того, были 
приняты законы о политических партиях и о парламентских выборах, 
приведшие к воссозданию многопартийности к 1987г. С тех пор на 
выборах в парламент соперничают такие основные силы как: правые 
либералы (Партия отечества и партия верного пути), левоцентристы 
(Демократическая левая партия (ДЛП) и НРП), исламисты (Партия 
добродетели, позже Партия Благополучия (Рефах). Фазилет, Партия 
справедливости иразвития) и ультранационалтсты. [4: 69] 

Неолиберальная модернизация, начатая в 80-е годы в следствие ее 
развития и в академических кругах, поставила перед собой цель 
превращение экономики в открытую конкурентную систему и привела к 
свертыванию предпринимательской деятельности государства и 
государственного патернализма (в 1985г. Вложение инвестиций 
распределялось между госсектором и частным сектором в соотношении 56 
и 44%, а в 1999г. 28. 2 и 71. 8%). Из-за необходимости постоянного 
создания новых рабочих мест, в стране активно развивались трудоемкие 
отрасли, а хроническая безработица на уровне 12-20% позволяла 
поддерживать только низкий уровень зарплат. Ситуацию осложняли 
высокий уровень военных расходов как члена НАТО и огромный внешний 
долг. Широкие масштабы приняла миграция в зарубежные страны, 
особенно ФРГ. Экономические реформы в Турции проходили очень 
тяжело. До тех пор, пока турецкий либерализм не был поставлен под 
защиту государства, законодательно и политически начавшего 
обеспечивать развитие рыночного хозяйства, он носил архаический 
непродуктивный характер. В течение 90-х годов правительства не раз 
менялись, происходило постоянное перетягивание власти в связи с 
кризисными тенденциями в стране.  

В 2002 г. yхудшение экономической ситуации, коррупция властных 
структур, проблемы с лидерством в ДЛП, а в международных связях – 
осложнение отношений с Европейским Союзом и кризис вокруг Ирака 
привели к распаду правящей коалиции во главе c Р. Эрдоганом (34. 25 %). 
Впервые в истории Турции исламисты смогли создать однопартийное 
правительство, исламистская элита закрепилась на национальном уровне.  
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На данном этапе о радикальных изменениях в турецкой политике 
говорить не приходится. Демократические тенденции, позволившие ПСР 
прийти к власти достаточно укрепились. Одновременно с этим, 
сдерживающая функция армии, позволяют достичь определенного 
равновесия. Тем не менее, как считает В. И. Кудряшова, перекос в сторону 
исламизации все-таки возможен, так как процесс секуляризации не был 
завершен до конца. [7: 110] Усилить его может внешний фактор – 
ситуация вокруг Ирана, Ирака, ЕС, а также то, что исламские принципы 
совместимы с экономическим ростом. Напомним, что данный фактор 
оказался одним из движущей силы модернизации в первой половине XX 
столетия.  

Тем не менее, для национального развития Турции очень важно, чтобы 
демократический процесс не оказался прерванным. В глобальном смысле 
Турции еще предстоит довести свою модернизации до конца, но на 
данном этапе она будет определятся как поступательное развитие страны в 
рамках заложенных основ политической власти, экономической системы и 
идеологии. Наибольшие проблемы возможны в процессе формирования 
идейной составляющей турецкого общества. Причиной тому является не 
только дискуссии между традиционалистами и исламистами, но и общая 
култорологически-цивилизационная составляющая Турции. Как мы уже 
упоминали ранее, евразийский путь развития обусловил выбор 
определенной модели модернизации – догоняющего развития. Именно на 
ярком примере турецкой трансформации можно проследить сочетание 
традиции и вестернизации.  

С точки зрения теории, независимая Турция реформировалась в рамках 
консервативной теории модернизации, требующей централизации власти в 
стране и жесткого режима, способного обеспечить порядок и интеграцию 
в обществе. Именно этого активно и успешно добивался Кемаль Ататтюрк 
на первых этапах радикального реформирования Турецкой Республики. В 
последующих этапах Турция не раз прибегала и к другим концепциям 
развития, например, либеральным, в 80-х годах 20 ст., когда произошла 
попытка построения полностью свободной экономики.  

В целом, можно считать, что модернизация Турции – переход к 
современному обществу, в большей степени удалась, особенно если 
вспомнить от чего она отталкивалась. Тем не менее человечество 
движется вперед, а набирающая темпы глобализация требует неуклонного 
развития политических и экономических систем от каждого общества. Так 
что Турции несомненно требуется продолжить процесс модернизации, что 
для страны с таким богатым опытом вполне осуществимо.  
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DEVRİM TEORİLERİ VE “RENKLİ DEVRİMLER” 

KAFKASYALI, Muhammet Savaş∗ 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET 

Gürcistan, Ukrayna ve Kırgızistan’da (Gül Devrimi, Turuncu Devrim ve 
Lale Devrimi) gerçekleşen olaylar, eylemler sırasında kullanılan sembollerden 
hareketle “Renkli Devrimler” diye adlandırılmıştır. Bu olaylar her ne kadar 
devrim olarak tanımlansa da, devrim olgusu çerçevesinde incelendiğinde 
görülmektedir ki, en temel devrim özelliklerini bile taşımıyorlar. Bu çalışmada, 
devrimler hakkında ileri sürülen, Doğal Tarih, Marksist, Modernleşme, Sistem, 
Yapısal ve Oyuncu Merkezli teoriler gibi temel teorilerin devrim 
anlayışlarından hareketle bu ülkelerde yaşananların teorik tartışması 
yapılmakta; yaşanan süreçteki aktörler, eylemler ve hepsinden önemlisi 
neticeler değerlendirilerek, “Renkli Devrimlerin” devrim olmadığı ortaya 
koyulmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Devrim, Gül Devrimi, Turuncu Devrim, Lale Devrimi, 
Devrim Teorileri.  

ABSTRACT 

Demonstrations in Georgia, Ukraine and Kyrgyzstan (Rose Revolution, 
Orange Revolution and Tulip Revolution) have been called as “Colored 
Revolutions” inspired by the symbols which had been used during these events. 
Even though these events have been defined as a revolution in literature, it can 
be seen by searching under the concept of revolution that, they don’t indicate 
the basic components of revolution which is focused in this study. In this study, 
“Colored Revolutions” are discussed according to the theories of revolutions- 
Natural History, Marxist, Modernisation, Social Systems, Structural, Player 
Centralist Theories- and it reveals that “Colored Revolutions” are not 
revolutions by evaluating the actors, events of this process and the results.  

Key Words: Revolution, Rose Revolution, Orange Revolution, Tulip 
Revolution, Revolution Theories.  

GİRİŞ 

Uzun zaman astronomi alanında kullanılan1 ve modern anlamına ilişkin 
hemen hiçbir çağrışım yapmayan “revolution”2 kelimesi, Latince kökenli bir 

                                                 
∗∗∗∗ Araştırma Görevlisi, Kırıkkale Üniversitesi, İ.İ.B.F., Uluslararası İlişkiler Bölümü. e-posta: 

mstufan@yahoo.com 
1 Gezegenlerin uzayda düzenli dönüşünü anlatan “devrim” kelimesi, Polybius’un (MÖ 202-102) 

“anayasal devrimler” hakkındaki teorisinde bu anlamda kullanıldığı gibi, Copernicus’un “De 
Revolutionibus Orbium Coelestium” adlı eserinde de yine aynı anlamda kullanılmıştı.  
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kelimedir3. 17. yüzyıldan itibaren4 siyasi ve sosyal altüst oluşları anlatmak için 
kullanılmaya başlanmıştır. Gürcistan, Ukrayna ve Kırgızistan’daki yaşananlara 
da buradan hareketle “Colored Revolutions/Renkli Devrimler” adı verilmiştir. 
Devrim adını vermek, kavramının beraberinde getirdiği sosyolojik ve siyasi 
devrim olgusunu da incelemek ihtiyacını doğurmaktadır.  

Son üç yüz elli yılda meydana gelen devrimleri anlayabilmek ve 
anlatabilmek maksadıyla yapılan çalışmalar, farklı teorik yaklaşımları ortaya 
çıkarmıştır. Devrimlerin sebepleri, nasıl oluştukları ve sonuçları üzerine farklı 
yorumlar getiren bu teorileri5; Doğal Tarih, Sosyal Sistem, Modernleşme, 
Oyuncu Merkezli, Yapısal ve Marksist teoriler olarak, altı ana başlık altında 
toplamak mümkündür. Bu teorilerin her biri farklı bakış açılarıyla devrim 
olgusunu değerlendirmekte ve bu değerlendirmeleri doğrultusunda farklı 
eleştirilere muhatap olmaktadırlar.  

Devrimleri anlayabilmenin, sebepleri ve süreci hakkında analizler yapmanın 
ötesinde, bugün, literatürde çoğunlukla “Renkli Devrimler/Kadife Devrimler”6 
(Fehér ve Heller, 1995: Tilly, 1995: 308-323) olarak adlandırılan Gürcistan (Gül 
Devrimi, 2003), Ukrayna (Turuncu Devrim, 2004) ve Kırgızistan’da (Lale 
Devrimi, 2005) yaşanan ve yönetimin el değiştirmesi ile sonuçlanan olayların 
devrim olup olmadığı, tartışma konusu olmuştur. Biz de bu çalışmada, altı 
başlığa ayrılan devrim teorileri çerçevesinde Gürcistan, Ukrayna ve 
Kırgızistan’da meydana gelenlerin devrim olarak nitelendirilebilip 
nitelendirilemeyeceğini inceleyeceğiz. Her bir teorinin devrim anlayışını ve 
analizini ayrı ayrı ele alıp, “Renkli Devrimler” ile karşılaştırma yaparak bir 
sonuca ulaşmaya çalışacağız.  

                                                                                                                        
2 “Revolution” kelimesinin Türkçe karşılığı olarak “devrim” kelimesi kullanılmıştır. Ancak 

literatürdeki adlandırma üzerine yapılan bu çalışmada “revolution” kelimesi esas alınmıştır.  
3 Kelimenin Latincedeki tam karşılığı “dolaşım”dır.  
4 1640 İngiliz Devrimi modern devrimlerin ilki olarak kabul edilir.  
5 Devrim hakkındaki teoriler ve bu teorilerin yetersizliğini savunan görüşler hakkında Bkz.: A. S. 

Cohan, Theories of Revolution: An Introduction, Halsted Press, New York, 1975: Mark N. 
Hagopian: The Phenomenon of Revolution, Dodd, Mead, New York, 1974: Isaac Kramnick: 
“Reflections on Revolution: Definition and Explenation in Recent Scholarship”, History and 
Theory, 11 (1), 1972, 26-63: Michael Freeman: “Review Article: Theories of Revolution”, 
British Journal of Political Science, 2(3), 1972, 339-359: Barbara Salen: Revolutions and 
Revolutionaries: For Theories, Elsevier, New York, 1976: Lawrence Stone, “Theories of 
Revolution”, Wold Politics, 18(2), 1966, 159-176: Perez Zagorin: “Theories of Revolution in 
Contemporary Historiography”, Political Science Quarterly, 88(1), 1973, 23-52: Theda 
Skocpol: “Explaning Revolutions: In Quest of a Social-Structural Approach”, Levis A. Coser 
and Otto N. Larsen (Ed.): The Uses of Controversy in Sociology, Free Press, New York, 
1976, 155-175.  

6 “Kadife Devrim” tabiri ilk olarak 1989 yılında Çekoslovakya’nın parçalanması ile neticelenen 
hareket için kullanılmıştı.  
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1. Doğal Tarih Teorisi 

Doğal tarih teorisyenleri (Edwards, 1927: Pette, 1938: Brinton, 1965), 
devrimlerin devamlı olduğunu ve çok çeşitli/sonsuz devrim olduğunu (Brinton, 
1965: 3) düşünmelerine rağmen, bütün devrimlerin geçmek zorunda olduğu 
ortak bir sürecin varlığı ihtimalinden hareketle7 1640 İngiliz8, 1776 Amerikan9, 
1789 Fransız10 ve 1917 Rus11 devrimlerini incelemiş, sonucunda da bazı 
ortaklıklar tespit etmişlerdir. Bir devrimin meydana gelmesi için uygun ortamın 
oluşmasından, devrimin gerçekleşmesine ve devrimin ardından doğacak yeni 
sisteme kadar devam eden gelişmelerin temel özelliklerinin aynı olduğunu ileri 

                                                 
7 Doğal tarih teorisyenlerini devrimlerin hepsinde ortak bir sürecin varlığı ihtimaline yönelten en 

önemli etkenin, onların “devrimi olağan işleyişin/normalliğin bozulması veya sağlıklı bir 
düzenin hastalanması” [Lyford P. Edwards, The Natural History of Revolution, University of 
Chicago Press, 1972, 149: Crane Brinton, The Anatomy of Revolution, 17: Michael S. 
Kimmel, Revolution, A Sociological Interpretation, Polity Press, Cambridge, 1990, 48] 
şeklinde algılamaları olduğunu düşünüyoruz. Bu teorisyenlere göre, devrim ölümcül bir 
hastalık ve devrim geçiren bir toplum veya devlet de bu hastalığı geçirmiş bünye gibidir.  

8 Christopher Hill, 1640 İngiliz Devrimi, (Çev.: Neyyir Kalaycıoğlu), Kaynak Yay., Üçüncü 
Baskı, İstanbul, 2005: M. P. Ashley, England in the Seventeenth Century, Harmondsworth, 
London, 1952: Leopold von Ranke, A History of England Principally in the Seventeenth 
Century, 6 vols., Oxford, 1875: Basil Willey, The Seventeenth Century Background, 
London, 1934: Carl Becker: The Eve of the Revolution, Yale University Press, New Haven, 
1919: Charles Tilly: Avrupa’da Devrimler 1492-1992.  

9 George Otto Trevelyan, The American Revolution, David McKay Company, Inc., New York, 
1964: R. G. Adams, Political Ideas of the American Revolution, Durham, 1922: J. F. 
Jameson, The American Revolution Considered as a Social Movement, Princeton, 1926: M. 
C. Tyler: The Literary History of the American Revolution, 2 vols., New York, 1897: James 
Breck Perkins, France in the American Revolution, Houghton Mifflin Company, Boston and 
New York, 1911: Josiah Collins Pumpelly, Our French Allies in the Revolution, Morristown, 
New Jersey, 1889: W. E. Hardpole Lecky, The American Revolution 1763-1783, d. Appleton 
and Company, New York, 1906: John Fiske, The American Revolution, Houghton Mifflin 
Company, Boston, 1896: The Abbé Raynal [Abbe de Guillaume Thomas Raynal]: The 
Revolution of America, C. Talbot, Dublin, 1781: Henry Cabot Lodge, The Story of the 
Revolution, Charles Scribner’s Sons, New York, 1903.  

10 R. M. Johnston, The French Revolution, Henry Holt and Company, New York, 1909: A. 
Aulard, The French Revolution: A Political History, 4 Vols., New York, 1910: Crane 
Brinton, The Jacobins, New York, 1930: Pierre Gaxotte, The French Revolution, New York, 
1932: Leo Gershoy, The French Revolution and Napoleon, New York, 1964: N. Hampson, A 
Social History of the French Revolution, Toronto, 1963: Albert Mathiez, The French 
Revolution, New York, 1928: G. Rudé, The Crowd in the French Revolution, Oxford, 1959: 
Alexis de Tocquevılle, Eski Rejim ve Devrim, (Çev.: Turhan Ilgaz), İmge Yay., 2. Baskı, 
Ankara, 2004: Thomas Carlyle, The French Revolution, The Modern Library, New York.  

11 Leon Trotsky, The History of the Russian Revolution, (Translated by Max Eastman), 
University of Michigan Press, 1957: W. H. Chamberlin, The Russian Revolution, New York, 
1935: N. N. Sukhanov, The Russian Revolution, 1917, New York, 1955: N. S. Timasheff, 
“The Russian Revolution: Twenty-Five Years After”, Review of Politics, No. 5, 1943, 415-
440: B. D. Wolfe, Three Who Made a Revolution: A Biographical History, New York, 
1948: M. Gorkiy, V. Molotov ve diğerleri: 1917 Sovyet Devrimi, 2 cilt, (Çev.: Alaattin Bilgi), 
Evrensel Yay., İstanbul, 2004: Edward Hallet Carr, The Bolshevik Revolution 1917-1923, 3 
vols, Macmillan, New York, 1951-1968: Levine, Isaac Von, The Russian Revolution, Harper 
& Brothers Publishers, New York and London, 1917.  
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süren doğal tarihçiler, devrimin temel dönüm noktalarını şu şekilde 
sıralamışlardır: (Goldstone, 1994: 2-4) 

a. Evvelâ, devrim öncesinde aydınlar (Madelin, 1929) –gazeteciler, şairler, 
yazarlar, öğretmenler, hukukçular, bürokrasinin eğitimli elemanları, din 
adamları– rejime verdikleri desteği kaldırırlar ve rejimin karşısında yer almaya 
başlarlar.12  

b. Devlet, devrim öncesinde durumu kurtarabilmek amacıyla reformlar 
yapmaya çalışır.13 

c. Eski rejimin fiilî çöküşünü başlatan ağır bir kriz ortaya çıkar.14 
d. Devrim öncesindeki rejim muhaliflerinin yekvücut yapısı bozulur ve eski 

rejimin çökmesinin ardından devrimciler arasında ayrılıklar çıkmaya başlar.15 
e. Devlet yönetimini ilk olarak ılımlı reformcular ele geçirir.  
f. Ilımlılar daha sonra yönetimi radikallere kaptırırlar.16 
g. İdeolojik değişim17 başlar.18 
h. Devrimin getirdiği düzensizlik ve radikallerin baskıcı yönetimi ile terör 

uygulamaları başlar.19 

                                                 
12 Fransız Devrimi’nde, Montesquieu, Voltaire [Voltaire daha 1764’te: “Gördüğüm şeylerin hepsi 

büyük bir inkılâb ve ihtilâlin ortaya çıkabilmesine delalet ediyor. Maalesef ben bu inkılâbı 
görmek saadetine nail olamayacağım. !” demekteydi. Ali Reşad: Fransız İhtilâli, Sebil Yay., 
İstanbul, 2006, 33], Diderot, Jean Jacques Rousseau gibi aydınların devrim öncesinde, mevcut 
rejimin aleyhinde yer almış ve böylece devrimin fikrî mimarlarından olmuşlardır. İngiliz lordlar 
Püriten vaizleri desteklerken, Rus soylular da demokratik reformlar talep etmişlerdir. [Jack A. 
Goldstone (Ed.), Revolutions: Theoretical, Comparative and Historical Studies, 2].  

13 Fransa’da XVI. Louis’nin reformları, Rusya’da Stolypin’in tarım reformları ve Çin’deki Boxer 
reformları örnek olarak verilebilir. Bu reformlar beklenen neticeleri vermediği gibi devrimlerin 
gerçekleşmesine ivme kazandırmıştır.  

14 Krizin çıkışında devrimcilerin gayretinden ziyade yönetimin başarısızlığı ve ekonomik, siyasi, 
askerî problemler etkili olmaktadır. Devrimcilere bu kriz önemli miktarda güç 
kazandırmaktadır.  

15 Eski rejim yıkıldıktan sonra muhalif kitle genellikle üç gruba ayrılır: Birincisi, en az değişim 
isteyen ve zamanla eski rejimi desteklemeye başlayacak olan muhafazakârlar; ikincisi, tam bir 
değişim arzulayan radikaller; üçüncüsü ise ilk iki tarafın arasında yer alan ılımlılar.  

16 Fransız Devrimi’nden sonra Jirondenler hâkimiyeti kaybetmiş ve Jakobenler 1793’te başa 
geçmiştir. Amerika’da da 1781’de radikal Patriot Societies (Vatansever Topluluklar) hâkimiyeti 
ılımlı Continental Congress (Kıtasal Meclis)’in elinden almıştır.  

17 Rus Devrimi’nin tarihsel tahlillerinin sayısız örneği Bolşevik partisinin ideolojisi ve 
örgütlenmesi üzerine odaklanmaktadır. Fransız Schurmann’ın “Ideology and Organization in 
Communist China, 2. Baskı, Berkeley: University of California Press, 1968” adlı eseri, Çin 
devriminin sonuçlarını, Çin komünist ideolojisi açısından ayrıntılı bir şekilde tahlil etmiştir. 
Fransız Devrimi’nin tahlilini yapan yazarlardan bazıları ise, bir sınıf olarak burjuvazinin 
çıkarları yerine, radikal siyasal seçkinlerin Aydınlanmacı düşüncelerini vurgulamıştır. Theda 
Skocpol, Devletler ve Toplumsal Devrimler, (Çev.: S. Erdem Türközü), İmge Yay., Ankara, 
2004, 319.  

18 İdeolojik değişimin sebebi devrimin kendisinden ziyade, radikallerin ılımlıların yerini 
almasıdır.  

19 Baskıcı yönetimlere ve böyle terör ortamlarına, Fransa’daki giyotinle yapılan katliamlar, Stalin 
yönetimi ve uyguladıkları, Mao’nun “Kültür devrimi” hareketi örnek verilebilir.  
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i. Devrim sonrasında bir lider ortaya çıkar.20 
j. Devrimin radikal aşaması sona erer ve ılımlı yönetim tekrar hâkim olur.21 

“Renkli Devrimler”i bu on ortak aşama çerçevesinde değerlendirdiğimizde, 
klasik devrimler ile aynı süreçten geçmiş olarak kabul etmek zordur. Öncelikle, 
Gürcistan, Ukrayna ve Kırgızistan’da gerçekleşen olayların başlangıcında bir 
aydın desteği veya eski rejime yönelik bir aydın muhalefeti yoktur. “Renkli 
Devrimler” ile yönetimlerin değişmesini bir rejim değişikliği olarak görmek de 
pek mümkün değildir. Bu nedenle eski ve yeni rejimlerden bahsetmek ve 
böylece birisine verilen destek ile diğerinden çekilen destek yaklaşımları yanlış 
olacaktır. Gürcistan’da Şevardnadze22 yönetimi, Ukrayna’da Kuçma23 yönetimi 

                                                 
20 Cromwell, Washington, Napolyon, Lenin gibi.  
21 Fransa’da Robespierre’in düşüşü, Rusya’da Kruşçev’in Stalin’i reddi bu değişime örnektir.  
22 Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra, Gürcistan’da yapılan Başkanlık seçimleri sonucunda 

bir yazar ve aynı zamanda da ateşli bir komünizm düşmanı olan Zviad Gamsakurdia ilk Devlet 
Başkanı olarak seçildi. Ancak Gamsakurdia, yönetim konusunda önemli zafiyetler göstermiştir. 
Bu durum genellikle, izlediği ırkçı politikalarla ve ayrıca yeteneksizliği ile açıklanmıştır. 
Yönetimin değişik kademelerine eğitim ve tecrübe bakımından yeterli olmayan kişileri 
getirmesi de onun kötü yönetimine sebep olmuştur [Bakar Berekashvili, “Georgia's ‘Rose 
Revolution’”, 18 Aralık 2003. <http://www.marxist.com/georgia-rose-revolution-2. htm>]. 
Bu durum gittikçe kötüleşmiş ve nihayet, Gürcistan’ın özerk bölgesi olan Abhazya’da 
bağımsızlık isteyenlerle savaş patlak vermiştir. Bu savaşta can kaybı giderek artmış ve 
istikrarsızlık gittikçe yoğunlaşmıştır [Jaba Devdariani, “Shevardnadze’s Veto Shows His 
Diluted Influence In Parliament” 20 Mart 2003, http://www.eurasianet. org]. Zaman zaman 
devletin kontrolünü elinden kaybeden Gamsakurdia Hükûmeti sonunda dağılmıştır. 
Gamsakurdia’nın çekilmesinden sonra geçici olarak yönetimi Jaba Ioseliani’nin başkanlığında 
bir askerî konsey üstlenmiştir. Jaba Ioseliani ve grubu, Moskova’da bulunan Şevardnadze ile 
görüşerek Gürcistan’a gelmesini ve başa geçmesini istemişlerdir. Bu isteği olumlu karşılayarak 
Şubat 1992’de Gürcistan’a gelen Şevardnadze [Valery Asrıyan, “An Official Russian View On 
Georgia’s Political Past And Future”, 26. 11. 2003. <http://www.eurasianet. org>], 
sonbaharda Devlet Başkanı olarak göreve başlamıştır. Onun devlet başkanı olmasıyla birlikte, 
Abhazya’da savaş tekrar patlak vermiş ve çok fazla can kaybının olduğu bu savaş ile 
Gürcistan’ın toprak bütünlüğü tehlikeye girmiştir [Jaba Devdariani: “United States Drawn In 
As Russia, Georgia Debate Abkhazia”, 6 Mart 2003, <http://www.eurasianet. org>]. 
Şevardnadze istikrar sağlayabilmek için yoğun bir şekilde çalışmalar yapmıştır. 1995’te 
kendisine karşı bir suikast düzenlenmiş fakat hayatta kalmayı başarmıştır. Şevardnadze, Jaba 
Ioseliani’yi bu terörist girişimden dolayı yakalatmıştır. Igor Giorgadze’yi de yakalatmak 
istemiş fakat o kaçmayı başarmıştır. Gürcistan Parlamentosu Ağustos 1995’te, Batı tipinde 
demokrasiyi benimseyen yeni Anayasa’sını kabul etti. Aynı yıl parlamento seçimleri de yapıldı 
ve Şevardnadze’nin partisi “Gürcistan Vatandaşlar Birliği” birinci sırayı aldı. Yapılan 
Başkanlık seçimlerinde de Şevardnadze beş yıllığına Devlet Başkanı seçildi [Valery Asrıyan, 
“An Official Russian View On Georgia’s Political Past And Future”, <http://www.eurasianet. 
org>] ve Gürcistan’ın Batı yanlısı bir dış politika izleyeceğini açıkladı [Giorgi Kandelaki, 
“Questions Raised About Georgia’s Pro-Western Political Course”, 13 Ağustos 2003, 
http://www.eurasianet.org]. Bunun yanı sıra Gürcistan’ın yeni bir döneme, bir demokrasi 
dönemine, girdiğini iddia etti. 1996-1997 yıllarında özellikle ekonomik açıdan önemli 
gelişmeler sağlayan Gürcistan, bu dönemde sivil toplum kuruluşlarını da geliştirdi. Artık 
Gürcistan ABD için Kafkaslarda daha stratejik bir ülke durumuna geliyordu [Gürcistan uzun 
yıllar, Washington’dan kişi başına alınan yardım miktarına göre İsrail’den sonra ikinci en fazla 
yardım alan ülke olmuştur. 1992 ile 2000 yılları arasında ABD, Gürcistan’a 778 milyon dolar 
yardım yapmıştır. Bu miktar komşusu Azerbaycan’a yapılanın kabaca beş katından fazladır. 
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ve Kırgızistan’da Akayev24 yönetimi eski rejimler olarak kabul edilse bile bu 
ülkelerde yeni yönetimlerin yanında bir aydın desteğinden daha çok medyanın 

                                                                                                                        
Natalia Antelava, “United States Cuts Development Aid to Georgia”, 29 Eylül 2003, 
<http://www.eurasianet. org>]. 1997 yılı sonrasında ise artık pek fazla gelişme sağlanamamış, 
hızla yolsuzluklar artmıştır. Şevardnadze, güçlü bir oligarşi oluşturmuş ve kendi ailesinin de 
fevkalade zenginleşmesini temin etmiştir [Bakar Berekashvili, “Georgia's ‘Rose Revolution’", 
18 Aralık 2003. <http://www.marxist.com/georgia-rose-revolution-2.htm>]. 1999’da halk 
sefalet içinde yaşarken ve sosyal problemler derinleşirken dış politika alanında pek fazla sıkıntı 
çıkmamıştır. Nitekim Gürcistan 1999’da Avrupa Konseyi’nin üyesi olmuştur. Burada önemli 
bir husus daha sonradan sıkça dile getirilmiştir ki, Şevardnadze’nin gücüne güç katmasının, 
halkın durumunun ve sefaletin, yolsuzluğun farkında olan ABD bu duruma ilişkin hiçbir şey 
yapmamıştır. Bu yıl içerisinde parlamento seçimleri yapılmış ve “Gürcistan Vatandaşlar 
Birliği” tekrar birinci sırayı almıştır. Seçim şeffaf bir şekilde yapılmamış ancak ABD herhangi 
bir şey yine yapmamıştır. 2000 yılında Devlet Başkanlığı seçimleri yapılmış ve Şevardnadze 
ikinci kez Başkan olmuştur.  

23 Sovyetlerin dağılmasından sonra, 1991 yılında ilk yapılan seçimleri Ukrayna Komünist Partisi 
başkanı Leonid Kravçuk kazanmıştı. Ancak 1991-1994 yılları arasında, yönetimin şartları 
düzeltememesi ve özellikle ekonomi alanındaki başarısızlıklar sebebiyle 1994 yılında yapılan 
seçimleri Leonid Kuçma’nın (Kravçuk yönetiminin başbakanı olarak görev yapmıştı ve daha 
öncesinde Dnipropetrovsk’teki füze fabrikasının müdürüydü) kazanmasını sağladı. Her ne 
kadar seçim vaatlerini unuttuğu ileri sürüldüyse de ilk başarıları arasında Rusya ile sınır 
anlaşmazlıklarını çözmesi, Sivastopol’daki Rus donanmasını tasfiye etmesi ve en önemlisi 
ulusal para sistemini getirmesi sıralanabilir. Kısa zamanda baskıcı bir yönetim kuran Kuçma, 
güçlü bir oligarşik yapının da oluşmasına yol açmıştır. Tarihî olarak da ciddi ayrımların (hem 
etnik hem dinî) olduğu Ukrayna’da, doğu (Rus etnik yapının ve Ortodoksluğun hâkim olduğu 
bölge) ile batı (Ukraynalı ve Katolik çoğunluğun bulunduğu bölge) arasındaki bütünleşmeyi ve 
kaynaşmayı temin edemediği gibi onun döneminde uçurum daha da artmıştır. 2001 yılında 
başbakan Yuşçenko’nun istifa etmesi ile yoğunlaşmaya başlayan muhalefet, 2002 seçimlerinde 
Kuçma’nın tekrar devlet başkanı seçilmesine rağmen, 2004 yılına kadar güçlenerek devam 
etmiştir. Dış politika alanında da, “İkili Siyaset” olarak adlandırılan, bir taraftan Rusya ile yakın 
ilişkileri sürdürürken diğer taraftan da batı ile iyi ilişkiler kurmaya çalışan Kuçma, 2004 yılı 
sonunda yapılan başkanlık seçimlerine katılamamış, yerine Başbakanı Yanukoviç’i aday 
göstermiştir. Kuçma’nın desteklediği aday, Yanukoviç de tıpkı 1994 seçimlerinde Kuçma’nın 
vaat ettiği gibi Rusça’yı ikinci resmî dil yapacağını ve Rusya ile daha yakın ilişkiler kuracağını 
vaat etse de seçimi kazanamamıştır. Taraz Kuzio, “Regime Type and Politics in Ukraine Under 
Kuchma”, Communist and Post-Communist Studies, 38, 167-190: Taraz Kuzio, “Ukraine’s 
Orange Revolution: The Opposition’s Road To Success”, Journal of Democracy, 16 (2), 117-
130: Taraz Kuzio, “From Kuchma to Yushchenko. Ukraine’s 2004 Presidential Elections and 
the Orange Revolution, ”, Problems of Post Communism, 52 (2), 29-44. ; Marta DYCZOK, 
“Was Kuchma’s Censorship Effective? Mass Media in Ukraine Before 2004”, Europe-Asıa 
Studıes, 58 (2), 215-238: Hans van Zon, “Political Culture and Neo-Patrimonialism Under 
Leonid Kuchma”, Problems of Post-Communism, 52 (5), 12-22: Stephen SHULMAN, 
“Ukrainian Nation-Building Under Kuchma”, Problems of Post-Communism, 52(5), 32-47:, 
Robert S. KRAVCHUK, “Kuchma as Economic Reformer”, Problems of Post-Communism, 
52(5), 48-58: Paul D’ANİERİ, “The Last Hurrah: The 2004 Ukrainian Presidential Elections 
and the Limits of Machine Politics”, Communist and Post-Communist Studies, 38, 231-249.  

24 Bağımsızlığını kazanmasından sonra, diğer Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde, önceki 
dönemin komünist liderleri başa geçerken; Kırgızistan’da bir akademisyen olan Profesör Aksar 
Akayev iktidara gelmişti. Yönetime gelmesinden sonra, Kırgızistan’ı bölgenin demokrasi adası 
yapacağını ve hatta Orta Asya’nın İsviçresi yapacağını vadeden Akayev, batılı ölçülerde olmasa 
da demokrat bir liderdi; hatta belki de eski Sovyet coğrafyasındaki en liberal politikacılardan 
biriydi. Ancak zaman içinde ülkede liberal politikalardan uzaklaşan, muhalefete baskı yapan ve 
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ve sivil toplum örgütlerinin desteği görülmüştür.25 Mevcut yönetimlerin 
karşısında olan bu sivil toplum örgütleri, sistemli organizasyonlar ile gençlerden 
oluşan protestocu gruplar26 oluşturmuşlardır.27 Zaten Şevardnadze’nin, 
Kuçma’nın ve Akayev’in istifaları da bu protesto gösterileri sonunda olmuştur.  

Devrim öncesinde yönetimin, öngörülür devrimden kurtulabilmek 
maksadıyla reform gayreti olmamıştır. Yönetim için, muhalefetin isteklerini 
karşılama imkânı hem Gürcistan hem Ukrayna hem de Kırgızistan’da çok köklü 
reformlar yapmayı gerektirmeyecek ölçüdeydi. Ancak muhalefetin arzularının 
teminine yönelik ve şikâyetleri ortadan kaldıracak ciddi adımlar son ana kadar 
atılmamıştır. Bu noktada yönetime olan karşıtlığın ve mevcut yönetimlerin 
yönetimden ayrılmak zorunda kalmasının sebeplerine bakmamız gerekecektir:  

a. Baskı rejimi,  
b. Yolsuzluk ve rüşvet,  
c. Ekonomik sıkıntı,  
d. Oligarşik yapı,  

                                                                                                                        
kuzey ile güney arasındaki ekonomik uçurumu gideremeyen Akayev, Ekim ayında yapılacak 
devlet başkanlığı seçimlerine katılmayacağını açıklasa bile, kendisinin yerine kızı ya da oğlunu 
hazırladığı yönündeki söylentilerin artması nedeniyle kendi sonunu hazırlamıştır. An Interview 
With Roza Otunbayeva: “Kyrgyzstan’s Tulip Revolution”, Demokratizatsiya, Fall 2005, Vol. 
13, No. 4, 483-489: “Kyrgyzstan: Fragmented Opposition Ponders Next Move After Election 
Defeat”, RFERL, 15 Mart 2005: “President Akayev and His Opponent Wage ‘Spin’ Struggle 
in Kyrgyzstan”, <www.eurasianet. org>, 23 Mart 2005.  

25 Her üç devlette de gerçekleşen olayların büyük ölçüde organizasyonunu yapan, gençlik 
hareketlerini örgütleyen ve gerekli bütün maddi ihtiyaçları karşılayan sivil toplum 
kuruluşlarının en önemlileri şunlardır: Open Society Institute (OSI, George Soros’un 
kuruluşudur), National Endowment for Demokracy (NED), US Agency for International 
Development (USAID), International Republication Institute (IRI), Center for Non-Violent 
Resistance (CNVR), : Council of Europe (CoE), Freedom House (FH), International 
Republican Institute (IRI) ve National Democratic Institute (NDI). Mark Berniker, “In 
Georgia’s ‘Rose Revolution’, Red Ink Remains”, 12 December 2003. <www.eurasianet. 
org/departments/business/articles/eav121203.shtml>; Giorgi Kandelaki, “Georgia’s Rose 
Revolution: Participant’s Perspective”: <www.usip.org>; Andrew Wilson, Ukraine’s Orange 
Revolution, Yale University Press, London and New Haven, 2005: Andrew wilson, “Ukraine’s 
Orange Revolution, NGOs and the Role of the West”, Cambridge Review of International 
Affairs, Vol. 19, No. 1, March 2006, 21-32: Ian Traynor, “US Campaign Behind the Turmoil 
in Kiev”, The Guardian, 26 November 2004: Matt Kelley, “US Money Helped Opposition in 
Ukraine”, Associated Press, 10 December 2004: Graeme P. Herd: “Colorful Revolutions and 
the CIS”, Problems of Post-Communism, Vol. 52, No. 2, March/April 2005, 3-18. Ayrıca bu 
kuruluşlar hakkında bilgi almak için Bkz.: Mustafa Yıldırım, “Project Democracy”: Sivil 
Örümceğin Ağında, 10. Basım, Ulus Dağı Yay., Ankara, 2006.  

26 Bu gençlik örgütleri şunlardır: Sırbistan’da Otpor (Direniş), Gürcistan’da Kmara (Yeter), 
Ukrayna’da Pora (Zamanı), Kırgızistan’da Birge (Birlikte).  

27 Hem Gürcistan’da, hem Ukrayna’da, hem Kırgızistan’da hatta hem de Sırbistan’da protestolar 
yapan bu gençlik örgütlerinin mekanizmalarının, sembollerinin (sağ yumruk şekli) ve dahi bazı 
üyelerinin (meselâ, Sırbistan’daki Otpor üyeleri, Gürcistan’daki Kmara üyelerini bu gösteriler 
konusunda eğitmiştir) aynı olması, devrim olarak nitelendirilen bu sivil itaatsizliğin aynı 
kaynaktan beslendiğini göstermesi bakımından önemli olmuştur.  
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e. Toplumun demokrasi isteği,  
f. ABD başta olmak üzere batının muhalefete desteği.28 

Sebeplere baktığımızda, mevcut yönetimin baskı rejimini bitirmesinin, 
oligarşik yapıyı dağıtmasının yanı sıra yolsuzluk ve rüşvetin giderilmesi ile 
ekonomik iyileşme için adımlar atmasının kendi iradesine bağlı unsurlar 
olduğunu görmekteyiz. Hâl böyleyken, Şevardnadze’nin de, Kuçma’nın da, 
Akayev’in de, yönetimlerinin başından beri bu alanlarda ciddi reformlar 
yapmadıklarını dolayısıyla son anda durumu kurtarmak adına yapılan bir 
reformun da söz konusu olmadığı söylenebilir.  

Eski rejimin fiilî çöküşünü başlatan bir kriz bu üç ülkede de olmamıştır. 
Başta ekonomik olmak üzere sosyal ve siyasi müzmin sıkıntıların varlığı eski 
yönetime olan güveni iyice azaltmış olmakla beraber, ne Gürcistan’da, ne 
Ukrayna’da ne de Kırgızistan’da keskin bir kriz olmuştur.  

Devrim sonrası dönemle ilgili olan diğer maddelerin karşılaştırması 
yapıldığında ise yine görülmektedir ki “Renkli Devrimler” ile pek fazla 
benzerlik yoktur. Zira “Renkli Devrimler” sonrasında, devrim öncesinde bir 
bütün olan devrimci yapı dağılmamış; radikaller, muhafazakârlar ve ılımlılar 
olarak üç farklı grup ortaya çıkmamıştır. Dolayısıyla da yönetim bu üç farklı 
grup arasında el değiştirmemiştir. Ayrıca yeni yönetim farklı bir ideolojik 
yapılanma başlatmamış,29 bir terör ortamı oluşmamış ve tarihî devrimlerdekine 
benzer nitelikte liderler ortaya çıkmamıştır.  

2. Sosyal Sistem Teorisi/İşlevselci Teori 

Sosyal sistem veya işlevselci düşünce30, bir taraftan insanın toplumsal yapısı 
üzerinde dururken, diğer taraftan da toplumsal yapının, toplumun ihtiyaçları ile 
uyumlu şekilde işleyen bir sistem olduğu üzerinde durmaktadır. Kendiliğinden 

                                                 
28 Bunun yanı sıra, Ukrayna’da doğu-batı ve Kırgızistan’da kuzey-güney arasındaki dengesizlik 

ve bu dengesizliğin giderilememesi de bu iki ülke için sebepler arasında sıralanabilir. Gürcistan 
için ise etnik çatışmaların bir türlü bitirilememiş olması ve ülke bütünlüğü konusunda sürekli 
var olan zafiyet ek bir sebep olarak gösterilebilir.  

29 Devrim sonrasında gelen yenilikler ve bütünüyle bir değişim (değişimin hangi boyutlara 
vardığı) konusunda bir çalışma için Bkz.: Bilal Canatan, “Fransa: Devrime Tutsak Ülke”, 
Muhafazakâr Düşünce, 3 (11), 2007, 45-54. Ayrıca örnek olarak Fransız Devrimi’nin ve 
devrimcilerin yaptığı değişikliklere yönelik eleştiriler hakkında bir çalışma: Edmund Burke, 
Reflections on the French Revolution, J. M. Dent & Sons Ltd. London, 1910.  

30 “Fonksiyonalizm” veya “Yapısal Fonksiyonalizm” olarak da adlandırılan “Sistem Teorisi”, 
kavramsal çerçevesini üç önemli sosyologdan –Emile Durkheim, Talcott Parsons ve Robert 
Merton– almaktadır. Neil Smelser da fonksiyonalist kategorileri devrim ve bozuk kolektif 
davranış analizlerinde kullanmış bir diğer sosyologdur [Neil Smelser, Theory of Collective 
Behavior, The Free Press of Glencoe, New York, 1963]. David Easton ve Gabriel Almond gibi 
isimler de, sistem analizini siyaset bilimine uyarlayan siyaset bilimciler arasındadır. Devrim 
konusundaki çalışmalarda sistem analizine başvuran en dikkate değer çalışmalar ise siyaset 
bilimci Chalmers Johnson çalışmalarıdır: Chalmers Johnson, Revolution and the Social 
System, The Hoover Institution, Stanford, California, 1964: Chalmers Johnson, Revolutionary 
Change, Little, Brown and Company, Boston, 1966.  
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gelişen toplumsal örgütlenmenin, bir düzen oluşturduğunu ve bir ahengi 
olduğunu ileri sürmektedir. Böylesine iyi bir yapıda değişim ve çatışma gibi 
durumlar, ancak olağandışılığı31 ifade edebilmektedir.32 (Kimmel, 1990: 54) 
Devrim, sosyal sistemin ihtiyaçları karşılayamaması ve temel görevlerini 
yapamaması durumunda zuhur edecektir. (Greene, 1990: 189)  

Sosyal yapının bir sistem olduğu ve işlevsel olduğu kabulü veya inancı; 
devrimin de, şiddet yoluyla gelen değişim olduğu fikrini beraberinde 
getirmiştir.33 Sosyal sistemdeki değişim şayet şiddet ile olmuşsa devrim diye 
adlandırılmalıydı. Yani devrim, şiddetle mecburî birlikteliği olan bir olguydu. 
Bu devrim teorisinin hareket noktası da, şiddete ihtiyaç duymaksızın yapılabilen 
köklü değişikliklerin mevcudiyeti yanında, şiddete duyulan mecburiyetin, yani 
devrimin incelenmesi gereken bir konu olduğu düşüncesidir.34  

Devrim üzerindeki sistem analizleri, devrimin temelinde iki grup nedenin 
olduğunu ortaya koymuştur. (Johnson, 1966: 93) Bunlardan birincisi, dengesiz 
sosyal sistemin yarattığı baskılardır. Bir toplum eğer varlığını sürdürecekse, 
değişen ve daha ileri değişime gerek duyan bir toplum olmalıdır. 
Dengesiz(leşmiş) bir toplumun nitelikleri arasında, bir devrime doğrudan katkı 
yapan nitelik, iktidar zaafıdır. Bu, sistemin bütünleşmesinin bir değişim dönemi 
boyunca gittikçe artan bir şekilde kuvvet kullanmaya dayanması demektir. 
İkincisi ise, toplumun meşru liderlerinin yetenekleriyle yapması gerekenlerdir. 
Eğer liderler sistemdeki (sapkın olmayan) oyuncuların güvenini devam ettirecek 
politikaları geliştirmeye muktedir değillerse, bunu otorite kaybı izleyecektir. 

                                                 
31 Devrimler çerçevesinde, olağanlık ve olağandışılık karşılaştırması hakkında bir çalışma: 

Celalettin Güngör: “Devrim Üzerine Bir Deneme: Olağandışılık ve Olağanlık”, Kamu 
Hukuku Arşivi, C. 10, S. 1, Mart 2007.  

32 Johnson, devrimleri sosyal düzenlerin parçalanışı olarak kabul ettiği için, “devrim sistem 
modeli”ni “dengesizleşmiş sosyal sistem” temeline oturtmuştur. Chalmers Johnson: 
Revolutionary Change, 3–5.  

33 Sistem teorisyenleri, devrimi bir yanardağ patlamasına benzetmektedirler. Aşağıda basınç 
yükselirken, hoşnutsuzluk yıllarca için için yanar. Bu yanma taşınamaz olduğunda da yanardağ 
patlar. Bu yaklaşım doğrudan Durkheim (kısmen de Freud) [Emile Durkheim, Professional 
Ethics and Civic Morals, Routledge and Kegan Paul, London, 1957: The Division of Labor 
in Society, Free Press, New York, 1958: Suicide, Free Press, New York, 1951: Moral 
Education, Free Press, New York, 1961] kaynaklıdır. Michael S. Kimmel, Revolution, A 
Sociological Interpretation, 65: Charles TILLY: From Mobilization to Revolution, Random 
House, New York, 1978, 21: Roderick Aya, “Theories of Revolution Reconsidered Contrasting 
Models of Collective Violence”, Theory and Society, Vol. 8, No: 1, 1979, 76.  

34 Neden (şiddetli) devrimlerin bazı toplumlarda meydana geldiğini anlamak kadar önemli olan 
bir nokta da belirli toplumların şiddete başvurmaksızın köklü değişiklikleri nasıl yapmayı 
başarabildiklerinin açıklanmasıdır. Bu şiddetsiz değişime örnek olarak; New Deal (Toplu 
Değişim) [1933-1939 yılları arasında Franklin D. Roosevelt’in ekonomi, sanayi, tarım, maliye 
gibi alanlarda yaptığı reformlar] süresince Amerika Birleşik Devletleri’nde meydana gelen 
köklü değişiklikler, Japonya’nın feodal bir toplumdan modern bir devlete geçiş/değişim süreci 
ve İngiliz Hükûmetinin sanayileşmeye verdiği tepki ile uğradığı değişiklikler verilebilir. 
Celalettin Güngör: “Devrim Kuramları – I”, Muhafazakâr Düşünce, C. 1, S. 7, Kış 2006, 259-
260.  
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Otorite kaybı durumunda ise liderlerin kuvvet kullanımı artık meşru 
görülmeyecektir. (Güngör, 2006a: 264)  

Liderlerin, toplumdaki bölünmeleri önlemek maksadıyla, başarılı şekilde 
hâlâ orduyu kullanabilmesi ya da kullanamaması, üçüncü nedenin doğması 
ihtimalini gösterecektir. Devrimin hızlandırıcı etkeni olarak genellikle, ordunun 
isyan etmesiyle liderleri en güçlü silahtan yoksun bırakması görülmektedir. 
Ordunun mevcut düzenin koruyuculuğundan ayrılması35, devrimin tamamen 
yolunu açan, hızlandırıcı etken36 şeklinde adlandırılmaktadır. Netice itibarıyla, 
sosyal sistem yaklaşımı/işlevselci yaklaşım, devrimin analizini şöyle formüle 
etmektedir: “İktidar zaafı + Otorite kaybı + Hızlandırıcı = Devrim”. (Johnson, 
1966: 109) 

Sosyal sistem teorisi bakışıyla “Renkli Devrimler”i değerlendirdiğimizde, 
Gürcistan, Ukrayna ve hem de Kırgızistan’da sosyal sistemin değişimi yönünde 
bir istek görülmesine rağmen bu değişimin gerçekleşmesi için şiddete 
başvurulmamıştır.37 Sistem teorisi için devrim olgusunda vazgeçilmez olan 
şiddetin yoksunluğu yanı sıra, yukarıdaki formülasyona uygun gelişmeler dahi 
olmamıştır. Zira üç ülkede de iktidar zaafı ve otorite kaybı olarak 
nitelendirilebilecek durumun olmamasına ek olarak bir hızlandırıcı kesinlikle 
yoktur.  

3. Modernleşme Teorisi 

Modernleşmeyi ve modern olanı, gelişme ile ilerleme ile aynı gören görüşün 
inşa ettiği modernleşme38 teorisine göre “modernleşme”, toplumlar için 
ulaşılması gereken bir ideal gibidir. Bu nedenle de devrim, tıkanan 
modernleşme yolunun açılması için yapılmaktadır ve belki de yapılmalıdır.  

Toplumdaki hiyerarşik sosyal sınıf yapısı içerisinde devlet, çatışmaları 
önleyici, sosyal öncelikleri belirleyen, emredebilen kurumlar dizisidir. Bütün 
toplumlar, zamanla, modernleşme yönündeki değişime zorlayan güçlerle 
karşılaşır. Bu güçler, modernleşme karşısındaki, sosyal örgütlenme, düşünce ve 
                                                 
35 Tarih, son tahlilde, devrimci hareketin başarısının ya da başarısızlığının, kurulu/mevcut 

Hükûmetin silahlı kuvvetlerinin isyana karşı sergilediği tutumla belirlendiğini gösterir. 
Celalettin Güngör: “Devrim Kuramları – I”, Muhafazakâr Düşünce, 265.  

36 Hızlandırıcıların, üç farklı türü vardır. Birincisi askerî zayıflık ya da düzensizliktir. Devrimin 
temel nedenleri gerçekleştiğinde, silahlı kuvvetlerin etkinliğindeki kırılma, devrimci bir parti 
mevcut olsun veya olmasın, bir devrim üretir. İkinci hızlandırıcı kesin güvendir. 
Protestocuların, devletin silahlı güçlerinin üstesinden gelebileceklerine olan inançlarıdır. 
Üçüncü tür hızlandırıcı ise stratejik eylemdir. Şu ya da bu nedenden, zamanın olgunlaştığına 
inanan komplocular tarafından, devletin silahlı kuvvetlerine karşı başlatılan operasyonlardır. 
Chalmers Johnson: Revolutionary Change, 100.  

37 “Renkli Devrimler” için “Kadife” veya “Kansız” tabirlerinin kullanılması bu sebepledir. Ancak 
devrimi “Kadife” veya “Kansız” olarak nitelemek, devrim için gerekli olan aslî unsurları 
bünyesinde taşımayan bir durumu devrimleştiremez.  

38 “Modernleşme” tanımlamalarındaki farklılıklar için Bkz.: Ekkart ZIMMERMAN: Political 
Violence, Crises and Revolutions: Theories and Research, G. K. Hall & Co., Boston, 1983, 
72-76.  
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davranış kalıplarını tehdit eder. Modernleşme, önceden hareketsiz olan yeni 
toplumsal unsurları harekete geçirir. Bu unsurlar, devletten talepleri artarken 
geleneksel yapıların direnişiyle karşı karşıya gelir. Devrim ise, devletin bu 
talepleri karşılayamaması (isteksizlik veya başarısızlık sebebiyle) ile 
modernleşme hareketinin geleneksel unsurlara galip gelmesiyle gerçekleşir. 
(Greene, 1990: 189-190) 

Modernleşme teorisine göre devrim potansiyeli şu şartlar altında artacaktır: 
(Greene, 1990: 190) 

a. Modernleşme hızı arttığında,  

b. Modernleşmenin etkileri yabancı, düşman ya da emperyalist bir kültürle 
özdeşleştiğinde,  

c. Sosyal hareketlilik hızı, ekonomik gelişme hızından daha yüksek 
olduğunda,  

d. Modernleşmenin eşlik ettiği avantajlar, çeşitli sosyal sınıf ve zümreler 
arasında eşitsiz dağıtıldığında,  

e. Modernleşme etkileri, mevcut kültürel bölünmeleri desteklediğinde,  

f. Modernleşme, özellikle sosyal bir sınıfın ekonomik gücü (yüksek) ile 
siyasi temsili (düşük) açısından, statü farklılıkları doğurduğunda,  

g. Geleneksel tarım sektörü hızla ticarîleştiğinde,  

e. Köylüler, toprak sahibi sınıflardan (göreli) bağımsızlaştığında ve güçlü 
dayanışma geleneği oluşturduğunda,  

h. Modernleşme sosyal sınıfların girişimiyle “aşağıdan” olmak yerine, 
merkezî devlet bürokrasisi ile “yukarıdan” başlatıldığında,  

ı. Mevcut sosyal sınıflar, modernleşmeye (özellikle şehirleşme ve 
sanayileşme) esas tarımsal artık değeri yaratmak için ya yeteneksiz ya da 
isteksiz olduğunda,  

j. Artan siyasi temsil ve katılım talepleri, devlet tarafından bastırıldığında,  

k. Önceden geleneksel sosyal yapılar tarafından yerine getirilen sosyal 
yardım işlevleri, devlet tarafından üstlenilmediğinde,  

l. Siyasi katılım fırsatları, devletin kurumsal kapasitesinden daha hızlı 
arttığında,  

m. Sivil siyasi elitler ordu üzerinde resmî otorite kullanabildiğinde.39 

Modernleşme teorisinin önemli isimlerinden birisi olan Huntington, 
modernleşmeyi, devrimin hem sebebi hem de sonucu olarak görmektedir. 

                                                 
39 Bu şart, Gurr’un “Civil Strife” (Sivil Çekişme) tezinden neşet etmiştir. Bkz.: Ted Robert Gurr, 

“A Causal Model of Civil Strife: A Comparative Analysis Using New Indices”, American 
Political Science Review, No: 62, 1968, 1104-1124.  
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Huntington’a göre40 siyasi ve sosyal karışıklığın sebebi modern olmamak değil, 
modernleşebilme ve değişim çabalarıdır. Modernleşmenin kendisi başlı başına 
bir altüst olma/dengesizlik kaynağıdır.  

Modernleşme bağlamında devrim, siyasi katılım patlamasının aşırı bir örneği 
olarak tanımlanır. Böyle bir patlama olmaksızın devrimden söz edilemez. 
Bununla birlikte tam bir devrim, yeni bir siyasi düzenin yaratılması ve 
kurumsallaşması demek olan ikinci bir aşama ile de bağlantılıdır. Başarılı bir 
devrim, hızlı siyasi katılım ile hızlı siyasi kurumsallaşmayı birleştirir. 
(Huntington, 1968: 266) 

“Renkli Devrimler”in devrimliğine, Modernleşme Teorisi’nin ilkeleriyle ve 
kabulleriyle baktığımızda görmekteyiz ki; söz konusu olan Gürcistan, Ukrayna 
ve Kırgızistan’da modernleşememe kaynaklı bir düzensizliğin sebep olduğu bir 
hareket ve bu hareket sonunda tesis edilen modern bir düzen değil, yönetimin 
politikalarından ve icraatlarından duyduğu hoşnutsuzluk nedeniyle halkın bir 
başka yönetimi arzulamasıdır. Bu durumun en önemli yanı ise halkın 
yönetimden hoşnutsuzluğunun ve başka bir yönetim isteğinin, mevcut siyasal 
sistem içerisinde gerçekleşmesidir. Yani modern olmayan köhne bir sistem 
yerine farklı, modern ve hatta ideal bir sistemin getirilmesi için mücadele 
edilmemiştir.  

4. Oyuncu Merkezli Devrim Teorisi 

Devrimci davranış psikolojisi üzerine kurulu olan bu teorinin hareket noktası 
“Hangi tür birey veya gruplar, devrimci eylemleri yaparlar ve neden yaparlar?” 
sorusudur. Devrimci davranış psikolojisini iki analiz düzeyine ayıran bu teorinin 
birinci analiz düzeyi devrimci kişilik yani devrimci birey düzeyidir. İkinci 
                                                 
40 Huntington, devrim analizinde “Batılı Devrim” ve “Doğulu Devrim” tasnifi yapmaktadır. 

“Batılı devrim”de ilk adım, eski rejimin çöküşüdür. Bu çöküşü, yeni grupların siyasete girme 
seferberliği izler. Sonrasında da yeni siyasi kurumlar oluşturulur. Sonuç olarak bu modelde 
devrim nedenlerinin analizi, genellikle eski rejim dönemindeki toplumsal, siyasi ve iktisadî 
koşullar üzerine odaklanır. Fransız, Rus, Meksika ve ilk safhası için Çin devrimi bu modele 
yakındır. Batılı devrimde, eski rejimi devirmek için isyancı grupların eylemlerine çok az ihtiyaç 
duyulur. Devrim güçlü ve yeni bir kuvvetin devlete saldırmasıyla değil; devletin 
vatandaşlarının artık devletin var olmadığını birden anlamalarıyla başlar. Bu çöküşü, devlet 
otoritesinin yokluğu izler. Devrimci güçler tarafından bu otorite boşluğunun doldurulması ile 
ülkede düzen yeniden kurulur. Batılı devrimlerde eski rejimin fiilî ya da sembolik düşüşü için 
kesin bir tarih verilebilir. 14 Temmuz 1789, 10 Ekim 1910, 25 Mayıs 1911 ve 15 Mart 1917 
gibi. “Doğulu Devrim”, “Batılı Devrim”lerin aksine yeni grupların siyasete katılması ve yeni 
siyasi kurumların oluşturulmasıyla başlar. Eski rejimin siyasi kurumlarının, şiddet yoluyla 
düşürülmesi ile de son bulur. “Doğulu Devrim”in ayırıcı niteliği, uzun ikili bir iktidar 
dönemidir. Bu dönemde bir yanda kurulu Hükûmet vardır ve etkin olduğu yerlerde yönetimini 
sürdürür. Diğer yanda ise devrimciler vardır ve fiilî kurumları ve iktidarlarının genişletilmesi 
uğraşı içindedirler. “Batılı Devrim”de asıl kavga devrimciler arasında olduğu hâlde, “Doğulu 
Devrim”de bu kavga devrimciler ile kurulu düzen arasındadır. “Doğulu Devrim”de, devrimin 
başlangıcı için kesin bir tarih vermek imkânsız olsa da, devrimci sürecin sonu için kesin bir 
tarih verilebilir. Çünkü rejimin başkentinin kesin olarak düştüğü tarih, en azından sembolik 
olarak bellidir. 31 Ocak 1949, 1 Ocak 1959 gibi. Samuel P. Huntıngton, Political Order in the 
Changing Societies, Yale University Press, New Haven, 1968.  
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analiz düzeyi ise kitle/grup psikolojisi yani sosyal psikoloji düzeyidir. (Güngör, 
2006b: 176) 

Oyuncu merkezli devrim teorisyenlerinin, hem devrimci bireyin hem de 
devrimci kitlenin/grubun psikolojisi ile ilgili düşüncelerinin kaynağında 
Freud’un fikirleri vardır.41 Freud ise bütün grupların yapısal özelliğini liderleri 
ile izleyenleri arasındaki nevrotik ilişkide bulmaktadır.42  

Birinci analiz düzeyi olan devrimci birey/kişilik kapsamında çeşitli devrimci 
liderler üzerinde incelemeler yapan araştırmacılar, devrimci liderlerin psiko-
politik yapılarındaki ortak noktaları tespit etmeye çalışmışlardır. Meselâ, Lenin, 
Troçki ve Gandhi gibi devrimcilerin özgeçmişi üzerine yapılan bir incelemede, 
bu liderlerin her üçünde de ortak psikolojik unsurlara rastlanmıştır.43 

Devrimci kişiliğin nasıl oluştuğu, neden ve hangi kişilerin devrimci lider 
olduğu sorularını cevaplamak için ortaya atılan bazı genellemeler kesin ve 
inandırıcı sonuçlar vermekten uzaktır. Devrimci liderin baba-oğul ilişkisindeki 
farklılıkların, Oedipus kompleksi gibi psikolojik gelişimi sırasında yaşadığı 
düşünülen rahatsızlıkların ortaklığından bahsedilse de bu iddialar yoğun 
eleştiriler almıştır ve almaktadır.44 

İkinci analiz düzeyi olan sosyal psikoloji düzeyinde de bireyin veya 
toplumun beklentileri esas alınmış ve beklentilerin karşılanıp karşılanmaması 
meselenin özü olarak sunulmuştur. Devrimi, bu beklentilerin karşılanmaması 

                                                 
41 Ayrıca bazı modern yazarlarda Freud’un çağdaşı olan Gustav le BON’un [The Crowd, Viking, 

New York, 1960 (ilk baskısı 1895’te yapılmıştır); The Psychology of Revolution, Putnam’s, 
New York, 1913], William McDOUGAL’ın [The Group Mind, 1920] ve Everett Dean 
Martin’in [The Behavior of Crowds, 1920] eserlerini esas almışlardır.  

42 Bütün grup etkinliklerini patolojik olarak gören Freud’a göre: “Gruplar, dürtüsel, değişken ve 
asabîdir. Neredeyse münhasıran bilinçsizlikle yönlendirilir. Grupların boyun eğdiği dürtüler, 
koşullara göre cömert veya acımasız, kahramanca veya korkakça olabilir. Fakat bunlar her 
zaman çok baskındır: Hiçbir kişisel çıkar, hatta kendini koruma duygusu bile kendini 
hissettirmeyebilir. Bunlar hakkındaki hiçbir şey önceden tasarlanmamıştır… Gruplar 
olağanüstü saftır ve etkiye açıktır. Hiçbir eleştirel yeteneği yoktur. Gruplar için her şey ihtimal 
dâhilindedir… Grup duyguları, her zaman çok basit ve abartılıdır.” Sigmund Freud, Group 
Psychology and The Analysis of The Ego, Bantam Books, New York, 1960, 13.  

43 Bu araştırma sonucunda her üç devrimci liderin de babalarıyla olan ilişkinin sonraki 
hayatlarında temel belirleyici unsur olduğunu ortaya koymuştur. Bu liderler, kendi 
zihinlerindeki temsiller ile devrime yaklaşmış ve ideolojik yapıyı sonradan duyulan ihtiyaç 
sebebiyle kurmaya çalışmışlardır: “…Lenin’in özdeşleşmiş olduğu Sahsa, Rus halkı için 
savaşmıştı. Troçki, işçi sınıfının hakları ve onurunu savunmuştu ve Gandhi, Hintlilere insan 
gibi davranılmasında ısrar etmişti. Bundan dolayı davanın ötesi, kabaca kavranılır ve 
işlenmemiştir: Zamanla ideolojik bir üst yapı, birey kendini haklılaştırma gereğini yerine 
getirebilsin diye, bunun üzerine kurulur.” E. Victor Wolfensteın, The Revolutionary 
Personality: Lenin, Trotsky, Gandhi, Princeton University Press, New Jersey, 1967, 309.  

44 Devrimci liderin baba-oğul ilişkisi hakkında ileri sürülen cinsiyet temelli (Rosa Luxemburg, 
Emma Goldman ve Alexandra Kollentai örnekliğinde olduğu gibi kadınların devrimci lider 
olması gibi) itirazlar bile önemli itirazlar olmuş ve cevap bulamamıştır.  
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sonucu ortaya çıkan hayal kırıklığının (Greene, 1990: 191) ve saldırganlığın45 
hazırlayacağı düşünülmüştür. Aslında, Marks ve Engels’in devrim teorisi de 
buna dayanmaktaydı. Onlar, endüstriyel işçi sınıfının artan sefaletinin sonunda 
ümitsizlik noktasına ulaşacağını ve isyanın da kaçınılmaz olacağını iddia 
etmişlerdi.  

Toplumun ihtiyaçlarını karşılamaktan yoksun oluşunu, devrimi açıklamakta 
en önemli sebep gören Davies (Davies, 1962; Davies, 1971) ve Gurr (Gurr, 
1971; Gurr, 1976), Marks’tan ve Tocqueville’den46 esinlenerek oluşturulan 
“nisbî yoksunluk teorisi”nden hareketle, çeşitli devrimleri incelemişlerdir. 1776 
Amerikan, 1789 Fransız, 1917 Rus devrimlerine uygulanan bu model, devrim 
ile yoksunluğun ilişkisini ortaya koymakta başarılı olmuştur. Ancak olmuş 
devrimlerin, yoksunlukların ardından gerçekleştiğini tespit eden bu model, 
devrim sürecini açıklamaktan uzak oluşu sebebiyle eleştirilmiştir. (Kimmel, 
1990: 76) 

Konuyu, “Renkli Devrimler” bakımından ele alırsak, yine her üç ülkede de 
gerçekleşen olayların merkezî bir oyuncusundan bahsetmek pek mümkün 
değildir. Devrimci kişilik/birey analiz düzeyi itibarıyla Gürcistan, Ukrayna ve 
Kırgızistan’daki olaylar, merkzinde devrimci bir lider olan hareketlerden 
ziyade; seçimlerde mevcut yönetimin karşısına aday olarak çıkmış, seçimlere 
hile karışması iddiasıyla diğer muhalif grupların da bu muhalif adayın yanında 
yer alması sonucu başlayan protesto hareketleridir.  

“Renkli Devrimler”de belki Freud’un dediği gibi kitleler kolayca, sivil 
toplum kuruluşları tarafından yönlendirilmiştir ancak bu yönlendirme çok 
büyük ölçüde dış kaynaklı olmuştur. Yani devrimciler, beklentileri 
karşılanmadığı için hayal kırıklığına uğrayan ve bu yüzden saldırganlaşan 
toplum değil; protesto gösterileri yapma konusunda eğitilmiş gençler ve 
verdikleri oyları kabul etmeyen yönetimin bu haksızlığı karşısında gösterilerde 
gençlerle beraber olan kitledir.  

5. Yapısal Teori 

Yapısal teori, devrime belki de en geniş perspektiften bakan, devleti sadece 
kendi dâhilî yapısı ile değil, uluslararası sistemin (Halliday, 1999: 161–292: 
Calvert, 1996) bir parçası olarak değerlendiren teoridir.47 Devrimi uluslararası 
bağlamda ele alan bu yaklaşım, jeopolitik rekabete ve kapitalist dünya 
                                                 
45 Bu teoriye göre, insan saldırganlığı, hayal kırıklığının sonucudur. “Karşılanmayan beklentiler = 

Hayal kırıklığı = Saldırganlık”.  
46 Tocqueville Fransız Devrimi hakkındaki eserinde, “nisbî yoksunluk teorisi”ni doğrular şekilde, 

devrimin sefaletin ve baskının en fazla olduğu dönemde değil, azalmaya başladığı dönemde 
gerçekleştiğini ileri sürmüştür. Zira “XVI. Louis’in keyfiliğinin en küçük darbeleri bile, XIV. 
Louis’nin bütün dediğim dedikçiliğinden daha zor tahammül edilir geliyordu.” Alexis de 
Tocqueville, Eski Rejim ve Devrim, (Çev.: Turhan Ilgaz), İmge Yay., 2. Baskı, Ankara, 2004, 
270.  

47 Yapısal teori ayrıca, devrim hareketinde kültürü ve millî kimliği de göz ardı etmeyen tek 
teoridir.  
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ekonomisine önem vermektedir. (Boswell, 1989: Wıckham-Crowley, 1997) 
Yapısalcılar, devrimleri farklı ekonomik ve teknolojik seviyedeki 
devletlerarasındaki çatışmanın bir sonucu olarak görür. (Güngör, 2006b: 193) 

Yapısalcılara göre, modern devrimler 1640 İngiliz Devrimi ile başlatıldığı 
için 350 yıllık bir birikimi olan devrim araştırmaları göstermiştir ki, devrimler 
dünyada meydana gelen ve sosyal yapıyı derinden etkileyen merkezî iki 
dönüşümle ilgilidir. Birincisi kapitalist sanayileşme48 ve ikincisi devletin 
merkezîleşmesidir. (Kimmel, 1990: 84) Devrimler, her zaman sanayileşme 
dinamiklerine ve devletin merkezîleşme sürecine tepkilere bağlı olarak gelişir. 
Diğer taraftan devrim, Marks’ın dediği gibi “zincirlerinden başka kaybedecek 
bir şeyi kalmayan işçiler” tarafından değil, kapitalist sanayileşme ve devlet 
merkezîleşmesi ikiz sürecinin denetimsiz ilerlemesinden kaybedecek çok şeyi 
olduğuna inanan insanlar tarafından yapılır. (Güngör, 2006b: 195)  

 “Renkli Devrimler”de büyük ölçüde bir uluslararası rekabetin ürünüdür 
ancak, devletleri uluslararası sistemin bir parçası olarak gören yapısal teorinin 
öngördüğü gibi rekabetin geride kalan tarafındaki devlette değil de, rekabetin 
önde yer alan tarafının, bir rekabet vasıtası olarak, istediği devletlerde meydana 
getirmiş olması bakımından bu teoriye uygun gelişmemiştir. Vurgulanması 
gereken bir diğer husus da, Gürcistan, Ukrayna ve Kırgızistan’da gelişen 
olaylar, yapısalcıların ileri sürdüğü gibi kapitalist sanayileşme ve devletin 
merkezîleşmesi karşısında olmamıştır.  

6. Marksist Teori 

Devrimi belki de en olumlu anlamıyla kullanan yaklaşım Marksizm’dir. 
Marksizm’e göre49 kapitalizmden sosyalizme geçiş için gerçekleşmesi gereken 
bir ülküdür devrim. Bu nedenle “Renkli Devrimler”in ideal olan Marksist 
devrim açısından değerlendirmesini yapmak yanlış olacaktır. Zira devrimin 
ideolojik olarak sosyalist hedefi olması gerekmekte ve ayrıca sınıf mücadelesine 
dayanması gerekmektedir.50 

                                                 
48 Burada Wallerstein’ın Kapitalist Dünya-Sistem teorisine vurgu yapılmaktadır. Kapitalist 

Dünya-Sistem hakkında Bkz.: Immanuel Wallerstein, Modern Dünya-Sistemi: Kapitalist 
Tarım ve 16. Yüzyılda Avrupa Dünya-Ekonomisinin Kökenleri I. Cilt, (Çev.: Latif 
Boyacı), Bakış Yay., İstanbul, 2004: Modern Dünya-Sistemi: Avrupa Dünya-Ekonomisinin 
Pekiştirilmesi ve Merkantilizm 1600-1750, II. Cilt, (Çev.: Latif Boyacı), Bakış Yay., 
İstanbul, 2005: The Modern World System, Vol. III, Academic Press, San Diego, CA, 1989.  

49 Marksizm’in devrimin sebepleri ve gelişimi ile ilgili ilkelerini ve kabullerini anlatan ne 
Marks’ın ne de Engels’in bir eseri yoktur. Ancak onların eserlerinin bazı bölümlerinden49 konu 
ile ilgili fikirleri tespit edilebilmektedir. Thomas H. Greene, Comparative Revolutionary 
Movements, Prentice Hall, New Jersey, Third Edition, 1990, 195.  

50 Lenin’in devrim tanımlamasında ana ilke, devlet gücünün bir sınıftan başka bir sınıfa 
geçmesidir. Devrim teriminin hem bilimsel hem de politik manası budur. Vladimir I. Lenin, 
“Letters on Tactics”, Collected Works, Vol. 20, International Publishers, New York, 1929, 
119.  
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“Renkli Devrimler”i kapsamamakla beraber, devrimin kapitalist bir 
toplumda meydana gelmesi için bazı şartların oluşması gerektiği 
düşünülmüştür. Bu şartları şöyle sıralamak mümkündür: (Greene, 1990: 188-
189)  

a. Kapitalizm çok geliştiğinde,  

b. Az gelişmiş ülkelerin emperyalist kontrolü vasıtasıyla kapitalist 
gelişmenin devamı imkânının gerilemesi durumunda,51  

c. Kapitalizmin üretim potansiyeli ile toplumun tüketim potansiyeli 
arasındaki fark arttığında (ilki sonrakinden daha yüksektir),  

d. Uluslararası dayanışma duygusunu da içeren işçilerin sınıf bilinci 
arttığında,  

e. Sendikaları ve siyasi partileri de içeren fabrikanın doğrudan ortamı 
dışındaki işçi birlikleri, çok daha kurumsallaştığında ve işçi sınıfının çok daha 
yüksek bir yüzdesini bir araya getirdiğinde,  

f. Aşırı üretim ve yetersiz tüketimin şiddetli ekonomik krizleri, küçülen bir 
burjuvazi ile büyüyen bir proletarya arasında toplumu kutuplaştırdığında,  

g. Proletaryanın yoksullaşmasının, işçileri ve ailelerini fiziken ancak hayatta 
kalınabilir bir noktaya ittiğinde,  

h. Devrim, diğer kapitalist ülkelerde meydana geldiğinde.52 

Kapitalizm ve sosyalizm karşıtlığı kapsamında, kapitalizmden sosyalizme 
geçişi sağlayacak olan devrimin oluşumunu kolaylaştıracağı varsayılan bu 
şartlar Gürcistan, Ukrayna ve Kırgızistan’da gerçekleşmediği gibi bu üç 
devletin üçü de sosyalizmden kapitalizme geçmiş devletlerdir.  

SONUÇ 

Değişmesi istenmemiş ve değişmemiş siyasal sistemler içerisinde, 
Gürcistan’da Eduard Şevardnadze’nin yerine Mihail Saakaşvili’nin, Ukrayna’da 
Leonid Kuçma’nın yerine Viktor Yuşçenko’nun ve Kırgızistan’da ise Askar 
Akayev’in yerine Kurmanbek Bakiyev’in geçmesi ile neticelenen olaylar, her ne 
kadar devrim diye adlandırılsa da, devrim olgusunun en temel unsurlarını bile 
göstermemiştir. Her üç ülkede de muhalif adayların yönetime gelmelerini 
sağlayan olayların amaçları ve neticeleri devrim diye adlandırılabilmelerine 
engeldir. Şöyle ki; 

                                                 
51 Bu şart özellikle Lenin’in “emperyalizm teorisi” kapsamındaki öngörüsüdür. Thomas H. 

Greene, Comparative Revolutionary Movements, 195.  
52 Bu madde Troçki’nin “sürekli devrim teorisi” bakımından ele alınmıştır. “Sürekli Devrim” için 

Bkz.: Leon Trotsky, The History of the Russian Revolution, (Translated by Max Eastman), 
University of Michigan Press, 1957.  
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a. Olayların amacı, muhalif adayın seçimi kazanmış olduğunu mevcut 
yönetime kabul ettirmektir: Protesto gösterileri ile başlayan ve mevcut 
yönetimin görevden ayrılmasıyla sonuçlanan olaylarda, göstericilerin amacı, 
yapılan seçimleri kazanmış olmasına rağmen bu sonucu reddeden yönetime 
sonucu kabul ettirmek olmuştur. Amacı sadece, seçim zaferini yönetime kabul 
ettirebilmek olan bir hareket, başkaca bir amacı olmadığı için devrim 
olabilmekten uzak kalacaktır.  

b. Kabul ettirilmek istenen, mevcut siyasal sistemin gereği olarak 
yapılan seçimlerin sonuçlarıdır: Seçim sonucunu kabul ettirmek isteyen 
kitlenin, mevcut siyasal sistemle bir alıp veremediğinin olmayacağı kolayca 
anlaşılabilecek bir durumdur. Gürcistan, Ukrayna ve Kırgızistan’da da böyle 
olmuştur.  

c. Olaylar sırasında hiçbir çatışma olmamıştır: Devrim olgusu için çoğu 
zaman vazgeçilmez şart olarak görülen şiddet, bu ülkelerdeki olaylarda 
görülmemiştir. Devrimin, “mevcut sistemin şiddet yoluyla değiştirilmesi” 
şeklinde algılanması durumunda her iki unsurun da (şiddetin ve sistem 
değişikliğinin) yokluğu fark edilebilmektedir.  

d. Olaylar sonrasında yönetimin değişmiş olmasına rağmen siyasal ve 
sosyal yapı değişmemiş ve farklı bir ideolojik yapılanma hareketi 
olmamıştır: Devrim olduğu genel kabul görmüş hareketlerde, siyasal ve sosyal 
sistem değişikliği bir amaç olmanın ötesinde bir sonuç olarak da karşımıza 
çıkmaktadır. Ayrıca bir ideolojik yapılanma da çoğu kez kaçınılmaz olmuştur. 
Oysa bu ülkelerde, sistemi değiştirmek amaçlanmamış ve değiştirilmemiştir. 
İdeolojik bir farklılık ise öngörülmediği gibi ortaya da çıkmamıştır.  

e. Yeni yönetimler sırasında ve aynı siyasal sistem dâhilinde yapılacak 
diğer seçimleri tekrar eski liderler kazanabilir ve yönetime gelebilirler: 
Gürcistan, Ukrayna ve Kırgızistan’da yaşananların devrim olarak kabul 
edilmesi durumunda, değişmemiş siyasal yapı (eski rejim) dâhilinde 
gerçekleşecek yeni seçimlerde, devrim yapılarak uzaklaştırılan/yıkılan 
yönetimlerin tekrar başa geçmelerinin nasıl tanımlanacağı da yine tartışma 
konusu olacaktır.  

Netice itibarıyla, devrim olarak adlandırılmaya engel bu unsurları göz 
önüne aldığımızda, Gürcistan, Ukrayna ve Kırgızistan’da yaşananları devrim 
olarak adlandırmanın doğru olmayacağı sonucuna varmak kaçınılmaz 
olmaktadır.  

KAYNAKÇA 

“Kyrgyzstan: Fragmented Opposition Ponders Next Move After Election 
Defeat”, RFERL, 15 Mart 2005.  

“President Akayev and His Opponent Wage ‘Spin’ Struggle in Kyrgyzstan”, 
<www.eurasianet.org>, 23 Mart 2005.  



 

 

900 

 

Adams, R. G., (1922), Political Ideas of the American Revolution, 
Durham.  

Antelava, Natalia, (2003), “United States Cuts Development Aid To 
Georgia”, 29 Eylül 2003, <http://www.eurasianet. org> 

Ashley, M. P., (1952), England in the Seventeenth Century, London: 
Harmondsworth.  

Asriyan, Valery, (2003), “An Official Russian View On Georgia’s Political 
Past And Future”, 26. 11. 2003. <http://www.eurasianet. org> 

Aulard, A., (1910), The French Revolution: A Political History, 4 vols., 
New York.  

Aya, Roderick, (1979), “Theories of Revolution Reconsidered Contrasting 
Models of Collective Violence”, Theory and Society, 8(1).  

Becker, Carl, (1919), The Eve of the Revolution, New Haven: Yale 
University Press.  

Berekashvili, Bakar, (2003), “Georgia’s ‘Rose Revolution’”, 18 Aralık 2003. 
<http://www.marxist.com/georgia-rose-revolution-2.htm>].  

Berniker, Mark, (2003), “In Georgia’s ‘Rose Revolution’, Red Ink 
Remains”, 12 December, <www.eurasianet.org/departments/business/ 
articles/eav121203. shtml> 

Bon, Gustav le, (1913), The Psychology of Revolution, New York: 
Putnam’s.  

-----, (1960), The Crowd, New York, Viking (İlk baskısı 1895’te 
yapılmıştır).  

Boswell, Terry (Ed.), (1989), Revolution in the World-System, New York, 
Connecticut, London: Greenwood Press.  

Brinton, Crane, (1965), The Anatomy of Revolution, New York: Vintage 
Books.  

-----, (1930), The Jacobins, New York.  

Burke, Edmund, (1910), Reflections on the French Revolution, London: J. 
M. Dent & Sons Ltd.  

Calvert, Peter, (1996), Revolution and International Politics, 2nd Ed., 
London: Pinter Press.  

Canatan, Bilal, (2007), “Fransa: Devrime Tutsak Ülke”, Muhafazakâr 
Düşünce, 3(11), 45-54.  

Carlyle, Thomas, (1837), The French Revolution, New York: The Modern 
Library.  



 

 

901 

 

Carr, Edward Hallet, (1951-1968), The Bolshevik Revolution 1917-1923, 3 
vols, New York: Macmillan.  

Chamberlin, W. H., (1935), The Russian Revolution, New York.  

Cohan, A. S., (1975), Theories of Revolution: An Introduction, New 
York: Halsted Press.  

D’anieri, Paul, (2005), “The Last Hurrah: The 2004 Ukrainian Presidential 
Elections and the Limits of Machine Politics”, Communist and Post-
Communist Studies, 38, 231-249.  

Davies, C. James, (1962), “Toward a Theory of Revolution”, American 
Sociological Review, 6 (1).  

-----, (1971), When Men Revolt and Why, New York: Free Press.  

Devdariani, Jaba, (2003) “Shevardnadze’s Veto Shows his Diluted Influence 
in Parliament” 20 Mart, <http://www.eurasianet.org>  

-----, (2003), “United States Drawn In As Russia, Georgia Debate 
Abkhazia”, 6 Mart 2003, <http://www.eurasianet.org> 

Durkheim, Emile, (1951), Suicide, New York: Free Press.  

-----, (1957), Professional Ethics and Sivic Morals, London: Routledge and 
Kegan Paul.  

-----, (1958), The Division of Labor in Society, New York: Free Press.  

-----, (1961), Moral Education, New York: Free Press.  

Dyczok, Marta, (2006), “Was Kuchma’s Censorship Effective? Mass Media 
in Ukraine Before 2004”, Europe-Asia Studies, 58 (2), 215-238.  

Edwards, Lyford P., (1927), The Natural History of Revolution, Chicago: 
University of Chicago Press.  

Fehér, Ferenc-Heller, Ágnes (1995), Doğu Avrupa Devrimleri, (Çev.: Tarık 
Demirkan), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.  

Fiske, John, (1896), The American Revolution, Boston: Houghton Mifflin 
Company.  

Freeman, Michael, (1972), “Review Article: Theories of Revolution”, 
British Journal of Political Science, 2 (3), 339-359.  

Freud, Sigmund, (1960), Group Psychology and The Analysis of The Ego, 
New York: Bantam Books.  

Gaxotte, Pierre, (1932), The French Revolution, New York.  

Gershoy, Leo, (1964), The French Revolution and Napoleon, New York.  



 

 

902 

 

Goldstone, Jack A. (Ed.), (1994), Revolutions: Theoretical, Comparative 
and Historical Studies, Orlando: Harcourt Brace College Publishers.  

Gorkiy, M.-V. Molotov ve diğerleri, (2004), 1917 Sovyet Devrimi, 2 cilt, 
(Çev.: Alaattin Bilgi), İstanbul: Evrensel Yayınları.  

Greene, Thomas H., (1990), Comparative Revolutionary Movements, 
Third Ed., New Jersey: Prentice Hall.  

Gurr, Ted Robert, (1968), “A Causal Model of Civil Strife: A Comparative 
Analysis Using New Indices”, American Political Science Review, 62, 1104-
1124.  

-----, (1971), Why Men Rebel, New Jersey: Princeton University Press.  

-----, (1976), Rogues, Rebels and Reformers, Beverly Hills, CA: Sage 
Publication.  

Güngör, Celalettin, (2006a), “Devrim Kuramları – I”, Muhafazakâr 
Düşünce, 1(7), 237–267.  

-----, (2006b), “Devrim Kuramları-II”, Muhafazakâr Düşünce, 2 (8),   169-
198.  

-----, (2007), “Devrim Üzerine Bir Deneme: Olağandışılık ve Olağanlık”, 
Kamu Hukuku Arşivi, 10(1).  

Hagopian, Mark N., (1974), The Phenomenon of Revolution, New York: 
Dodd, Mead.  

Halliday, Fred, (1999), Revolution and World Politics, London: 
MacMillan Press.  

Hampson, N., (1963), A Social History of the French Revolution, Toronto.  

Herd, Graeme P., (2005), “Colorful Revolutions and the CIS”, Problems of 
Post-Communism, 52(2), 3-18.  

Hill, Christopher, (2005), 1640 İngiliz Devrimi, (Çev.: Neyyir Kalaycıoğlu), 
3. Baskı, İstanbul: Kaynak Yayınları.  

Huntington, Samuel P., (1968), Political Order in the Changing Societies, 
New Haven: Yale University Press.  

Jameson, J. F., (1926), The American Revolution Considered as a Social 
Movement, Princeton.  

Johnson, Chalmers, (1964), Revolution and the Social System, Stanford, 
California: The Hoover Institution.  

-----, (1966), Revolutionary Change, Boston: Little, Brown and Company.  

Johnston, R. M., (1909), The French Revolution, New York: Henry Holt 
and Company.  



 

 

903 

 

Kandelaki, Giorgi, (2003), “Georgia’s Rose Revolution: Participant’s 
Perspective”: <www.usip.org> 

-----, (2003), “Questions Raised About Georgia’s Pro-Western Political 
Course”, 13 Ağustos 2003, <http://www.eurasianet.org> 

Kelley, Matt, (2004), “US Money Helped Opposition in Ukraine”, 
Associated Press, 10 December.  

Kimmel, Michael S., (1990), Revolution, A Sociological Interpretation, 
Cambridge: Polity Press.  

Kramnick, Isaac, (1972), “Reflections on Revolution: Definition and 
Explenation in Recent Scholarship”, History and Theory, 11(1), 26-63.  

Kravchuk, Robert S., (2005), “Kuchma as Economic Reformer”, Problems 
of Post-Communism, 52(5), 48–58.  

Kuzio, Taraz, (2005a), “Regime Type and Politics in Ukraine Under 
Kuchma”, Communist and Post-Communist Studies, 38, 167-190.  

-----, (2005b), “Ukraine’s Orange Revolution: The Opposition’s Road To 
Success”, Journal of Democracy, 16(2), 117-130.  

-----, (2005c), “From Kuchma to Yushchenko. Ukraine’s 2004 Presidential 
Elections and the Orange Revolution, ”, Problems of Post Communism, 52(2), 
29-44.  

Lecky, W. E. Hardpole, (1906), The American Revolution 1763-1783, 
New York: Appleton and Company.  

Lenin, Vladimir I., (1929), “Letters on Tactics”, Collected Works, Vol. 20, 
New York: International Publishers.  

Levine, Isaac Von, (1917), The Russian Revolution, New York and 
London: Harper & Brothers Publishers, 1917.  

Lodge, Henry Cabot, (1903), The Story of the Revolution, New York: 
Charles Scribner’s Sons.  

Madelin, Louis, (1929), Figures of the Revolution, New York: The 
Macaulay Company.  

Mathiez, Albert, (1928), The French Revolution, New York.  

Otunbayeva, Roza, (Interview), (2005), “Kyrgyzstan’s Tulip Revolution”, 
Demokratizatsiya, 13 (4), 483-489.  

Perkins, James Breck, (1911), France in the American Revolution, Boston 
and New York: Houghton Mifflin Company.  

Pette, George Sawyer, (1938), The Process of Revolution, New York: 
Harper and Brothers Press.  



 

 

904 

 

Pumpelly, Josiah Collins, (1889), Our French Allies in the Revolution, 
Morristown, New Jersey.  

Ranke, Leopold von, (1875), A History of England Principally inthe 
Seventeenth Century, 6 vols., Oxford.  

Raynal, The Abbé, (1781), The Revolution of America, Dublin: C. Talbot.  

Reşad, Ali, (2006), Fransız İhilâli, İstanbul: Sebil Yay.  

Rudé, G., (1959), The Crowd in the French Revolution, Oxford.  

Salen, Barbara, (1976), Revolutions and Revolutionaries: For Theories, 
New York: Elsevier.  

Shulman, Stephen, (2005), “Ukrainian Nation-Building Under Kuchma”, 
Problems of Post-Communism, 52(5), 32-47.  

Skocpol, Theda, (1976), “Explaning Revolutions: In Quest of a Social-
Structural Approach”, Levis A. Coser and Otto N. Larsen (Ed.): The Uses of 
Controversy in Sociology, New York: Free Press, 155-175.  

-----, (2004), Devletler ve Toplumsal Devrimler, (Çev.: S. Erdem 
Türközü), Ankara: İmge Yayınları.  

Smelser, Neil, (1963), Theory of Collective Behavior, New York: The Free 
Press of Glencoe.  

Stone, Lawrence, (1966), “Theories of Revolution”, Wold Politics, 18 (2), 
159-176.  

Sukhanov, N. N., (1955), The Russian Revolution, 1917, New York.  

Tilly, Charles, (1978), From Mobilization to Revolution, New York: 
Random House.  

-----, (1995), Avrupa’da Devrimler 1492-1992, (Çev.: Özden Arıkan), 
İstanbul: Afa Intermedia Yayınları.  

Timasheff, N. S., (1943), “The Russian Revolution: Twenty-Five Years 
After”, Review of Politics, No. 5, 415-440.  

Tocqueville, Alexis de, (2004), Eski Rejim ve Devrim, (Çev.: Turhan 
Ilgaz), Ankara: İmge Yay., 2. Baskı.  

Traynor, Ian, (2004), “US Campaign Behind the Turmoil in Kiev”, The 
Guardian, 26 November.  

Trevelyan, George Otto, (1964), The American Revolution, New York: 
David McKay Company, Inc.  

Trotsky, Leon, (1957), The History of the Russian Revolution, (Translated 
by Max Eastman), University of Michigan Press.  



 

 

905 

 

Tyler, M. C., (1897), The Literary History of the American Revolution, 2 
vols., New York.  

Wallerstein, Immanuel, (1989), The Modern World System, Vol. III, San 
Diego, CA: Academic Press.  

-----, (2004), Modern Dünya-Sistemi: Kapitalist Tarım ve 16. Yüzyılda 
Avrupa Dünya-Ekonomisinin Kökenleri I. Cilt, (Çev.: Latif Boyacı), 
İstanbul: Bakış Yay.  

-----, (2005), Modern Dünya-Sistemi: Avrupa Dünya-Ekonomisinin 
Pekiştirilmesi ve Merkantilizm 1600-1750, II. Cilt, (Çev.: Latif Boyacı), 
İstanbul: Bakış Yay.  

Wickham-Crowley, Timothy P., (1997), “Structural Theories of 
Revolution”, John Foran (Ed.): Theorizing Revolutions, New York, London: 
Routledge, 38-73.  

Willey, Basil, (1934), The Seventeenth Century Background, London.  

Wilson, Andrew, (2005), Ukraine’s Orange Revolution, London and New 
Haven: Yale University Press.  

-----, (2006), “Ukraine’s Orange Revolution, NGOs and the Role of the 
West”, Cambridge Review of International Affairs, 19 (1), 21-32.  

Wolfe, B. D., (1948), Three Who Made a Revolution: A Biographical 
History, New York.  

Wolfenstein, E. Victor, (1967), The Revolutionary Personality: Lenin, 
Trotsky, Gandhi, New Jersey: Princeton University Press.  

Yıldırım, Mustafa, (2006), “Project Democracy”: Sivil Örümceğin 
Ağında, 10. Basım, Ankara: Ulus Dağı Yayınları.  

Zagorin, Perez, (1973), “Theories of Revolution in Contemporary 
Historiography”, Political Science Quarterly, 88 (1), 23-52.  

Zimmerman, Ekkart, (1983), Political Violence, Crises and Revolutions: 
Theories and Research, Boston: G. K. Hall & Co.  

Zon, Hans van, (2005), “Political Culture and Neo-Patrimonialism Under 
Leonid Kuchma”, Problems of Post-Communism, 52(5), 12-22.  

 

 

 

 

 



 

 

906 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

907 

 

 
 
 
 

KUZEY AFRİKA VE ASYA ÜLKELERİ İÇİN  
STRATEJİK BİR SEKTÖR: TURİZM 

KANTARCI, Kemal 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET 

Bu çalışmada, Kuzey Afrika ve Asya ülkelerinde, stratejik bir tercih olarak 
turizmin yeri ve önemi ifade edilmektedir. Bu ülkelerde turizmin, yoksulluğun 
azaltılmasında bir strateji olabileceği öne sürülmektedir. Çalışma, ikincil veriler 
kullanılarak yapılmıştır. Çalışmada ifade edilen ülkelerde turizmin, güçlü ve 
zayıf yanları analiz edilmiş ve geliştirilmesi gereken anahtar konular ifade 
edilmiştir. Araştırma sonucunda turizmin Kuzey Afrika ve Asya ülkeleri için 
stratejik bir ürün olduğu ve turizm sektörü ile kıyaslamalı üstünlüğe sahip 
olarak rekabet gücü kazanabilecekleri öne sürülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Kıyaslamalı üstünlük, Kuzey Afrika ve Asya ülkeleri, 
yoksulluk, turizm.  

ABSTRACT 

A Stratejik Sector for the North African and Asian Countries: Tourism 

In this study, the place and importance of tourism in the North African and 
Asian countries as a strategic preference is pointed. In these countries, it is 
claimed that tourism is a strategy to reduce poverty. Secondary data were used 
in the study. In the study the strengths and weaknesses of tourism the North 
African and Asian Countries were analysed. and the key topics for development 
are identified. The conclusion of the study put forward tourism a strategic 
product which provides comperative advantages for the North African and 
Asian Countires 

Key Words: Competition advantage, North African and Asian countries, 
poverty, tourism. 

GİRİŞ  

Kuzey Afrika ve Asya ülkeleri çeşitli organizasyonlar tarafından farklı bir 
şekilde ifade edilmektedirler. Bu kurumlar arasında Dünya Bankası, 
Uluslararası Para Fonu, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ) 
sayılabilir. Bu araştırma, Kuzey Afrika ve Asya Ülkelerinin turizm koşul ve 
stratejisi unsurlarını konu almasından dolayı BMDTÖ kapsamı kullanılacaktır. 
Buna göre Kuzey Afrika Ülkeleri (KAÜ); Cezayir (Algeria), Fas (Morocco), 
Sudan (Sudan), Tunus (Tunusia); Asya Ülkeleri (AÜ) ise BMDTÖ kapsamında 
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Asya ve Pasifik olarak ifade edilmekte, çalışmalarda, veri toplanma ve 
sunumunda bu kapsam kullanılmaktadır. Buna göre, bu kapsam içinde kırk dört 
ülke yer almaktadır. Birbirinden çok farklı koşul ve özelliklere sahip olan bu 
ülkelerin turizm koşul ve stratejilerini bir çalışmada incelemenin zorluğu 
nedeniyle Asya ve Pasifik; Kuzey-Doğu Asya, Güney-Doğu Asya Okyanusya, 
Güney Asya bölgeleri şeklinde ele alınmaktadır (Member States, 2007).  

Turizm, dünyanın en büyük sektörlerinden birisi olarak birçok ülke ve 
bölgenin kalkınmasında, yoksulluğun azaltılmasında, döviz ve istihdam 
yaratmada, doğal, tarihsel ve kültürel değerlerin korunmasında stratejik bir 
seçenek hâline gelmiştir. Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi’ne göre 1998 
yılında küresel seyahat ve turizm endüstrisi 3.6 trilyon ABD dolarlık ekonomik 
aktivite ve 231 milyon iş (doğrudan ve dolaylı) yaratmıştır. Seyahat ve turizmin 
2010 yılında 8 trilyon dolarlık ekonomik aktivite ve 328 milyon iş yaratacağı 
hesaplanmaktadır. 1998 de özel ve kamu sektörü birlikte dünya çapında yaptığı 
yeni seyahat ve turizm sermaye yatırımı 779 milyar dolar iken 2010 yılında 1.8 
trilyon dolar tahmin edilmekte (toplamın % 12.0’si). 1998 yılında 802 milyar 
dolar vergi geliri yaratırken, 2010 yılında 1.8 trilyon dolara ulaşacaktır 
(toplamın % 11.4) (Goeldner ve Diğerleri, 2000: 9). 

BMDTÖ hesaplamalarına göre, turizmin 1995-2020 yılları arasında % 4.1 
büyüme ortalamasıyla 2020 yılında 1.56 milyar kişiye ulaşacağı, 2020’lerde 378 
milyon uzun mesafeli, 1.183 milyon kişinin ise bölgelerarası seyahat edeceği, 
uzun mesafeli seyahatlerin yıllık artış oranının 5.4 iken, bölgeler arası 
seyahatlerin artış oranının 3.8 olacağı hesaplanmaktdır. Uzun mesafeli 
seyahatlerin dünya turizmindeki oranının 1995’te %18 iken 2020’de %24: 
bölgelerarası seyahatlerin oranı %82’den %76’ya gerileyeceği ifade 
edilmektedir (Why Tourism, 2007).  

Bölgelere bakıldığında, Avrupa yıllık 3.4’lük büyüme oranına karşın Doğu 
Asya ve Pasifik 1995-2020 arasında % 6.5’lik büyüme oranıyla ikinci en fazla 
dış turist çeken yer olacağı, Amerika Kıtasının 3. 1 büyüme oranıyla 3. olacağı. 
Afrika, Orta Doğu ve Güney Asya ise % 5.6 ile 6.2 arasında büyüyeceği ifade 
edilmektedir (Dwyer, 2006: 2).  

Hesaplamalara göre, Afrika için dış turist miktarı, 1995-2020 arasında, 
ortalama % 5.5 büyüme ile 2020’de 75 milyona ulaşacaktır. Afrika’da Güney 
Afrika, bütün Afrika’ya gelen turistlerin % 40’ını (30 milyonun üzerinde) 
alacağı; diğer iki Kuzey Afrika Ülkesi olan Tunus ve Fas’ın ikinci en önemli 
olarak her birisinin 9 milyon civarında turist çekeceği tahmin edilmektedir. 
Aynı zamanda, Afrika’ya bölgeler arası seyahatler uzun mesafeli seyahatlerden 
daha fazla artacaktır (Tourism 2020 Vision Africa, 2007: 9).  

Dış turizm artışlarının yanında iç turizm sayılarında da önemli gelişmeler 
beklenmektedir. BMDTÖ’ne göre iç turizmde esas büyümeler Asya’nın 
gelişmekte olan ülkelerinde, Latin Amerika, Orta Doğu ve Afrika ülkelerinde 
güçlü bir şekilde olacaktır (Dwyer, 2006: 2) 



 

 

909 

 

 Tablo 1: 1995-2020 Arasında Dünyada ve Bölgelerde Uluslararası  
Turist Miktarı 

Bölgeler 1995 2000             2010        2020 

Avrupa 335 390 527 717 

Doğu Asya Pasifik 80 116 231 438 

Amerikalar 111 134 195 284 

Afrika 20 27 46 75 

Orta Doğu 14 19 37 69 

Güney Asya 4 6 11 19 

Dünya 564 692 104 1602 

Kaynak: Goeldner, C. R.-Ritchie, J. R. B.-McIntosh, R. W., (2000). 
Tourism, USA, s. 680.  

Tablo 1’de dünya ve bölgeler arasında uluslararası turist miktarını 1995-
2020 yılları arasında incelediğimizde Avrupa’nın en çok turist çeken bölge 
olacağı, arkasından Doğu Asya ve Pasifik bölgesinin 2. en çok turist çeken yer 
olacağı, Afrika kıtasının turistik varlıklar bakımından çok zengin bir bölge 
olmasına rağmen ancak 4. sırada yer alabileceği görülmektedir.  

Metot 

Bu çalışmada ikincil veriler kullanılarak makro bir analiz yapılmaya 
çalışılmaktadır. Bilimsel yayınlara ilave olarak, BMDTÖ, Dünya Bankası ve 
konu ile ilgili uluslararası araştırma merkezlerinin veri ve bulguları kullanılarak 
makro bir analiz yapılmaya çalışılmıştır. Bölgenin geniş ve çok sayıda ülkeyi ve 
coğrafyayı kapsaması ülke boyutunda inceleme yapılmasını zorlaştırmaktadır. 
Araştırma da KAAÜ güçlü ve zayıf yanları ele alınarak rekabet koşulları, zayıf 
yanları olarak güvenlik koşulları ve yetersiz alt yapı incelenmektedir. Bu yolla 
araştırma kapsamındaki bölgelerin ortak koşul, problem ve çözüm yolları 
üzerinde durulmaktadır. Bu da araştırmanın sınırlarını belirlemektedir.  

Bulgular 

Bölge Koşulları ve Turizm 

Kuzey Afrika ve Asya ülkelerinin büyük kısmı, az gelişmiş ve gelişmekte 
olan ülkelerin içinde sayılmakta ve turizm uygulamaları için birçok farklı neden 
bulunmaktadır. Bunlar;  

Turizm üretim noktasında tüketimdir; turist destinasyona gitmek zorundadır, 
birçok sektörde ürün müşteriye ulaşmak zorunda olduğu hâlde, turizmde 
müşteri ürünün yanına gitmek zorundadır. Her türdeki yerel işletmeler ve ticari 
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faaliyetler için fırsatlar sunar ve yerel topluluklar, direk olarak ziyaretçilere mal 
ve hizmet satarak fayda sağlarlar.  

Çoğu gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkeler, turistik varlıklar bakımından, 
gelişmiş ülkelerin üzerinde kıyaslamalı üstünlüğe sahiptir ve bunları kültür, 
sanat, müzik, doğal manzaralar, vahşi yaşam, iklim ve dünya mirası alanları 
olarak sayabiliriz.  

Turizmin diğer ekonomik aktiviteleri destekleme potansiyeli vardır. İş 
yaratarak yaşam zincirinin tüm safhasındaki mal ve hizmet üretimine gelir 
yaratır. Turizm emek yoğundur özelliği ile yoksullukla mücadelede özellikle 
önemlidir. Aynı zamanda farklı iş fırsatları bakımından, kadınlar, gençler, 
eğitimliler ve eğitimsizler gibi geniş bir kesimi etkiler.  

Başlangıç ve giriş maliyetleri genellikle düşük veya kolayca azaltılabilecek 
bir endüstri olduğu için küçük ve mikro girişimciler için fırsatlar yaratır.  

Turizm sadece maddesel faydalar sağlamaz, yoksul için kültürel övünme, 
cinsiyetlerin eşitliğinin sağlanması, kültürel ve doğal mirasın korunmasını ve 
daha çok önemsenmesini sağlar. Turizmin gereksinme duyduğu alt yapı, yoksul 
topluluklara da fayda sağlar (taşımacılık ve iletişim, su sağlanması, sağlık, 
kamu güvenliği vb.). Sayılan faydaları sağlayabilmesi için BMDTÖ tarafından 
önerilen yöntemler Kuzey Afrika ve Asya Ülkeleri için de geçerlidir. Bu 
yöntemler;  

Turizm kaynaklarının ve çekiciliklerinin sürdürülebilirliğini desteklemek ve 
turizm yoluyla yoksulluğun azaltılması çaba ve çalışmalarının arttırılması, 
bunun için uluslararası, hükûmet, hükûmet dışı organizasyonlar, özel sektör 
arasında iş birliği geliştirilmesi.  

Diğer sektörlerle bütünleşmiş bir yaklaşım benimsemek ve turizme aşırı 
bağımlılıktan kaçınmak; turizm geliştirme stratejilerinin zenginlik ve 
hizmetlerin eşit dağılımı üzerine odaklandığından emin olmak; ulusal destek 
politikalarının yerel/destinasyon seviyesinde uygulandığına dikkat etmek; 
finansal disiplinin sağlanması ve karar verilen, harekete geçilen her 
uygulamanın uygulanabilir olması; yoksulların bilgiye ulaşma ve karar almayı 
etkileme konusunda güçlenmesi; turizmde çalışanlara ve özellikle kadın ve 
çocuklara karşı her türlü ayırımcılık ve sömürünün her çeşidini engellemek; 
plan ve uygulamaları ve uzun dönemli kaynakların kullanımını taahhüt etmek 
ve turizmin yoksulluk üzerindeki etkisini ölçecek basit göstergelerle sistemler 
geliştirmek. Bu ölçütler temelinde turizmin Kuzey Afrika ve Asya ülkelerindeki 
etkisini en üst seviyeye çıkarmak kolaylaşmaktadır.  

Uluslararası organizasyonların ve projelerin desteğini almak veya ortağı 
olmak da önemli görülmektedir. Örneğin; 2002 de DTÖ tarafından düzenlenen 
Johanesburg toplantısında sürdürülebilir Turizm Yoksulluğu Azaltma Girişimi 
(Sustainable Tourism Eliminating Poverty İnitative (ST-EP)) yürürlüğe kondu 
(ST-EP, 2007). 2004’te Etiyopya, Kamerun ve Zambiya’da yoksulluğu 
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azaltmak için bazı pilot projeler yapıldı ve bu misyonla yapılan projelerin sayısı 
2005’te 150 projeye ulaştı.  

Fakat BMDTÖ ve BM’in diğer örgütlerinin çabalarına rağmen bu ülkelerin 
turizmi tam olarak kavradıkları söylenememektedir. Temel özellikli baskılar, 
ülkelerin genel doğasının yanında politik kararsızlık, güvensizlik, rüşvet, 
çürüme, potansiyelin tamamının faaliyete geçmesini engellemektedir.  

Tablo 2: Kuzey Afrika Ülkeleri ve Afrika’nın Uluslararası Turist Sayısı 

           Uluslararası turist sayısı (1000) Bölgedeki Pazar payı Yıllık büyüme oranı 

1990        1995        2000         2005 199       2000      2005 90-00       00-05 

Afrika 15, 231 20, 433 28, 284 37, 312 100        100 100 6.4            5.7 

K. Afrika 8, 398 7, 271 10, 240 13, 730 55.1      36.2 36.8 2.0            6.0 

Cezayir 1, 137 520  866 1,443 7.5         3.1  3.9 -2.7         10.8 

Fas 4, 024 2, 602 4, 278 5,843 26.4      15.1 15.7 0.6           6.4 

Sudan 33  29 38    … 0.2         0.1 1.4 

Tunus 3, 204 4, 120 5, 058 6,378 21.0      17.9 17.1 4.7           4.7 

Kaynak: International Tourist Arrivals by Country of Destination, (2007), 
http://www.world-tourism.org/facts/eng/pdf/indicators/ITA_africa. pdf. 

Tablo 2’de Kuzey Afrika ülkeleri, Afrika Kıtası turist sayısının 1990 yılında 
% 55.1, 2000 yılında 36.2, 2005 yılında ise 36.8’ini meydana getirmiştir. İki 
tarih arasında 1990-2000 arasında % 55.1’en 36.2’ye düşme görülmektedir ve 
2005’te 2000 yılındaki düzeyi koruduğu görülmektedir. Kuzey Afrika ülkeleri 
arasında turist sayısı bakımından en başarılı ülkenin Fas olduğu ve Tunus’un 
onu takip etmekte olduğu görülmektedir. Her iki ülkede istikrarlı bir büyüme 
içindedir. Cezayir üçüncü sırada ve Sudan ise en zayıf ülke konumunda 
bulunmaktadır.  

Tablo 3: Kuzey Afrika Ülkeleri ve Afrika’nın Uluslararası Turizm Gelirleri 

Uluslararası turizm gelirleri (ABD $, milyon)   Bölgedeki       Ziyaretçi   
                       pazar payı başına harcama($) 

 1990           1995           2000        2005           1990   2000  2005  
Afrika 6.402 8.500 10.503 21,.526 100 100 100 555 

Kuzey Afrika 2.333  2.867   3.823  6.993 36.4 36.4   32.5 475 

Cezayir 105  33  96  … 1.6  0.9  … 145 

Fas 1.259  1.296 2.039 4.617 19.7 19.4  21.4 715 

Sudan 21  8  5  89  0.3 0.0   0.4  345 

Tunus 948  1.530  1.683  2.063 14.8 16.0   9.6 330 

Kaynak: International Tourism Receipts by Country of Destination, (2007),  
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http://www.world-tourism.org/facts/eng/pdf/indicators/new/ITR05_ 
africa_US$.pdf. 

Tablo 3’te Kuzey Afrika ile Afrika Kıtası turizm gelirleri ifade edilmekte ve 
kıyaslanmaktadır. Kuzey Afrika Ülkeleri, Afrika Kıtası turizm gelirlerinin 1990 
ve 2000 yıllarında % 36.4’ünü, 2005’te ise % 32.5’ini oluşturmaktadırlar. Bu 
Afrika Kıtasının büyüklüğü ve ülke sayısının çokluğu açısından bakıldığında 
önemli bir başarı olarak görünmektedir. Fas’ın turist sayısında olduğu gibi 
gelirler açısından da lider olduğu, Tunus’un onu takip ettiği, Cezayir ve 
Sudan’ın sırasıyla onları izledikleri görülmektedir. Tabloda görülen önemli 
göstergelerden biriside ziyaretçi başına düşen harcamanın Tablo 5’te görülen 
Asya ve Pasifik ülkelerindeki miktarlara göre oldukça düşük olmasıdır. 

Tablo 4: Asya-Pasifik ve Bölgelerinin Uluslararası Turist Sayısı 

      Uluslararası turist sayısı (1000)   Bölgedeki     Yıllık büyüme 
                                              pazar payı    oranı 

 1990 1995 2000 2004 1990 2000 2005 90-00 

Asya ve Pasifik 56, 138 82, 747 111, 372 145,491  100 100 100 7.1 

Kuzey-Doğu As. 26, 367 41, 256 58, 276 79, 412 47.0 52.3 54. 6 8.3 

Güney-Doğu As. 21, 469 29, 173 37. 763 48, 309 38. 2 33. 9 33. 2 5.8 

Okyanusya 5, 152  8, 085  9, 247 10, 157  9. 2 8. 3 7. 0 6.0 

Güney Asya 3, 150  4, 233  6, 086  7, 613   5. 6 5. 5 5. 2 6.85.8  

Kaynak: International Tourist Arrivals by Country of Destination, (2007), 
http://www.world-tourism.org/facts/eng/pdf/indicators/ITA_asia.pdf.  

Tablo 4’te Asya ve Pasifik bölgesinin alt bölgeleri ile kıyaslamalı turist 
sayılarına göre Kuzey-Doğu Asya Bölgesi’nin 1990’da % 47.0, 2000’de 52.3, 
2005’te ise 54.6 ile en başarılı ve istikrarlı büyüme gösteren bölge olduğu 
görülmektedir. Bunu sırasıyla Güney-Doğu Asya, Okyanusya ve Güney Asya 
izlemektedir.  

Tablo 5: Asya-Pasifik ve Bölgelerinin Uluslararası Turizm Gelirleri 

Uluslararası turizm gelirleri (ABD $, milyon)            Bölgedeki                    Ziyaretçi                                                                                                
.                                          pazar  payı               başına harcama  

 1990 1995 2000 2005 1990   2000 2005 
Asya ve Pasifik 46,474 80,700 90,207 140,765 100 100  100 

Kuzey-Doğu As. 22,651 36,167 44,460 70, 820 48.7  49.3 50.3 

Güney-Doğu As. 14,479 26,981 26,210 33,403 31.2 29.1  23.7 

Okyanusya 7,315 14,148 14,739 26,727 15.7 16.3 19.0  

Güney Asya 2,029  3,404  4,797  9,816 4.4  5.3 7.0  

Kaynak: “International Tourism Receipts by Country of Destination”, (2007), 
http://www.world-tourism.org/facts/eng/pdf/indicators/new/ITR05_ 
asia_US$. Pdf. 
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Tablo 5’te Asya-Pasifik bölgesinin alt bölgeleri ile turizm gelirleri açısından 
durumu görülmektedir. Buna göre; turist sayısında olduğu gibi turizm 
gelirlerinde de en başarılı bölge Kuzey-Doğu Asya bölgesi 1990 yılında % 48.7, 
2000 yılında 49.3, 2005 yılında 50.3 ile âdeta kıtanın yarısını oluşturmaktadır. 
Fakat ziyaretçi başına düşen harcama açısından bakıldığında bölgede üçüncü 
sırada görülmektedir.  

Afrika’yı daha yakından incelendiğinde, Kuzey Afrika bölgenin kabaca 
Afrika kıtasının % 35 turist sayısını kabul ettiği görülür. Afrika’da bir milyonun 
üstünde turist çeken dört ülke vardır. Bunlar, Güney Afrika, Tunus, Fas, 
Zimbave’dir. Kıta içinde bölgelerarası turizm çoğunlukla komşu ülkeler 
arasındaki trafikle ilgilidir. Kuzey Afrika için % 8’dir ve oldukça azdır. Hâlbuki 
Güney Afrika’ya gelen dört yabancı turistten üçü komşu ülkelerden gelir. 
Destinasyon ülkelerin çoğu sıklıkla tarihsel ve kültürel, dil, benzerlik, mevcut 
alt yapı vb. bağlantılarının ilişkili olduğu pazarların kendi özellikli (spesifik) 
profillerine sahiptirler.  

Afrika’yı ziyaret eden % 60 yabancı ziyaretçinin amacı, dinlenme, 
rekreasyon ve tatildir. Diğer % 15 iş ve potansiyel amaçlı ve kalan % 25 diğer 
maksatlar (arkadaş ve akraba ziyareti, dinî ve hac amaçlı, sağlık tedavisi ve 
diğer). Birçok Afrika destinasyonu için havayolu büyük bir önem taşır. 2001’de 
gelen uluslararası turistin yarısı hava yolunu kullandı. Karayolu % 41, deniz 
taşımacılığı %7, demiryolu % 1’dir.  

Turizm Yoluyla Kuzey Afrika ve Asya Ülkelerinde Yoksulluğun 
Azaltılması 

Yoksulluğun azaltılması, barış, çevre koruma ve sürdürülebilir kalkınma için 
temel bir koşul oluşturmuştur. Bunun ötesinde zengin ve yoksul milletlerin 
ayrıldığı zengin dünyada ahlaki bir zorlamadır. Birleşmiş Milletler 2006 yıllık 
raporuna göre 2,5 milyar insan günde iki dolardan daha az bir gelirle 
yaşamaktadır. Örneğin Bangladeş nüfusunun aşağı yukarı yarısı olan 63 milyon 
insan yoksulluk içinde yaşamaktadır. Yoksulların üç de ikisi temel ihtiyaçları 
karşılama bakımından aşırı yoksulluk içindedir (Poverty in Bangladesh, 2002: 
4).  

Büyüyen dünya ekonomisine rağmen, gelişmekte olan ülkelerde birçok insan 
küreselleşmenin yararlarını görmemektedir. Son zamanlarda turizmin 
potansiyelinin yoksulluğun azaltılmasına gittikçe daha fazla katkıda bulunduğu 
anlaşılmaktadır. Coğrafik dağılımı ve emek yoğun yapısı işi yaygınlaştırmakta, 
birçok yoksulun yaşadığı uzak kırsal alanlarda uygun olmaktadır (İnvestment 
Climate Surveys Draft Country Profile, 2002: 5).  

 BMDTÖ istatistikleri turizmin “gelişmekte olan ülkelerde arttığını 
göstermektedir. 2005’te gelişmekte olan ülkelerin (turizm gelirleri 203 milyar 
dolardır). Turizm, gelişmekte olan ülkelerin en büyük ihraç sektörlerinden 
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biridir ve yabancı para gereksinimini karşılayan birincil kaynaktır (ST-EP 
2007).  

Turizm yoluyla yoksulluğun azaltılmasında bazı anahtar öneriler 
geliştirilmiştir ve bu öneriler KAAÜ için oldukça faydalı ve gerekli 
görülmektedir.  

– Turizm firmalarının yerel işgücünden yararlanmayı taahhüt etmesi ve 
eğitim vermesi 

– Küçük girişimcilerin ve tamamlayıcı girişimlerin teknik pazarlama ve 
kredi alımı konularında desteklenmesi.  

– Yiyecek ve diğer servislerin yöreden sağlanması.  

– Arazi kiralama ücretlerinde ve benzeri uygulamalarda eşitlikçi sözleşmeler 
yapılmalı ve toplumsal projelere destek ve bağış yapılmalı.  

– Turizm için yapılan alt yapı, güvenlik, iletişim, sağlık vb. gibi hizmetlere 
yerel halkın girişini ve faydalanmasının yolunu açmak.  

– Turizm, yerel halkın yer değiştirmesine neden olmamalı, su gibi 
kaynaklara ulaşmayı engellemek, yasaklama, kısıtlama olmamalı.  

– Kültürel gelenekleri istismar etmekten ziyade geliştirmek ve turistlere 
uygun davranışlar ve giysiler konusunda öğüt vermek.  

– Ürün ve pazar çeşitlendirme ile turizme aşırı bağımlılığı engelleme.  

– Anlamlı yöresel katılım ve çok taraflı diyalog ile uygun bir politika ve 
kurumsal çevre sağlama. 

– Bu konuları turizm standartları ile birleştirerek turizmin yoksulluğu 
azaltıcı etkisine olan dikkati arttırmak mümkün olabilir.  

Birleşmiş Milletler Çevre Örgütü (BMÇÖ), Sürdürülebilir turizm 
uygulamaları hakkında ölçütler geliştirerek, hükûmetleri sürdürülebilir turizme 
ve ulusal gelişim stratejilerine entegre etmeye çağırmaktadır (Addressing 
Poverty Issues, 2007).  

Bu ülkeler turizmin faydalarını yoksulluğu azaltma stratejisi olarak 
kullanabilirler. Çünkü bu ülkeler, gelişmiş ülkelerden daha fazla nüfus, fakat 
daha az kişi başı millî gelire sahipler ve nüfus artış hızı kişi başına düşen millî 
gelirden daha fazladır.  

Büyümenin, gelişmenin paylaşımı peşinde koşmada turizm makul bir 
yatırımdır. Kritik soru, hangi koşullar altında sektör yoksulluk üzerinde 
etkilidir. Turizm gelişmekte olan ülkelerde son beş yılda yıllık % 7–12 arasında 
büyümesini sürdürdü. Yerel ve ulusal seviyede gelişimin genişletilmesi ve 
büyümenin paylaşımı için bir rota olarak görünmektedir. Artık sadece yabancı 
para sağlayıcısı değildir ve düşük gelirli ülkelerin % 80’inin stratejisinde vardır. 
Fakat bu konuda önemli bir bilgi boşluğu vardır. Turizmin yoksulluğa etkisi 
hakkındaki bilgi boşluğunu azaltmak için Dünya Bankası, Deniz Aşırı Gelişim 
Enstitüsü (Overseas Development Institute (ODI)) 2006 da var olan 
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araştırmaları yayınlamaya başladı (Comment from the 2006 Annual Report, 
2007). Yayınlar turizmin yoksulluğu azaltmada olumlu etkilerinin olduğu 
gösteren oldukça fazla kanıt olduğunu gösterdi.  

Turizm çok farklı şekillerde yoksulluğa etkisi vardır ve bunların çoğu 
araştırma ve politikalarda göz ardı edilir. Bu konuda ifade edilen yollar; 
yoksulluğa turizmin direk etkisi; turizm işlerinden ve küçük girişimcilikten elde 
edilen emek geliri, diğer turizm gelirleri.  

Turizmin yoksulluğa ikincil etkileri; turizm dışı sektörlerden dolaylı 
kazançların elde edilmesi (etkilenen yoksullar destinasyondan uzakta olabilirler) 
bunlara ilave teşvik etkisi yapar. Aynı zamanda turizm çalışanları kazançlarını 
yerel ekonomide yeniden harcayarak ilave bir gelir yaratırlar.  

Ekonomi üzerindeki dinamik etkisi; girişimcilik, diğer ihraç sektörleri veya 
doğal çevre üzerine etkileri sayılabilir. Bunlar makro ekonomi içinde ve yerel 
ekonomi içinde uygulanabilir.  

Yoksulluğun azaltılması sürdürülebilir bir turizm politikası ile olanaklı 
görülmektedir. Litvanya’da başkent Vilnius’da 28 Şubat-1 Mart 2007 de 
düzenlenen “Uluslararası Merkez ve Doğu Avrupa’da Turizmin sürdürülebilir 
gelişimi” öne çıkarılmıştır. Buna göre; turizm ve sürdürülebilirlik birlikte 
uygulanması gerekir ve ulusal politikalara yerleştirilmelidir. Ekonominin hayati 
bir sektörü olarak turizm, istihdam, taşıma ve alt yapı gibi alanlara katkı sağlar. 
Turizmin gelir yaratıcı etkisi doğal ve kültürel kaynakların daha fazla 
geliştirilmesini zorlamalıdır (Information and Communucation, 2007). 
Sürdürülebilirlik sınırları aşan bir görevdir; bölgesel iş birliği sonuçlarını 
attırmak için gereklidir.  

Kuzey Afrika ve Asya Ülkelerinde Turizm Koşulları ve Rekabet 
Edebilirliği 

Miller ve Desss (1996) gelecekte başarılı olmak isteyen her yöneticin bugün 
strateji çalışması gerektiğini ifade etmektedir. Çünkü dünya çok hızlı değişen ve 
çok karmaşık bir pazardır ve bu pazarda rekabet edebilmek için rekabet avantajı 
sağlayan yeni stratejiler geliştirmek gerekmektedir. Strateji geliştirme 
sürecinde, geleceğin görülmesi, rekabet alanları (arenas), rekabet avantajı 
kaynakları temel teşkil etmektedir (Miller & Dess, 1997: 2–10). Küreselleşme 
rekabet koşullarını gittikçe zorlaştırmakta ve acımasızlaştırmaktadır. Adam 
Smith “Mutlak Üstünlük” tezini öne sürmüş, David Ricardo ise “Karşılaştırmalı 
Üstünlük” tezi ile her ülkenin rekabet edebilmesi için kaynaklarını en verimli 
olduğu alana aktarması gerektiğini ifade etmiştir. M. E. Porter ise rekabet 
konusunda “Rekabet Stratejisi” (Competitive Strategy) (1980) ve 1985’te 
“Rekabet Avantajı” (Competitive Advantage), 1986’da da “Küresel 
Endüstrilerde Rekabet” (Competition in Global Industries) kavramlarını 
geliştirdi. Porter, rekabette endüstriyi ve firmayı öne çıkarmıştır. Firmanın ve 
endüstrinin verimli olmasının üzerinde durmuştur (Doğan, 2000: 4–10)  
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KAAÜ kendilerine rekabet avantajı sağlayan koşul ve özelliklere sahiptirler. 
Çekici manzaralar ve zengin flora ile kaplı türlü doğal yaşam alanlarına sahip, 
büyük hayvan nüfusu, büyük çöller ve savanalar, gorillerden, kuşlara kadar 
olağanüstü hayvan varlığı (fauna) ile Afrika ve Asya diğer bölgelere göre 
önemli bir rekabet avantajına sahiptir. Özellikle eko turizm konusunda rekabet 
gücü oldukça yüksektir.  

Kuzey Afrika zengin ve farklı kültürlere sahiptir. Halkın günlük yaşamı, 
çevreleriyle etkileşimi, turistler için oldukça ilginç deneyimler içermektedir. 
Afrika’nın zengin ve farklı kültürleri, kıta turizminde uzun zaman ihmal 
edilmiştir. Afrika’nın farklı kültürel mirası, edebiyat, sanat, dans ve müziği 
Afrika’ya özgü vahşi yaşamının oluşturduğu biyolojik ve kültürel çeşitlilik 
kıtanın turizm gelişiminin şekillendirilmesinde çok büyük bir servet olarak ifade 
edilebilir.  

Rekabet (competition), turistik destinasyonlarının geliştirilmesinde gittikçe 
daha fazla hesaba katılan bir faktördür. Gittikçe gelişen dünya turizmi, 
destinasyonların büyük çoğunluğunun avantajı olacaktır fakat bu avantajlardan 
rekabet koşullarını uygulamada başarılı olabilen destinasyonlar yararlanacaktır 
ve bu oldukça karmaşık ve uzun süreli bir çaba gerektirir. Bu konuda bazı 
öneriler geliştirilmiştir. Bunlar; turist deneyimlerini zenginleştirmek için 
destinasyonlarımızın tamamlayıcılığını arttırmak ve geliştirmek. Daha yenilikçi 
ve yaratıcı olma yoluyla destinasyonlarımıza ve turistik ürünlerimize değer 
ilave etmek (Balyon, 1998).  

Ülkeler, rekabetçi, esnek ekonomi için koşullar yaratarak kendi rekabet 
avantajlarından faydalar sağlayabilirler. Bölgelerdeki ülkeler Çin ve diğer 
ülkelerle aynı alanda rekabet edebilmek için güçlü yanlarını belirginleştirmeli 
ve güçlendirmelidirler (Subregional summaries, 2007: 30). Rekabeti zayıflatan 
en önemli unsurlardan birisi KAAÜ’nin nüfuslarının ve nüfus artış hızlarının 
çok yüksek olmasıdır. Doğurganlık Güney Asya ve Arap ülkelerinde daha yavaş 
düşmektedir. Asya’nın diğer kısımlarına göre Güney Asya nüfusunun        2000-
2050 arasında % 70 büyüyeceği beklenmektedir. Sayılara göre 2050’ye kadar 
Güney Asya’da artışın hacmi, Hindistan’da ilave 572 milyon, Pakistan’da 162 
milyon, Bangladeş ve Afganistan’da 74 milyon olarak gerçekleşecektir. 
Asya’nın yoksul ülkeleri, bu ilave milyonlarla rekabet koşulları yaratmada 
zorlanmaktadırlar.  

Gelecek 30 yılda dünya nüfusunun % 60’ının Asya’da gerçekleşeceği, 
özellikle Çin, Hindistan, Bangladeş, Pakistan, Filipinler ve Vietnam da olacağı 
öngörülmektedir. 2025’te bölgede bir milyar çocuk ve 676 milyon genç nüfus 
olacaktır. Asya nüfusu 2005’te 378 milyardan, 2025 de 4,57 milyara ve 2050’de 
5,05 milyara çıkacaktır. Bu ülkeler en güçlü stratejilerini yoksulluğu azaltmak 
üzerine kurmaktadırlar (Economic and Social Survey of Asia and the Pasific, 
2007: 30: Pakistan Poverty Assessment, 2002: India, Poverty in India, 2002: 
1).  
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Küreselleşme, ülkeler ve firmalar üzerinde rekabet baskısını arttırmaktadır. 
Turizm sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin, 
KAAÜ’de büyüme için büyük potansiyeli vardır. Fakat turizmin artan 
rekabetinden kısa ve uzun vadeli reformlara ihtiyaç olduğu görülmektedir. 
Bunun için iki ana reform alanı olarak pazarlama ve insan kaynaklarının 
gelişimi öncelik kazanmaktadır. Bu alanlarda reformların başarılı olması için 
sürekli bir çaba gerekir (Eces-Book, 2002: 18).  

Firmalar rekabet edebilirliklerini arttırmalıdırlar. Bununla beraber 
hükûmetler onların bu konudaki çabalarında yol gösterici olmalıdırlar. Porter’a 
göre ülkelerin rekabet stratejileri ile firmaların rekabet stratejileri arasında 
önemli bir ilişki vardır (Porter, 1990: 18). Diğer aktörlerse, örneğin düşünce 
kuruluşları, üniversiteler ve medya üçüncü ortak olarak gelişmede yerlerini 
almalıdırlar. Onların etkili katılımı olmaksızın küresel pazarlara giden yol zor 
olabilecektir. Bütün aktörler, KAAÜ için mükemmel bir imaj inşa etmek için 
aktif bir rol oynamaya çağrılmalıdır ve bu rekabet için gerekli ve önemli bir 
koşuldur (Fawzy, 2002: 23).  

Rekabet koşullarından birisi de nispeten yeni bir olay olan turizm 
standartlarıdır. 1980’lerde ilk çalışmalar ve 1990’larda gittikçe daha fazla 
sertifikasyon tasarıları takip etti. DTÖ, 59 eko sınıflandırma veya sertifikasyon 
planı tamamladı (2002) ve bunların çoğu konaklama üzerine yoğunlaşmaktadır. 
Fakat plajlar, tur rehberleri, koruma alanları vb. gibi özellikli standartlarda 
vardır. Turizmdeki emek standartları Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO) 
tarafından belirlenmektedir.  

DTÖ iki yıllık geniş bir iş birliği ve danışmadan sonra üye devletler ve diğer 
katılımcılarla 1999 da Global Code of Ethics for Tourism’i hazırladı. Avrupa 
Tur Operatörleri Birliği (European Tour Operators Association (ETOA)) 
çevresel rehber geliştirdi (1992) (Addressing Poverty Issues in Tourism, 
2007: 3).  

Bir grup münferit firma kendi politikalarını ve kurallarını geliştirdi. 
Hollanda Kraliyet Hava Yolları (KLM) birleşik çevre koruma sistemini, TUI, 
Avrupa’daki en büyük tur operatörü, çevresel ve sosyo-ekonomik ölçütlerini 
geliştirdi. Bazı tur operatörleri ise, müşterilerden gelen geri bildirimle satın 
aldıkları servis ve ürünlerin çevresel faktörlerini değerlendirmekteler. 
Dolayısıyla firmalar, performanslarını bu ölçütlere göre ölçmeli ve 
değerlendirmeli, örneğin enerji kullanımı, su tüketimi, çöp minimizasyonu,  
çöp-su kalitesi, kimyasal alımı ve kullanımı, çevre ve topluma katkı gibi. 
Firmalar bu konudaki performanslarını dünyadaki diğer otellerle kıyaslamalı, 
çevre kullanımı konusundaki tasarruflarını hesaplamalı, iyileştirme programları 
geliştirmelidirler (WTO-Asia_Pasific Conference, 2003: 5) 

Rekabet avantajı elde etmek isteyen her turistik destinasyonun, insan 
kaynaklarına önem vermesi gerekmektedir. Küresel ekonomi ve teknolojinin 
gelişimi, yüksek eğitimli, nitelikli işgücüne ihtiyacı arttırmaktadır. Turizm, 
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turizm pazarlaması, planlaması ve politikaları uzun dönemli eğitim 
gerektirmektedir. Destinasyonlar küresel olarak acımasız bir rekabet içindedirler 
ve rekabet koşullarının karmaşıklığı ve güçlükleri nedeniyle profesyonelce ve 
çok dikkatli yönetilmelidirler (Özdemir, 2006: 215). Ürün kalitesi, rekabet 
avantajı sağlayan en önemli ölçütlerden biridir ve bu da büyük ölçüde sektöre 
servis veren personele, destinasyona ev sahipliği yapan toplumun davranışlarına 
bağlıdır.  

Ulusal ve uluslararası artan rekabet, turistik destinasyonların planlamasında 
ve yönetiminde sistematik sistemlerin geliştirilmesini gerektirmektedir. Bu 
yaklaşım, destinasyonların yönetiminde merkezileşmeyi hem gelişmiş, hem de 
gelişmekte olan ülkelerde azaltmakta ve yerelleşmeyi arttırmaktadır (Milman, 
2006). Kuzey Afrika ve Asya ülkeleri, iç ve dış turizm, yabancı yatırımcılar ve 
tur operatörleri için büyük ve çok zengin potansiyele sahip destinasyonlardır. 
Fakat bu potansiyelin uygulamaya dönüşmesi uzun, karmaşık, pahalı 
uygulamaların sonucu olacaktır. Bu ülkelerde yerli sermaye sınırlı olduğu için 
yabancı sermaye ihtiyacı görülmektedir. Doğrudan yabancı sermaye çekebilmek 
için gerekli koşullar, seyahat koşulları ve imaj koşulları temel faktörlerin 
başında gelmektedir (Uysal & Kantarcı, 2006: 139: Kantarcı, 2007: 820).  

KAAÜ’nin çoğunluğu, turistik faaliyetlerde, konaklamadaki yetersizlikler ve 
zayıf imaj hatta imaj yokluğu ile yüz yüzedir. Münferit destinasyonlardan 
ziyade kıtanın bir bütün olarak imajı daha önemlidir. Bu çevrede rekabet etme 
ihtiyacı içinde olan organizasyonlardan sadece yaratıcı ve yenilikçi arz 
yaratanlar yeni milenyumdaki yarışmada hayatta kalabileceklerdir.  

Gelecekte rekabet koşullarında başarılı olmak için KAAÜ 2020’ye doğru 
küresel turizmdeki gelişmeleri, zorluklar ve fırsatları iyi analiz etmesi 
gerekmektedir. 29 Nisan 1998’de DTÖ Afrika için Mauritis’de 32 Afrika ülkesi 
turizm bakanları, turizm özel sektörü, operatörler, uluslararası ve bölgesel 
organizasyonlar ve akademik kurumlar toplanarak bazı kararlar aldılar ve 
öneriler geliştirdiler; buna göre; önemli turizm türlerini ve anahtar turist 
gönderen Afrika içerisinde ve dışında pazarları analiz etmek. Afrika’nın farklı 
bölgelerinde mevcut ve gelecekteki yatırım fırsatlarının ortaya konması. Özel 
sektör ve uluslararası yatırımcılar arasında ortaklıkların teşvik edilmesi, yabancı 
yatırımcıları çekme koşullarının yaratılmasında hükûmetlerin çalışmalarının 
arttırılması. Hava yolunun özellikle uluslararası ve bölgelerarasında 
geliştirilmesi, bölgede politik istikrarın ve barışın gerçekleşmesi, turizmin 
gelişimini koordine etmek için turizm, finans ve ulaştırma bakanlıkları arasında 
iş birliğinin yaratılması, Afrika turizmini çeşitlendirmek ve pazarlama 
bütçesinin etkinliğini arttırmak için uzman medyanın kullanılması rekabetin 
başarılması için sayılabilir.  

Kuzey Afrika ve Asya Ülkelerinde Güvenlik ve Turizm İlişkisi Terörizm 

Turizm, barış ve sürdürülebilir bir gelişme; bu konu özellikle 39. DTÖ 
komisyonu Afrika toplantısı Luanda- Angola 27-30 Mayıs 2003’te tartışıldı. 
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Anlaşmaya varılan noktalar; barış turizm gelişimi için esastır, güvenlik ve 
turizm arasında önemli bir ilişki vardır. İnsanlar kendini güvende hissetmediği 
(algılamadığı) sürece seyahat etmek istememektedirler. Turist güvenliği 
konusunda Afrika Hükûmetleri, kendileri diğerlerinden daha az güvenli olarak 
algılanan bir destinasyon olarak imajlarını geliştirmeye yardım etmelidirler 
(WTO in Africa 1996-2003: 7).  

Barış, güvenlik, emniyet, ve politik istikrar destinasyon seviyesinde temel 
esaslardır. Hükûmetler ve turizm operatörleri turizmle ilgili özellikli güvenlik 
konularına yönelmelidir. Terör kaygısına ilave olarak seyahatin yaygınlaşması 
bulaşıcı hastalıklarında bulaşmasını ve taşınmasına neden olmaktadır. 
Beklenmedik ve hesaplanamayan bu tür olasılıklar için destinasyonların yeni 
stratejiler geliştirmesi önerilmektedir (Dwyer, 2006: 13; Uysal & Kantarcı, 
2006: 142).  

11 Eylül 2001 hâlen ekonomik ve politik yansımalarını yaymaktadır. Bu 
olayda turizm endüstrisi özellikle sert bir darbe yedi. Son ILO tahminlerine göre 
(www.ilo.org, 2007), yaklaşık 6.6 milyon turizm ile ilgili iş (turizm işgücünün 
yaklaşık % 8.5’u) küresel durgunluk ve terörizm korkusu yüzünden son iki yılda 
(2001, 2002) kaybedildi. Yinede bir tüketim türü olarak seyahatin arkasında 
muhteşem isteklendirme güçleri; dinlenme, kaçma, fantezi, sosyal statü, zevk, 
şımartılma ve merak, canlı ve iyi görünmek turizm sektörünün yeniden 
canlanmasını sağlamaktadır (Bramwell&Lane, 2003: 1).  

İklim Değişikliği 

Gezegenimizde gittikçe hızlı bir şekilde gelişen iklim değişiklikleri, 
uluslararası dikkati çekmektedir. Doğal çevre, insanlar ve ekonomik aktiviteler 
üzerine etkileri ile beraber daha çok görünür olmaktadır. İklim değişikliğinin 
turizmi etkilemesi uzak bir olay değildir. Özellikle dağlık bölgeler ve kıyı 
destinasyonları etkilenmeye başlamıştır ve özellikle turistlerin taşınması sera 
gazı emisyonlarını arttırarak bu süreci hızlandırmaktadır.  

İklim, turizm için temel kaynaktır. Özellikle plaj, doğa, kış sporu sevenler 
için. Turist destinasyonlarında ve turist yaratan ülkelerdeki iklim değişiklikleri 
turistin rahatını ve seyahat kararını anlamlı bir şekilde etkilemektedir. Değişen 
talep, turist akışı, turizm ticareti ve ev sahibi ülkeler üzerinde, yıkıcı etkiler 
yaratabilir. Küçük adalarda ve gelişen ülkelerde turist sayısındaki düşüş 
istihdam üzerine ciddi etkiler ve yoksulluk yaratabilir. Örneğin, Maldivlerde 
Aralık 2004 de Hint Okyanusu’nda meydana gelen Tusunami ve denizdeki 
deprem yıkıcı bir şekilde Sri lanka, Thailand, ve İndonesia gibi diğer 
destinasyonları da yıkıcı bir şekilde etkiledi. Aralık 2004’teki Tsunami’den 
etkilenen ülkler arasında Maldivler % 39 Endonezya % 6, Sri Lanka % 3, 
Tayland % 1.4’e düştü.  

İklim değişikliği koşullarının ve buna turizm endüstrisinin etkisinin 
gelecekteki zararlarını azaltma uygulamaları konusunda şimdi turizm endüstrisi, 
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hükûmetler ve uluslararası kuruluşlar acil olarak yeni stratejiler geliştirilmesi ve 
uygulanması konusunda geniş bir iş birliği isteği vardır.  

Destinasyondaki elverişli iklim koşulları, segmenti olan güneş ve deniz 
segmenti olmak üzere, dağ ve kış turizmi, spor turizmi turistler için çok önemli 
çekiciliklerdir (Why Climate change matters for tourism destinations and 
operations, 2007: 2). Bu turistik faaliyetler, uygun ısı, nem, güneşlilik, yeterli 
yağış ve uygun kar seviyesi gibi iklim ve hava koşullarına oldukça 
bağımlıdırlar.  

Turizmin şekilleri, bütün dünyada birçok yerel ekonominin belkemiğidir ve 
uygun olmayan iklim koşulları ev sahibi toplumların bağımlı olduğu turizm 
uygulamalarına ve gelirlerine ciddi zararlar verebilir. Örneğin, İsviçre’deki 
Zermatt yerel halkı sembol hâline gelmiş zirvede ve geniş kayak pistlerinde 
yeterli kar olmazsa nasıl yaşamını sürdürebilir. Veya Havai’deki waikiki 
plajında uygun dalgalar ve güneşli hava, Maldivler’in tropik cenneti veya 
İspanya’da Costa del Sol’da sayısız golf alanlarını sulamak için su kaynakları 
eksikliği binlerce örnekten sadece birkaçı olarak sayılabilir.  

İklim koşulları dinamik bir şekilde değişmekte, turizm uygulamalarına yeni 
riskler getirmektedir. Kanada’daki bir araştırmada (Lakeland kayak bölgesinde) 
mevcut iklim değişikliği senaryoları ve kar yapımı teknolojileri ile ortalama 
kayak mevsimi 2020’lerde % 0-16 oranında, 2050’lerde % 7-32 ve 2080’lerde 
% 11-50 oranında düşeceği tahmin edilmektedir (Frangialli, 2005). KAAÜ’de 
daha çok açık hava turistik faaliyetleri uygulanmakta ve eko-turizm öne 
çıkmaktadır. Bu nedenle KAAÜ iklim değişikliklerinden daha çok zarar 
görebileceği varsayılabilir. Bu konudaki öneriler; aşırı iklim olaylarını, hava ve 
iklim hareketlerini izleme ve bilgi edinme, iklim değişikliğinin turizm 
uygulamaları için artan bir risk olduğunu görme, hükûmetlerin ve özel sektörün 
iklim bilgilerini kullanma konusunda araştırmalar yapması, turizmde 
politikaları, uygulamaları, gelişmeleri ve yönetim planlarının iklim faktörleriyle 
birleştirilmesi olarak ifade edilmektedir.  

Bulaşıcı Hastalıklar 

Bulaşıcı hastalıkların başında AIDS gelmektedir ve turizm endüstrisi için 
önemli bir risk sayılmaktadır. Afrika’da 25,4 milyon insanın AIDS’li olarak 
yaşadığı ve bunun tüm dünyadaki AIDS vaka sayısının % 64’ünü oluşturmakta 
olduğu bilinmektedir. (UNAIDS May 2006 Report, 2007: Multi-Country 
HIV/AIDS program for Africa, 2003). HIV/AIDS’ lilerin yaklaşık % 97’si 15-
49 üretim yaşlarında ve işgücü içindedir. Bulaşılıcılık, erkeklerden daha hızlı 
kadınlar arasında yayılmakta ve 15-16 yaşlarında bir kız, aynı yaşlarda bir genç 
erkekten 6 kat daha fazla (HIV pozitive olmada) risk taşımaktadır. Hindistan 
şimdi Afrika dışında en fazla HIV virüsü taşıyan insanın yaşadığı yer (5 milyon) 
olarak kabul edilmektedir (Realizing Decent Work in Asia, 2007). Güney 
Asya’da ise 5,5-6 milyon insan HIV ve AIDS virüsü ile birlikte yaşamaktadır. 
Bölgedeki yapısal ve sosyo-ekonomik faktörler AIDS yayılma riskini 
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arttırmaktadır. Dünyada tahmini 40,3 milyon (36,7-45,3 milyon arasında) insan 
HIV virüsü ile yaşamaktadır (2005). % 95 HIV ve AIDSli insan az ve orta 
gelirli ülkelerdedir (Data, 2007).  

 2003 yılında Irak savaşı gibi küresel sonuçlar yaratan savaşlar, SARS, 
bitmek bilmeyen zayıf ekonomi, 12 milyon turist azalması (% 9) ile sonuçlandı. 
Özellikle Asya ve Pasifik, SARS paniği nedeniyle olağanüstü düşüşler yaşadı. 
Amerika kıtası da- % 2 düşüş kaydetti. Avrupa 2002 rakamlarını ancak 
muhafaza edebildi. Turist sayısında bölge olarak Kuzey Doğu Asya % 19, 
Güney Doğu Asya-% 15’lik kayıp yaşadı.  

Ülke boyutunda ise Ocak ve Şubatta olumlu başlangıçlar olmasına rağmen 
çoğu ülkede gelen aylarda SARS nedeniyle % 50’nin üzerinde düşüşler görüldü. 
Örneğin Tayvan’da-% 25, Malezya’da-% 26, Endonezya’da-% 21, Singapur’da-
% 19, Tayland’da-% 13, Güney Kore’de-% 11 ve Çin’de %-10 gerçekleşti.  

IATA (International Air Transport Association) 2003’te Irak savaşı, 
Güvenlikle ilgili belirsizlik ve SARS hava taşımacılığına geçmişte benzeri 
görülmeyen bir etki yaptı. 2002 ye göre 2003 de % 4 civarında bir düşüş yaptı 
(WTO Barometer 2004, 2007: 6).  

 SONUÇ 

Kuzey Afrika ve Asya Ülkeleri kapsam olarak kongre tarafından 
belirlenmiştir ve bu çalışmada benzer ve farklı koşulları olan bu ülkelerin sahip 
oldukları coğrafik, kültürel, tarihsel ve ekonomik koşulları birbirinden çekici ve 
özgün destinasyonlar ortaya çıkarmıştır ve bu koşullar ülkeler için önemli 
stratejik üstünlüklerdir. Kuzey Afrika ve Asya Ülkeleri tanım olarak çeşitli 
kuruluşlar tarafından tanımlanmakta ve farklılıklar göstermektedir. Kuzey 
Afrika Ülkeleri; Cezayir, Fas, Sudan, Tunus Asya Ülkeleri ise Okyanusya 
ülkeleri ile birlikte kırk dört ülkedir. Bunlardan bazıları Çin, Japonya, Kuzey 
Kore, Güney Kore, Moğolistan, Tayvan, Kamboçya, Endonezya, Malezya, 
Filipinler, Singapur, Tayland, Vietnam, Bangladeş, Hindistan, İran, Maldivler, 
Nepal, Pakistan olarak sayılabilir.  

Kuzey Afrika ve Asya Ülkeleri arasında Japonya gibi gelişmiş sayılan ülke 
olduğu gibi en az gelişmiş ülkelerin de bulunduğu çok geniş ve farklı koşullara 
sahip ülkeler bulunmaktadır. Fakat bu coğrafya bir bütün olarak ele alındığında 
sosyo-ekonomik bakımdan yoksulluk, turizm açısından bakıldığında ise çok 
zengin çekiciliklere sahip, fakat bunları yeteri kadar ekonomik ve sosyal 
gelişimde kullanamama öne çıkmaktadır. Bu nedenle bu araştırmada turizm 
yoluyla yoksulluğun nasıl azaltılabileceği ve bunun önündeki engeller olarak da 
alt ve üst yapı yetersizliği, güvenlik riski ve boyutları analiz edilmektedir. Ülke 
sayısının fazlalığı ülke boyutunda analizi güçleştirmektedir. Bu yüzden konu 
bölgesel boyutta ve genel kavramlar ve uygulamalar şeklinde ifade 
edilmektedir. Bu durum çalışmanın sınırlandırılmasıdır. Başka çalışmalarda, 
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bölgedeki ülkeler ifade edilen kavram ve uygulamalar açısından ilginç ve yararlı 
çalışmalara konu olabilir.  

 Turizm yoluyla yoksulluğun azaltılması, bütün dünyada yeni anlaşılmaya 
çalışılan bir konudur. BMDTÖ bu konuda çalışma ve yayınları ile öncülük 
etmekte, aynı zamanda koordinasyon görevi yapmaktadır. Bu konuda 
geliştirilen kurumlar bilgi ve proje üreterek önemli bir eksikliği 
gidermektedirler. Turizm yoluyla yoksulluğun azaltılabileceği KAAÜ’de 
uygulamalarda ispatlanmıştır. Çünkü turizmin en temel hammaddesi güneş, 
deniz, kar, dağ, kültür, tarih vb. gibi aslında doğada ve yaşamda zaten var olan 
varlıklar ve değerlerdir. Bu coğrafya doğal ve kültürel varlıklar açısından 
eşsizdir ve güçlü bir rekabet avantajı elde etmektedir. KAAÜ doğal ve kültürel 
değerler açısından tek tipli değildir. Her ülke, doğal ve kültürel değerler 
açısından bir birinden çok farklı özellikler taşımaktadır.  

KAAÜ’de zayıf yanlar olarak güvenlikle ilgili koşullar öne çıkmaktadır. 
Savaşlar ve terörizm, SARS ve AIDS gibi hastalıklar; iklim değişiklikleri gibi 
gittikçe büyük bir risk oluşturan doğa olayları turizmin sürdürülebilir olmasını 
olumsuz etkilemektedir. Oysa yoksulluğun azaltılmasında ve turizmin 
gelişmesinde sürdürülebilirlik temel olmaktadır. Tahminlere ve gerçekleşen 
sonuçlara bakıldığında bölgenin ifade edilen riskler açısından özellikli 
stratejilere gereksinim duyduğu ifade edilebilir. Bölgenin pazarlama ve 
promosyon açısından eksiklikleri olduğu, imaj yokluğu ve/veya eksikliği, 
küresel turizm endüstrisine entegrasyon gibi konularda çeşitli stratejiler 
geliştirmeye ihtiyacı olduğu görülmektedir (UNWTO and Malaysia on 
Marketing Methodology, 2007: 1: Strong World Tourism Growth in 2007, 
2007: 1).  

Bütün koşullar birlikte incelendiğinde KAAÜ için turizmin stratejik bir 
tercih olduğu ifade edilebilir. Çünkü turizm için geliştirilen ve değiştirilen 
koşullar, ekolojik sistemin korunması ve geliştirilmesi, ekonomik ve sosyal 
gelişimin sürdürülebilirliği, enerji ve su kaynaklarının arttırılması, kirlenmenin 
en aza indirilmesi, kültürel ve doğal varlıkların korunması konusunda anahtar 
rol oynayacaktır  
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XIV-XV. YÜZYILLARDA DEVLETLERARASI İLİŞKİLERDE 
BİR DİPLOMASİ ARACI OLARAK “KADIN”:               

OSMANLI-BİZANS ÖRNEĞİ 

KANTARCI, Şenol* 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET 

İnsanlığın öznesi, “erkek ve kadındır”. Öznenin bir tarafında “erkek” varken 
diğer tarafını “kadın” oluşturmuştur. Arkeolojik kazılarda elde edilen bulgular, 
yazılı tabletler, duvar resimleri, levhâlâr, kabartmalar, mühürler ve çanak-
çömlekler, kadınlı-erkekli bir tarihin resmini sunarlar. Öyleyse, insanlık 
tarihinin öznesinde olan kadını, hemen birçok alanda olduğu gibi diplomasinin 
içerisinde de aramak gereklidir. Osmanlı Hanedanı’na giren yabancı soylu ilk 
kadın Horofira’dır. Bizans-Osmanlı ilişkilerinde diplomasi aracı olarak 
kullanılan ilk kadın ise, Theodora’dır. Ayrıca, Osmanlı Hanedanı’na 10 yaşında 
giren Prenses Irene, Murad Hüdavendigâr’la evlenen Maria, Murad 
Hüdavendigâr’dan sonra Osmanlı tahtına geçen Yıldırım Bayezid ile evlenen 
İstefan Lazaroviç’in kızı Despina ve II. Murad’ın karısı Maria Brankoviç gibi 
soylu kadınlar, bir dönemin diplomasisini doğrudan ya da dolaylı olarak 
etkilemişlerdir. Çalışma, dönemin her statüdeki kadınlarını kapsamamıştır. 
Sadece başlıkta da verildiği üzere diplomasi alanında adı geçen ve dönemin 
siyasi olaylarını etkileyen soylu kadınları ve bu kadınların, dönemlerinde 
gelişen olaylarda ne tür roller içerisinde olduklarını ortaya koymayı 
amaçlamıştır.  

Anahtar Kelimeler: Diplomasi, kadın, kadın ve diplomasi, Osmanlı 
diplomasisi, Bizans diplomasisi.  

 ABSTRACT 

Woman as a Diplomatic Concept in the 14-15th Century in Interstate 
Relations: The Ottoman and Byzantine Examples 

The subject of humanty is woman and man. They both form two halves of 
one whole. Archeological findings and the depiction of social life in these 
findings present the images of men and women as an important visualization of 
history. If women is an important part of history, then we should be able to find 
them in the history of diplomacy as well. The first foreign noble woman who 
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entered into the Ottoman Dynasty was Horofirar. The first woman who was 
used for diplomatic goals in Ottoman-Byzantine relations was Theodora. 
Besides other noble women such as Princess Irene who became part of the 
Ottoman royal family when she was 10, Maria who married Murad 
Hudavendigar, and later Bayezid’s wife Despina and Murad II’s wife Maria 
Brankovich had influenced the diplomatic relations of their period directly or 
indirectly. This study, instead of focusing on women in general, focuses on the 
women of nobility who had significant impact on diplomacy and other political 
events. This study analyzes the extent and the way in which these woman 
influenced important political developments and diplomatic relations.  

Key Words: Diplomacy, woman, woman and diplomacy, Ottoman 
diplomacy, Byzantine diplomacy.  

--- 

XIV. ve XV. yüzyıllar, Bizans açısından da, Osmanlı açısından da milat 
sayılabilecek gelişmelere sahne olmuştur. Her bir yüzyılın bile, kendi içerisinde, 
kendisini, –Bizans ve Osmanlı bakış açısıyla ve hatta dünyadaki etkileşimlerine 
ve diğer olaylarıyla– önemli tarihî olaylara gebe bırakması, başlı başına bu 
dönemleri, unutulmaz kılmıştır.  

XIV. yüzyıl, kendisinden sonraki beş yüzyıllık dönemi içerisine alan bir 
İmparatorluğun Söğüt’te doğuşuna tanıklık etmiştir. XV. yüzyıl ise, 
kendisinden önceki bin yılın bitişini görmüş ve Bizans döneminin bitişine şahit 
olmuştur. XV. yüzyılın ortasında 1453 ile Osmanlıların artık çıkmamak üzere 
eski Bizans başkentini ele geçirmeleri, sadece Osmanlı tarihini değil, bütün 
dünya tarihini ilgilendiren bir konu olarak hafızalara yerleşmiştir. Aynı yüzyıl 
1492’ye de şahitlik etmemiş midir?  

Her iki yüzyılın da –Osmanlı ve Bizans özelinde– kendilerine has oldukça 
hareketli geçen yılları, gerek dönemin kaynaklarını gerekse dönemle ilgili 
yazılanları daha çok siyasi olaylar üzerine odaklamıştır. Her iki dönem 
içerisinde de tarih sayfaları arasında yer alabilecek birçok konu mevcuttur. Bu 
makalenin inceleme konusunu, iki yüzyıllık süreç içerisinde, devletlerarası 
ilişkilerde diplomasi (dış politika) aracı olarak kullanılan kadın olgusu 
oluşturmuştur.  

İnsanlığın öznesi, “erkek ve kadındır”. Öznenin bir tarafında “erkek” varken 
diğer tarafını “kadın” oluşturmuştur. Arkeolojik kazılarda elde edilen bulgular, 
yazılı tabletler, duvar resimleri, levhâlâr, kabartmalar, mühürler ve             
çanak-çömlekler, kadınlı-erkekli bir tarihin resmini sunarlar. Öyleyse, insanlık 
tarihinin öznesinde olan kadını, hemen birçok alanda olduğu gibi diplomasinin 
(dış politikanın) içerisinde de aramak gereklidir.  

Osmanlı Hanedanı’na giren yabancı soylu ilk kadın Horofira’dır. Bizans-
Osmanlı ilişkilerinde diplomasi (dış politika) aracı olarak kullanılan ilk kadın 
ise, Theodora’dır. Ayrıca, Osmanlı Hanedanı’na 10 yaşında giren Prenses 



 

 

929 

 

Irene, Murad Hüdavendigâr’la evlenen Maria, Murad Hüdevandigar’dan sonra 
Osmanlı tahtına geçen Yıldırım Bayezid ile evlenen İstefan Lazaroviç’in kızı 
Despina ve II. Murad’ın karısı Maria Brankoviç gibi soylu kadınlar, bir 
dönemin diplomasisini (dış politikasını) doğrudan ya da dolaylı olarak 
etkilemişlerdir.  

Çalışma, dönemin her statüdeki kadınlarını kapsamamıştır. Sadece başlıkta 
da verildiği üzere diplomasi (dış politika) alanında adı geçen ve dönemin siyasi 
olaylarını etkileyen soylu kadınları ve bu kadınların, dönemlerinde gelişen 
olaylarda ne tür roller içerisinde olduklarını ortaya koymayı amaçlamıştır.  

Makalede, inceleme konusu yapılan kadınların hemen hepsi doğuştan veya 
evlilik yoluyla olsun, mevki ve unvan konusunda gayet açık tanımlanan belirli 
ayrıcalıklara hak kazanmış kişilerdir. Donald M. Nicol’ın “Bizans’ın Soylu 
Kadınları” adlı eserinde de ifade ettiği gibi zaten böyle olmasalardı haklarında 
pek bu kadar bilgiye de sahip olamazdık.  

XI. yüzyılın başlarından itibaren çeşitli iç ve dış faktörler sebebiyle gerileme 
dönemine giren Bizans için XIV. yüzyıl, çeşitli diplomatik (dış politik) 
manevralarla ayakta durabilmenin tarihini gösterir. XIII. yüzyılın ikinci 
yarısında VIII. Mihael Palaeologos’un İmparatorluğun kaybetmiş olduğu 
toprakları yeniden kazandırma düşüncesi ile yaptığı önemli savaşlar, Sırplar, 
Bulgarlar ve Moğollar ile kurduğu ilişkiler, Bizans’a karşı kurulan ittifakları ve 
cepheleri ortadan kaldırma başarısı, artık küçük bir devlet olarak varlığını 
sürdüren, içte ve dışta sorunları bulunan Bizans’ı kurtarmaya yetmemiştir. 
Kendisinden sonra Bizans’ı yöneten, hâlefleri olan II. Andronikos (1282-1328), 
III. Andronikos (1328-1341) ve Mihael aynı yeteneğe sahip değillerdi. Her ne 
kadar 1347’de imparator olan VI. Johannes Kantakuzenos (1347-1355) 
Bizans’ın eski gücünü elde etmenin Doğu’ya egemen olmakla sağlanabileceğini 
anlamış olsa bile, çok kısa süren saltanatı, icraatını tamamlamasına imkân 
tanımamıştır. V. Johannes’in oğlu olan ve daha elverişli bir dönemde 
imparatorluğu kurtarabileceğine inanılan II. Manuel’ın çabaları bile çökmekte 
olan imparatorluğu kurtaramamıştır. II. Manuel ve oğlu VIII. Johannes’in 
(1425-1448) gayretleri ise, Bizans döneminin sona ermesinin süresini, sadece 
bir süreliğine ertelemiştir. (Delilbaşı, 2002: 122-123) 

XIV  ve XV. yüzyıllarda Bizans bir taraftan kendi çöküşünü yaşarken, diğer 
taraftan da hemen yanı başında kendisini ortadan kaldıracak olan yeni bir 
imparatorluğun doğuşunu izlemiştir. VI. Johannes Kantakuzenos, doğan yeni 
imparatorluğun tehlikesini görmüş ancak, gerek kısa süren saltanatı gerekse 
elinde bulundurduğu paralı askerlerden oluşan zayıf ordusu bu büyümeyi 
durdurmaya yetmemiştir. Bu yeni imparatorluk, Bizans toprakları üzerine 
yayılma siyaseti güden Osmanlılardan başkası değildir.  

Bizans, Avrupa’da Slav devletleri ile uğraşırken, doğu sınırında, bir uç 
beyliği olarak ortaya çıkan Osmanlı Devleti kuruluyordu. Söğüt ve çevresinde 
genişleyerek büyüyen ve kuruluşundan çok kısa bir süre sonra Avrupa’da toprak 
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kazanan Osmanlıların bu başarılarının altındaki nedenlerden birisini de yine 
çöküş dönemini yaşayan Bizans sağlamıştır. Bizans’ın yüzyıllar boyu süren 
çöküşü esnasında, Balkan coğrafyasındaki etkisizliği ve Delilbaşı’nın da 
belirttiği üzere, Balkanlar’ın küçük devletçikler ve feodal senyörlükler hâlinde 
parçalanmış olması, Osmanlı fetihlerini kolaylaştırmış (Delilbaşı, 2002: 122) ve 
büyümesini hızlandırmıştır. Bizans’ın çöküşünün son yıllarında, İmparatorluğu 
kurtarmak için Bizans yönetimini, değişik yollara itmiştir. Bu dönemde 
Bizans’ın takip etmiş olduğu stratejilerden birisi de imparatorluğu yaşatmak 
veya en azından ömrünü uzatma gayeli gerçekleştirmiş olduğu, sınır komşuları 
ile yapmış olduğu akrabalık bağı oluşturma, yöntemidir. Aslında böylesi bir 
uygulama, özellikle farklı milletlerden olsalar da kendi Hristiyan dindaşları 
arasında kurdukları akrabalıklarda son derece normal bir davranış olarak 
görülebilirdi. Nitekim bunun Bizans tarihinde birçok örneğine rastlamak 
mümkündür. Bu duruma, Balkan coğrafyasını nüfusu altına almak ve buralarda 
Katolikliği yaymak için çaba sarf eden Büyük Layoş’un küçük kızının, Lehistan 
kraliçesi olarak Litvanyalı Jakellon ile büyük kızı Marya’nın ise, Macaristan 
kraliçesi olarak Lüksenburg kralı IV. Şarl’ın ikinci oğlu Sigismund’la evlenmesi 
ve bu sayede Sigismund’un Macaristan krallığı tacını giymesi (Uzunçarşılı, 
1988: 238) gibi birçok örnek verilebilir. Ancak, Bizans gibi Hristiyan bir 
devletin hemen doğusunda giderek güçlenen İslamî temelli Osmanlı Devleti ile 
başlayan ilişkilerinde Osmanlı’ya teklif ettiği akrabalık ilişkisi olgusu, sadece 
Osmanlı-Bizans tarihini değil, genel olarak tarih biliminin içerisinde 
irdelenmesi gereken önemli bir konuyu oluşturmuştur. Elbette ki bu konu, 
devletlerarası ilişkilerde diplomasi (dış politika) aracı olarak “Kadın” 
faktörünün kullanılmasıdır.  

Hristiyan bir prensesle Müslüman bir sultanın evlenmesi olgusu Osmanlılar 
döneminde başlayan yeni bir gelişme değildi. Selçuklular döneminde de bu tür 
evliliklere rastlamak mümkündür. Örneğin, XIII. yüzyılın başlarında Alâüddin 
Keykubad’ın Gürcü kraliçe Rosodan’ın kızı prenses Tamar’ı büyük oğlu 
Gıyasüddin Keyhüsrev’e nikâhladığı ve bu izdivaçtan da Keyhüsrev’in Alâüddin 
Keykubad isminde bir oğlu ile Gürcü Hatun diye meşhur bir kızının doğmuş 
olduğu bilinmektedir. (Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri, 1988: 7) Yine, Selçuklu 
hükümdarlarından II. İzzeddin’in annesinin bir Rum prensinin kızı olduğu ve II. 
İzzeddin’in çocukken gizlice vaftiz edildiği, (Shaw, 1982: 48) ayrıca, Ak 
Koyunlu hükümdarı Uzun Hasan’ın Trabzon İmparatoru IV. Johannes’in kızı 
Teodora ile yaptığı izdivaç (Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri, 1988: 191) gibi 
evlilikler bulunmaktadır.  

Osmanlı Devleti’nin henüz kuruluşu sırasında Osman Bey döneminde, 
Müslüman Türk ahali ile Hristiyan Rum ahali arasında da evlilikler 
yapılmaktaydı. Osmanlı yöneticilerinin ise, ilk olarak, Türk ve Müslüman 
olmayan yabancı soylu bir kadınla evliliği, babası Osman Bey’in onayı ve hatta 
sayesinde Orhan Gazi’nin yaptığı görülmüştür. (Shaw, 1982: 37) Osmanlı 
Devleti’nin kuruluşunda hiç şüphesiz önemli bir yere sahip olan Orhan Gazi’nin 
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söz konusu evliliği, devletler arası diplomasi alanında kadının rolü olgusuna 
tam olarak oturmasa da devletin henüz kuruluşu aşamasında söz konusu 
evliliğin –İmparatorluğun çekirdeğinde– İmparatorluğun daha sonraki 
yüzyıllarda da izlediği politikanın ipuçlarını vermesi bakımından önemli 
addedilmelidir. Zira bu evlilik, –Osmanlı Hanedanı tarafından– bundan sonraki 
dönemde yapılmış olan diplomatik evliliklerin de başlangıcını ve modelini 
oluşturmuştur.  

Osmanlı Hanedanı’na Giren Yabancı Soylu İlk Kadın: Horofira 

Osmanlı Beyliği’nin yükselişi, etrafında bulunan Bizans tekfurlarının 
dikkatinden kaçmamıştır. Osman Gazi dönemine kadar Ertuğrul Gazi’nin 
hazinelerini saklamış olan Bilecik tekfuru bile gittikçe heybetli bir hâle 
gelmekte olan Osmanlı gücünü çekememeğe başlamıştır. Köse Mihal, kızını 
Kalanos’un oğlu ile evlendirdiği sırada düğüne çağırdığı Rum tekfurlarını bir 
antlaşma ile Osman Bey’i bağlamak istemişse de tekfurlar Köse Mihal’i 
kendileri ile birlikte hareket ederek Osman Bey’i ortadan kaldırma planına dâhil 
etmeye davet etmişlerdir. O sırada Yarhisar Tekfuru’nun kızı ile evlenecek olan 
Bilecik tekfurunun düğünü (Bazı kaynaklarda Bilecik tekfurunun oğlunun 
düğünü olarak da geçmektedir) bu plana elverişli bir fırsat yaratmıştır. Ancak, 
ihtida ederek Müslüman olan Osman Bey’in kadim dostu Köse Mihal durumu 
Osman Bey’e anlatmıştır. Osman Bey, Bilecik tekfurunun davetini ihtiyatla 
kabul etmekle birlikte düğün hediyesi olarak da Bilecik tekfuruna bir sürü kuzu 
hediye eder. Ancak, düğünden sonra savaşçıları ile birlikte dağlara çıkmak 
zorunluluğunda olduğunu ve malını düşmanının açgözlülüğüne hazır bir 
durumda bırakmak istemediğini belirterek en değerli eşyalarını –her yıl yaptığı 
gibi– kadınlar vasıtasıyla Bilecik tekfurunun kalesine göndermesine Bilecik 
tekfurunun izin vermesini ister. Bilecik tekfuru, planın bu sonucu ile 
büyülenmiş olarak Osman Bey’in bu teklifini kabul eder. Hazinelerin taşınması 
düğünden bir gün önce gerçekleşecektir. Bilecik tekfuru belirtilen günde, 
Çakırpınar’a gider. Osman Bey’in, en bahadır adamlarından seçtiği otuz dokuz 
savaşçısı (Danişmend, 1947: 5) yüzleri peçe ile örtülü bir hâlde Bilecik 
tekfurunun kalesine girerler. Halk ve askerlerin çoğu düğüne gitmiş 
olduklarından Bilecik kalesinin ele geçirilmesi zor olmamıştır. Bilecik tekfuru, 
olanlardan habersiz bir şekilde kalesine dönerken Osman Bey’in adamları 
tarafından öldürülmüş ve gelin adayı (Hammer, 1991: 6) güzelliğiyle dünyaca 
ünlü olan (Jorga, 2005: 162) Holofira/Nilüfer Hatun esir edilmiştir. 
Holofira’nın adının Türkler tarafından “Ülüfer”, “Nilüfer” şekline sokulduğu 
rivayet edilmektedir. (Danişmend, 1947: 5) Nilüfer Hatun, İbn Battûta’nın 
seyahatnamesinde ise, Beylûn Hatun olarak geçmektedir. (İbn Batûtta, 2004: 
430).  

Tevârih-i Âl-i Osman’da da Orhan Gazi’nin söz konusu evliliği şu 
ifadelerle anlatılmıştır: (Hadîdi, 1991: 42-43).  

Okudı şevkı olan gâzîlerini, 
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Üleşdürdi o şehrün evlerini. 

Tekür-i Yar-hisâr’un kızın ol dem, 
Alup itmişidi ursını mâtem. 

Meğer ol hînde Osmân oğlı Orhan, 
Cüvan olmışidi çün şîr-i garrân. 

Dügünler eyleyüp Osmân’ı Gazî, 
Virür Orhân’a alduğı kızı. 

Çi ger ismi kızun Lülüfer’idi, 
Müsemmâsile dür hâkisterdi. 

Ko hüsnî vasfını yokdur nihâyet, 
Olur ömre vü olmaz ana gâyet. 

Süleymân Pâşa vü Gazî Murâd’un, 
Anasıdur ol iki hoş-nihâdun. 

Osman Bey, çocukluk günlerinden beri gösterdiği yiğitliğe mükâfat olarak 
henüz on iki yaşında olan –İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi’nin müellifi 
Danişmend’e göre 17 yaşındaki– (Danişmend, 1947: 5) oğlu Orhan Gazi’ye 
Holofira/Nilüfer Hatun’u eş olarak verir. Böylece, Osmanlı Hanedanı’na giren 
ilk ecnebi kadın Şehzade Süleyman ile I. Murad’ın annesi Holofira/Nilüfer 
Hatun olmuştur. (Danişmend, 1947: 5; Hadîdi, 1991: 42-43; Hayrullah Efendi, 
1971: 174).  

Osmanlı Devleti’nin henüz kuruluşu döneminde gerçekleşmiş olan Orhan 
Gazi’nin Horofira/Nilüfer ile gerçekleştirdiği bu evlilik, Osmanlı Hanedanı’nda 
bundan sonra devam edecek olan bir geleneğin, yani yabancı soylu kadınların 
hanedanda yer almalarının ilk modelini oluşturması bakımından önemli 
olmuştur.  

Bizans-Osmanlı İlişkilerinde Diplomasi Aracı Olarak Kullanılan İlk 
Kadın: Prenses Theodora ve Orhan Bey’in Hanedan’a Soktuğu Diğer 
Yabancı Soylu Kadınlar 

Bizans İmparatoru III. Andronikus’un 1341’de ölümünden sonra VI. Ioannes 
Kantakuzinos Bizans tahtını daha önceki ortak imparator V. Ioannes 
Paleologos’un elinden almak için Sırp ve Türk paralı askerlerinden 
yararlanmıştır. Kantakuzinos’un rahatça tahta oturması için İstanbul’un kuzeyini 
elinde bulunduran V. Ioannes’in annesinin bertaraf edilmesi gerekiyordu. 
Kantakuzinos, Çanakkale’yi elinde bulunduran Orhan Gazi’den yardım istemiş 
ve Orhan Gazi’de V. Ioannes’in annesi Savoy’lu Anna’nın elinden Karadeniz’in 
kıyılarını almış, böylece de Kantakuzinos, Bizans tahtına güvenle oturmuştur. 
Orhan Gazi’nin bu iyiliğine karşılık İmparator Kantakuzinos, kızı Theodora’yı 
Orhan Gazi’ye vermiştir. Bu evlilikle Kantakuzinos, Orhan Gazi’nin 
askerlerinin Gelibolu ve Trakya’ya akınlar düzenlemesine de göz yummuştur. 
(Shaw, 1982: 37).  
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Orhan Gazi’nin ilk karısı, Süleyman ile Murad’ın annesi olan 
Horofira/Nilüfer Hatun’dur. Bu defa aldığı prenses Theodora ile bir 
vakıfnamesi mevcut olan Asporçe Hatun’da Hristiyan’dır.1 (Uzunçarşılı, 
1988:160) Bu durum şu anlama gelmektedir, Orhan Gazi, üç Hristiyan kadınla 
evlenmiştir bir de İbn-i Battûta’nın bahsettiği Beylûn Hatun var ise de (İbn 
Batûtta, 2004:430) bu kadının hangi milletten olduğu belli değildir. İzahlı 
Osmanlı Tarihi Kronolojisi’nin yazarı İsmail Hami Danişmend’e göre 
Horofira/Nilüfer Hatun’la Theodora arasında kırk sekiz senelik bir fasıla vardır. 
Danişmend’e göre, Orhan Bey ilkinde on yedi, sonuncusunda altmış beş 
yaşındadır.  

Osmanlı tarihi yazarlarından Hammer, Orhan Gazi’nin Kantakuzenos’un 
kızı ile evlenmek istediğini ve bu konuyu Aydınoğlu Umur Bey’e danıştığını, 
Kantakuzenos’un ise, Umur Bey’in tavsiyesi ve Orhan Bey ile akrabalığın, 
Bizans’a güçlü bir müttefik sağlayacağı ümidi ile kızını Orhan Bey’e verdiğini 
yazmıştır. (Hammer, 1991: 20) Gerçekte de bu evlilik Kantakuzenos’un 
Osmanlı’yla olan ittifakını pekiştirmiştir. (İnalcık, 2002: 84).  

Bir yıl sonra Orhan Gazi ile Bizans prensesi arasındaki evlilik, Avrupa 
yakasında büyük törenle kutlanmıştır. Karşı tarafta, Üsküdar’da otağ kuran 
Orhan Gazi, 30 teknelik Türk donanması ile bir refakat birliğini Avrupa’ya, 
eşini almaya göndermiştir. (Kinross, 31) Evlilik, 1346 Haziranında çok büyük 
törenlerle kutlanmıştır. (Beldiceanu, 1995: 27).  

Gibbons, Prenses Theodora ile Orhan Gazi’nin evliliğini şöyle anlatmıştır: 
“Theodora, ipek ve sırma perdelerle örtülü bir taht’a oturdu. Askerler silahlı, 
ama yalnız İmparator at üstündeydi. Bir işaret üzerine perdeler birden çekildi 
ve gelin (ya da kurban) diz çökmüş harem ağaları ve düğün meşaleleriyle 
çevrelenmiş olarak göründü. Mutlu olay, boru ve trompet sesleri ve düğün 
şarkılarıyla duyuruldu. Theodora, kilise töreni yapılmaksızın, barbar eşine 
teslim edildi. Ama Bursa’daki harem’de dinini korumasına izin verileceği 
üzerine anlaşmaya varılmıştı. Babası bu zor durumda gösterdiği metanet ve 
sadakatten ötürü, onu kutladı.” (Kinross, 31).  

Nicolae Jorga da “Osmanlı İmparatorluğu Tarihi” adlı eserinde, Prenses 
Theodora ile Orhan Gazi’nin bu evliliğine yer vermiştir: “Orhan Bey’i bir 
Umur2hâline getirmek için VI. Ioannes, tıpkı son Karesi Beyi’ni damat olarak 

                                                 
1 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi adlı eserinde Asporça Hatun hakkında şu bilgiyi 

vermiştir: “İbrahim Bey’in validesi de zannedildiğine göre İmparator III. Andronikos’un kızı 
Asporçe Hatun olup bu prenses İbrahim’den başka Fatma adında bir kızın da valdesidir. 
Françes, Genç Andronikos’un, İmparatoriçe Anna’dan iki kızı olup bunlardan birisini Bulgar 
kıralına ve ikincisini de Orhan Bey’e verdiğini kaydediyor ki, kendi vakfiyesinde adı geçen 
İbrahim’in valdesi olmalıdır. Françes’in kaydına göre Andronikos’un oğlu Yuannis tarafından 
kızkardeşi Orhan’a verilmiştir; Her ne ise Orhan hem Paleologoslardan Genç Andronikos’un 
kızını ve hem de Kantakuzen’in kızını almıştır.” (Uzunçarşılı, 1988: 160). 

2 Umur Bey kastediliyor. 
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kabul eden Batazes gibi bir ‘Bizans İmparatoru’nun’ tüm asaletini kenara 
bırakarak, kendini küçülecek kadar ileri gitti. Kantakuzenos, imparatorluk 
hanedanından genç bir prensesi –henüz reşit olmayan Theodora’yı– Bursa’daki 
yaşı hayli ilerlemiş Orhan Bey’e verdi. Ancak, hâlâ şüpheli olan Orhan Bey, 
prensesi Anadolu’ya götürmek için kendi gelmediği; yerine muhtemelen, son 
Karesioğulları, yani Karesi Bey’in oğlu ve iki yeğeni de ortadan kaldırıldıktan 
sonra son hükümdarın mirasını devralmış olduğu Karesi Beyliği’ne ait 30 
gemiden oluşan bir filo gönderdi. Anadolu’daki beyliğin en nüfuzlu kişilerinden 
bazıları ve büyük bir süvari birliği bu misyonla görevlendirilmişti ve düğün, 
damat sanki Hristiyan bir prensmiş gibi eski görkemli merasimlere uygun 
olarak Silivri’de yapıldı. Gelin, ağaçtan yapılmış yüksek bir minberin üzerine 
çıktı ve ancak ertesi gün atının üzerinde gelen imparatorun huzurunda altın 
işlemeli ipek perde kaldırıldı. Prenses, bir taraftan davullardan ve 
borazanlardan oluşan saray müziği çalınırken, bu tören için özel olarak 
hazırlanmış şiirler okunup, evlilik bağı ile birleştirilen iki aileye övgüler ve 
methiyeler yağdırılırken, üzerinde imparatorluk cüppesi ile diz çökmüş 
haremağalarının elinde bulunan meşalelerin ışığında belirdi. Yerde oturarak 
yemek yiyen Türklerin de katıldığı büyük bir ziyafet verildi. Bunun ardından, ilk 
kez Orhan Bey’in bayrağını göndere çeken Osmanlı filosu Bitinya sahillerine 
doğru yelken açtı. (Jorga, 2005: 186-187, karşılaştırınız; Danişmend, 1947: 25 
ve Histoire, 2005: 70).  

“Orhan Bey’in kesin zaferin alındığı aynı yılın baharında İstanbul 
Boğazı’nda bizzat görülmesi aslında imparatorun konumunu daha sağlama 
almak için düşünülmüşken, yapılan şenlikler yüzünden aynı zamanda Osmanlı 
Devleti’nin itibarını yükseltmeye ve Bizans kültürüne yaklaştırmaya da 
yarıyordu. Türk Bey’i Avrupa topraklarına geçmemiş, İstanbul’da hiç 
görülmemişti. Aksine, Bizans sarayı mensupları zaman zaman beyin, 
Üsküdar’da hanesi, yani, reşit olan dört oğlu ve ülkenin ileri gelenleri ile 
birlikte ikamet ettiği karargâhına geçerlerdi. Burada, kayınpederi ihtiyar VI. 
Ioannes onuruna birkaç gün boyunca av partileri düzenlendi ve ziyafetler 
verildi: İmparator ve Osmanlı Bey’i bir masada, Orhan Bey’in oğulları diğer 
masada oturuyor, değerli kilimler üzerinde ise imparatorluk mutfağının 
yemekleri eşliğinde Bizans’ın en yüksek rütbeli subayları ve Türk vezirler, 
paşalar ve sipahiler dostluk kurarlardı. Hristiyan dininden vazgeçmeyen ve 
birçok Hristiyan köleye özgürlüklerini kazandırarak ve daha birçok başka hayır 
işleri ile adını duyuran Theodora, başkente geçip, birkaç gün annesi ve 
kardeşleri ile vakit geçirdikten sonra Üsküdar’daki eşinin yanına geri dönerek, 
buradan Bursa’daki saraya doğru hareket ederdi.” (Jorga, 2005: 187-188).  

Evlilikle ilgili olarak Kinross ise, şu yorumu yapmıştır: “Gerçekten de 
Theodora dinini koruduğu gibi birçok Hristiyan tutsağın serbest bırakılmasını 
da sağladı. Osmanlılarla kurulan evlilik bağı ve askerî ittifakı, 1347’de 
Kantakuzenos’un İstanbul’a girişi izledi. Bir diğer kızını Eleni’yi de genç Y. 
Paleologos’a veren Kantakuzenos, onunla ortak imparator olma konusunda 
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anlaştı. Böylece Osmanlı Türkleri Avrupa’da birden çok bağlantı kurmuş 
oldular: Hem de düşman değil, dost olarak.” (Kinross; 31-32) Bu evlilikle ilgili 
olarak İsmail Hami Danişmend ise, “Kantakuzenos’un diğer kızı Eleni 
İstanbul’daki meşru imparator Beşinci Yoannis Paleoloğlos’a nişanlamak 
suretiyle Kantakuzenos ve Paleoloğlos hanedanları birbirine bağlanmış, 
Beşinci Yoannis Paleoloğlos’la Altıncı Yoannis Kantakuzenos müştereken 
saltanat sürmek üzere ayni zamanda imparator olmuş, Kantakuzenos’un karısı 
İrini ile Beşinci Yoannis’e verilen kızı Eleni “İmparatoriçe” unvanını aldıkları 
gibi Beşinci Yoannis’in anası imparatoriçe Anna da esasen bu ünvanı haiz 
olduğu için birdenbire ortaya iki imparatorla üç imparatoriçe çıkmıştır! Hatta 
bunların beşi birden tetviç edildiği rivayet edilir! Tabiî bu vaziyette Orhan Gazi 
de o iki imparatordan birinin damadı ve birinin de bacanağı vaziyetine 
gelmiştir: Üç imparatoriçenin birisi kaynanası, birisi baldızı ve birisi de 
bacanağının anası vaziyetindedir.” şeklinde bilgi vermiştir (Danişmend, 1947: 
24-25; Gibbons, 1998: 78; Lamartine, 1991: 67).  

“Bizans’ın Soylu Kadınları: On Portre” adlı kitabında Donald M. Nicol, 
Theodora’nın, Orhan Bey ile yaptığı evlilikten sonra İslamiyet’i kabul etmesi 
için bütün girişimlere rağmen Hristiyanlık dinine sebatla bağlı kaldığı, 
kocasının hâkimiyeti alanındaki topraklarda bulunan Hristiyan mahkûmlarla 
esirler için bir metanet abidesi hâline geldiği, herkesin gözünde Hristiyan 
faziletlerinin pırıl pırıl bir örneği olduğunu, 1362’de Orhan Bey’in ölümünden 
sonra İstanbul’a annesiyle kardeşlerinin yanına dönmesine izin verilmesinin onu 
çok sevindirdiğini, yazmıştır.3 (Nicol, 2001: 79-80) 

Bizans’ın Diplomasi Aracı Olarak 10 Yaşında Osmanlı Hanedanı’na 
Soktuğu Prenses: İrene 

Orhan Gazi’nin beş oğlundan üçüncüsü Kantakuzinos’un kızı Theodore’den 
doğmuş (Uzunçarşılı, 1988: 138) olan İzmit sancak beyliğinde bulunan Halil 
Bey, 1356 yılı4 (İnalcık, 2002: 84) Temmuz ayı başlarında İzmit Körfezi’nde 
kayıkla gezerken Foçalı korsanlar tarafından5 (İnalcık, 2002: 84) anî saldırı 
sonucu yakalanarak Foça’ya kaçırılmıştır. (Gibbons, 1998: 89) İnalcık’a göre 
henüz 12 yaşında olan (İnalcık, 2002: 84) Halil Bey’i Foça’daki korsanlar, esir 
olarak iki yıl üç ay ellerinde tutmuşlardır. O dönemde Foça, Bizans 
İmparatorluğu’nun da üzerinde hak iddia ettiği bir kasabadır. Orhan Gazi, 
Bizans İmparatoru V. İoannes Paleologos’tan oğlunun fidye vermek şartı ile 

                                                 
3 Orhan Gazi’nin ölüm tarihi ile ilgili çeşitli görüşler mevcuttur. Çeşitli Doğu ve Batı 

kaynaklarında Orhan Bey’in ölüm tarihi olarak 1350, 1357, 1358, 1359-1360’tır. İsmail Hami 
Danişmend, 1359-1360=761 tarihi en kuvvetli rivayettir şeklinde bir açıklama yaptır. 
(Danişmend, 1947:32) Ayrıca, Donald M. Nicol’un “Bizans’ın Soylu Kadınları: On Portre, 
1250-1500” adlı çalışmasının 80. sayfasında 8. dipnotunda verdiği kaynaklarda Orhan Bey’in 
ölümünü 1362 olarak göstermiştir. 

4 İnalcık, Orhan Bey’in oğlu Halil’in kaçırılma tarihini 1357 olarak vermiştir. (İnalcık, 2002: 84).  
5 İnalcık, Foçalı korsanların Rum olduklarını belirttiği gibi, Halil Bey’in esir edildiği yeri İzmit 

Körfezi olarak ifade etmiştir. (İnalcık, 2002: 84). 
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kurtarılmasını istemiştir.6 (Uzunçarşılı, 1988: 138) İsmail Hami Danişmend, bu 
müracaatın V. İoannes Paleologos’a yapılmasını, Orhan Gazi’nin kayınpederi 
olan VI. İoannes Kantakuzinos’un 1355’te çıkan bir ihtilaf üzerine tahtından 
feragat mecburiyetinde kalarak Aynaroz’a çekilmiş olmasından dolayı olduğunu 
ifade etmiştir. Orhan Bey’in oğlu Halil Bey’in kaçırılması vakası Metheos 
Kantakuzinos ile İoannes Paleologlos mücadelesi sırasında cereyan etmiştir.7 
(Danişmend, 1947: 30) Bu iki imparatordan birincisi Orhan Bey’in kayın 
biraderi, ikincisi ise, bacanağıdır. Osmanlı hükümdarı oğlunun kurtarılması için 
imparatorluk üzerinde hak iddia eden kayın biraderine değil, meşru imparator 
sayılan bacanağına müracaat etmiştir. V. İoannes Paleologlos, Orhan Bey’in 
kendisine yaptığı bu müracaatı kendi geleceği açısından da önemli bir fırsat 
olarak telakki ettiğinden Halil Bey’in kurtarılması için bizzat sefere çıkmış ve 
Foça’yı muhasara etmişse de başarılı olamamıştır. Sonradan Orhan Gazi’nin 
emriyle tekrar sefere çıkmış ancak, kendi donanmasına bile söz 
geçiremediğinden bir kez daha eli boş olarak geri dönmüştür. Bizans 
İmparatoru’nun beceriksizliğine kızan Orhan Bey, bizzat Kadıköy’e gelerek 
Paleologlos’la yaptığı görüşmede oğlunun mutlaka kurtarılması için imparatora 
şiddetli emirler vermiştir. Bu görüşmeden sonra V. İoannes Paleologlos, Halil 
Bey’i fidye ile kurtarmayı ve hatta bu fidyenin yarısını bizzat kendisinin 
karşılayacağını Orhan Bey’e taahhüt ettiği gibi Trakya’daki Osmanlı fetihlerini 
de bir sulh muahedesiyle tasdik ederek Orhan Gazi’yi teskin ettiği rivayet 
edilmiştir. (Danişmend, 1947: 30-31) 

Bizans İmparatoru kuvvetle halledemediği işi nihayet para ile halletmiş ve 
Foça’ya tekrar gidip yüz bin altın fidye vererek (Gibbons, 1998: 89) Halil Bey’i 
esaretten kurtardığı gibi İstanbul’a yanında götürdüğü Halil Bey’i 10 yaşındaki 
kızı İrene ile nişanlamış ve tıpkı bir lâlâ gibi bizzat İzmit’e götürüp babası 
Orhan Bey’e teslim etmiştir. Bu durum, Bizans İmparatoru’nun Orhan Bey’in 
maiyetindeki memurlarından birisi hâline geldiğini göstermesi bakımından 
dikkate değerdir.8 (İnalcık, 2002: 84) 

                                                 
6 “Orhan Gazi’nin Süleyman Paşa, Sultan Murad, İbrahim, Halil ve Kasım isimlerinde altı oğlu 

olmuştu; vefat ettiği zaman Murad, İbrahim ve Halil, hayatta idiler. Bizans müverrihi 
Grigoras, Orhan Bey’in, Kantakuzen’in kızı Teodora’dan olan Halil’i çok sevdiğini, 
kendisinden sonra onu hükümdar yapmak istediğini ve hatta İmparator Yuannis’in bu çocuğu 
kendisine damat yapmak üzere nişanladığını yazdığı gibi Muralt da (c. 2, s. 662) Şehzade 
Halil’in Foça Cenevizlileri elinden kurtarıldıktan sonra 1359 Ağustos’unda Bitinya valiliğine 
tâyin olunduğunu beyan eder.” (Uzunçarşılı, 1988: 138). 

7 Metheos Kantakuzinos ile İoannes Paleologlos mücadelesi konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. 
(Danişmend, 1947: 30). 

8 Orhan Bey’in, oğlu Halil Bey’i kaçıran Foçalı korsanların üzerine kendisinin gitmeyişini 
“Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu” isimli makalesinde İnalcık, İsmail Hami Danişmend’den 
oldukça farklı bir şekilde izah etmiştir. İnalcık, Halil Bey’in Foçalı korsanlar tarafından 
kaçırıldığı sırada Şehzade Süleyman Paşa’nın ölüm haberinin geldiğini, zaten yaşlı ve hasta 
olan Orhan Bey’in, oğlu Halil’in kurtarılması için İmparator İoannes Paleoloğlos’tan yardım 
istediği ve Bizans diplomasisinin de bundan faydalanarak Orhan Bey’e bir anlaşma imzalattığı 
şeklinde bilgi vermiştir. Bu anlaşmaya göre Orhan, Bizans topraklarına karşı her türlü saldırıyı 
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Bizans Prensesleri ile Yapılan Evliliklerin Osmanlı’nın İlk Dönemdeki 
Yükselişine olan Etkileri 

Gelecekte büyük bir imparatorluk hâline dönüşecek olan bir devletin 
liderinin kendi soyundan ve dininden olmayan birisi ile yapmış olduğu 
evlilikler, –Bizans İmparatorluğu ile kurulan akrabalıkla– bir taraftan 
Osmanlının henüz kuruluşu döneminde yapılmış olan isabetli bir eylemi ifade 
etmekle beraber Osmanlı’nın Bizans sınırlarında Anadolu’nun kuzeyindeki 
yerini –bölgede yaşayan Hristiyan ahali faktörü de göz önünde tutularak 
düşünüldüğünde– stratejik ve jeopolitik anlamda sağlamlaştırırken diğer 
taraftan da Osmanlı devlet yönetimindeki yabancılaşmayı da başlatmış 
olacaktır.  

Orhan Gazi’nin yapmış olduğu Osmanlı’nın kuruluşu döneminde 
gerçekleşmiş olan mantıklı ve stratejik önemdeki evlilik/evlilikler bu dönemde, 
Osmanlı’nın Bizans üzerine yürüttüğü politikalarda herhangi bir değişikliğe 
mahal vermemiştir. Öyle ki, Bizans’la gerçekleştirilen bu akrabalık olayı bile 
Orhan Gazi’yi İstephan Duşan’la Bizans’a karşı ittifaka yönelmekten 
caydırmamıştır.  

Duşan, Sırbistan sınırlarını genişlettikten sonra ‘imparatorluk’ ilan ettiği gibi 
kendisine ‘Tüm Roma İmparatorluğu’nun lideri’ unvanını yakıştırmıştı. 
İstephan Duşan, Venedikliler tarafından ‘Konstantinopolis İmparatoru’ olarak 
tanınıyordu. Duşan, İstanbul üzerine yürüyüşünde Venedik desteğini 
sağlayamayınca Orhan Bey’den yardım istemeyi düşünmüştür. Şehre karşı ortak 
hareket için Sırp-Osmanlı ittifakını önermiştir. Hatta bu ittifakı 
kuvvetlendirmek için de kızını Orhan Bey’in oğluna vermeyi teklif etmiştir. 
Teklifleri kabul ettiğini bildirmek için Orhan Bey, elçilerini İstephan Duşan’a 
göndermiştir. Ancak, plan Kantakuzenos tarafından bozulmuştur. Osmanlı 
elçilerini ele geçiren Bizans İmparatoru, bazılarını öldürmüş, bazılarını zindana 
attırmış, İstephan Duşan’a gönderilen armağanlara da el koymuştur. 
(Kinross;32) Yine, 13 Şubat 1352’de Orhan Bey, kayınpederi Kantakuzenos’a 
rağmen kayınpederinin düşmanlarına yardım etmekten çekinmemiştir. 
Venediklilerle Cenevizliler Boğaz sularında çarpıştıklarında, Orhan Gazi, 
dokuz gemi göndererek Cenevizlileri desteklemiştir. Türklerin doğrudan 
doğruya savaşa katıldıklarına ait bir delil olmasa da düşmanlarının hareketleri 
hakkında Cenevizlilere bilgi ulaştırdıklarını, hasımları Pera’nın girişini 
kestiklerinde Boğaz’ın doğu yakasına sığınmalarına izin vermişlerdir. Ayrıca 
Osmanlılar, Cenevizlilere, buğdaylarını kendi topraklarındaki değirmenlerde 
öğütme işlemine izin vererek, Ceneviz donanmasının yiyecek teminini 

                                                                                                                        
durduracak, oğlunu kurtarmak için Foça’ya gönderilecek olan gemilerin bütün masraflarını 
üzerine alacak ve İmparator’un o zamana kadarki borçlarını affedecekti. Ayrıca, Orhan Bey, 
Trakya’da Kantakuzenos’un oğlu Matheos’a yardımdan vazgeçmeyi ve İoannes’i desteklemeyi 
de vaad ediyordu. İnalcık’a göre, bu antlaşmayla Osmanlılar, Rumeli’de Osmanlı topraklarını 
genişletmek için şimdiye kadar Kantakuzenos ailesi ile yaptığı iş birliği politikasından 
vazgeçiyor böylece de önemli bir bekleme ve gerileme dönemine giriyordu. (İnalcık, 2002:84). 
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sağlamışlardır. (Beldiceanu, 1995: 27) Bizans’ta V. İoannis, tahtı ele geçirince 
Orhan Gazi’nin kayınpederi olan Kantakuzenos keşiş kılığına girerek 
İstanbul’dan kaçmış ve Isparta yakınlarındaki Mistra manastırına çekilerek 
ömrünün son otuz yılını burada geçirmiştir. (Kinross; 36) 

Bizans’taki taht değişikliğinden sonra, Orhan Gazi’nin oğlu Halil Bey ile 
yeni Bizans İmparatoru V. İoannis’in 10 yaşındaki kızı Prenses İrene arasında 
gerçekleştirilen evlilik, Osmanlılarla Bizans arasında yeni bir akrabalık bağı 
oluşturmuştur. (Beldiceanu, 1995: 29) 

Osmanlı Devleti’nin henüz kuruluşu aşamasında Osman Bey, topluluk 
kurabilen bir beydir. İlk yabancı evliliği yapan Orhan Bey, babasından 
devraldığı topluluğu devlet yapan liderdir. Orhan Bey’in oğlu I. Murad ise, 
devleti imparatorluğa dönüştürmüştür. (Kinross; 21) 

Osmanlı Sarayı’na yabancı soylu kadın sokma geleneğini daha sonra I. 
Murad da bozmamıştır. I. Murad’ın Bulgarları Trakya’dan uzaklaştırması 
üzerine zaten Eflak Prensi Layko tarafından da sıkıştırılmış olan Bulgar Kralı 
Yuvan Şişman, Yanbolu’nun da Timurtaş Paşa tarafından zabtı üzerine, 
Osmanlı himayesini ve vergiyi (Uzunçarşılı, 1988: 170) kabul etmiş, Gibbons’a 
göre Hristiyan dinini muhafaza etmesine müsaade olunması şartıyla (Gibbons, 
1998: 117) kız kardeşi Maria’yı9 (Uzunçarşılı, 1988: 189) da takriben 1370 
yılında Murad Hüdavendigâr’a vermiştir. (Uzunçarşılı, 1988: 192) Şişman’ın 
annesinin Yahudi (Uzunçarşılı, 1988: 189) olmasından hareketle kız kardeşi 
Maria’nın, Osmanlı Hanedanı’na giren ilk Yahudi asıllı prenses olması 
muhtemeldir.10 Murad Hüdavendigâr’dan sonra Osmanlı tahtına geçen Yıldırım 
Bayezid ise, İstefan Lazaroviç’in kızı Despina’yı kendisine nikâhlamıştır.11 
(Uzunçarşılı, 1988: 260). Bayezid hayatı boyunca Despina’ya sadık ve merbut 
kalmıştır. (Gibbons, 1998: 153). Bayezid’in Despina’dan çok etkilendiğini 
yazan Müneccimbaşı Ahmed b. Lütfullah, Despina ve evlilik hakkında şöyle 
yazmıştır: “Son derece güzel ve cilveli bir kadın idi. Yıldırım onunla zifafa 
girdikten sonra gönlü aşk ve muhabbetine öylesine bağlandı ki hep onun sevgisi 
ile meşgul olup devlet işlerini, cihâd ve gâzâyı ihmal etti. Bu hilekârın Sultan’ı 
yoldan çıkarmasıyla atalarından kimsenin yapmadığı işi yaptı, şarap içti ve 
eğlencelere daldı.” (Müneccimbaşı Ahmed b. Lütfullah, 1995: 133). Âşık Paşa-
zâde de, Tevârih-i Âl-i Osman’da: “Bayezid Han, içki meclisi kurmayı Sırp 
kızından öğrendi.” demiştir. (Âşık Paşa-zâde, 1332: 70, Naklen, Ağırakça, 
1995: 133).  

                                                 
9 Uzunçarşılı, Şişman’ın anasının Yahudi olduğunu yazmaktadır. (Uzunçarşılı, 1988:189, dn, 1). 
10 Stanford Shaw, Sultan Murad’ın Şişman’ın kızı Tamara ile evlendiğini yazmıştır. (Shaw, 1982: 

43). 
11 Lazar’ın kızının adını Gibbons Despina olarak belirtmekte ve nikâhlarının ise, Kroşeçav 

civarında Alacahisar camisinde kıyıldığını belirtmiştir. (Uzunçarşılı, 1988:260). “Ortaçağda 
Türkler” adlı eserinde Michel Balivet, bir Türk Beyi ile evlenen imparatorluk prensesi Rumca-
Türkçe karşılık olarak “Depoina-Hatun” diye anılır, şeklinde bir açıklama yapmıştır.  
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Sultan Murad ayrıca oğlu Bayezid’e Germiyan Türkmen Beyi’nin kızını 
almış, çeyiz olarak da beyliğin Karaman Devleti’ne yakın olan yarı bölümünü 
almıştır. (Shaw, 1982: 44). Böylece Sultan Murad, babasının Anadolu’da takip 
ettiği barışçı yoldan ilerleme taktiği ile Osmanlı topraklarını Anadolu’da savaş 
yoluyla değil de, barışçıl yollardan genişletme taktiğini uygulamıştır. Murad, 
daha sonra Hamitoğulları Beyliği’ni de Karaman Devleti’ne sınır olan 
topraklarını kendisine satmaya zorlamış ve bu toprak alımı sonrasında 
Osmanlılar sınırlarını Toros dağlarına ulaştırmıştır. (Shaw, 1982: 44).  

Osmanlı Hanedanı’na giren yabancı soylu kadınlardan birisi de II. Murad’ın 
evlendiği Sırbistanlı Mara Brankoviç’tir. Bizanslıların Maria olarak 
isimlendirdikleri Mara, XV. yüzyılda Türklerin Bizans’ı fethinden sonra Balkan 
coğrafyasındaki varlığını sürdürebilmek için bir araya gelen yönetici ailelerin 
oluşturduğu erime potasının en dikkate değer diplomatik metalarından birisi 
olmuştur. Mara’nın babası 1429’da İmparator VIII. İoannes tarafından Bizans 
despotu unvanıyla onurlandırılmış olan Georgi Brankoviç’tir. Donald M. Nicol, 
Mara için: “Ailenin en büyük çocuğu olarak Mara, babasının Türkler’le 
ilişkilerinde değerli bir metaydı. Kızını Sultan II. Murad’a vermeyi kabul ederek 
onlardan dostluk ya da barış satın alabilirdi Brankoviç.” şeklinde yorum 
yapmıştır. Nicol, evlilikle ilgili şu bilgiyi vermiştir (Nicol, 2001:118-119): 
“Hristiyan ve Müslüman yöneticiler arasında böyle evliliklerin birçok örneği 
vardı. XV. yüzyılın durmadan değişen güvensiz ortamında, Hristiyan gururu ve 
ilkeleri zaman zaman çıkarcı davranışlara boyun eğiyordu. Gelin adayının ise 
bu konuda elbette söz hakkı yoktu. Bizanslı tarihçi Dukas’a göre öneri 
sultandan gelmişti. Mara’yı karı olarak alıp Sırbistan’ın büyük bölümünü de 
drahoma yapmasını sağlayabilirse, birçok sıkıntıdan kurtulabileceğini 
düşünüyordu Sultan. Öte yandan, Mara’nın babası da, açgözlü bir canavarı 
yatıştırmanın en iyi yolunun, iyice rehavete gömülüp yumuşamasını sağlayana 
kadar onu doyurmak olduğu inancındaydı. Alanın da satanın da memnun 
olduğu bir alışverişti bu. 1433’ün Haziran ayında Sultan Murad, vezirlerinden 
Saruhan Paşa’yı gerekli görüşmeleri yapması için Sırbistan’a gönderdi. Evlilik 
sözleşmesi hazırlandı ve Mara hukuken sultanla nişanlanmış oldu. Drahoması 
ise vezirin ifadesiyle ‘Sırbistan’ın asıl büyük kısmı’na ilaveten 
hesaplanamayacak kadar çok miktarda altın ve gümüştü. Georgi Brankoviç 
barışı Türklerden bu koşullarda satın alıyordu.”  

1433 yılında nişanlandığında Mara yaklaşık 21, Sultan II. Murad ise, 36 
yaşındadır. Sultan Murad’ın Mara’dan önce evlendiği bir hanımı daha vardı 
ama Mara’yı daha çok sevdiği nakledilmiştir. Düğün 4 Eylül 1435’te Edirne’de 
görkemli bir törenle gerçekleşmiştir. İslami usullerle gerçekleştirilen düğün 
törenini, Mara’nın bağlı olduğu Ortodoks Kilisesi kabul etmemiş ve Mara’nın 
Sultan Murad’la evliliği boyunca Hristiyan inancını sürdürdüğü ancak kendisine 
çok değer verdiği kocasına da sadık kaldığı anlatılmıştır. “Bizans’ın Soylu 
Kadınları” adlı eserinin dokuzuncu bölümünü Mara Brankoviç’e ayırarak 
detaylı bilgiler veren Donald M. Nicol da Mara’nın Hristiyanlık inancına sadık 
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kaldığını, Sırbistan’daki babasına ve genel olarak Hristiyanlık davasına hizmet 
için fırsatlar aradığını ve bunun için gözünü kulağını sürekli açık tuttuğunu 
yazmıştır. Nicol, Sultan Murad’ın öldüğünde 47 yaşında olduğunu ve Hristiyan 
karısı Mara’yı suistimal ettiğine dair bir bilgi olmadığını aksine onu el üstünde 
tuttuğunu hatta dönemin Bizanslı tarihçilerinin Sultan Murad’ın dürüst ve adil 
tutumundan dolayı kendisini övdüğünü belirtmiştir.  

Sultan Murad’ın birinci eşinden olan II. Mehmed, Mara’ya karşı her zaman 
saygılı davranmış babasının ölümünden sonra rahat etmesi için analığı Mara’ya 
her türlü imkânı sağlamıştır. II. Mehmed, Mara’yı Makedonya’nın doğusunda, 
Serez ile Aynaroz arasında yer alan ve eski adı “Daphni” olan kendi mülkü 
Ezova’ya yerleştirmiştir. 14 Eylül 1487’de Ezova’da ölen Mara, Eikosifoinissa 
manastırına gömülmüştür. Mara’ya hitaben fermanında Fatih Sultan Mehmed 
onu; “anam Despina Hatun” ve “soylu Hristiyan kadınların başı amerissa” diye 
tanımlamıştır. (Nicol, 2001: 124).  

XIV. ve XV. yüzyılda Osmanlı ile Bizans arasında gerçekleşmiş olan 
akrabalık olgusunu Balivet şöyle değerlendirmiştir: “Daha önceki döneme göre 
Türk-Hristiyan evliliklerinde artış görülür: Brancovic sülalesinden Sırp 
prensesler Osmanlı sultanlarıyla evlenir ve onların üzerinde küçümsenemez bir 
nüfuz sahibi olurlar. Dönemin Osmanlı hükümdarlarının karma evliliklerine 
sıcak bakmadığı anlaşılan bir vakanüvis (Aşıkpaşazade), 1392’de I. (Yıldırım) 
Bayezid ile evlenen Olivera’nın (Birçok eserde ‘Despina’ olarak geçer, Ş. K.) 
sultanı ‘şaraba ve kebap meclisine’ alıştırdığını ifade eder. Sırp Mara’nın II. 
Murad üzerindeki etkisine daha iyi gözle bakılır, çünkü Türk-Sırp ilişkilerinde 
sık sık uzlaştırıcı bir rol oynar. Bulgar Kilisesi Synodikon’una göre Bulgar 
Tamara, ‘Bulgar halkının selameti için’ I. Murad’la evlenir. Musa Çelebi, 
Eflaklı Mircea’nın kızını alır. Bizans imparatorlarından IV. Andronikos 
kızkardeşini I. Murad’a, II. Manuel ise kızlarından birini I. Süleyman’a verir”. 
(Balivet, 2004: 142-143).  

Osmanlı-Bizans Evliliklerindeki Dikkat Çekici Hususlar 

1. Osmanlı ile Bizans arasında gerçekleşmiş olan bu evliliklerin Osmanlı 
açısından da Bizans açısından da stratejik amaçlı olduğu görülmüştür. Osmanlı 
sultanlarının yapmış olduğu evlilik sonrası akraba kral ile yürütülen 
devletlerarası ilişkilerde daima devletin çıkarları ön planda tutulmuş olup, 
gerçekleşen akrabalıktan dolayı karşı tarafa Osmanlı tarafından iltimas 
tanınmadığı görülmüştür.  

2. Osmanlı ile Bizans arasında gerçekleşen evliklerde Osmanlı tarafı, İslam 
hukukunu göz önünde bulundurarak Bizans’a kız vermemiş daima Bizans’tan 
kız alan taraf olmuştur. Ayrıca, gerçekleşen evliliklerde isteklerin tamamına 
yakını Osmanlı devlet adamlarına karşı taraftan gelmiştir.  

3. Bizans-Osmanlı evlilikleri ile Osmanlı Devleti, savaşmadan topraklarını 
genişletme imkânına sahip olmuştur. Orhan Gazi, Murad Hüdavendigâr ve 
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Yıldırım Bayezid gibi Osmanlı sultanları, Bizans İmparatorları’ndan kız aldıkları 
gibi Germiyan ve Karaman oğulları ile öteki beyliklerle de kız alıp vererek 
akrabalık bağları kurmuşlardır. Bu durum, Osmanlı Devleti’nin genişlemesinde 
etkin rol oynamıştır. Örneğin, Murad Hüdavendigâr oğlu Yıldırım Bayezid’e, 
Germiyanoğlu’nun kızını aldığında, cehiz (cihaz) olarak Kütahya Sancağı’nın 
birkaç kazası Osmanlı Devleti’ne verilmiş, kızı Nefise Sultan’ı Karamanoğlu Ali 
Bey’e verdiğinde ise, bu defa damadından toprak almıştır. Feridun Bey 
Münşeâtı’nda yazılı olan bu nikâha dair bölümden anlaşıldığına göre, bu 
evlilikte Karaman topraklarından Aksaray, Akşehir ve Ilgın kasabaları Osmanlı 
Devleti’ne verilmiştir. (Mustafa Nuri Paşa, 1992: 21).  

4. Osmanlı Sarayı’na padişah eşi olarak giren yabancı soylu 
kadınların/prenseslerin zaman zaman kendi soylarından olanları yetkileri 
nispetince kayırdıkları ve hatta Osmanlı yönetiminde etkili olduklarını da iddia 
etmek mümkündür. Bu konuda “Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye” 
isimli eserinde Stanford Shaw şu değerlendirmeyi yapmıştır: (Shaw, 1982: 48) 
“Selçuklular zamanında başlayıp ondördüncü yüzyıla kadar süregelen bir 
geleneğe göre Bizanslı ya da başka Hristiyan kadınlar Selçuklu, Türkmen ve ilk 
Osmanlı hükümdarlarının haremlerine alınmaktaydılar. Selçuklu hükümdarı II. 
İzzeddin’in annesi bir Rum prensinin kızıydı. II. İzzeddin’in gizlice vaftiz 
edildiği ve sarayında güçlü bir Rum etkisine izin verdiği söylentileri 
bulunmaktadır. Orhan Bey’in karısı, Kantakuzinos’un kızı Theodora’nın 
Hristiyan olarak kaldığı ve Osmanlı sarayındayken Bitinya Hristiyanlarına 
yardım sağladığı da ileri sürülmektedir. I. Murad ile I. Bayezid’in anneleri de 
Hristiyan Rumlardı. Bayezid, Sırp prensi Lazar’ın kızı Despina ile evlenmiştir. 
Bu kadınlar Osmanlı sarayına Hristiyan danışmanlar getirmişler, Osmanlı 
saray usulünü etkilemişlerdir. Bu etki…, ileride I. Bayezid’i bir gazi 
önderliğinden Anadolu’daki Müslüman Türkmen… beyleri… üzerine istilaya 
götürmüştür…” (Shaw, 1982: 48). Ayrıca, I. Murad’ın iki oğlu Yakup ile 
Bayezid arasında iktidarı ele geçirme hususunda yaşananlar, Osmanlı 
Hanedanı’na girmiş olan yabancı soylu kadınların Osmanlı yönetimindeki 
etkisini göstermesi açısından dikkate değerdir. Sultan Murad’ın büyük oğlu 
Yakup, Osmanlı sarayında Türkmen beyleri tarafından iktidar kavgasında temsil 
edilirken, bir Rum kadından doğmuş olan Bayezid ise, Sultan Murad’ın öne 
çıkardığı yeni Hristiyan ve dönme unsurların adayı olmuş ve sonuçta Bayezid 
Kosova’da tahtı-kardeşi Yakub’un Anadolu’da Türkmenleri toplamakla meşgul 
olmasından yararlanarak- ele geçirmiştir. Öyle ki, Türkmen Beyleri Sultan 
Murad’ın öldüğünü haber alamadan Bayezid’in Hristiyan vassalleri arasındaki 
destekleyicileri kendisini hükümdar ilan etmişlerdir. Ayrıca, Sultan Murad’ın 
ölümünü, oğlu Yakub’u öldürene kadar saklayarak taraftarlarını da bir 
oldubittiye getirmişlerdir. Böylece Çandarlılar ve diğer Türkmen beyleri 
Osmanlı Hanedanı’nın son yaşayan erkek evladı olarak Bayezid’in tahta çıkışını 
kabul etmek zorunda kalmışlardır. (Shaw, 1982: 54-55). Yaşanan bu gelişme 
Sultan Murad’ın ölümünü de esrarlı bir hâle sokmuştur.  
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5. Osmanlı devlet adamları tarafından eş olarak Bizans’tan alınan kadınlar, 
padişah hanımları statüsünde olmalarına rağmen inançlarında serbest 
bırakılmışlar, din değiştirerek Hristiyanlıktan Müslümanlığa geçmeleri yönünde 
herhangi bir baskıya/zorlamaya tâbi tutulmamışlardır. Osmanlı Hanedanı’na 
padişah eşi olarak giren yabancı soylu kadınların bir kısmı tamamen kendi 
rızaları ile Hristiyanlıktan Müslümanlığa geçerken, din değiştirmeyen padişah 
hanımları da olmuş ve kendi dinleri olan Hristiyanlık inançlarını yaşama 
hakkına sahip olmuşlar ve bunun için kendilerine her türlü kolaylık 
sağlanmıştır. Bu duruma Osmanlı tebaasından da herhangi bir tepki 
gelmemiştir. Çünkü benzer evlilikler Bizans ile Osmanlı halkı arasında da vuku 
bulmuştur.  

6. Bizans ve Osmanlı arasında gerçekleşen evlilik politikası olgusunda 
“Ortaçağda Türkler” isimli eserinde Michel Balivet’in vermiş olduğu şu örnek 
de dikkat çekicidir: “Bu evlilik politikası, Türk-Moğollar’da gözde olan and 
yoluyla güçlenir; Bizanslı prensler böylece Türk beylerin kan kardeşi olur, bu 
kardeşlik öylesine gerçek olarak algılanır ki Türk destanına göre bir Türk beyi 
Bizans imparatorunun isteyerek verdiği kızıyla evlenmeyi reddeder: Üç 
kızımdan birini alsana, dedi Bizanslı. Paşa onları gördü, gözleri kamaştı (…) O 
zaman şöyle dedi: İnsan kızını biraderine nasıl verir? Tekfur kardeşimdir, kızı 
kızım, bizim dinimizde yoktur böyle iş. “(Balivet, 2004: 140).  

7. Önemli sayılabilecek hususlardan birisi de saraya giren yabancı soylu 
kadınların Osmanlı padişahları tarafından el üstünde tutulmaları ve padişahın 
diğer Müslüman olan hanımları arasında herhangi bir kıyaslamaya tâbi 
tutulmamış olmalarıdır.  

8. Bizans döneminde devletlerarasında bir gelenek hâlini almış olan kadının 
diplomasi (dış politika) aracı olarak kullanılması noktasında gerçekleşen evlilik, 
kız alan taraf için bir üstünlük göstergesi olarak kabul gördüğünden ayrıca 
Osmanlı devlet adamları bu duruma inançları da izin verdiği için sıcak 
bakmışlar ve bu evlilikleri gerçekleştirmişlerdir.  
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21. YÜZYIL EŞİĞİNDE YENİ ÇELİŞKİLER/YENİ KRİZLER 
ORTAMINDA ULUSLARARASI SİYASAL SİSTEMİN 

ÇOK KUTUPLULUĞA DOĞRU EVRİLMESİ 

 KAVUNCU, Sibel-DİLAN, Hasan 
 TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

 ÖZET 

Soğuk Savaş sona erince krizlerin ve çatışmaların sona ereceği bekleniyordu. 
Tam tersine; krizler ve çatışmaların yoğunluk kazandığı gözlemlenmeye 
başlandı.  

Bir görüşe göre; iki kutuplu sistemin karşıtlığı, temel mantığı çatışma ortamı 
ve krizleri besliyordu. Onlara göre Sovyetler Birliği’nin dağılması, Doğu 
Bloğunun çökmesi bu süreci hızlandırdı. Daha geniş açıdan bakacak olursak; 
Doğu-Batı karşıtlığının baskısı veya zorlamasıyla çatışmaların ve krizlerin üstü 
küllenmiş, derinlerde bitkisel hayat sürüyordu. Etnik-dinî çatışmalar Soğuk 
Savaş sona erince su yüzüne çıkmaya başladı.  

Diğer bir görüşe göre de bu anlaşmazlıkların, çatışmaların hortlaması iki 
kutuplu sistemin düzenleyici(regulation)faktörünün aniden ortadan kalkmasıyla 
gerçekleşti. Uluslararası sistemin klasik düzenleyici faktörlerin veya öğelerinin 
yetersiz kalması bu belirsizliği, güç dengesindeki kaymayı beraberinde getirdi. 
İktidarsız görünümüyle Birleşmiş Milletler veya Uluslararası Hukuk’ta 
egemenlik hakkının supranasyonal yargılamaya devrinin uluslararası topluluk 
tarafından kabul edilip edilmemesi tartışmaları buna örnek olarak verilebilir.  

Bu yeni anlaşmazlıkların yarattığı yeni krizler kısa sürede 
çözümlenemeyince, bunlara karşın düzenleyici önlemler alınamayınca, güç 
dengesindeki dengesizlikler yeni aktörlerin kapasitelerini arttırmalarına ve 
sahnede yer almalarına neden oldu. 11 Eylül 2001 terör saldırısının Amerika 
Birleşik Devletlerini hedef alması örneği gibi… 

Anahtar Kelimeler: Soğuk Savaş, iki kutupluluk, çok kutupluluk, Birleşmiş 
Milletler. 

Soğuk Savaş’ın Ardından 

I. Dünya Savaşı sonrasında dünya, Batı ve Doğu (Sovyet) bloğu olarak ikiye 
ayrılmış, askerî, ekonomik ve teknolojik alanlardaki güç, Batı bloğunun lideri 
Birleşik Amerika ile Doğu bloğunun lideri Sovyetler Birliği’nin elinde 
toplanmıştır. Savaştan galip çıkmış iki büyük devlet ABD ve Sovyetler 
Birliği’nin uluslararası ilişkilerin merkez eksenlerini oluşturduğu iki bloklu (iki 
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kutuplu) dünya 45 yıl sonra Doğu bloğunun çözülmesi ile tarihe gömülürken, 
iki süper güç arasındaki anlaşmazlık ve çatışmaların birbirlerine karşı doğrudan 
silah kullanmadan yaşandığı, her iki tarafın da karşılıklı askerî bir çatışmaya 
girmekten kaçındığı süreç, soğuk savaş dönemi de sona ermiştir. Böylece, İkinci 
Dünya Savaşı’yla oluşmaya başlayan dönem, sistemin başat güçlerinden 
SSCB’nin çökmesiyle sona ermiştir.  

Uluslararası ilişkilerle ilgili uzmanlarca genel kabul gören bir nokta şudur ki, 
Soğuk Savaş Dönemi’nde hâkim olan iki kutuplu sistem aslında dengeleyici ve 
istikrarlı bir sistemdir.  

Güç kutuplarının göreli olarak dağıldığı iki kutuplu sistemde nükleer silahlar 
caydırıcılık özelliği taşırlar. İki süper gücün arasında çekirdekli silahların yok 
edici etkisine dayalı bir dehşet dengesinin kurulduğu bu sistemde her iki blok da 
kendi etki alanlarında istikrar ve güvenliği sağlarken, karşı bloğun kendi 
güvenliği ile ilgili yapacağı faaliyetleri de kontrol eder. Bu sistem kesinliğe 
kesinlik ise barışa yol açmıştır (Sander, 1996: 524).  

İki süper devletin liderleri oldukları iki blok arasındaki ilişkilere egemen 
olan güç yarışması ve çatışma, dünyanın birçok bölgesinde Orta Doğu’da, 
Asya’da, Afrika’da anlaşmazlıklara ve bölgesel savaşlara da sıçramış, onlara 
küresel nitelik kazandırmış ancak iki süper güç arasındaki dehşet dengesi 
bunların sıcak bir Avrupa ve dünya savaşına dönüşmesini engellemiştir (Ülman, 
1994: 31). Tarafların yani iki kutuplu dönemin iki nükleer gücü ABD ve 
SSCB’nin her ikisinin de akla uygun bir yaklaşım içinde davranış 
sergileyecekleri Soğuk Savaş Dönemi’nin yerleşik inancını oluşturmuştur. İki 
süper güç karşılıklı girişilecek bir savaşın tehlikelerinin çok büyük olacağının 
farkındalığıyla hem kendilerini hem de müttefiklerini herhangi bir olası 
çatışmaya karşı böylesi bir ortam oluşturmamak yönünde davranış ve tutumlar 
izlemeye koordine etmişlerdir. Bu anlayış ise, Soğuk Savaşa dair, iki kutuplu 
sistemin kendine has bir istikrar yapısı oluşturmuştur.  

Uluslararası aktörlerin davranışlarını önceden kestirebilmenin mümkün 
olduğu iki kutuplu yapının çözülmesiyle birlikte, çift kutuplu sistem tek kutuplu 
bir sisteme doğru evrilmiştir. Oluşan yeni uluslararası ortamda sistem, alt 
sistemlerin hâkim olduğu bir yapıya dönüşürken (Sönmezoğlu, 1994: 13), iki 
kutupluluğun istikrarlı ortamından belirsiz bir ortama girilmiş, dünyanın 
eskisine oranla çok daha fazla çatışmaya sahne olduğu istikrarsız bir uluslararası 
ortam oluşmuştur.  

Soğuk Savaş’ın bitimiyle birlikte ABD önderliğinde huzur ve barış dolu yeni 
bir dünya düzeni kurulacağı ilan edilmiş, Irak’ın Kuveyt’i işgalini cezalandıran 
Körfez Savaşı ile başlayan sürecin artık dünyada zorbalık çağını büyük ölçüde 
sona erdirdiği duyurulmuştur. Körfez Savaşı sırasında “Baba Bush” tarafından 
ABD’nin dış politika stratejisinin adı “Yeni Dünya Düzeni” olarak konulmuş, 
1991’deki Körfez Savaşı bir anlamda Yeni Dünya Düzeni’nin kuruluşunun 
simgesel olayı hâlini almıştır. Başkan George Bush yeni dünya düzenini ortaya 
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koyarken oluşacak yeni sistemle ilgili net bir tanımlamaya gitmemiş olsa da 
yeni sistemin daha düzenli bir dünya temelinden hareketle oluşturulacağı ve 
oluşturulacak bu yeni düzenin eski gerginlik ve çatışmaların son bulduğu, 
nükleer ve topyekun imha silahlarının ortadan kalktığı, demokrasiye yer verilen, 
insan haklarına sahip çıkılan, sorunların barışçı yöntemlerle çözümlendiği ve de 
insanların daha mutlu olmalarının sağlanacağı bir dünyayı hedeflediği o günkü 
söylemlerde vurgulanmış, yapılan açıklamalarda tüm insanların refahı ve 
mutluluğu için elele verilen bir dünya fikrinin altı çizilmiştir (Kohen, 1994: 
112) 

Soğuk Savaş’ın bitimi ve ABD’nin tek süpergüç olarak belirmesinin hemen 
ardından Başkan George Bush’un gündeme getirdiği Yeni Dünya Düzeni 
kavramı ile birlikte beklentiler ABD’nin önderliğinde daha özgür ve barışçı bir 
dünya kurulacağı yönünde olmuş, ancak uluslararası alanda ortaya çıkan 
gelişmeler bu olumlu beklentileri kısa zamanda gölgelemiştir. Evet soğuk savaş 
bitmiştir, ideolojik çatışmalar büyük ölçüde geri kalmıştır ama ABD’nin askerî 
anlamda tek süpergüç olarak kaldığı yeni dünya düzeninde ilerleyen süreçle 
birlikte dünyanın belli bölgeleri eskisine oranla çok daha fazla çatışmaya sahne 
olmaya başlamıştır. SSCB çatısı altında birleşik bir ekonomik, siyasi, askerî 
birim oluşturan cumhuriyetler bağımsızlıklarını kazanmaya, etnik gruplar 
arasındaki düşmanlıklar su yüzüne çıkmaya, böylece siyasi olarak istikrarsız 
yeni bölgeler oluşmaya başlamış, Sovyetler Birliği döneminde izlenen 
politikalar çerçevesinde uzun zaman bastırılmış etnik kimlik meselesinin ön 
plana çıktığı milliyetçilik akımları parçalanma eğilimlerini hızlandırmıştır 
(Eralp, 1992: 23).  

Ultra ulusçuluk hareketlerinin yol açtığı bölgesel ve küçük çatışmalar 
hâlinde süren savaşlar ve şiddet gün gün artarken dünya neredeyse anarşi içinde 
yaşar hâle gelmiştir. Dünyanın sorunsuz bir köşesi kalmaz, bağımsızlığına yeni 
kavuşan devletlerde etnik gerginlikler ortaya çıkarken, Orta Asya, Kafkasya, 
Balkanlar gibi bölgeler yeni kriz bölgeleri olarak belirmiştir. Avrupa, 
Balkanlardaki trajedilerle sarsılmış, istikrarsızlık dalgaları Afrika’nın dört 
köşesine yayılırken, Orta Doğu ise geçmişte olduğundan daha kapsamlı ve 
yoğun kriz noktalarına sahip olmuştur. Soğuk Savaş sonrası dönemle birlikte 
siyasi haritaların yeniden çizilmeye başlanması dondurulmuş bir hâlde bulunan 
etnik ve milliyetçi akımları körüklemiş, ülke sınırları içerisinde baş gösteren 
mikro milliyetçi çatışmalar bütün bölge ülkelerinin istikrarını tehdit eder hâle 
gelmiştir (http://www.turekischebotschaft.de/tr/arsiv/2001/k1812011.htm).  

Açıkça görülmüştür ki, Soğuk Savaş’ın bitmesi daha da fazla istikrarsızlık, 
güvenliğe yönelik daha fazla tehdit ve daha fazla uluslararası çatışmadan başka 
bir şeye yol açmamıştır. Dünyanın çeşitli bölgelerinde görülen demokratikleşme 
ve giderek artan egemenlik mücadeleleri, olması arzulanan istikrarın yerine, 
gerilim ve çatışmaları daha da arttırmaktan öteye geçememiştir. Dünya başka 
bir eksene doğru hızla ilerlerken, küreselleşme olgusuyla karşıt bir durum 
oluşturan bölgeselleşme olgusu, parçalanma olgusu ile birlikte yeni dünya 
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düzeninde uluslararası sistemin sacayaklarından birini oluşturmuştur. Soğuk 
Savaş sonrası şekillenen süreçte dünya, yüzeysel aynı zamanda da karışıktır. 
İstikrarlı yapılar olmadığı gibi kesinliğin yerini de belirsizlik almıştır. Bölünmüş 
ve parçalanmış bu dünya paradoksal bir biçimde günden güne daha da fazla 
küreselleşmektedir (Berktay, Ekim1999-Mart 2000:b 5, 9). Kısaca bütünleşme 
ve parçalanmanın iç içe geçtiği ve birlikte geliştiği bir uluslararası ortam 
oluşmuştur.  

2000’li Yıllar 

Soğuk savaş sonrası temelleri atılan ve 90’lı yıllara hâkim olan Yeni Dünya 
Düzeni, 2000’leri yaşadığımız günümüzde hâlen tamamlanmış bir süreç değil, 
aynı zamanda hergün ortaya atılan yeni fikirler ve bu fikirler etrafında kurulan 
kurumlarla şekillenen, bir anlamda oluşumu devam eden bir süreç; Yeni dünya 
düzeni aynı zamanda, soğuk savaş süresince varolan fakat diğer büyük, dünyayı 
bir kaosa sürükleyebilecek tehlikelerin öneminden dolayı su yüzüne çıkamayan 
sayısız mikro problemin uluslararası ortama yerleşmesini de beraberinde 
getirmiş olan bir tarihsel dönem.  

Ancak takvimler 11 Eylül 2001’i gösterdiğinde, bu dönemin sona ermiş 
olduğuna dair söylemler, 11 Eylül 2001 tarihinde ABD’ye yönelik olarak 
gerçekleşen terörist saldırıların ardından sıkça teleffuz edilir hâle gelmiştir. Peki 
ama 11 Eylül sonrası ortaya gerçekten de yeni bir dünya düzeni çıkmış mıdır? 
Analistlerin sık sık tekrarladığı deyişi ile 11 Eylül olayı yeni bir dünya düzeni 
yaratmış mıdır? Temelde ABD karşıtı, ama daha çok sistem karşıtı bir küresel 
güç: Terör, eski güç dengelerini alt üst etmiş mıdır? ABD’nin sınırlarını da aşan 
küresel bir değişime yol açmış mıdır? Eğer öyle ise bu düzenin başat güçleri ve 
üzerinde yükseldiği temel ölçütler nelerdir? Gerçekten 11 Eylül dünyada neyi 
ne kadar değiştirmiştir? 

Öncelikle kabul edilmelidir ki, bu tip değerlendirmelerde bulunabilmek, 
varsayımlar yapabilmek için henüz çok erkendir. Her şeyden önce uluslararası 
ilişkiler son derece dinamik bir alandır ve bu alana yönelik öngörülemeyen 
gelişmelerin biranda bütün tahminleri altüst edebileceği de apaçık bir gerçektir. 
İşte bu esastan hareketle, tüm bu sorulara hayır ya da evet diye başlayan bir 
cevap aramak yerine, 11 Eylül sonrası gelişmeleri irdelemek çok daha gerçekçi 
bir yaklaşım olacaktır.  

“11 Eylül sonrası ortaya yeni bir dünya düzeni çıkmış mıdır?” sorusunu 
irdelerken görmekteyiz ki, hâlen içersinde bir tek dünya gücü ve bunun yanı sıra 
bölgesel güç merkezlerinin olduğu bir düzen içinde yaşamaya devam ediyoruz. 
Ancak, 11 Eylül saldırıları ile terör küresel bir tehdit olduğunu ispatlarken, 
terörizm sorunu uluslararası gündeme oturmuş, dünyamız yakın zamana kadar 
soyut bir düzlemde tartıştığı güvenlik tehdidinin somutlaştığına şahit olmuştur. 
Yine net bir şekilde görülmüştür ki, dünya küreselleşirken, tehdit ve tehlikeler 
de küreselleşmiştir. 11 Eylül Yeni Dünya Düzeni’ne yönelik başlıca 
tehditlerden birisinin uluslararası terörizm olduğunu göstermiştir. Bu bağlamda, 
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11 Eylül saldırıları sonrası süreçte iki kutuplu yapı içerisinde uluslararası 
sistemin aktörleri olan ulus devlet ve uluslararası örgütlerin yanında soğuk 
savaş sonrası Yeni Dünya Düzeni’nde bireylerin, hükûmetler dışı örgütlerin ve 
sivil toplum kuruluşlarının da uluslararası sistemin aktörleri olmasının yanına 
teröriz m (küresel terörizm) de eklenmiştir.  

11 Eylül saldırıları ile Amerikalılar ilk kez kendi topraklarında yaşadıkları 
bir saldırının şokunu yaşamışlar, Başkan Bush’un terörizme karşı savaş 
doktrini, ABD’yi bir yandan bu savaşı küreselleştirmeye, diğer yandan da kendi 
çıkarlarının gereği saydığı eylemleri kendi başına veya tek yanlı olarak 
gerçekleştirmeye sevk etmiş, Amerika’da giderek uniletaralist yani tek başına 
hareket etme eğilimi ortaya çıkmıştır.  

11 Eylül 2001 tarihinde ABD’deki hedeflere yönelik saldırıların sonrasında 
Amerika bu saldırıya karşı, “teröre karşı savaş” ilan etmiş, 11 Eylül 2001’den 
itibaren terörle savaş ABD’nin dünyayla ilişkilerinin merkezine oturmuştur. Bu 
çerçevede girişilen eylemler zincirinde Afganistan teröre karşı ilan edilen 
savaşta bir cephe halini almıştır. 11 Eylül saldırısını bahane ederek önce 
Afganistan’a sonra Irak’a saldıran ABD’nin hedefi, üstün askerî gücüyle bütün 
potansiyel düşmanlarını sindirmek ve küresel hâkimiyetini ilan etmekken, 
küresel düzenin tek hâkimi olduğunu kanıtlamak amacıyla atıldığı maceranın 
daha ikinci ayağında Irak’ta tam bir çıkmaza saplanmıştır. ABD, demokrasi ve 
özgürlük getirmek vaadiyle geldiği Orta Doğu’yu büyük bir kargaşanın eşiğine 
getirirken, Bush’un 11 Eylül sonrası ortaya koyduğu tek taraflı ve sertlik yanlısı 
tavır ABD’yi dünyada en sevilmeyen ülke hâline getirmiştir. Yaşananlar, 
ABD’nin küresel düzeni sağlayamayacağını göstermenin ötesinde Küresel güç 
gerçekten tek mi? Sorusunu da dünya gündemine taşımıştır. Sovyetler 
Birliği’nin dağılmasının ardından dünyada askerî açıdan tek süper güç olarak 
ABD’den söz edilirken, 2001 sonrası dünyada küresel güç olarak hâlâ tek bir 
gücün ABD’nin hâkimiyetinden söz edilip edilemeyeceği tartışılmaya 
başlanmış, Çok kutuplu bir yapının hâkimiyeti yönünde yapılan açıklamalar bu 
soru ve tartışmalara paralel bir şekilde gündemdeki yerlerini almıştır.  

 Genel resme baktığımızda, iki kutuplu dünya sonrası askerî güç olarak ABD 
tüm ihtişamıyla mevcudiyetini alırken, bugün bu yapıda askerî güç açısından da 
hem teknoloji, hem nicelik hem de yapı açısından Çin ve Rusya’nın askerî gücü 
görülmektedir, görülmelidir. Yine iki kutuplu dünya sistemi sonrası ekonomik 
güç olarak üç süper gücün ABD, AB ve Japonya’nın varlığından söz etmek 
mümkünken, bugün dünyada Rusya, Çin, Japonya, Hindistan vb. güçlenen, 
hızla büyüyen, teknoloji üreten ulusal ekonomileri görmekteyiz. İçinde 
bulunduğumuz dönem, politik sorunların bile ekonominin yörüngesine kaydığı 
yeni bir dünya düzenini karşımıza çıkartırken, dış politikada güvenlik ve 
savunma unsuru üzerine kurulan geleneksel yaklaşımlar da yerini ekonomik 
önceliklere ağırlık veren ekonomi diplomasisine bırakmaya başlamıştır(Kayhan, 
1998: 6).  
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Bu tablodan çok açık bir şekilde görülmektedir ki, ABD hâlâ tek süper güç 
olarak ağırlığını devam ettiriyor gözükse de siyasi, askerî ve ekonomik gücü bu 
süreci tek başına götürebilmeye yeterli değildir. Bu anlamda tek süpergüç 
olarak değil, büyük bir güç olarak Amerika’dan söz edilebilir. Bugün görünen 
dünyada tek bir küresel gücün değil, ulus devlet özelliğini de koruyan pek çok 
güç ve ittifakın bulunduğudur. Ancak buradan yola çıkarak artık tek kutuplu 
sistemin değil, çok kutuplu sistemin söz konusu olduğunu söyleyebilmek için 
henüz erkendir. İçinde bulunduğumuz süreç ne çok kutuplu güçler dengesine 
dayanmaktadır ne de tek kutuplu. Ancak şu söylenebilir ki, dünya çok kutuplu 
bir yüzyıla girmenin eşiğindedir. Ancak henüz çok kutupluluğa geçiş sürecinde, 
çok taraflı dünya düzeninin kutuplarının kimler olduğu ve bunların birbiriyle 
nasıl ilişki kuracağı, resmolunan dünya siyasi, ekonomik ve askerî tablosunda 
netliğe ulaşmamıştır. Öyle ki büyük ülkelerin büyük kısmı siyasi değişim 
içindedir. Ancak açık olan ve genel kabul gören, ABD’nin Soğuk Savaş’ın 
bitmesiyle kazandığı tek hegemonik güç konumunun, tek kutuplu dünya 
düzeninin çok uzun süre varlığını koruyamayacağı, çok kutuplu bir dünyaya 
doğru kaçınılmaz bir ilerleyişin olduğudur.  

Örneğin, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Liu Jianchao, 7 Temmuz 2005 
tarihinde Beijing’de düzenlenen basın toplantısında “Çin ve Rusya Arasında  
21. Yüzyıldaki Uluslararası Düzenle İlgili Ortak Bildiri”de adil ve haklı yeni 
uluslararası siyasi ve ekonomik düzenin kurulması için çaba harcanması 
ifadesinin yer aldığını hatırlatarak, çok kutupluluğun uluslararası toplumun ve 
uluslararası düzenin gelişmesinin yönünü temsil ettiğini, aynı zamanda 
uluslararası ilişkilerdeki demokratikleşmenin ve çok taraflılığın simgesi 
olduğunu belirtmiştir. Liu Jianchao, Çin ve Rusya dâhil dünyanın birçok 
ülkesinin çok taraflılığı savunduklarını ve dünyanın çok kutupluluk yönünde 
gelişmesinden yana olduklarını kaydetmiştir (http://turkish.cri.cn/1/2005/ 
07/07/1@38885.htm).  

Çok kutuplu dünyaya ilişkin modellerde Dünya nüfusunun beşte birine sahip 
olan Çin hem askerî hem de ekonomik kapasitesinin yüksekliği bağlamında 
önemli bir aktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde Çin, dünyanın beş 
büyük gücü olarak gösterilen ABD, Avrupa Birliği, Rusya, ve Japonya’nın 
yanında yer almaktadır.  

2001 sonrası süreçte, birçok güç merkezinden oluşan çok kutuplu ve dengeli 
bir uluslararası sistemin, dünyanın çıkarlarına tek bir liderin ve merkezî bir 
gücün hüküm sürdüğü bir sistemden daha uygun olduğu, yani tek lidere ve tek 
güce dayalı bir sistemin doğası gereği denetimsiz ve baskıcı olacağı, direniş ve 
düzensizlık yaratacağı düşüncesi gerek Çin gerekse Rusya tarafından 
söylemlerde vurgulanır hâle gelmiştir.  

Rusya lideri Vladimir Putin, Münih’te yapılan 43. Uluslararası Güvenlik 
Konferansı’nda alışılmışın dışında ABD’yi çok sert bir biçimde eleştirirken, güç 
dengesine dayanan ve caydırıcılık dengesiyle desteklenen, ihtilafların 
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körüklenmektense çözüldüğü, güçlülerin sınırlandırıldığı ve zayıfların korku 
içinde yaşamadığı daha sağlıklı birçok kutuplu uluslararası sistem için de çağrı 
yapmıştır. 10 Şubat 2007 tarihinde Münih Güvenlik Konferansı’nda yaptığı 
konuşmada, bir nebze Soğuk savaş dönemi söylemlerini hatırlatan bir çıkışla, 
tek kutuplu dünya düzeninin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, ABD 
politikalarını ağır bir şekilde eleştiren, ABD’nin dayattığı tek kutuplu dünya 
konseptinin yeni çatışmalara neden olabileceğini belirten Putin, ABD’yi 
tehlikeli ve pervasız dış politika uygulamakla ve yeni bir nükleer dönemi 
başlatmaktan başka hiçbir şeye yararı olmayacak ve anlaşmalara aykırı bir 
füzesavar sistemi planlamakla suçlamıştır. Putin, Rusya’nın ABD füze savar 
planlarını asimetrik yöntemlerle karşılayacağının da altını çizerken, ABD’nin 
tek taraflı ve çoğu kez meşru olmayan eylemlerinin hiçbir soruna çare 
olmadığını, aksine bu tür eylemlerin insanlık trajedilerine ve yeni gerilimlere 
neden olduğunu belirtmiştir. Uluslararası ilişkilerde gücün âdeta sınırsız 
kullanımının izlendiğini ve ABD’nin dünyayı devam edecek çatışmalara 
sürüklemekte olduğunu ifade ettiği konuşmasında Putin, ABD’nin her yönden 
ulusal sınırlarının ötesine geçtiğini, uluslararası hukukun temel prensiplerini 
giderek ihmal ettiğini, kendi değerlerini diğer ülkelere dayattığını, bunun, diğer 
uluslara empoze edilen ekonomik, politik, kültürel ve eğitim politikalarında 
görüldüğünü belirterek bu şartlarda hiç kimsenin kendini emniyette 
hissetmemesi nedeni ile silahlanma yarışının tetiklendiğini söylemiştir. Şartların 
bazı ülkeleri kitle imha silahları edinmeye teşvik ettiğini ifade ederken Putin, 
askerî gücün kullanılması konusunda karar verebilecek tek mekanizmanın BM 
Sözleşmesi olduğunu söylemiştir. NATO’nun ve AB’nin BM yerine ikame 
edilmemesi gerektiğini de belirtirken, NATO’nun Rusya sınırlarına doğru 
genişletilmesinin küresel tehditleri özellikle de terörü karşılamakla, ittifakın 
modernizasyonu ve Avrupa’nın güvenliği ile ilgili olmadığını ve karşılıklı 
güveni sarstığını da vurgulamıştır. Putin, “tek kutuplu” dünya düzeninin kabul 
edilemeyeceğini belirtirken, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra 
ABD’nin başını çektiği Yeni Dünya Düzeni’ne karşı, uluslararası bir toplantıda 
yaptığı konuşma ile bir anlamda ABD’ye meydan okumuştur. Rusya devlet 
başkanı’nın tek kutuplu düzene karşı yeni bir denge arayışının ve oluşumunun 
sinyalini verdiği konuşmasından öne çıkan cümleler de tek kutuplu dünya 
düzeni ve ABD öncülüğündeki batı politikalarının uygun bulunmadığı, 
ABD’nin her şeyin üzerinde davrandığı, ABD’nin “önleyici müdahale 
yaklaşımı ve uygulamasının doğru olmadığı ve çatışma alanlarını daha da 
arttırdığının ortaya çıktığı, NATO’nun ülkelerin çoğunluğunun üye olduğu bir 
dünya kurumu olmadığını bu nedenle bütün dünyayı temsil eden bir güç gibi 
davranamayacağı, uluslararası sorunların çözüleceği zeminin BM olduğu, 
ABD’nin, ulusal güvenliği gerekçe göstererek ulusal sınırları tanımadığı bunun 
ise büyük bir çatışma yarattığı, Tek yönlü eylemlerin çatışmaları çözmediği 
aksine kötüleştirdiği önemle vurgulanırken, ABD’nin BM’yi dikkate almadığı 
da anımsatılarak, Rusya’nın da gerekli gördüğünde özellikle nükleer silah 
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kullanımı konusunda aynı yöntemi kullanabileceği ima edilmiştir 
(http://www.securityconference.de/konferenzen/rede.php?sprache=en&id=179).  

SONUÇ  

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 10 Şubat günü Almanya’da 
düzenlenen 43. Münih Güvenlik Konferansı’nda ABD ve NATO’yu eleştirdiği 
konuşması dünya gündeminde oldukça büyük bir yankı bulduğu gibi tek 
kutuplu dünya düzenine yönelik eleştirisi özellikle Üçüncü Dünya ülkelerinden 
büyük destek almıştır. Ancak, Putin’in ABD’yi ve onun üzerinden tek kutuplu 
dünyayı hedef alan konuşması, tek kutuplu dünyanın sona erdiği anlamına 
gelmemektedir. Putin döneminde, Boris Yeltsin döneminin tek kutuplu dünyaya 
boyun eğen politika anlayışı terk edilerek, bunun yerine her yerde biz de varız 
stratejisi geliştirilmiştir. Rusya bir enerji devi, ileri teknolojiye dayalı silah 
üretebilme kabiliyetine sahip olsa da, günümüzde ciddi ekonomik problemleri 
olan bir ülkedir. Henüz ABD’nin karşısına çıkacak düzeyde bir güce erişebilmiş 
değildir. Ancak Putin, çok kutuplu bir dünyaya yönelik olarak; güçlenen 
merkezî ve otoriter yönetimi ile etkinlik kazanırken Şangay İşbirliği Örgütü 
içinde Çin ile iş birliği yaparak ABD’nin Avrasya çıkarları karşısında jeopolitik 
etkinliğini artırma yolunu benimsemiştir ve Avrasya satranç tahtasında 
ABD’nin asıl rakiplerinin Rusya, Çin ve Hindistan olduğunun farkındalığında, 
ABD çıkarları karşısında Hindistan ve özellikle de Çin ile ilişkilerini 
geliştirmeye özen göstermektedir (http://www.globalstrateji. org/TUR/Icerik 
_Detay.ASP?Icerik=926).  

Dengeleyici bir gücün yokluğu ABD’nin Afganistan ve Irak’ı işgal etmesine, 
bu iki toplumu ezmesine ve rejimlerini devirmesine izin vermiştir 
(http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=213436). Ancak, genel 
kabul gören ABD’nin her şeye muktedir, karşı konulmaz bir güç olduğu, 
dünyayı dilediği gibi yönettiği, ABD’nin gözden çıkardığı ya da karşısına aldığı 
hiçbir liderin ayakta kalamadığı, küreselleşme sürecine ve dünya ekonomisine 
de ABD’nin yön verdiği, kimsenin onun çizdiği senaryonun dışına çıkamadığı 
yönündeki anlayış (http://www.milliyet.com/2006.09.13/guncel/agun.html), 
11 Eylül saldırıları ile güç kaybettiği gibi artık dünyanın yükselen yeni güçleri 
her ne kadar bugünkü koşullarda ABD’nin karşısına bir kutup olarak çıkmaya 
hazır olmasalar da çok kutupluluğa doğru giden sürecin işaretlerini sunmaya 
başlamışlardır.  
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21. YÜZYIL PERSPEKTİFİNDEN 
ATATÜRK VE EVRENSEL BARIŞ ÜLKÜSÜ 

 KAYMAZ, İhsan Şerif  
 TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET 

Atatürk’ün evrensel barış ülküsünün irdelendiği ve bu ülkünün, içinde 
yaşadığımız çağın maddi gerçekleri karşısında gerçekleşme şansının ne 
olduğunun tartışıldığı bildiride, öncelikle “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” 
söyleminde ifadesini bulan “barış” kavramından “pozitif barış”ın anlaşılması 
gerektiği ortaya konmuştur. Ardından Atatürk’ün evrensel barış ülküsünün 
tarihsel ve düşünsel temelleri özetlenmiş, Atatürk öncülüğünde gerçekleşen 
Türk Devrimi’nin niteliği üzerinde kısaca durulmuştur. Atatürk’ün evrensel 
barış ülküsünün üç aşamalı bir tasarı olduğu anlatılmış, her aşama ayrı ayrı ele 
alınmıştır. Küresel kapitalizmin egemen olduğu günümüz dünyasında ve küresel 
kapitalizmin yörüngesine girmiş olan Günümüz Türkiyesi’nde Atatürk’ün 
evrensel barış ülküsünün gerçekleşme olasılığının ne denli uzak olduğuna 
dikkat çekilmiştir. Sonuç olarak, evrensel barış ve insanlık ülküsüne ulaşmanın 
ve bunun için Atatürk’ün yolundan yürümenin önemi ve gereği vurgulanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Atatürk, pozitif barış, aydınlanma, emperyalizm/ 
küreselleşme.  

ABSTRACT 

Atatürk and Universal Peace Ideal from the Perspective of 21st Century  

In the article below, Atatürk’s universal peace ideal and its chance of 
realization with regard to the material facts of our era has been examined. First 
of all, the comprehension of word “peace” in Atatürk’s well-known motton  
“peace at home, peace abroad” has been put forward. It is explained that he has 
“positive peace” in his mind while saying so. After historical and intellectual 
backgrounds of Atatürk’s universal peace ideal have been resumed, it is dwelt 
on the distinctive characteristics of Turkish Revolution which took place under 
his leadership. Then the main stages in Atatürk’s view to reach the universal 
peace have been suggested. In a world under the hegemony of global capitalism 
Atatürk’s ideal or any other kind of ideal to universalize peace and humanity is 
a distant, almost invisible image. In conclusion, stress has been laid on the vital 
importance of peace and humanizm and the validity of Atatürk’s ideal in this 
context.  

Key Words: Atatürk, positive peace, enlightenment, imperialism/ 
globalization.  
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GİRİŞ 

Geleneksel anlamıyla barış, savaşın, şiddetin, düşmanlıkların olmadığı uyum 
durumunu ifade eden bir kavramdır. Uluslararası ilişkilerde dar anlamıyla, –
askerî/siyasi çatışmanın yaşanmadığı belli bir durumu anlatmak için- kullanılır. 
Buna karşılık bazı Afrika dillerinde, insanlar ve doğal dünya ile kozmos 
arasındaki genel uyumu anlatan çok geniş bir anlamı vardır. Dinsel kuramlar 
genellikle barış sözcüğünü “Tanrı’ya ulaşmak” olarak açıklarlar; yani ona, 
yaşam-ötesi/fizik-ötesi bir anlam yüklerler. Pek çok kavram gibi barış 
kavramını da kapitalizmin küresel hegemonyasını tehdit etmeyecek şekilde 
yeniden tanımlama gayreti içindeki post-modern düşünürlere göre barış, nihai 
bir amaç, ulaşılması gereken bir hedef değil, günlük yaşamımızda basit yollarla 
elde edebileceğimiz bir şeydir. Bireysel anlamda, insanların, zamandan, 
mekândan, toplumdan, çevreden ve diğer etkenlerden bağımsız olarak 
kendileriyle barışık oldukları ruh durumunu yansıtan içsel barıştan söz edilir. 
(Dietrich/Echavaria/Kappensteiner, 2006: 282-305) 

Bu denli geniş bir kullanım alanı olduğuna göre, öncelikle Atatürkçülüğün 
terminolojisinde “barış” kavramının ne anlama geldiğini belirlemek zorundayız. 
Atatürk, kimi somut olaylar karşısında “barış” sözcüğünü uluslararası 
ilişkilerdeki dar anlamıyla, yani savaş karşıtı bir durumu anlatmak için 
kullanmıştır. Fakat “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” öz-deyişinde ifade edilen ve bu 
çalışmanın konusunu oluşturan Atatürkçü barışçılık ilkesi, çok daha geniş bir 
anlam ve içeriğe sahiptir. Evrensel barış ilkesini ortaya koyduğu ünlü öz-
deyişinde Atatürk “barış” kavramını, “pozitif barış” anlamında kullanmaktadır. 
Daha sonra Mahatma Gandhi ve Martin Luther King Jr. da kavramı bu anlamda 
kullanmışlardır. “Pozitif barış”ın ne olduğu, en özlü biçimiyle Gandhi 
tarafından açıklanmıştır. Gandhi’ye göre, “barış” kavramını yalnızca şiddetin 
bulunmadığı bir durumu açıklamak için kullanmak yeterli değildir. Barıştan söz 
edebilmek için aynı zamanda adaletin de var olması gerekir. Sivil haklar 
savaşçısı olarak ün kazanan Martin Luther King Jr., Afrika kökenli 
Amerikalılara uygulanan ırk ayrımına karşı verdiği savaşım nedeniyle ülkesi 
Amerika’da “barışı bozduğu” suçlamalarına hedef olmuştur. King, bu 
suçlamalara, daha önce Atatürk ve Gandhi tarafından savunulan “pozitif barış” 
söylemi ile karşı çıkmıştır. King, sistemli olarak uygulanan baskı ve 
adaletsizliğin görünürde bir çatışmaya yol açmasa bile, yapısal bir şiddet 
durumu olduğunu belirterek, buna karşı direnmenin “barışı bozmak” anlamına 
gelmeyeceğini savunmuştur. (King, 1963) 

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” öz-deyişinde 
ifadesini bulan evrensel barış ülküsü, yalnızca savaşların ve şiddetin 
önlenmesini değil, aynı zamanda uluslararası sistemdeki tüm adaletsizliklerin 
ortadan kaldırılmasını öngörür. Onun barıştan anladığı, Pax Romana, Pax 
Americana, Pax Europeana gibi tarihte ve günümüzde pek çok örnekleri 
görülen, bir büyük gücün diğer halklar üzerinde baskı yoluyla kurduğu 
üstünlüğe dayanan zoraki ve düzmece bir barış değildir. Atatürk, “eğer devamlı 
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barış isteniyorsa, kütlelerin vaziyetlerini iyileştirecek beynelmilel tedbirlerin 
alınmasını” gerekli görür. Ona göre, “insanlığın heyet-i umumiyesinin refahı 
açlık ve tazyikin yerine geçmelidir.” (Cumhuriyet, 21 Haziran 1935.) 

1. Atatürk’ün Evrensel Barış Ülküsünü Şekillendiren Tarihsel ve 
Düşünsel Gelişmeler 

Rönesans, dinsel dogmatizmin yerini özgür aklın, laik ve bilimsel 
düşüncenin aldığı kültürel dönüşüm sürecine verilen addır. 14.-16. yüzyıllar 
arasında Avrupa’da gerçekleşen bu süreç, Ön-Asya ve Doğu Akdeniz 
havzasındaki Eskiçağ uygarlıklarında kısa sürelerle yaşanan sınırlı bazı örnekler 
bir yana bırakılırsa, insanlık tarihinde bir ilki ifade etmektedir. Bu kültürel 
dönüşüme bağlı olarak, yine insanlık tarihinde ilk kez “birey kültü” ön plana 
çıkmıştır. Yani o zamana değin kendisini yalnızca bir ırkın, halkın, partinin, 
cemaatin, ailenin ya da loncanın üyesi olarak algılayan insan, ilk kez ruhu olan 
özgür/bağımsız bir birey olduğunun ayrımına varmıştır. (Burckhardt’tan aktaran 
Carr, 1987: 46.) Bunun sonucunda, birey olarak insanın iyiliği, mutluluğu, 
gönenci, özgürlüğü, eşitlikçi ve âdil bir düzen içerisinde, insan onuruna yaraşır 
bir biçimde yaşama gereksinimi tartışılmaya başlanmıştır. “İnsan” kavramı, 
düşünce sisteminin merkezine yerleşmiş, böylece hümanizma doğmuştur.  

Bu temel üzerinde ulusalcı bir anlayışla şekillenen Avrupa kültür ve 
uygarlığı, bilim, sanat, teknoloji ve düşünce alanlarında hızla gelişmiş ve 18. 
yüzyılda Aydınlanma Çağı’na ulaşmıştır. Aydınlanma Felsefesi’nin “insan”ı 
bağımsız bir değişken olarak ele alan bakış açısı, Rönesans’tan beri gelişen 
ulusal yapıları demokratik bir dönüşüme zorlamıştır. Bunun anlamı, laisizmin 
artık düşünce ve söylem aşamasından çıkıp, doğrudan doğruya uygulamaya yani 
siyasal sisteme yansıması, bir başka deyişle egemenliğin kaynağının Tanrısal 
niteliğini yitirerek yeryüzüne, halka, insana, inmesidir.  

Aydınlanma’nın “insan” odaklı felsefesinde “barış” temasının da sıkça 
işlenmeye başlandığını görüyoruz. Immanuel Kant, 1795 yılında kaleme aldığı 
“Sürekli Barış” adlı çalışmasında, uluslararasında sürekli bir barış durumunun 
gerçekleşebilmesinin önkoşulunun tüm devletlerin anayasal demokrasi ile 
yönetilmesi olduğunu savunuyordu. Yine aynı çalışmasında Kant, bir ülkede 
yetkin bir yurttaşlık yasasının yaşama geçirilebilmesinin, devletlerarasında yasal 
ilişkilerin kurulmasına bağlı olduğunu ve ikincisi olmadan birincisinin 
gerçekleşemeyeceğini belirtiyordu. Bunun için devletler arasındaki 
düşmanlıkları ortadan kaldıracak ve ilişkileri düzene sokacak bir denge yasası 
bulunmalıydı. Kant, denge yasasından insanlar arasında yeryüzü ölçeğinde 
siyasal güvenliği sağlayacak bir dünya yurttaşlığı sistemini anlıyordu. (Kant, 
1795-Akarsu, 2006: 58, 59) 

Ulusalcı demokratik anlayış, 18. yüzyılın sonundaki büyük patlama ile 
dünyaya yayıldı. Fransız devriminin sağladığı düşünsel dinamizm ve endüstri 
devriminin sağladığı sınırsız maddi güç ile donanmış olan Avrupa, yeryüzünün 
neredeyse tamamını doğrudan ya da dolaylı olarak denetimi altına aldı. Tarihte 
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ilk kez kültürün/uygarlığın küreselleşmesi olgusu ile karşı karşıya geliniyordu. 
Avrupa kültürü/uygarlığı, o zamana dek birbirlerinden göreli olarak bağımsız 
biçimde yaşayan dünyanın diğer kültür/uygarlıklarına zorla nüfuz etmeye 
başladı. Avrupa, kendi dışında kalan İslam, Çin, Hint, Afrika, Amerika 
kültür/uygarlıklarını kendi kültürel kodlarıyla yeniden tanımlamaya girişti. 
Dünya kültürü egemen bir modele göre küresel olarak biçimlendirilmeye 
başlandı. Bir başka deyişle, dünyada kültür/uygarlık Batı normları ekseninde 
evrenselleşme sürecine girdi. Direnmeler olsa da, ki olmamasını ummak 
gerçekçi değildir, bu geri dönüşü olmayan bir süreçtir.  

Ancak Avrupa, (ABD’nin de eklenmesiyle artık “Batı” adını almıştı) eline 
geçirdiği bu tarihsel fırsatı iyi niyetli olarak kullanmadı. Ona tarihsel 
üstünlüğünü sağlayan Rönesans ve Aydınlanma felsefesinin insancıl-akılcı 
değerlerini bir kenara bıraktı ve tarihsel koşulların ona sağladığı rastlantısal 
üstünlüğünü, dünyanın geri kalan bölümlerini askerî, siyasi, ekonomik, kültürel 
hegemonyası altına almak için bir araç olarak kullandı. Rönesans ve 
Aydınlanmanın insancıl değerleri çevresinde evrensel bir kültür/uygarlık sentezi 
yaratmak yerine, kendisinin sömüren, diğerlerinin sömürülen olduğu, global bir 
efendi-köle düzeni kurmaya yöneldi. Bu amaçla kullandığı yöntem, sürecin 
değişik aşamalarında farklı isimlerle anıldı: Önce sömürgecilik, 19. yüzyıl 
sonlarından başlayarak emperyalizm, 20. yüzyıl sonlarından başlayarak da 
küreselleşme tabirleri kullanıldı.  

Batı’nın eline geçirdiği büyük tarihsel avantajı neden insanlığın yararına 
değil de, kendi bencil ihtirasları doğrultusunda kullandığı incelenmeye değer bir 
konudur ve bu konunun araştırılması, aslında Batı kültür/uygarlığının tarihsel 
temellerini olduğu kadar, insanoğlunun uygarlıkla birlikte yitirdiği değerleri de 
tartışmayı gerektirir. Bu çalışmanın kapsamında kısaca şu saptamayı 
yapabiliriz: Batı kültürünün içine işlemiş olan, yerleşik ve köklü bir biz-onlar 
ayrışması vardır. Kendisini üstün, diğerlerini aşağı görme anlayışı, Batı 
kültürünü şekillendiren en güçlü öğelerden birisidir ve bu anlayış, binlerce yıl 
öncesinin Helen-barbar ayrımına dayanır. Batı’nın kendisi dışındakilere 
yaklaşımını 53 yıl önce yazdığı bir makalede Yakup Kadri Karaosmanoğlu çok 
çarpıcı bir üslupla ortaya koymuştur:  

“ ‘Yeni hümanizma’... milletlerarası müsavat prensibinin adıdır. Ne dünkü, 
ne bugünkü medeniyetlerin hiçbirinde böyle bir yüksek prensibin gölgesine bile 
rastgelinmez. Yunanlılar ve Romalılar kendilerinden olmayanlara ‘barbar’ 
derlerdi ve bunların her türlü insan haklarından mahrum olduğuna kanidirler. 
Batı Avrupa, Asya ve Afrika’yı yüzlerce yıl kendisine bir av ve talan sahası 
telâkki etmiştir ve Büyük Fransız İnkılâbı’nın ortaya attığı ‘insan hakları 
prensibi’nin ilânından sonra dahi bu telâkkisini değiştirmemiştir. Bugün hâlâ o 
kıt’a halkının büyük bir kısmı ‘insan hakları’ndan ancak ‘Avrupalının hakları’ 
manasını çıkarmaktadır. Ondokuzuncu asrın sömürgecilik politikası bu sakat ve 
egocentrique dünya görüşünün en göze batıcı neticelerinden biri değil midir? 
Nice Avrupa dışı milletler bu politika yüzünden köleliğe, yoksulluğa düştüler. 



 

 

959 

 

Sefil ve perişan oldular. Batı’nın medeniyet monopolcuları şimdi bunlara sahte 
bir merhametle ‘geri kalmış milletler’ diye acıyorlar…” (Karaosmanoğlu, 1954: 
29) 

Batı’nın insancıl değerleri hiçe sayan istismarcı uygulamalarına karşı ilk 
anlamlı ve başarılı tepki hareketi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 
örgütlenmiştir. Atatürk, baskı altındaki Doğu dünyasının bir temsilcisiydi ve 
Batı kültürünü/uygarlığını yakından tanıyordu. Bu saptama, Atatürk’ten sonra 
“pozitif barış” ülküsünü savunan Mahatma Gandhi ve Martin Luther King Jr. 
için de geçerlidir. Pozitif barışı evrenselleştirme ülküsünün öncüleri neden hep 
Doğu dünyasından çıkmışlardır? Elbette bu bir rastlantı değildir. Bunun bir 
nedeni Doğu dünyasının ve Doğulu insanın, yüzyıllarca Batı’nın baskı, 
tahakküm ve sömürüsü altında yaşamak zorunda bırakılmasıdır. Diğer nedeni 
ise, Doğu’da insana, insan yaşamına hemen her zaman Batı’dakinden daha fazla 
değer verilmiş olması ve biz-onlar ayrışmasının Doğu’da, Batı’daki kadar katı 
bir nitelik taşımamasıdır. Gerçekten, Doğu’nun insan hakları sicili, Batı ile 
karşılaştırıldığında tarihin her döneminde daha temiz olmuştur.  

2. Atatürk ve Türk Devrimi 

Mustafa Kemal Atatürk, Batı’daki kültürel dönüşümü hiç yaşamamış, birçok 
yönüyle hâlâ Ortaçağ karanlığı altında varlığını sürdürmeye çalışan bir toplum 
içinde, o toplumu motive ederek amacına ulaşmıştır. Macit Gökberk’in belirttiği 
gibi Atatürk, “ölümün külleri arasından bir hayat fışkırtmıştır. Onu ölümsüz 
kılan da budur. O, kendisini boyuna yenileyen hayatın elçisiydi.” (Gökberk, 
1980: 65) Bunu nasıl başardığını kısaca görelim:  

Atatürk’ün içinden çıktığı Osmanlı toplumsal/siyasal yapısı içinde özgür 
bireyin yeri yoktu. Dolayısıyla özgür düşünceye, özgür eleştiriye de yer yoktu. 
Bunun sonucu olarak da toplumda ulusal-demokratik bir kimlik belirmemişti. 
Olsa olsa cemaatlere bölünmüş bir ümmet kimliğinden söz edilebilirdi. Oysa 
imparatorluğun Avrupa topraklarında yaşayan gayri-müslim etnik gruplar 
arasında ulusalcılık akımı, Fatih döneminden kalan millet sistemi sayesinde ve 
Avrupa’nın etkisiyle hızla gelişmişti. Bu etnik grupların hepsi, artık 
emperyalizm aşamasına ulaşmış olan Batı’nın doğrudan/dolaylı 
müdahalelerinden de yararlanarak ya kendi ulusal devletlerini kurmuşlardı ya da 
en azından bağımsızlık yolunda ciddi mesafeler kaydetmişlerdi. Ulusalcılık 
akımı imparatorluğun Asya topraklarına da sıçramıştı. Ulusalcılığın, asli unsur 
olan Türkleri etkisi altına alması ise ancak 20. yüzyılın başında II. Meşrutiyet 
ile birlikte gerçekleşti. Bu, çok gecikmiş bir ulusallaşmaydı. Atatürk’ün amacı 
süreci hızlandırmak, Türk toplumunu bir an önce Ortaçağ karanlığından 
kurtararak Batı’nın Rönesans-Aydınlanma süreci ile elde ettiği kazanımlara 
sahip kılmaktı. Türk insanını, artık evrenselleşmekte olan uygarlığın temel 
kültürel, bilimsel, insancıl değerleri ile donatmak zorunluydu. Çünkü 
“memleketler muhteliftir, fakat medeniyet birdir ve bir milletin terakkisi için de 
bu yegâne medeniyete iştirâk etmesi lâzımdır,” (Akşam, 11 Şubat 1924) 
“medeniyet öyle kuvvetli bir ışıktır ki, ona bigâne olanları yakar, mahveder,” 
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(Kumral, 52’den Kemal Atatürk Diyor ki, 1966: 46) “medenî olmayan 
milletler, medenî olanların ayakları altında kalmaya mahkûmdurlar,” 
(Çapanoğlu, 1939: 81) “medeniyetin coşkun seli karşısında mukavemet 
boşunadır; o, gafil ve itaatsizler hakkında çok amansız davranır,” (Anadolu 
Ajansı, İnebolu, 27 Ağustos 1925’ten Kemal Atatürk Diyor ki, 1966: 53) 
“medeniyetin emir ve talep ettiğini yapmak insan olmak için kâfidir,” (İkdam, 
1 Eylül 1925) “medenî eser vücuda getirmek kabiliyetinden mahrum olan 
kavimler, hürriyet ve istiklâllerinden mahrum edilmeye mahkûmdurlar.” 
(İkdam, 1 Eylül 1924) 

Toplumun, evrensel kültür/uygarlıkla bütünleşebilmesi için ön-koşul, ümmet 
kimliğinin dışına çıkarak ulusal bir kimlik yaratmaktı. Kimlik, hem birey 
olmakla, hem de içinde yaşanılan toplumla bağlantılı bir kavramdır. Toplumdan 
anlaşılması gereken şey, yurttaşlık hukukuyla birbirine bağlanmış özgür 
bireylerden oluşan bilinçli bir sosyolojik varlıktır. Yoksa kendilerini içinde 
yaşadıkları grubun ortak kimliğinden bağımsız olarak algılayamayan insanların 
oluşturduğu duygusal bir kalabalık değildir. Bunlardan ilkine cemiyet ya da 
toplum, ikincisine cemaat ya da topluluk denir. Ümmet kimliği altında 
cemaatlere bölünmüş olarak yaşamaya alışmış bir insan kalabalığını, ulusal 
bilince ve kimliğe sahip özgür bireylerden oluşan bir topluma dönüştürmek 
kolay değildi; ama zorunluydu. Çünkü Batı’ya tarihsel üstünlüğünü sağlayan 
sürecin çıkış noktası buydu. Bu kritik eşiği aştıktan sonra Avrupa’nın nasıl baş-
döndürücü bir hızla geliştiğini çok iyi bilen Atatürk, Türk toplumunu o eşikten 
atlatmaya kararlıydı. İşte “Türk inkılâbı” denilen tarihsel olgunun özü budur. 
Bugün bile İslam halkları arasında cemaat düzeyinden cemiyet düzeyine 
geçebilmiş olanların sayısı yok denecek kadar azdır. O yüzden de İslam 
ülkelerinde hâlâ dinsel/aşiretsel bağlar ulusal kimliğin üzerinde, onu etkisiz 
kılan bir ağırlığa sahiptirler. Türk toplumunun o kritik eşiği tam anlamıyla 
aştığını söyleyemeyiz; ama diğer İslam ülkeleriyle karşılaştırıldığında 
Türkiye’nin çok büyük bir mesafe kaydetmiş olduğuna kuşku yoktur.  

Öncelikle yapılması gereken şey, eski düzenin kalıntısı olan engelleri 
ortadan kaldırmaktı. Aklın ve çağın gereklerine uymayan Saltanat, Hilafet, 
Şer’iye Vekâleti gibi kurumlar kaldırılarak eğitimin ve tüm siyasal sistemin 
laikleştirilmesi sağlanmalıydı. “Şimdiye kadar milletin dimağını paslandıran, 
uyuşturan ve bu temennide bulunanlar olmuştur. Herhâlde zihinlerde mevcut 
bütün hurafeler tamamen atılacaktır. Onlar çıkarılmadıkça dimağa hakikat 
nurlarını aşılamak imkânsızdır.” (İkdam, 1 Eylül 1925) Geçmişin çürümüş 
kurumlarının tasfiyesi, yaşamsal öneme sahipti; 

“Çünkü yüzlerce yıldan beri yarı sömürge şartları altında ezilip 
bunalışımızın illeti sadece Düvel-i Muazzama’nın Ehlisalip siyaseti değil, bu 
çürümüş müesseselerin bizi içimizden kemiren kurtlarıydı. Sömürgeci milletler, 
boşuna mı her gittikleri yerde bu karanlığı devam ettirmek için ellerinden geleni 
yaparlar? Bu siyasete, yerli halkın dinî hislerine hürmet veya geleneklerine 
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riayet adını takarlar. Hatta çok defa aydın kafalı akalliyetin aleyhine kara 
ekseriyetin taassup damarlarını gıcıklarlar? (Karosmanoğlu, 1954: 30-31) 

İnsanlara aydınlanmanın ışığını aşılamak, bir başka deyişle onları ulus 
bilincine varmış bir toplumun özgür düşünceli bireylerine dönüştürmek için 
dilin ulusallaşması ve tarih bilincinin güçlendirilmesi gerekliydi. Bu düşünceyle 
dil ve tarih alanındaki çalışmalara hız verildi. Dil ve tarih ulusallaştırıldı. 
Aydınlanma felsefesinin tarih anlayışı, insanlığın tarih içinde sürekli olarak 
ilerlediğini kabul eder. Atatürk’ün “dinamik ideal” söyleminin temelinde de bu 
anlayış yatar. (Söylev ve Demeçler-I, 1945: 386) Tarih, geçmişten geleceğe 
ilerleyen bir süreçtir. Dolayısıyla tarih bilinci, geleceğe ilerlemede toplum için 
bir itici güç, bir ateşleyicidir. Ulusal dilini konuşan, ulusal tarih bilincine sahip 
bireylerin aynı zamanda özgür, bilimsel ve laik düşünce ile donanmış olmaları 
gerekiyordu. Atatürk, 25 Ağustos 1925 günü öğretmenlere hitaben yaptığı bir 
konuşmada, “hiçbir zaman hatırınızdan çıkmasın ki” diyordu, “Cumhuriyet 
sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.” (Millî Eğitimle İlgili 
Söylev ve Demeçler, 1946: 20) Bu ise ancak bilime dayanan, laik bir 
eğitim/kültür politikası ile olanaklıydı. Çünkü “dünyada her şey için, maddiyat 
için, maneviyat için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, 
fendir. İlim ve fennin dışında mürşit aramak gaflettir, cehalettir, delâlettir.” 
(Millî Eğitimle İlgili Söylev ve Demeçler, 1946: 21) 

Geçmişin çürümüş kurumlarının tasfiyesi ve insanların beyinlerine 
aydınlanma ışığının aşılanması devrimin ön koşuluydu. Fakat bunun yanında 
yapılması gereken bir şey daha vardı. Emperyalizmin hegemonyası döneminde 
yabancı sermayenin ajanı olarak ülkede faaliyet gösteren iş birlikçi unsurların 
ve yerli feodal güçlerin de ortadan kaldırılması gerekiyordu. (Nutuk, 2003: 10) 
Bunun için ekonominin devlet denetimine alınması zorunluydu. Çünkü eğer bu 
yapılmazsa, emperyalizm er-geç kendisine yeni iş birlikçi ajanlar bulur ve 
bunları kullanarak sömürüsünü önceden olduğu gibi sürdürebilirdi. Böylece 
ekonomik bağımsızlığını kaybeden Türkiye, süreç içinde, uğrunda ölüm-kalım 
savaşı verdiği her şeyi yitirebilirdi. Uluslararası sermayeye eklemlenerek 
kompradorlaşan yerli büyük sermaye sınıfının, eğer denetim altında tutulmazsa, 
bir zamanlar Galata bankerlerinin yaptığı işi üstleneceğini ve emperyalizmin 
ajanı hâline gelebileceğini, Atatürk daha o zamandan öngörüyordu.  

3. Atatürk ve Evrensel Barış Ülküsü 

Atatürkçülük öğretisinde evrensel barış ülküsü, üç aşamada gerçekleşmesi 
öngörülen bir hedeftir. Atatürk’ün Türkiye’de kurmayı amaçladığı tam 
bağımsızlığa ve ulusal egemenliğe dayalı laik düzen, aynı zamanda onun 
evrensel barış ülküsünün ilk aşamasını oluşturmaktadır. Türk ulusu, öncelikle 
kendi ulusal bağımsızlığını ve egemenliğini yaşamı pahasına savaşarak elde 
etmeli ve onu tüm gücü ve kararlılığıyla korumalıydı. Diğer ülkelerle barışa 
dayalı âdil bir ilişki kurulup sürdürülmesi, ancak bu koşulla olanaklıydı. Ulusal 
bağımsızlığına ve egemenliğine sahip olamayan bir devlet, diğerleriyle âdil ve 
eşit bir ilişki kuramazdı. Gerçekten de hiyerarşik yapının mevcut olduğu bir 
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ortamda kurulacak barış pozitif barış olmayacaktır; o, Pax Romana türünde 
düzmece/göstermelik bir barış olacaktır.  

Demek ki, Atatürk’ün barışçılığı, her ne pahasına olursa olsun savaştan 
kaçınmak anlamına gelmiyordu. “Harb zarurî ve hayatî olmalıdır; hayat-ı millet 
tehlikeye mâruz kalmayınca harb bir cinayettir.” (Hâkimiyet-i Milliye, 21 
Mart 1923) diyordu. Fakat ulusun yaşamı tehdit altındaysa, savaş doğal bir hak 
ve yaşamsal bir ödevdi.  

“Hiçbir vakit fuzulî yere kan dökmek istemedik ve istemeyiz... Biz yalnız 
hukuk-u sarihamızı emniyetle istihsal etmekten ibaret olan esasları takip 
ederiz.” (İkdam, 22 Eylül 1922) 

“Biz, hakkımızı mahfuz bulundurmak, istiklâlimizi emin bulundurabilmek 
için heyet-i umumiyemizce, heyet-i milliyemizce bizi mahvetmek isteyen 
emperyalizme karşı ve bizi yutmak isteyen kapitalizme karşı mücahedeyi caiz 
gören bir mesleği takip eden insanlarız.” (Söylev ve Demeçler-I, 1945: 191) 

Bu noktada Atatürk, Gandhi’den ayrılmaktadır. Atatürk, kesinlikle bir 
pasifist değildi: (Genelkurmay Başkanlığı, 1984: 63) 

“İnsaf ve merhametle, yalvarmakla millet işleri, devlet işleri görülmez. 
Millet ve devlet şeref ve istiklâli temin edilemez. İnsaf ve merhamet dilenmek 
gibi bir prensip yoktur. Türk milleti, Türkiye’nin müstakbel çocukları bunu bir 
an hatırdan çıkarmamalıdırlar.” (Nutuk, 1927: 221) 

Atatürk, siyasal gerçekçilik akımının önde gelen bir temsilcisi olarak 
gerektiğinde güç kullanımını doğal, hatta zorunlu saymaktaydı. Barışın 
korunması için güçlü olmak gerektiği inancındaydı:  

“Hiçbir millet ve memlekete karşı tecavüz fikri beslemeyiz. Fakat 
varlığımızı ve istiklâlimizi korumak için, (milletimizin) emniyet içinde çalışarak 
müreffeh ve mes’ut olmasını temin için her vakit memleket ve milletimizi 
müdafaaya gücü yeten bir orduya sahip olmak da emelimizdir.” (Vakit, 10 
Aralık 1922) 

Atatürkçü düşünce sistemine göre, evrensel barış ülküsünün gerçekleşmesine 
katkı yapabilmesi için Türk ulusunun tam bağımsızlığına ve egemenliğine sahip 
olması yaşamsal bir zorunluluktur. Ancak bu yeterli değildir. Ülkede iç barışın 
sağlanmış olması da gereklidir. İç barıştan yoksun bir devletin uluslararası 
barışa katkı sağlaması beklenemez. “Yurtta Sulh” ve “Cihanda sulh” birbiriyle 
bağlantılıdır ve her ikisi karşılıklı etkileşim içindedir. Bu bağlamda Türk ulusu 
–ki Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına denir.– (Medeni Bilgiler, 
1969: 351) iç karışıklık ve kargaşalardan uzak olarak ulusal/toplumsal 
dayanışma içinde yaşamalıdır. Ulusal birlik, bütünlük ve dayanışma esastır. 
Sınıfların varlığı yadsınmaz; ama bunlar arasında bir çatışma ortamının 
doğmasına da izin verilmez. İktisadi sınıfların birbirini tamamlayıcı bir iş birliği 
içinde hareket etmeleri öngörülür. Aynı şekilde, ırksal, etnik, dinsel, mezhepsel 
farklılıkların ulus bilincini zedeleyecek şekilde ön plana çıkmasına da izin 
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verilmez. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları, tarihte, kaderde, sevinçte ve kederde 
ortak olan insanlardır. Tüm yurttaşlar, yasalar önünde ayrımsız bir eşitliğe 
sahiptir. Ulusal dayanışmanın sağlanması için toplumsal adalet gözetilmeli, 
Türk ulusu, sınıfsız, ayrıcalıksız, kaynaşmış bir kitle olarak örgütlenmelidir. 
Devletçilik, Halkçılık ve Milliyetçilik, toplumsal adaletin yaşama geçirilmesi ve 
sürdürülmesi için birer araçtır. (Vardar, 2007: Feyzioğlu, 1986: 144-146) 

Atatürkçü düşünce sistemine göre evrensel barış ülküsüne ulaşmanın ikinci 
aşaması, emperyalizmin boyunduruğundaki tüm halkların, özgürlük ve 
bağımsızlıklarına kavuşmaları, ulusal egemenliklerini elde etmeleridir. Onlar 
da, tıpkı Türk ulusu gibi tam bağımsız birer aktör olarak uluslararası sistemin 
içindeki yerlerini almalıdırlar. Dolayısıyla Türk ulusu, kendi bağımsızlığını ve 
egemenliğini elde etmekle yetinmez, tüm mazlum ulusların bağımsızlığını ve 
egemenliğini destekler. Çünkü yukarıda belirtildiği gibi devletlerarasında barışa 
dayalı âdil ve eşit bir ilişkinin kurulup sürdürülmesi bunu gerektirir.  

“Türkiye’nin bugünkü mücadelesi yalnız kendi nam ve hesabına olsaydı, 
belki daha kısa, daha az kanlı olur ve daha çabuk bitebilirdi. Türkiye azîm ve 
mühim bir gayret sarfediyor. Çünkü müdafaa ettiği bütün mazlum milletlerin, 
bütün şarkın dâvasıdır... “ (Hâkimiyet-i Milliye, 9 Temmuz 1922) 

“Bugün esaret elemleri altında inleyen birçok dindaşlarımız vardır. Bunlar 
için de; kendi muhitlerinde istiklâllerini kesbetmeleri ve kemâli istiklâl ile 
memleketlerinin refah ve itilâsına sarf-ı gayret eylemeleri en büyük 
temennilerimizdendir.” (Hâkimiyet-i Milliye, 24 Ocak 1923) 

“Şarktan şimdi doğacak olan güneşe bakınız. Bu günün ağardığını nasıl 
görüyorsam, uzaktan bütün şark milletlerinin de uyanışlarını öyle görüyorum. 
İstiklâl ve hürriyetine kavuşacak olan çok kardeş millet vardır. Onların yeniden 
doğuşu şüphesiz ki terakkiye ve refaha müteveccih olacaktır. Bu milletler, bütün 
güçlüklere ve mânilere rağmen muzaffer olacaklar ve kendilerini bekleyen 
istiklâle ulaşacaklardır.” (Dünya, 20 Aralık 1954) 

Burada, Atatürk ulusalcılığının kendine özgü niteliğiyle karşılaşıyoruz. Bu, 
kesinlikle bencil, sövenist, ırkçı, saldırgan bir ulusalcılık değildir.  

“Vakıa bize milliyetperver derler. Fakat biz öyle milliyetperveranız ki, 
bizimle teşrik-i mesai eden bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz. Onların 
bütün milliyetlerinin icabatını tanırız. Bizim milliyetperverliğimiz her hâlde 
hodbinane ve mağrurane bir milliyetperverlik değildir.” (Söylev ve Demeçler I, 
1945: 98) 

Evrensel barış ülküsüne ulaşmanın üçüncü ve son aşaması, her biri kendi 
bağımsızlığını ve egemenliğini kazanmış ve evrensel kültür/uygarlıkla-tabii 
kendi ulusal sentezlerini yaratarak- bütünleşmiş olan ulusların, yeryüzü 
ölçeğinde pozitif barış ülküsünü gerçekleştirmeleridir. Tüm uluslar birbirlerinin 
haklarına saygılı bir biçimde, uluslar ailesinin eşit haklara sahip, onurlu birer 
üyesi olarak yaşayacaklardır. İnsanlık ve uygarlık yolunda iş birliği içinde 
birlikte yürüyeceklerdir.  
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“İnsanlığa müteveccih fikir hareketi er-geç muvaffak olacaktır. Bütün 
mazlum milletler zalimleri birgün mahv ve nâbut edecektir. O zaman dünya 
yüzünden zalim ve mazlum kelimeleri kalkacak, insanlık kendisine yakışan bir 
hâlet-i içtimaiyeye mazhar olacaktır.” (Hâkimiyet-i Milliye, 4 Ocak 1922) 

“Müstemlekecilik ve emperyalizm yer yüzünden yok olacak ve yerlerine, 
milletler arasında hiçbir renk, din ve ırk farkı gözetmeyen yeni bir ahenk ve iş 
birliği çağı hâkim olacaktır.” (Dünya, 20 Aralık 1954) 

Atatürk, insanlığı bir beden, ulusları ise bu bedenin organları gibi görmekte, 
evrensel barışı da bu organlar arasındaki birbirini bütünleyen uyumlu iş birliği 
olarak algılamaktadır:  

“İnsan mensup olduğu milletin varlığını ve saadetini düşündüğü kadar, bütün 
cihan milletlerinin huzur ve refahını düşünmeli ve kendi milletinin saadetine ne 
kadar kıymet veriyorsa bütün dünya milletlerinin saadetine hâdim olmağa 
elinden geldiği kadar çalışmalıdır… Dünya milletlerinin saadetine çalışmak, 
diğer bir yoldan kendi huzur ve saadetini temine çalışmak demektir. Dünyada 
ve dünya milletleri arasında sükûn, vuzuh ve iyi geçim olmazsa, bir millet kendi 
kendisi için ne yaparsa yapsın huzurdan mahrumdur… En uzakta zannettiğimiz 
bir hâdisenin bize birgün temas etmeyeceğini bilemeyiz… Beşeriyetin hepsini 
bir vücut ve bir milleti bunun bir uzvu addetmek icabeder. Bir vücudün 
parmağının ucundaki acıdan diğer bütün âza müteessir olur… ‘Dünyanın filan 
yerinde bir rahatsızlık varsa bana ne?’ dememeliyiz. Böyle bir rahatsızlık varsa 
tıpkı kendi aramızda olmuş gibi onunla alakadar olmalıyız... Bu düşünüş, 
insanları, milletleri ve hükûmetleri hodbinlikten kurtarır. Hodbinlik, şahsî olsun, 
millî olsun daima fena telâkki edilmelidir.” (Ulus, 20 Mart 1937) 

Bunun için, “dünya vatandaşları, haset, açgözlülük ve kinden uzaklaşacak 
şekilde terbiye edilmelidir.” (Cumhuriyet, 21 Haziran 1935) 

4. Küreselleşme ve Barış 

İtilaf Devletleri’nin I. Dünya Savaşı’ndaki propagandası, bunun “tüm 
savaşları bitirecek bir savaş” olduğu şeklindeydi. Ama David Fromkin’in ünlü 
kitabının başlığında belirttiği gibi bu savaşın sonunda imzalanan barış “tüm 
barışları bitiren bir barış” oldu. (Fromkin, 1991) 20 yıl sonra ilkinden çok daha 
kanlı ve yıkıcı ikinci bir dünya savaşı yaşandı.  

İkinci Dünya Savaşı, “insan”ı dışlayarak, düşünsel ve siyasal sisteminin 
merkezine “devlet”i yerleştiren bir anlayışa karşı verildi. Faşist ideolojiler, 
insanı, devlete hizmet etmekle yükümlü bir araç olarak görürlerdi. Bu hastalıklı 
düşüncenin temsilcileri 1945 yılında yenilgiye uğratıldılar. Kurmaya çalıştıkları 
düzen yıkıldı. Faşizme karşı verilen savaşın galibi sosyalist-liberal ittifakıydı. 
Galiplere göre, savaşın nedeni faşizm ve onun temsil ettiği dünya görüşüydü. 
Ama faşizmin tasfiyesi savaşların sonunu getirmedi. Tersine, İkinci Dünya 
Savaşı’ndan sonra savaş olgusu, dünyanın birçok yerinde gündelik yaşamın bir 
parçası hâline geldi. Faşizmi yenilgiye uğrattıktan sonra ideolojik ve siyasal 
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çatışma içine giren sosyalist Doğu Blok’u ile liberal Batı Blok’u bu durumdan 
birbirlerini sorumlu tuttular.  

Doğu Bloku’ndaki sosyalizm uygulaması, Karl Marx’ın kuramının tersine, 
“insan” merkezli bir düşünce ve yaşam tarzını yansıtmıyordu. “Sosyalist” 
devletler, bireyi bütünüyle dışlayan, görünüşte toplumu temel alan, gerçekte ise 
çok dar oligarşik kadrolar tarafından yönetilen rejimlerdi. 1990’ların başında 
sosyalist blok çöktü. Kendilerini “sosyalist” diye adlandıran rejimler birbiri 
ardına yıkıldı.  

Böylece liberalizm yalnız kaldı. Artık savaşlar bitmeliydi. Çünkü liberal 
dünya görüşüne göre savaşın nedeni olan totaliter rejimler yıkılmıştı. 
Demokratik barış kuramı ya da liberal barış kuramı diye bilinen ve siyasal 
gerçekçiliğe tepki olarak gelişen akıma göre, (liberal) demokrasiler asla ya da 
neredeyse hiçbir zaman savaşmazlardı. (Doyle, 1983: 205-235, 323-353: 
Kant’ın yukarıda özetlenen görüşünü çarpıtarak kullanan Doyle, 
demokratik/liberal devleti, a) Bir tür temsili demokrasiye, b) Özel mülkiyet 
hakkı üzerine kurulu bir pazar ekonomisine, c) Sivil ve siyasal hakların anayasal 
güvence altına alınmış olmasına dayanan bir devlet olarak tanımlıyor.) Oysa 
yaşanan gerçekler, bu varsayımı yalanlıyordu. Fransız devrimi ve endüstri 
devriminden bu yana çok sayıda devlet liberal-demokrasiyi benimsemiş ama 
aynı süreçte savaşların ve bu savaşlarda ölen insanların sayısı geometrik bir 
hızla artmıştı. İkinci Dünya Savaşı’nın sona erdiği 1945 yılından sonra, 
dünyanın savaşsız olarak geçirdiği gün sayısı yalnızca 26 idi. (Jackson, 1997) 
Doğu Bloku’nun çökmesinden sonra savaşların artış eğiliminde bir yavaşlama 
olmamıştı. Üstelik bu savaşları çıkaran saldırganlar, liberal-demokratik diye 
bilinen ülkelerin önde gelen temsilcileri idi: ABD, İngiltere, İsrail gibi...  

Günümüzde kapitalizm dünyanın tartışmasız tek sosyo-ekonomik sistemi 
hâline gelmiş ve küresel kapitalizm adını almıştır. Liberalizm ise –o da artık 
neo-liberalizm adıyla anılmaktadır– dünyanın tartışmasız tek egemen 
ideolojisidir. Böylece kültürün/uygarlığın Batı normları ekseninde 
küreselleşmesi süreci yeni bir aşamaya girmiş bulunmaktadır. Sömürgecilik ve 
emperyalizm dönemlerini izleyen bu yeni aşama için küreselleşme tabiri 
kullanılmaktadır. Gözden kaçırılmak istenen nokta, küresel kapıtalizmin ve 
onun ideolojisi olan neo-liberalizmin, tıpkı faşizm ve sosyalizm gibi 
uygulamada “insan” merkezli bir anlayışa sahip olmadığıdır. Gerçekten de 
liberalizm için öncelikli amaç, “insan”ın mutluluğu değil, “sistem”in 
korunmasıdır. “Sistem”den anlaşılması gereken şey ise (serbest) piyasadır. 
“İnsan” yalnızca bir araçtır.  

Küreselleşme, her şeyin, ekonominin, siyasetin, toplumun, kültürün, vb 
piyasa kuralları doğrultusunda yapılandırılmasını öngörür. Pazar, dünya çapında 
“küreselleşecek” tüm dünya serbest piyasa koşullarının egemen olduğu tek bir 
pazara dönüştürülecek, tüm ilişkiler bu pazar üzerinden kurulup sürdürülecektir. 
Küresel pazar, çok uluslu şirketlerin yönetiminde ve ABD’nin güdümünde 
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olacaktır. Nihai hedef, “insan” dâhil her şeyin pazarda alınıp satılabilen birer 
nesneye dönüştürülmesidir. Oysa insan, doğanın canlı bir nesnesi değil, tarihin 
etkin bir öznesidir. Küresel sermayeyi denetleyen küçük bir grup, bu durumu 
değiştirmeye ve insanı sistemin nesnesine dönüştürmeye çalışmaktadır. 
(Cangızbay, 2004) 

Liberalizm, görünüşte bireyi ön plana çıkaran bir ideolojidir. Ancak liberal 
bireycilik anlayışı, toplumu dışlayan aşkın bir birey yaratma düşüncesine 
dayanmaktadır.  

 Amaç, toplumu parçalayarak atomize/konformize/örgütsüz/hedefsiz bir 
kalabalığa dönüştürmektir. Böylece, bu insan kalabalığının bir koyun sürüsü 
gibi güdülmesi olanaklı olacaktır. Sürünün çobanı büyük sermaye sınıfı, bu 
sınıfın iktidarının sürekli kılınmasını sağlayan ve bu yönüyle gerçekte bir tür 
örtülü oligarşi niteliğini taşıyan araç ise liberal demokrasidir.  

Bu anlayışta insan hakları birey haklarına indirgenmektedir. İnsan hakları 
sistematiğinin gelişme hakları, dayanışma hakları gibi boyutları bütünüyle 
dışlanmaktadır. Ekonomik ve sosyal haklar ise, küreselleşmenin önündeki en 
büyük engel olduğu düşünülen ulus-devletlerin ortadan kaldırılması için bir araç 
olarak görülmekte ve ondan bu yönüyle yararlanılmaktadır. Ulus-devletlerin 
zayıflatılması ve süreç içinde tasfiyesi, çok uluslu şirketlerin küresel 
hegemonyasının önkoşuludur.  

Küreselleşme, etik değerleri de büyük bir tahribata uğratmıştır. Düşünce 
sisteminin merkezinde “insan” yerine “pazar”ın olduğu, dolayısıyla para 
tarafından şekillendirilen bir düzende ahlâk yalnızca can sıkıcı bir ayrıntıdır. 
Eğer ahlâklı olmayı insani değerleri görmek ve onlara uygun davranmak olarak 
tanımlarsak, bu, her şeyden önce bencil olmamayı gerektirir. Oysa egemen 
ideolojinin makbul saydığı, ulusal, toplumsal, insancıl değer ve öncelikleri bir 
kenara bırakıp, kendi bencil çıkarları doğrultusunda hareket eden bir insan 
tipidir. “Benim memurum işini bilir.” felsefesinden yansıyan bu anlayış, elbette 
insanı ahlâklı davranmaya yönlendiren bir anlayış değildir.  

Atatürk tarafından Türk toplumuna kazandırılmaya çalışılan Aydınlanma 
felsefesi değerlerinin, O’nun ölümünden kısa bir süre sonra terk edilmeye 
başlandığı görülmektedir. Yüzlerce yıl boyunca önemli bir istismar alanı hâline 
gelmiş olan dinsel dogmaların yeniden topluma egemen kılınması, Türk ulusal 
kimliğinin yerine yeniden İslam-ümmet kimliğinin konması ve yurttaş kimliğine 
sahip özgür bireylerden oluşan bilinçli toplumun yerini cemaatlere, aşiretlere 
bölünmüş dağınık/bilinçsiz kalabalıkların alması için yoğun bir çaba 
başlatılmıştır. Emperyalizmin/küreselleşmenin genel amaçlarıyla da örtüşen bu 
girişimlerin özellikle çok partili demokratik yaşama geçildikten sonra hız 
kazandığını ve Batı tarafından da desteklendiğini görüyoruz. Son yıllarda 
Avrupa Birliği’nin, Türkiye’ye açıkça Atatürkçü öğretiyi terk etmesi yönünde 
telkinlerde bulunması dikkat çekicidir. Bütünüyle Aydınlanma felsefesinin bir 
ürünü olan ve o değerler sayesinde yeryüzünü egemenliği altına alan Batı’nın, 
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kendisi dışındaki toplumların o değerlere sahip olmasını engellemek istemesi ilk 
bakışta şaşırtıcı gelebilir. Fakat yukarıda Karaosmanoğlu’ndan alıntılanan 
makalede de belirtildiği gibi Batı, Aydınlanma felsefesi değerlerinin 
gelişme/ilerleme/çağdaşlaşma demek olduğunu bildiği içindir ki, kendisi 
dışındakilerin bu değerlere sahip olmalarını elinden geldiğince engellemeye 
çalışmakta ve diğer ülkelerde, ilerici, gelişmeci, ulusal güçlere karşı gerici ve iş 
birlikçi unsurları desteklemektedir. Çünkü herkes Aydınlanma felsefesinin 
değerlerini benimserse, ortada sömürecek kimse kalmaz. Batı’nın, Türkiye’de 
ılımlı İslam devleti kurulması projesini desteklemesi bu bağlamda dikkate 
alınmalıdır.  

Öte yandan, Batı’da da, özellikle emperyalizm aşamasından küreselleşme 
aşamasına geçilmesinden sonra, Aydınlanma felsefesi değerleri giderek daha 
fazla eleştirilmektedir. Çünkü “insan” merkezli bir düşünce sistemi olan 
Aydınlanma felsefesi, serbest piyasa kavramını her şeyin, o arada “insan”ın 
önüne geçirmeyi amaçlayan küreselleşmenin hedeflerine aykırı düşmekte, 
dahası küreselleşmenin karşısında önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Atatürk’ün 
ölümünden sonra giderek artan bir hızla erozyona uğrayan Aydınlanma 
değerleri, 24 Ocak ve onu tamamlayan 12 Eylül süreci sonunda Türkiye’nin tam 
anlamıyla küresel kapitalizmin yörüngesine girmesi ile birlikte büyük ölçüde 
terk edilmiştir. (Cangızbay, 2004) Oysa gerek Türkiye’de, gerekse dünyada 
Aydınlanma felsefesi değerlerinden, o arada Atatürkçü öğretiden uzaklaşılması, 
evrensel insanlık ve barış ülküsünden de uzaklaşılması anlamına gelmektedir. 
Evrensel insanlık ve barış ülküsüne ulaşmak, ancak “insan”ı temel alan düşünce 
ve değerlerin toplumsal, siyasal, kültürel sisteme ve eğitim yoluyla tek tek 
bireylere egemen kılınmasıyla olanaklıdır. 21. yüzyılın başında geldiğimiz 
nokta, bu açıdan hiç de umut verici değildir. Önümüzdeki yıllarda ciddi bazı 
sıkıntılar yaşanması olasılığı çok yüksektir.  

SONUÇ 

Mustafa Kemal Atatürk de küreselleşmeden yanadır. Fakat onun istediği, 
tüm insanlığın “Aydınlanma” değerlerinin ekseninde şekillenecek olan evrensel 
kültür/uygarlık temelinde bütünleşmesidir. Başka bir deyişle o, “piyasa” 
merkezli değil, “insan” merkezli bir küreselleşmeyi savunmaktadır. Sermayeyi 
denetleyen ve bu yolla sistemi manipüle eden küçük bir elit tabakanın ve onlarla 
çıkar birliği yapan sınırlı sayıdaki iş birlikçi grubun değil, tüm insanların 
iyiliğini, mutluluğunu, gönencini sağlayacak bir düzenin özlemini duymaktadır. 
Ona göre, tüm yeryüzü; özgürlüğün, eşitliğin, adaletin, kardeşliğin egemen 
olduğu bir barış, iş birliği ve hoşgörü diyarı olmalıdır.  

Atatürkçü öğreti içinde özgür bireyin çok önemli bir yer tuttuğunu gördük. 
Çünkü evrensel barış ve insanlık ülküsüne ulaşılmasını olanaklı kılacak temel 
güç ve dinamizm kaynağı özgür ve bağımsız bireydir. Ancak Atatürkçülüğün 
özgür birey tanımı, liberalizmin toplumu dışlayan aşkın birey anlayışından çok 
farklıdır. Atatürkçü düşünce sistemi, bireyi ve toplumu birbirinin tamamlayıcısı 
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olarak görür. Çünkü biri olmadan diğeri olamazdı. Bireyciliğin yükselmesi, 
tarihsel gelişmenin doğal bir sonucudur ve yadsınamaz. Fakat bu, toplum 
aleyhine gerçekleşen bir yükseliş değildir, onunla birlikte düşünülmesi gereken 
bir olgudur. Yani toplum ve birey, birlikte el-ele gelişirler. Bireyi dışlayarak, 
tolumu ya da devleti temel amaç olarak görmek ne denli sapkın bir yaklaşımsa, 
bireyi, toplumun dışında soyut bir varlık olarak gören ve aşkın bir birey kültü 
yaratmaya çalışan anlayış da o denli sapkındır. Bireyi toplumdan soyutlamak, 
aslında son çözümlemede onu etkisizleştirmeyi amaçlar. Oysa Atatürkçü 
düşüncenin yaratmaya çalıştığı özgür birey, aynı zamanda içinde yaşadığı 
toplumla bütünleşmiş olan ve onu güçlendirdiği kadar, ondan güç alan etkin bir 
varlıktır.  

Özgür ve etkin bireyin yetişebileceği ortam; demokrasinin, laikliğin, 
akılcılığın, özgür ve bilimsel düşüncenin egemen olduğu bir toplumsal/siyasal 
yapıdır. Düşünmek, kuşku duymak, sorgulamak, tartışmak, eleştirmek, hesap 
sormak özgür ve etkin birey olmanın gerekleridir. Bunlar birer haktır, ayrıcalık 
değil… Bu niteliklere sahip bireyin, sermaye sınıfınca manipüle edilen ve 
uygulamada o sınıfın oligarşik yönetimine dönüşen liberal demokrasilerde de, 
bireyi büyük ölçüde dışlayan sosyalist halk demokrasilerinde de gelişmesi 
olanaklı değildir. Şu veya bu sınıfın denetiminde olmayan, toplumu sınıfsız, 
ayrıcalıksız, kaynaşmış bir kitle olarak gören ve halkçılık ilkesinde ifadesini 
bulan Kemalist demokrasi, bireyin, belirtilen niteliklerle donanmış olarak 
yetişebileceği en uygun ortamdır. Bu anlamda Kemalist demokrasi, gerçek 
demokrasidir.  

Türk ulusu, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde emperyalizme karşı 
tarihin ilk başarılı ulusal kurtuluş savaşımını vermiş ve elde ettiği görkemli 
zaferi köklü devrimlerle tamamlamıştır. Türk devrimi, tarihteki benzerlerinden 
farklı ve üstün bir niteliğe sahiptir. Fransız devrimi ve Bolşevik devrimi özünde 
birer sınıf devrimidirler. Türk devrimi ise, ilk bakışta bir ulusal devrim gibi 
görünse de, aslında evrensel bir karaktere sahiptir. O bir insanlık devrimidir. Bu 
olgu, Türk ulusunu, dünya ulusları arasında onurlu ve ayrıcalıklı bir konuma 
getirmektedir. Ancak ne var ki, Türk ulusunun, Atatürk’ün ölümünden sonra bu 
çok önemli tarihsel misyonu sürdürebildiğini söylersek gerçeği dile getirmiş 
olmayız. Yapılması gereken şey, Atatürkçülüğü, insanı ve insancıllığı temel 
alan bir öğreti olarak tüm mazlum ulusların ideolojisi hâline getirmek, Kemalist 
Kültür’ü dünya ölçeğinde sistemleştirmekti. Bunu başaramadık. (Tör, 1962: 
104-106) 

Eğer evrensel barış ve insanlık ülküsü sıradan bir insan tarafından 
dillendirilmiş olsaydı, onun bir “hayalci” olduğunu söyleyebilirdik. Ancak 
biliyoruz ki, Atatürk son derecede akılcı ve gerçekçi bir insandı. Hiç kuşkusuz, 
19 Mayıs 1919 gününden yakın geleceğe bakan bir insan, onun Samsun’da 
başlattığı hareketin, yurdun düşman işgalinden kurtarılması, Cumhuriyet’in ilân 
edilmesi, topluma çağ atlatacak köklü devrimlerin yapılması gibi göz 
kamaştırıcı aşamalara ulaşacağını asla tahmin edemezdi. Bunların hepsi o gün 
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için birer hayal olarak bile çok iddialıydı. Fakat Atatürk’ün kişiliğinde gördük 
ki, kararlılık, metanet, inanç ve akılcılık olanaksız görünen şeyleri pekâlâ 
olanaklı kılabilmektedir. Bütün bu olanaksızları başarıya dönüştüren bir insanın 
daha fazlasını, hatta en fazlasını istemesi şaşırtıcı mıdır?  

“Asırlardan beri zavallı beşeriyeti mes’ut etmek için tutulan yolların, 
kullanılan vasıtaların verdikleri neticelerin ne derece emniyetbahş oldukları 
tetkike şayan değil midir? Artık insanlık mefhumu, vicdanlarımızı tasfiyeye ve 
hislerimizi ulvîleştirmeye yardım edecek kadar yükselmiştir…İnsanları mesut 
edeceğim diye onları birbirine boğazlatmak gayri-insani ve son derece teessüfe 
şayan bir sistemdir. İnsanları mesut edecek yegâne vasıta, onları birbirlerine 
yaklaştırarak, onlara birbirlerini sevdirerek karşılıklı maddi ve manevi 
ihtiyaçlarını temine yarayan hareket ve enerjidir. Cihan sulhü içinde beşeriyetin 
hakikî saadeti, ancak bu yüksek ideal yolcularının çoğalması ve muvaffak 
olmasıyla mümkün olacaktır.” (Söylev ve Demeçler II, 1959: 273) 

Atatürk, hiç kuşku yok ki, tarihteki en büyük Türk ulusçusudur. Ancak onun, 
bunu da aşan bir niteliği vardır: O, kendisini yalnız Türk ulusuna değil, 
insanlığa, evrensel insanlık ve barış ülküsünün gerçekleşmesine adamıştır.  

“İnsanlar, âdetlerini, ahlaklarını, hislerini, temayüllerini, hatta fikirlerini 
besleyip yetiştirmekte içinden çıktıkları, içinde yetiştikleri topluluğun umumî 
temayüllerinden kurtulamazlar. Fakat bazı büyük yaradılışlılar vardır ki, onlar 
yalnız mensup oldukları topluluğa değil, bütün insanlığa karşı kalblerinin ve 
ruhlarının hassasiyetini ayni derecede tutarlar.” (Vakit, 21 Haziran 1922) 

Atatürk’ün, o büyük yaradılışlı insanlardan olduğunu biliyoruz. Ancak 
evrensel barış ve insanlık ülküsünün gerçekleşmesi, bir insanın-o insan Atatürk 
bile olsa- doğal yaşam süresini aşan çok iddialı bir tasarıdır. O bize hedefi 
gösterdi. Yürürken yolumuzu aydınlatacak ilkeleri tanımladı. Bize düşen, 
gösterdiği yolda –tıpkı onun yaptığı gibi– sonuna dek yılmadan yürümek ve 
yürümektir. Eğer gösterilen hedefteki büyük ülküye ulaşmak bizim yaşam 
süremiz içinde de gerçekleşmezse, meşaleyi bizden sonraki kuşaklara 
devretmektir. Gelecek kuşaklardan birisi, mutlaka yolun sonundaki büyük ödüle 
ulaşacak ve karşısında “insanlık idealinin âşık ve mümtaz simâsı”nı bulacaktır.  
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NATO’NUN GENİŞLEME POLİTİKASININ  

KARADENİZ GÜVENLİĞİNE ETKİSİ 

KESGİN, Serdar 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET 

Soğuk Savaş sonrası dönemde ortaya çıkan yeni dünya düzeni çerçevesinde 
uluslararası örgütler yeni düzene uyum sağlama gayreti içerisine girmişlerdir. 
NATO, Sovyet tehdidinin ortadan kalkması ile yeni bir misyona ihtiyaç 
duymuştur. NATO için yeni tehdit algılaması olarak terörizm ön plana 
çıkmıştır. NATO’nun varlığını devam ettirmesi için gereken önemli hususlardan 
biri de genişleme olmuştur. NATO, Soğuk Savaş sonrası iki genişleme aşaması 
geçirmiştir. Bu çalışmada, NATO’nun Karadeniz’e yönelik genişlemesinin 
etkileri incelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: NATO, Karadeniz, BLACKSEAFOR, KEIT.  

ABSTRACT 

NATO’s Expansion Towards the Blacksea Area and its Impact 

New world order which appeared in the era after the cold war, international 
organizations have been in the endeavours of altering themselves in order to be 
in accordance with the new world. NATO has been in need of a new mission 
due to the annihilation of the Soviet threat.  Terrorizm becomes a matter of 
threat in the new era for NATO as of today. One of the important factors for 
NATO’s continuing existence has been its expansion. After the Cold War 
NATO had two stages of expansion. In this study, NATO’s expanion towards 
The Blacksea area and its impact has been examined.  

Key Words: NATO, Blacksea, BLACKSEAFOR, BSEC. 

--- 

II. Dünya Savaşı’nı takiben, dünyanın ve özellikle Avrupa’nın gerçek bir 
barış ve ekonomik kalkınma devresine girmesi beklenirken, gelişmeler hiç de 
bu yönde olmamış ve Sovyetler Birliği yayılmacı metotlara dayalı bir dış 
politika izleme niyetinde olduğunun ilk işaretlerini vermeye başlamıştı.  

Bu süreç içerisinde, Birleşmiş Milletler çerçevesinde bir savunma hattının 
kurulması üstünde çalışılmıştır. Sonuçta, Kuzey Atlantik Antlaşması, 4 Nisan 
1949’da Washington’da imzalanmıştır. Daha sonra, iki kutuplu dönem içinde on 
iki imzacı devlete yeni devletler de katılmıştır. Türkiye ile Yunanistan, 18 Şubat 
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1952 tarihinde, Federal Almanya 1955 yılında, İspanya da 1982 yılında ittifaka 
dâhil olmuştur.  

NATO Antlaşması, taraf olan ülkeler arasında en geniş iş birliğini önerir. 
Taraf ülkeler, Birleşmiş Milletler Şartına uygun olarak, barışı ve milletlerarası 
güvenliği korumayı taahhüt etmişlerdir. Ayrıca, ülkeler iktisat politikalarındaki 
uyumsuzlukları gidermeye ve aralarında iktisadi iş birliğini geliştirmeyi 
hedeflemişlerdir. NATO Antlaşması’nın en önemli yanı, tüm üyeler için 
ortaklaşa savunma ilkesini içeren Antlaşmanın 5. maddesidir. Antlaşma, taraf 
ülkelerin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nden doğan hak ve yükümlülüklerinin 
geçerliliğine dokunmamaktadır. Taraf ülkeler, müşterek güvenliğin tehlike ve 
sorumlulukları ile faydalarını eşit şekilde paylaşmayı yüklendikleri gibi 
antlaşmaya aykırı taahhütler almamayı da kabul etmişlerdir.  

1980’li yıllardaki yumuşamanın ardından 1991 yılında SSCB’nın dağılması 
ile Soğuk Savaş sona ermiş ve yeni bir döneme girilmiştir. Soğuk Savaş’ın sona 
ermesi ile birlikte etnik, dinsel ve kültürel farklılıkların öne çıkmasının 
beslediği ayrılıkçı hareketler, etnik/mikro milliyetçilik olgusu, insan hakları 
ihlalleri, radikal dincilik ve global terörizm, bütün dünyayı meşgul eden bir dizi 
krize ve gerginliğe neden olmuş; tehdit algılamasındaki değişim ve farklılaşma, 
bu krizlerin ve gerginliklerin boyutlarının büyümesi ve uzun sürmesi üzerinde 
etkili olmuştur. Bu koşullarda ortak güvenlik çıkarlarını tehlikeye düşürecek bir 
krizin doğması riskini azaltmak üzere, ittifak üyesi ülkeler arasında 
dayanışmanın sürdürülmesine önem verilmiştir.  

1990’lı yıllara gelindiğinde NATO, ortak güvenlik ve çıkarlarını tehlikeye 
atacak bir krizin doğmasını engellemek amacı ile üyeler arasında dayanışma ve 
politik birliği sağlama yönünde faaliyetleri devam etmiştir. Askerî konulara 
açıklık getirerek ve silah kontrolü anlaşmaları yaparak her düzeyde daha fazla iş 
birliği yolu ile güven oluşturmaya çalışmıştır.  

1990 Temmuz’unda Londra’da yapılan Zirve Toplantısı sonunda yayınlanan 
bildiri, NATO’nun kuruluşundan beri yayınlanan en geniş bildiri olmuştur. Bu 
bildiride, Doğu ve Batı arasındaki çekişmeyi sona erdirmek için gereken önemli 
adımlar açıklanmıştır. Bildiride, Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri ile NATO 
arasında düzenli diplomatik ilişki kurulması önerilmiştir. Bu kapsamda, Orta ve 
Doğu Avrupa ülkeleri NATO karargahına davet edilmişlerdir. Bu gelişmelerin 
ardından Paris’te Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması (AKKA)’nın 
imzalanması ile, NATO’nun kendini yenileme sürecinin temeli atılmıştır.  

Roma’da (1991) ortaya atılan “Stratejik Konsept”, temel olarak eski 
düşmanlıkları bir yana bırakarak, iş birliğine gitme düşüncesini ön plana 
çıkarmıştır. Yeni Stratejik Konsept, NATO’nun güvenlik alnındaki doktrininin 
siyasi ve asvechelerini uyum içinde bütünleştirmekte ve Doğu Avrupa 
Ülkeleri’ndeki paratonerleri ile iş birliğini ittifak stratejisinin ayrılmaz bir 
unsuru hâline getirmektedir. Zirvede, Avrupa’nın gelecekteki güvenliği üzerine 
faaliyet gösteren kuruluşlar ile Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri ile iş birliğini 
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öngören bir bildiri de yayınlanmıştır. Bildiride, Orta ve Doğu Avrupa 
Ülkeleri’nin gelişimlerinin ittifakça desteklenmesi öngörülmüştür.  

Madrid Zirvesi (1997), İttifak’ın geleceğinde önemli bir dönüm noktası 
olmuştur. Yeni NATO’nun çeşitli yönlerinin ele alındığı toplantıdan, İttifak, 
daha güçlü ve yeni bir amaç kazanmış olarak çıkmıştır. Zirvede, Çek 
Cumhuriyeti, Polonya ve Macaristan, İttifak ile üyelik görüşmelerine 
başlamaları için resmen davet edilmişlerdir. Aynı zamanda, NATO’nun, 1949 
Kuzey Atlantik Antlaşması’nın 10. Maddesi1 uyarınca Kuzey Atlantik 
Antlaşması’nın ilkelerini ileriye götürebilecek ve Avrupa-Atlantik sahasındaki 
güvenliğe katkıda bulunabilecek yeni üyelere açık olduğu belirtmiştir.  

İttifak’ın kuruluşunun 50. yılında gerçekleştirilen Washington Zirvesi, 
yenilenmenin dönüm noktalarından biridir. Yeni üyeler Polonya, Çek 
Cumhuriyeti ve Macaristan’ın ilk defa katıldığı bu zirvede, Avrupa-Atlantik 
alanında istikrarın ve güvenliğin gelişmesine katkıda bulunabilecek tüm 
ülkelere yapılan geleneksel çağrı tekrarlanmıştır. Ayrıca, Romanya, Slovenya, 
Estonya, Letonya, Litvanya, Bulgaristan, Slovakya, Makedonya ve 
Arnavutluk’un isimleri zikredilerek, bu ülkelerde yapılan çalışmaların, ümit 
verici ve takdire layık olduğu belirtilmiştir.  

Prag Zirvesi (2002) öncesinde yaşanan, 11 Eylül saldırıları üyelerin şüpheli 
gözle baktığı alan dışı müdahaleye bir anlamda meşruluk kazandırmıştır. 
Saldırılar, NATO’nun artık coğrafi özelliklere bağlı kalmayacağının, tehdit 
unsuru oluşabilecek her bölgeye ve konuya müdahale edebileceğinin 
düşünülmesine neden olmuştur. 11 Eylül saldırılarından hemen sonra 5. 
maddenin2 işleme konularak Afganistan’a kuvvet göndermesi, NATO’nun 
kendi sahası dışına çıkıp çıkmaması konusundaki tartışmaların artık geride 
kaldığını göstermiştir. Bu genişlemenin gelecekte alabileceği şekil ve yön 
asçısından önemlidir.  

                                                 
1 Kuzey Atlantik Antlaşması’nın 10. Maddesi: Taraflar, bu antlaşmanın ilkelerini geliştirebilecek 

ve Kuzey Atlantik bölgesinin güvenliğine katkı yapacak durumda olan herhangi bir Avrupa 
devletini bu antlaşmaya katılmaya oybirliği ile davet edebilir. Davet edilen devlet, katılma 
belgesini Amerika Birleşik Devletleri Hükûmeti’ne vererek bu antlaşmaya taraf olabilir. 
Amerika Birleşik Devletleri Hükûmeti, her bir katılma belgesini aldığını bütün taraflara 
bildirecektir.  

2 Kuzey Atlantik Antlaşmasının 5. Maddesi: Taraflar, Kuzey Amerika’da veya Avrupa’da 
içlerinden biri veya daha çoğuna yöneltilecek silahlı bir saldırının hepsine yöneltilmiş bir 
saldırı olarak değerlendirileceği ve eğer böyle bir saldırı olursa BM Yasası’nın 51. 
Maddesi’nde tanınan bireysel ya da toplu öz savunma hakkını kullanarak, Kuzey Atlantik 
bölgesinde güvenliği sağlamak ve korumak için bireysel olarak ve diğerleri ile birlikte, silahlı 
kuvvet kullanımı da dâhil olmak üzere gerekli görülen eylemlerde bulunarak saldırıya uğrayan 
taraf ya da taraflara yardımcı olacakları konusunda anlaşmışlardır. Böylesi herhangi bir saldırı 
ve bunun sonucu olarak alınan bütün önlemler derhal Güvenlik Konseyi’ne bildirilecektir. 
Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliği sağlamak ve korumak için gerekli önlemleri 
aldığı zaman, bu önlemlere son verilecektir.  
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 Prag Zirvesi’nde, NATO tarihinin en büyük genişlemesi bağlamında yedi 
ülkeye davette bulunulmuştur. Bu ülkeler, Slovakya, Letonya, Slovenya, 
Estonya, Litvanya, Romanya ve Bulgaristan’dır. Avrupa Birliği’nin genişlemesi 
ile bir araya geldiğinde, NATO’nun yedi ülkeyi kapsayan bu ikinci 
genişlemesinin, Avrupa’nın ortak bir güvenlik sahası hâline gelmesine yardımcı 
olacağı görülür. Bu nedenle son genişlemenin, Avrupa’yı artık savaşların çıkış 
noktası olmayan bir kıta hâline getirmek doğrultusunda atılmış önemli bir adım 
olduğu ifade edilebilir.  

NATO, Soğuk Savaş sonrası dönemde de, genelde üyelerinin güvenlik 
ihtiyacını karşılayabilen temel örgüt olabilme özelliğini korumuştur. Tarihin en 
güçlü ve varlığını en uzun süre devam ettiren politik-askerî yapılanması 
konumundaki NATO, gelişimi çerçevesinde iki önemli genişleme aşaması 
geçirmiş, üye sayısı 26’ya yükselmiştir. Bu sayede Avrupa’da güvenliğin daha 
kapsamlı bir şekilde sağlanabilmesi olanağı ortaya çıkmıştır. NATO, politik 
işlevi askerî işlevinin önüne geçerek, Avrupa’daki sorunların siyasal diyalog ile 
çözülebileceği bir platform hâline dönüşmüştür.  

2000’li yıllarda NATO’nun temel işlevi, Avrupa-Atlantik bölgesinde bir 
çatışmanın olmasını engellemek ve üyelerinin güvenliğini sağlamak şeklinde 
belirlenmiştir. İttifak bu temel hedefine ulaşmak için, demokratik kurumların 
gelişimi ve anlaşmazlıkların barışçıl yollardan çözümü ilkelerinden ayrılmamak 
şartıyla, Avrupa’da istikrarlı güvenlik ortamı sağlayan vazgeçilmez bir temel 
olmayı hedeflemiştir. NATO bu çerçevede ortaya çıkan tehlikeyi daha geniş 
bağlamda ele alarak, “global terörizm” nitelemesinde bulunmuştur.  

NATO’nun İttifak dışındaki ülkelerle irtibatını sağlayan BİO (Barış İçin 
Ortaklık) programının daha da geliştirilmesi, NATO’nun gelecekteki hedefleri 
arasında bulunmaktadır. Avrupa-Atlantik Ortaklık Konseyi, NATO ile ortak 
ülkeler arasındaki iş birliği ve diyalog için hem genel bir çerçeve oluşturmaya, 
hem de bu çerçeveyi genişletmeye çalışmaktadır.  

NATO’nun güvenlik kavramının kapsamında askerî unsurların yanında 
siyasi, ekonomik ve sosyal boyutların da bulunması, NATO’nun stratejisinin 
bölge dışı kullanımlara yönelmesini doğurmuştur. Teknolojinin gelişimi de göz 
önüne alındığında, mücadele ve müdahale alanı giderek artmaktadır. ABD’nin 
belirlediği terör kavramının muğlak bir yapıda olması, mücadele alanını 
neredeyse küresel hâle getirmektedir. NATO’nun 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 iş birliğine gitmek istediği değerlendirmesi yapılmaktadır.  

Terörizmle mücadelede NATO ile AB’nin görüş birliği içerisinde olması, 
ilişkilerin gelişmesini sağlamaktadır. AB başkanlığında yapılacak olan 
operasyonlarda NATO imkân ve kabiliyetlerinin kullanılması her iki taraf 
açısından da avantajlıdır. AB, bu sayede fazla harcama kopmadan güvenlik 
konusunda ciddi bir potansiyele sahip olacak; NATO ise, Avrupa’daki sorunları 
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AB’ye devrederek kendini alan dışı müdahalelere yoğunlaştırma şansını 
yakalayacaktır. NATO’daki genişleme ve yeniden yapılanma bu tür bir iş 
bölümüne yol açması mümkündür. NATO bu iş bölümünün uzun dönemde 
ortaya çıkacak etkileri üzerinde de çalışmak zorunda kalacaktır.  

Avrupa-Atlantik Ortaklık Konseyi’nin 46 üyesi (26 NATO üyesi ve 20 BİO 
üyesi), Prag Zirvesi’nde, terörizme karşı ortak eylem planını onaylamışlardır. 
Eylem planı, Ortaklara NATO’nun terörle mücadele çalışmalarına katkıda 
bulunmaları ve bu çalışmaları desteklemeleri konusundaki olanakları artırmakta 
ve gerekli mekanizmaları sağlamaktadır. Eylem planı, sadece güvenlik 
bağlamında değil, diğer alanlarda da Ortaklarla Üyeler arasında iş birliğini 
geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu sayede sadece NATO üyeleri arasında değil, 
BİO kapsamındaki ortaklar bağlamında da NATO’nun terörizmle savaşı 
meşrulaşmaktadır.  

Bugün bakıldığında, Soğuk Savaş’ın sona ermesi NATO’nun varlığını 
ortadan kaldırmamıştır. NATO üyelerinin güvenliği ve istikrarı için politik 
danışma ve askerî iş birliği sağlayan bir ittifak olması, NATO’nun BM ve AGİT 
gözetiminde kriz yönetimine ve barışı korumaya yönelik yapabileceği büyük 
katkılar ve terörizmle mücadele kapsamında NATO’nun üstlenebileceği öncü 
roller yeni dönemde NATO’nun varlığını korumasına hizmet etmiştir.  

NATO’nun gelecekte de varlığını devam ettirebilmesi için izleyeceği 
muhtemel bazı stratejiler aşağıda sunulmuştur:  

– NATO, Avrupa’da güvenlik ve istikrarın temel unsuru olan “kolektif 
savunma” örgütü olarak kalacak, Akdeniz, Kafkaslar ve Baltık yeni sorumluluk 
bölgeleri olacak,  

– Transatlantik bağ zayıf da olsa muhafaza edilecek,  

– Faaliyet alanı daha geniş, komuta ve kuvvet yapısı daha esnek ve 
reaksiyon süresi daha kısa olacak,  

– NATO diğer uluslararası örgütlerle koordineli olarak çalışmasına devam 
edecek, dünyanın değişik yerlerinde kolektif savunma amacına yönelik İttifak 
kurulması çalışmalarını destekleyecek,  

– Genişleyen sorumluluk bölgesinde etkisini sürdürebilmek maksadıyla, 
bölge yapılanmasını ve komuta yapısını geliştirecek.  

NATO’nun iki genişleme dalgası sonrası Türkiye’den sonra Bulgaristan ve 
Romanya ile Karadeniz’e tekrar sınırı oldu. Karadeniz, yaşanmakta olan 
değişim süreci içerisinde, kilit coğrafyalardan biri olarak, örtülü mücadele alanı 
olmaktadır. NATO’daki gelişmelerin Karadeniz’e komşu coğrafyalara nasıl 
yansıyacağı, çokça üzerinde durulan bir konu hâline gelmiştir. Karadeniz’in 
yeni enerji nakil hatları açısından öne çıkması, Ukrayna’nın artan stratejik 
değeri, Kafkasya’daki ABD varlığı, sadece Rusya açısından değil, uluslararası 
politikanın genelinde üzerinde durulan önemli konular olarak öne çıkmıştır.  
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Coğrafi olarak, Karadeniz, yarı kapalı bir denizdir. Uluslararası hukuka göre, 
yarı kapalı bir deniz, iki ya da daha çok devlet tarafından çevrilmiş ve dar bir 
çıkışla bir diğer denize bağlanan deniz olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım açık 
bir şekilde altı kıyıdaş ülke tarafından (Türkiye, Rusya Federasyonu, Gürcistan, 
Ukrayna, Romanya ve Bulgaristan) çevrelenen Karadeniz’e uymaktadır. 
Karadeniz’in açık denizlere açılımı Türk Boğazları ile sağlanmaktadır. 
Boğazlar’dan geçiş rejimi, 1936 yılında imzalanan Montrö Sözleşmesi ile 
belirlenmiştir.  

Soğuk Savaş’ın sona ermesi, Sovyet blokundan ayrılan ülkelerin yeni 
arayışlar içine girmesine neden olmuştur. Bu ülkeler Batı ile bütünleşme yolları 
aramışlar; AGİT, AB ve NATO gibi örgütlere üyelik için çaba sarf etmişlerdir. 
Bu süreç içinde, Rusya Federasyonu, Avrupa güvenliği ve istikrarı için AGİT’in 
etkinliğinin artırılmasından yana olmuştur. NATO ise, genişlemenin hazırlık 
aşaması sayılabilecek BİO programını başlatmıştır. Rusya Federasyonu, Doğu 
Avrupa ülkelerinin üyeliklerine soğuk bakmasına rağmen süreç devam etmiştir. 
NATO, Doğu Avrupa’nın ardından Kafkas ve Orta Asya ülkelerine yönelmiştir. 
Bu yönelişin, Orta Asya petrollerinin geçiş noktası olarak bilinen Karadeniz’i 
içermesi oldukça önemlidir. NATO’nun Karadeniz’de giderek öne çıkması, 
petrolün ulaşım yollarının NATO’nun kontrolü altına girmeye başlaması ve 
NATO’nun Karadeniz üzerinden kolayca Hazar bölgesine ulaşma imkânına 
kavuşması, sadece Rusya Federasyonu açısından anlam ifade edecek gelişmeler 
değildir. Bunlar bölgesel ve küresel dengeleri çok yakından etkileyecek 
gelişmelerdir ve merkezinde de Karadeniz yer almaktadır.  

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 Savaş’ın 
ardından Transatlantik İttifak’ın güvenlik projektörleri, yavaş yavaş Kuzey 
Almanya’daki vadilerden, tehdidin Kuzey Afrika, Orta Asya ve Güney Asya’ya 
kadar uzanan bir coğrafi şeritten kaynaklandığının fark edilmesiyle buralara 
doğru yönelmiştir. NATO’nun gözünün 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 hâline gelecektir.  

Bu noktada NATO’ya bakıldığında, NATO’nun Avrupa dışına eğildiği 
görülmektedir. Artık büyük yatırımlar gerektiren mevcut üs uygulaması terk 
ediliyor. Kriz alanlarına yakın, daha az sayıda kuvvet bulundurulabilecek ileri 
hareket üslerinden krizlere hızla müdahale edilmesi planlanıyor. Bu çerçevede 
Ekim 2004’te “Acil Müdahale Gücü” kurulmuştur. Bu gücün, Karadeniz’de 
(örneğin NATO’nun yeni üyeleri Bulgaristan’ ve Romanya’da) 
konuşlandırılması ve ABD’nin bu NATO gücünü kullanarak Karadeniz’de öne 
çıkması, kısa sürede hayata geçebilecek bir durum olarak görülmelidir.  
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Tüm bu gelişmeler yaşanırken NATO’nun genişlemesi ve Karadeniz’e yeni 
açılımlar yapması, Montrö sayesinde oluşan Karadeniz’in nispeten kapalı ve 
sakin konumunun değişebileceği ve istikrar ortamından uzaklaşılabileceği de 
dikkate alınmalıdır.  

Son yıllardaki NATO-Rusya Federasyonu ilişkilerinin gelişmesi ile, 
Rusya’nın NATO’ya üye olması gündeme gelmiştir. Rusya Federasyonu’nun 
tam üye olmak istememesi ve diğer üyelerin de üyeliğe sıcak bakmamaları 19+1 
formülünü ortaya çıkarmış ve bu formül, ikinci genişleme ile 26+1’e 
dönmüştür. Rusya Federasyonu, oy ve veto hakkı olmamasına rağmen, en 
stratejik konular da dâhil olmak üzere, NATO karar alma mekanizmalarında 
görüş bildirebilecek bir konuma gelmiştir. Her ne kadar Rusya Federasyonu’nun 
veto yetkisi yoksa da, üzerinde genel mutabakat sağlanamayan konuların 
Konsey’in gündeminden çekilmesi zorunluluğu, bir anlamda zaten Rusya 
Federasyonu’na da bu hakkı vermek anlamına gelecektir. Rusya Federasyonu, 
NATO’nun alacağı karalarda bağlayıcılığa maruz kalmayacak; kararların 
gündeme gelip gündemden düşmesinde etkili olabilecektir. Ayrıca, NATO 
karargahında personel/temsilci bulundurarak gelişmeleri takip edebilecektir. Bu 
nedenlerle NATO karşısında, Rusya Federasyonu’nun avantajlı konuma 
geldiğini söylemek mümkündür.  

Rusya Federasyonu, NATO’ya girmiş, ancak NATO Rusya Federasyonu’na 
girememiştir. Rusya Federasyonu-NATO ilişkilerinin gelişmesi ve Rusya 
Federasyonu’nun özel bir statüyle de olsa NATO içerisinde yer alması, kendi 
başına bir politika değişikliği anlamına gelmez. Bu gelişmelerden çıkarılacak en 
önemli sonuç, NATO’nun ve Rusya Federasyonu’nun artık birbirlerini stratejik 
düşman olarak algılamamalarıdır.  

Bir başka Karadeniz ülkesi olan Türkiye bölgede iş birliğinin geliştirilmesine 
önem vermektedir. Üstelik bu önem Türkiye için yeni ortaya çıkmış da değildir. 
Türkiye, yıllar önce, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü’nün kurulmasına 
öncülük etmiştir. Karadeniz’de iş birliğine dayanan ve 1996 yılında Türkiye, 
Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Gürcistan ve Rusya’nın katılımıyla oluşan 
“BLACKSEAFOR’’un kurulması da aynı şekilde, Türkiye’nin öncülüğü ve 
girişimleri ile ortaya çıkmıştır.  

Türkiye, Nisan 2001’de, NATO’nun daimî 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. 2 
Nisan 2001 tarihinde İstanbul’da imzalanan antlaşma ile hayata geçen 
BLACKSEAFOR, 27 Eylül 2001 tarihinde aktif hâle gelmiştir.  

Bölgesel bir oluşum olan BLACKSEAFOR, kıyıdaş devletlerin tahsis ettiği 
deniz birimlerinden oluşan bir çağrı kuvvetidir. BLACKSEAFOR Anlaşması, 
Karadeniz’de barış ve istikrarın gelişmesine yardımcı olma yanında kıyıdaş 
devletlerin deniz kuvvetleri arasındaki bölgesel iş birliğini ve operasyon 
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yapabilme yeteneğini geliştirmeyi amaçlamaktadır. BLACKSEAFOR 
Anlaşması’nın imzacıları (Türkiye, Rusya Federasyonu, Bulgaristan, Romanya, 
Gürcistan ve Ukrayna), amaçlarının Karadeniz’e kıyıdaş devletler arasında 
bölgesel güvenlik, dostluk, iyi ilişkiler ve karşılıklı güvenin daha fazla 
güçlendirilmesine katkı yapmak olduğunu da teyit etmişlerdir. 
BLACKSEAFOR, Karadeniz’de stratejik görevlerden daha çok arama-
kurtarma, çevresel koruma, insani yardım operasyonları gibi misyonlar 
üstlenmiştir. BLACKSEAFOR, Karadeniz’de konuşlanma için oluşturulması ile 
birlikte, katılımcı devletler uygun gördüğü takdirde, diğer bölgelerde de 
faaliyete geçilebilecektir.  

Tamamen deniz birimlerinden oluşturulmakla birlikte, diğer silahlı kuvvetler 
birimlerinden unsurlar, gerektiğinde, BLACKSEAFOR’u destekleyebileceklerdir. 
BLACKSEAFOR, minimum dört gemiden oluşmaktadır. Bir çağrı gücü olarak, 
BLACKSEAFOR’a tahsis edilen birimler, aktivasyonun olmadığı dönemlerde 
daimî üslerinde kalmaya devam edeceklerdir. Benzer şekilde, bir çağrı gücü 
olarak, BLACKSEAFOR, daimî bir karargaha sahip değildir, fakat, kumandayı 
üzerine alan devlet, karargahı da temin etmektedir.  

Soğuk Savaş süresince karşıt bloklarda yer alan bölge ülkelerinin bir araya 
getirilmesi çerçevesinde düşünüldüğünde, BLACKSEAFOR’un önemli bir 
gelişme olduğu söylenebilir. Karadeniz, bölge ülkeleri için ortak bir kullanım 
alanıdır. Bu bağlamda BLACKSEAFOR, iş birliğinin geliştirilmesi için atılmış 
önemli bir adımdır. Karadeniz’e kıyıdaş ülkelerin tamamının oluşuma 
katılmaları, askerî açıdan olduğu kadar, siyasi açıdan da bölge ülkelerinin 
kendileri için önemli olarak gördükleri konularda birleşebileceklerini 
göstermesi açısından önem taşımaktadır. Ayrıca halkların yakınlaşması 
anlamında da sosyal bir etkisinin olabileceği söylenebilir.  

Söz konusu gücün bölge dışından katılımlar içermemesi ve anlaşmada, 
burada yapılan değişikliğin güncel güvenlik konseptine uygun görevler 
üstlenilmesi, oldukça önemlidir. BLACKSEAFOR, NATO-Rusya Federasyonu 
ilişkileri açısından da anlamlı gözükmektedir. Bununla birlikte, gücün 
katılımcılarından Türkiye ile birlikte Bulgaristan ve Romanya’nın aynı zamanda 
NATO üyesi olduğu göz önüne alındığında, NATO’nun dışarıda bırakılmadığı 
düşünülebilir.  

Karadeniz’deki bir diğer oluşumda 1992 yılında tesis edilmiş olan KEİT 
(Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı)’dir. KEİT’in üyeleri, Türkiye, Rusya, 
Romanya, Bulgaristan, Ukrayna, Azerbaycan, Moldova, Gürcistan, Ermenistan, 
Yunanistan, Arnavutluk ve Sırbistandır. 1998 yılında Yalta’da imzalanan 
anayasa ile bölgesel bir ekonomik teşkilata dönüşmüştür.  

KEİT’in kuruluş aşamasındaki hazırlık çalışmalarında temel amaç olarak 
katılan devletlerin coğrafi yakınlıklarından ve ekonomilerinin birbirlerini 
tamamlayıcı özelliklerinden yararlanılarak ticari, ekonomik, bilimsel ve 
teknolojik iş birliğini geliştirmeleri ve Karadeniz Bölgesi’nin bir barış, iş birliği 
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ve refah bölgesi hâline gelmesi öngörülmektedir. Bu temel amaç doğrultusunda 
kısa dönemde bölge ülkeleriyle iş birliği için uygun ortam oluşturulması ve 
taraflar arasında mal ve hizmet ticaretinin arttırılması öngörülmüştür. Uzun 
dönemde ise amaç; bölge ülkeleri arasında ekonomik ilişkileri daha fazla 
geliştirebilmek için kişilerin, malların, sermayenin ve hizmetlerin serbest 
dolaşımını sağlamaktır. Bu amaçların gerçekleştirilmesi için uzun dönemde, 
aşamalı olarak katılan devletler arasında bir serbest ticaret bölgesinin kurulması 
amaçlanmıştır.  

KEİT ekonomik bir yapılanma olmasına rağmen bölgede barışın ve istikrarın 
tesisini amaç edinmektedir, BLACKSEAFOR’un Karadeniz güvenliğinin askerî 
ayağını oluşturabileceği düşünülecek olursa KEİT’inde ekonomik ayağını 
oluşturabilecek kapasiteye sahip olduğunu söyleyebiliriz.  

Karadeniz, son gelişmelerle birlikte, doğudan Avrupa’nın, güneyden Rusya 
Federasyonu’nun, batıdan Kafkasya’nın ve kuzeyden de Türkiye’ye müdahale 
imkânı veren bir coğrafya hâline gelmiştir. Bu açıdan bakıldığında Montrö 
Sözleşmesi’nin korunması, Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerin yararına olan bir 
konudur. Bu bağlamda, Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerin Karadeniz’de arama-
kurtarma gibi insani amaçlarla kurdukları BLACKSEAFOR’un müdahale 
alanını genişletmesi, Karadeniz’in güvenliği konusunda de üçüncü ülkelere 
gerek olmadığını ortaya koyması bakımından önemlidir. Bu gücün oluşmasında 
Montrö Sözleşmesinin önemi büyüktür. Zira kıyısı olmayan ülkelerin 
Karadeniz’e girişleri konusunda kısıtlamalar mevcuttur. Bu durum, bölge 
ülkelerini ortak bir güç oluşturmaya itmiştir.  

Bölgede statüyü değiştirmeye yönelik mücadeleler devam etmektedir. 
Terörizm bu mücadelede en çok kullanılabilecek araç olma özelliğini 
taşımaktadır. NATO 11 Eylül saldırıları sonrası neredeyse dünyanın hemen 
hemen her bölgesine müdahale edecek konuma gelmiştir.  

Bölge ülkeleri, rekabet içinde olduğu ülkelerle aynı zamanda iş birliğine 
gitmenin yollarını bulabilir. Çıkar çatışması ile çıkar uyuşması ahenkli bir 
şekilde, en azından konjonktürel olarak bir araya getirilmeye çalışılabilir. Bu 
yaklaşım, gelişmiş ülkeler de dâhil, bütün ülkeler için geçerli kılınmalıdır. 
Bölge ülkeleri, maceradan uzak durmalıdır. Bölge ülkeleri, sahip olduğu 
konumdan ve avantajlardan vazgeçmeksizin, NATO gibi yapılanmalarla iş 
birliği içinde kendi yapılanmalarını da oluşturabilmelidir.  

Karadeniz bölgesinde yaşanan ve terör kapsamında değerlendirilen olaylar, 
Karadeniz dışındaki bir gücün bölgeye girerek güvenliği tesis etmesini 
gerektirecek büyüklükte değildir. Bölge güvenliğinin, bölge ülkelerinin 
girişimleri doğrultusunda oluşturulabilecek girişimlerle sağlanması Karadeniz’e 
komşu olan ülkeler açısından daha faydalı olacaktır. Sorunlar bölgesel iş 
birlikleri ile daha kolay çözüme kavuşacaktır.  
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KEİT ve BLACKSEAFOR ekonomik, siyasi ve güvenlik açısından 
Karadeniz’e kıyısı olan ve Karadeniz’le bağlantılı ülkelerin iş birliğini 
geliştirebilecekleri organizasyonlar olarak göze çarpmaktadır. Karadeniz’e 
kıyısı olan 6 ülke vardır, bu ülkelerin çoğu NATO ve AB ‘ye üye değildir ve 
orta vadede katılımları tahmin edilmemektedir. Bu durum Karadeniz bölgesinde 
ekonomik, siyasi ve güvenlik açısından bir boşluğu gündeme getirecektir. AB 
bölge ülkelerini kriterlerine uymadığı gerekçesi ile birliğe dâhil etme düşüncesi 
içerisinde değildir. Güvenlik açısından NATO’nun bölgeye girme isteği bölge 
ülkelerinde endişe yaratmaktadır zira birbiri ile rekabet içerisinde olan ülkelerin 
NATO üyeliğini bir koz olarak kullanma ihtimali ortaya çıkmaktadır. Aynı 
zamanda NATO’nun Karadeniz doğrultusunda genişlemesi bazı bölge 
ülkelerinin güvenlik ve siyasi çıkarlarına ters düşmektedir. Bu açıdan 
bakıldığında Karadeniz ve çevresi için siyasal bir boşluktan bahsedilebilir. 
Boşluğu doldurabilecek girişimler olarak KEİT ve BLACKSEAFOR öne 
çıkmaktadır.  

Şu anda Karadeniz’e kıyıdaş olan ülkelerin 3ü NATO ve bu ülkelerin 2’si de 
AB üyesidir. Bu ülkeler aynı zamanda KEİT ve BLACKSEAFOR oluşumlarına 
katılmaktadırlar. Bu durum NATO ve AB’nin Karadeniz’deki oluşumların 
dışında kalmadıklarını da göstermektedir. NATO’nun bölge ülkelerinin 
tamamını uzun vadede bünyesine dâhil edemeyeceğini düşünecek olursak, 
NATO’nun diğer uluslararası örgütlerle koordineli olarak çalışmasına devam 
edeceği, dünyanın değişik yerlerinde kolektif savunma amacına yönelik ittifak 
kurulması çalışmalarını destekleyeceğine yönelik açıklamış olduğu stratejisi 
kapsamında Karadeniz’e yönelik faaliyetlerini BLACKSEAFOR ile koordineli 
bir şekilde yürütebileceği öngörülebilir.  

Bölge ülkelerinin bölgesel oluşumlara katılımlarının daha kolay olacağı da 
düşünülmelidir, bu sayede siyasal boşlukta bir bakıma çözülmüş olacaktır. 
Benzeri bölgesel yapılanmaların, ülkelerarası veya bölgenin genelini 
ilgilendiren sorunların tartışılabileceği bir platform olabileceği de dikkat 
edilmesi gereken bir diğer husustur.  

Bölgede NATO’nun genişleyerek etkinliğini arttırma girişimleri sorunların 
çözümüne katkı sağlamaktan uzakta olacağı gibi bölgesel sorunları da 
tetikleyebilir. Zira bölge ülkelerinin çekinceleri hâlen devam etmektedir. NATO 
üyeliğinin parçalar hâlinde yapılması üyeliğin bölgedeki diğer ülkelere karşıda 
bir argüman olarak kullanılması bakımından sakıncaları da beraberinde 
getirecek ve bölgedeki istikrar ortamını tehlikeye atacaktır. NATO sorunların 
çözüm kaynağı değil, başlangıç noktası olabilir. Bu durum NATO misyonuna 
aykırıdır.  

Karadeniz bölgesindeki oluşumlara destek verilip teşkilatların işlevsel hâle 
getirilmesi ve diğer organizasyonlarla iş birliği içine girilmesinin bölgenin 
geleceği açısından daha faydalı olacağı düşünülebilir. Bu kapsamda NATO 
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Karadeniz bölgesine yönelik genişleme yerine bölgesel organizasyonlarla iş 
birliği içerisine girmeyi tercih edebilir.  

KAYNAKÇA 

Çiftçi, Kemal, “Karadeniz’in Değişen Stratejik Konumu ve Türkiye”, 
Uluslararası Mücadelenin Yeni Odağı Karadeniz, Der: Osman Metin 
ÖZTÜRK, Yalçın SARIKAYA, (Ankara, Platin Yayınları, 2005), 165. 

Çomak, Hasret, “Genişleyen NATO’nun Güvenlik Yaklaşımı ve Büyük Orta 
Doğu Projesi”, Stratejik Öngörü, Yıl: 1, Sayı: 2, (2004), 21. 

NATO El Kitabı, (Brüksel, NATO Basın ve Enformasyon Servisi, 1992), 
154. 

NATO’nun Genişlemesi ve Türkiye, (İstanbul, Siyasi ve Sosyal 
Araştırmalar Vakfı, Mayıs 1997), 1. 

Onay, Yaşar, NATO Büyük Orta Doğu ve Türkiye, Konulu Sempozyum, 
Yay. Haz.: Osman Metin Öztürk, Yalçın Sarıkaya, (Polsar, Ankara 2004), 40. 

Öztürk, Osman Metin, Dış Politika ve Silahlı Kuvvetler, (Ankara, Tutibay 
Yayınları, 1999), 172. 

-----, “Yakın Geleceğe İlişkin Küresel Kestirimler ve Türkiye”, Silahlı 
Kuvvetler Dergisi, Sayı: 364, (2000), 7.  

Solana, Javier, “Genel Sekreterden Mektup: Yeni Bir Avrupa İçin Yeni Bir 
NATO Yaratmak”, NATO Dergisi, No. 3, Zirve Sayısı, (Temmuz, 1997), 3.  

Ulusoy, Hasan, “A New Formation In The Black Sea: Blackseafor”, 
Perceptions, Çev.: Kemal Çiftçi, Vol. VI, N. 4, (December 2001-February 
2002), 97. 

www. nato. int/docu/review/2003/issue/turkish/analysis.html.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

984 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

RELIGIOUS TIES FOR PEACE: 
INDIA’S SUPPORT IN THE TURKISH WAR OF 

INDEPENDENCE 

    KOLOĞLU, Orhan  
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET 

Din Bağının Barışçı Örneği: Kurtuluş Savaşı’na Hint Desteği 

Diğer inançlarda olduğu gibi İslam’da da, yerel ekonomik ve siyasi 
gereksinmelerin etkisiyle, her zaman tam birlik olmamıştır. 20. yüzyıla İslam 
dünyasının yüzde doksanının Avrupalı müstemlekecilerin hükmü altında 
girmesi daha da özel bir durum yaratmıştı.  

I. Dünya Savaşı’nda İttihatçıların bütün İslam’ı kurtarma düşüncesiyle cihad 
ilanına rağmen en kalabalık İslam cemaatini oluşturan Hindistan Müslümanları 
da dâhil olarak, Osmanlı dışı İslam âleminin yüzde 95’i bu girişime destek 
vermeye yanaşmamıştır. Bunda, İngiliz İmparatorluğu’nun Arap ayaklanmasını 
teşvikinin yanı sıra Hintlilere savaş sonrasında bazı bağımsızlık hakları tanıma 
vaadinde bulunması etkili olmuştur. Buna karşılık, Misakı Millî’nin barışçı 
ilkelerinin etkisi kadar, Atatürk’ün liderliğindeki Anadolu hareketinin bütün 
“Mazlûm Milletlere” örnek olma gayreti de, Hint Müslümanlarını barışçı bir 
çözüme ulaşılması yolunda çabaya yönlendirmiş ve Sevr Antlaşması 
koşullarının uygulanamaz hâle gelmesinde etkili olmuşlardır. Buna Gandi’nin 
liderliğindeki gayri-Müslim Hintlilerin katılmasının da sağlanması, etkilerinin 
artmasında rol oynamıştır. Bildirimde, o dönemde faaliyette bulunmuş olanlar 
nezdinde, Pakistan’da yaptığım araştırmalar sırasında topladığım orijinal 
belgelere dayalı olarak, girişimin işleyişi, etkisi ve sonucu incelenecektir.  

Anahtar Kelimeler: İslam, Hindistan, Pakistan, Sevr Antlaşması. 

--- 

This article focuses on the Caliphate Movement Campaign in India, during 
the Turkish War of Independence (1919-1923), immediately after the total 
failure of the Ottoman Caliphate’s Jihad-ı Akbar during the First World War. 
The contradiction lies in the fact that Indians who provided nearly one million 
fighters and helpers – most of whom were Muslims – to the British Army, were 
now initiating a campaign against the British policy by supporting Turkish 
People in their War of Independence.  

After controlling America, Oceania, South Africa as well as South-East 
Asia, European colonialism directed its ambition towards Ottoman lands and 
Near and Middle East. Thus the power of the Caliphate became the main subject 
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of the political agenda. It is a well known fact that the expression is used the 
first time in the international agreements at the “Küçük Kaynarca” peace in 
1774, when the dismemberment of the Ottoman State began.  

Although the Sublime Porte was accepted as a member of the European 
Union and its territorial integrity was confirmed – at least theoretically – during 
the 19th century, the passion of expulsing the “Sick Man of Europe” to Asia 
“wherefrom it came” was the main goal of the colonialist powers. The tactic to 
be used was revealed already at the beginning of the 17th century by De Brèves, 
the French ambassador in İstanbul. In his report to his king he pointed out that 
the Ottoman Empire can be eliminated “only if all European States and all the 
non-Muslim communities of the empire will cooperate.” He adds “If even only 
one of them abstains, a friendly policy has to be carried on”.1  

By the last quarter of the 19th century De Brèves’ formula became a reality, 
as all non-Muslim communities started their nationalist/independence 
movements in cooperation with the European States. Although there existed 
extreme conservative currents – like the Wahhabites – against the Ottoman 
Caliphate, an increasing abstract feeling to the last independent Muslim State 
and the Protector of the Holy Places existed even among the colonised Muslim 
communities. Thus Caliphate, considered as a possible unifying institution of 
Islam, became the main possible obstacle to the dismemberment of the Ottoman 
State, and colonialists main target. The fear of Panislamism – although the 
Sublime Porte was never involved before 1913 – invented by colonialists 
already around 1870’s, became their main concern. Particularly Britain, as the 
largest Muslim community ruling power in the world, preferred to support Arab 
Caliphate movement, after occupying Egypt in 1881.2  

When the dismemberment of the Ottoman State became unavoidable by the 
end of the 19th century, self-determination and independence became also the 
main concern of the Muslim communities. Albanians with Italy and different 
Arab communities with Britain and France, started cooperation. Their choice of 
partnership could be criticized, but as a nationalist deputy from Syria 
(Abdulhamid Zahrawi) declared it openly at the Ottoman Parliament, when Italy 
begin to invade Libya in 1911, there was not any alternative formula: 

“Bosnia-Herzegovina, Eastern Roumeli, Egypt are lost (…) Inability of this 
State becomes evident in this affair (…) When this State is in such a situation, 
nations and communities which are its subjects gives up their hopes (…) If 

                                                 
1 De Brèves, François Savary, Discours abrégé des asseuvrez moyens d’anéantir et ruiner la 

Monarchie des Princes Ottomans, Paris 1615 (?). 
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today we are loosing Trablousgharb, tomorrow who can forbid us from having 
fear of loosing our Syria, our Hijaz, our Iraq.”3 

The ineffectiveness of the Caliphate became more evident with the failure of 
Jihad declaration of the Unionists in the name of the Caliph, when by the end of 
1914 Ottoman Empire declared war to the main colonising powers. Only 5 % of 
Muslims living outside Ottoman territories complied to the appeal.4 On the 
other hand Arabs of the Ottoman State contributed in general to the collapse of 
the empire. Separatists of Syria and Lebanon could be neutralized only by 
military repressive methods, while Arabs of Hijaz revolted and played the main 
role in the defeat.  

Already during the war, Ottoman Caliphate lost so much of its prestige that 
both the new King of Hijaz Sharif Husayn and the King of Egypt declared their 
candidacy to the Islamic leadership.5 Also in India, out of a restricted group, 
Muslims were not affected totally by the Jihad and contributed financially, 
materially and personally to the British efforts. The largest part of the 941.000 
Indians who served during the war in the British armies were Muslims, and 
428.000 of them were soldiers fighting in the first fronts, particularly in 
Dardanelles and in Iraq, against Ottoman armies. In the Ottoman failure the 
main reason is attributed to the guidance of Jihad by German colonialism.6  

Under these circumstances it is striking that a campaign honoring itself as 
“Caliphate Movement” played a major role between 1919-1923 and even after. 
We will summarize shortly the beginning of the current which goes till 1857 
when the last Muslim empire in the Indian sub-continent was eliminated.7 The 
invaders choose to strengthen cultural and economic relations with the 
compliant Hindus and sideline the Muslims whom they regarded antagonistic. 
As a researcher points out: 
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“Politically subjected, economically prey to Hindu moneylenders, 
psychologically averse to change and educationally backward, Muslims in India 
developed a tendency for isolation.”8 

 Lacking also a unified political leadership in their own country and being a 
minority, they rejected the Hindu’s full submission to British politics and 
decided to form a symbolic union based on religious ties, which irritated 
colonizers as it meant possible foreign intervention. Their major problem lay in 
their exclusion by the British rule.  

Gradually they realized the necessity of adaptation to the new conditions In 
1906 they established the All India Muslim League. As it was directed by the 
upper business class in close interest with the rulers, it did not serve as a 
medium for the Muslims claim for authority in the administration. The Muslims 
rather displayed their reaction in the form of individual efforts through 
messages of their loyalty to Islam. The initiators of the movement were those 
who had volunteered in the Ottoman wars against Russia 1877-1878, 
Greece1879, Italy 1911, and the Balkan War of 1912-1913. Despite their strong 
allegiance to the Caliphate, an opposition to the British rule was never voiced.  

The tension in the relations between the Ottoman rule, to whom the 
Indian Muslims were allegiant, and the British and the Arabs gradually 
increased from 1877 to the onset of WWI. Future events would be shaped 
by British Prime Minister Gladstone’s rigid campaign demanding the 
Turks to be sent back to Asia, where they came from; and by Britain, 
supporting an Arab Caliphate in occupied Egypt while endorsing an 
intense propaganda against Caliph Abdulhamid. The British were further 
enraged when, in response, the Indian Muslims acknowledged Sultan 
Abdulhamid in their khutba’s. Presenting the Ottoman Sultan as a 
revolutionary Pan-İslamist, when in fact he was a non-activist enthusiast of 
the Islamic Union, was the direct result of British apprehension.  

 The Indian public could learn about world events only through the 
British news agency Reuters, and had to rely on what the British rule 
allowed; therefore, had no idea about what took place behind the scenes. 
They presented the Young Turks (members of CUP) as atheists, 
nationalists and free-masons who by proclaiming Constitutional 
Government reduced the Sultan to a spiritual caliph without worldly 
powers. In reality, the underlying factor was the fear that the declaration of 
a liberal Constitutional Government would have an impact on British 
colonies. As a matter of fact, in only one week’s time the British Foreign 
Secretary Edward Grey sent ambassador Lowther in Istanbul a private 
and confidential message in which he stated: “If Turkey really establishes a 
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constitution and keeps it on its feet. And becomes strong herself the 
consequences will reach further than any of us can yet foresee. The effect in 
Egypt will be tremendous and will make itself felt in India.”9 

It was clear that a modernization attempt in the Ottoman land 
concerned the British rule only in the context of its colonies. At the 
beginning of WWI, The Committee of Union and Progress declared Jihad, 
guided by the Germans; but not many communities outside the Ottoman’s 
were made aware. The British in India had previously declared Russia as 
the primary enemy of the Ottomans. But in their declaration of war of 
November 2nd 1914, with the approval of the Tsar, and in order to certify 
that religion was not the target, they accused Turkey of cooperating with 
Protestant Germany, Catholic Austria and Orthodox Bulgaria. Another 
important point was that the British propaganda no longer referred to the 
Ottoman State but used the name Turkey. This was a means to reinforce 
the image of a state that had forsaken religion. As a result, apart from the 
Ottomans, the participation to Jihad did not exceed 5 %. This was not 
solely due to the British propaganda; the real determining factor was the 
weakness of the Ottoman-German campaign.  

In 1914, the influential English newspaper London Times published a 
threatening article titled ‘Choice of the Turks’. Muhammad Ali, an Indian 
Muslim and a writer who had the insight to the true nature of British politics, 
wrote a warning reply in the form of an editorial fifteen times longer. It carried 
the same title and was published in his own newspaper in India. The Times 
article alleged that the Ottoman State would perish if it were to enter the war; 
stated the fact that Hijaz railroad was easily accessible and that Arabs could be 
effortlessly provoked into an open revolt; and reminded to Istanbul the Bengali 
Muslims’ message declaring their loyalty to the British Crown. But most 
interestingly, the article evoked the case of Aziz Ali who was convicted of 
founding an Arab nationalistic/revolutionary group within the Ottoman Army, 
and that with the intrusion of the British government, was pardoned and 
deported to Egypt. 

In his article10, Muhammed Ali states that he is anti-war, and that there was 
no one else to blame if the Ottoman State joined the war but strongly criticized 
the British policy towards Istanbul. He insisted that the Balkans be restored to 
the Ottoman State, that England move out of Egypt, not provoke the Arabs, and 
cease its deliberations over Holy Sites and the Caliphate. He described Aziz as 
being ‘loyal to his masters and masters’ masters like Caesar’s wife’.11 Although 
critical of the matter, he did not debate loyalty to England. He even suggested 
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that a telegram should be sent to the Istanbul government by All India Muslim 
League to warn them not to go to war against England. Despite all, Muhammed 
Ali and his brother spent the war years in jail due to subversive activities. 

It was clear that the Muslims could not be effective on their own against 
British imperialism. Choudhury Khaliquzzaman12 states that they decided to 
join hands with the Hindus, the major power; and in mid 1915 approached 
Gandhi, the leader of the Hindu movement. Gandhi, who was in principle a 
peaceful activist, asked them whether they were prepared to go to jail. Their 
response was that they were ready to die. What followed was that the Muslims 
became active in the All India Congress, which until then had been ruled only 
by the Hindus. The unity was strengthened when M. Ali Jinnah and Mazhar-ul 
Hak were appointed principle leaders of the Congress. Later, in 1916 the 
Anjuman-i-Khuddam-i-Ka’ba (Society of the Servants of the Ka’ba) was put to 
practice.  

The reason behind the British tolerance towards these attempts might be that 
they coincide with the uprising of Sharif Husayn whom they fostered and also 
assisted with arms and money. In June of 1916, the Sharif of Mecca revolted 
against the Ottoman State (the Sultanate and the Caliphate) bidding for his own 
autonomy and caliphate. Although it would become evident later that the British 
were against all attempts at a Caliph who would unite Muslims, at the time this 
was a convenience for British concerns. There was also the fact that the 
prolongation of the war required Indian reinforcement in terms of money and 
soldiers. In return, with the August 20, 1917 declaration, the British promised to 
grant Indians privileges. President Wilson’s 14 Points created further hope. 

In late 1917 Russia saw the Bolshevik revolution; and Sykes-Picot, the 
secret covenant for the dismemberment of the Ottoman Empire was made 
public. This had a chaotic result because the British who until then had declared 
they were against religious wars, were clearly making programs to divide the 
Islamic world. British Prime Minister Lloyd George in his statement of January 
5, 1918 said that they did not wish “to deprive Turkey of its capital, or of the 
rich and renowned lands of Asia Minor and Thrace, which are predominantly 
Turkish in race”. He did not make any mention of Arabia since a Kingdom had 
already been established there. From this date onwards, the Indian Muslims 
would ask Britain to alter its politics towards the Ottoman State and the 
Caliphate, referring in all to the promises of November 4th 1914 and January 5th 
1918 and the Wilson Points. Although they were not against the Arabs seeking 
autonomous government, the Muslims of India defended that the Arabs remain 
loyal to the Caliphate because they regarded Sharif Husayn’s revolt as treason. 
They accepted the punishment of the Unionists and insisted on the confirmation 
of the rights to the non-Muslim communities in the Ottoman State. With the 
armistice of October 30, 1918 the Ottoman State recognized defeat and in the 
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period that led to the Sevres Treaty of August 10, 1920, the situation was as 
follows: 

Britain, the world’s most powerful force, wanted to totally evict Turks from 
Europe and confine them to an area a quarter of Anatolia; also wanted full 
control over India and the Arab lands and would campaign to these ends; 

Sharif Husayn wished to become King and Caliph of all Arab populated 
areas (except Egypt): Palestine, Syria, Lebanon and Iraq; 

The Indians had accelerated their efforts to gain more rights from the British 
and after the initial steps of cooperation between the Hindus and the Muslims; 
they had entered a new era of a productive campaign. They were in anticipation 
of a peace agreement concerning Turkey; the Indian Muslims especially, were 
expecting compensation from the British for the assistance they had given by 
fighting against the Turks. 

In Turkey confusion reigned. The Unionists had dispersed their party and 
left the scene but the Parliament was made up of their members. The opposition, 
lacking public support, had no solutions to offer. They were expecting 
steadfastness from Sultan/Caliph Mehmed IV, who was in office just four 
months and was a proponent of a favorable disposition with the British.  

Istanbul was occupied by the allied military, primarily the British Navy; the 
Sultan/Caliph was taken captive; and in India the British rule increased its 
pressure indicating that the Sykes-Picot agreement would be put into practice 
despite the wishes of the Muslims. For example, in a meeting held in London, 
the Bishop of Oxford expressed the desire for the Peace Commission to return 
Hagia Sophia to Christian worship; and other speakers expressed their wish that 
Turks be expelled from Istanbul.13 These were explicitly reflected in the 
newspapers of the time. Aware of the reactions, the British government brought 
into spotlight the Indians they regarded as allies. On 1st January 1919 a 
memorandum titled ‘Muslims Living in Europe’ was sent to the Foreign 
Secretary stating that only Thrace and Anatolia remain with the Turks, and that 
other provinces (Arabia, naturally) were of no interest to them.14 

This memorandum totally rejected the primary decision that Islamic Holy 
sites would be left to the control of the Ottoman Sultan/Caliph. It was noted that 
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Agha Khan, the leader of the Ismailis, was the first signatory among the 35 
names on the memorandum. On Jan 17, 1919, at a meeting organized by the 
Muslims of Madras, Yakub Hussan Shahab stressed this point by saying: 

“If Great Britain ever had any fear of Pan-Islamism, surely that bogey has 
been laid to rest by this war. Islam as a power has reached its lowest ebb (…) If 
the Turkish Empire in Asia, the relic of once mighty Empire of Islam over the 
then known World, is suffered to remain intact what harm can it possibly do to 
the British Empire? (Britain wants pull to pieces the Ottoman Empire for 
exploiting it like India and Egypt (…) We want all the holy places in Arabia, 
Palestine, Syria and Mezopotamia to remain under one Muslim sovereign and 
that sovereign will be our Khalifa (…) If there are to be rulers in Mecca, 
Jerusalem and Baghdad independent of the Sultan of Turkey, every one of them 
will usurp the spiritual leadership (…) British wished to integrate Aga Khan as 
King of Mesopotamia but at the same time they forgot that both the Shiites and 
the Sunnites detest Aga Khan and his followers and that the Ismailis had for 
centuries taught that salvation was to be found not by fasting or prayer but by 
paying levy to Aga Khan himself. A strong resistance will emerge if Aga Khan 
were to be appointed.” 

Among the decisions taken were items such as leaving the Holy Sites to 
Turkish rule, keeping Agha Khan out of the picture, and insuring that peace 
with Turkey does not carry the stamp of Christianity. At a meeting on January 
26th, in the Firangi Mahal district of Lucknow, it was stated that Caliphate could 
only belong to an Ottoman Sultan, that non-Muslims could not vote for the 
Caliphate and that Sharif Husayn’s claim was unsound. 

The reason why Turkey –especially the Caliphate– became an issue for the 
internal politics of India is that in the second half of 1919 Britain applied very 
harsh policies in both countries. 

At the end of the war, the Indians were in anticipation of the promises of 
1917 to take shape. The emergence of an assertive atmosphere was evident in 
the fact that an imprisoned Muhammad Ali was elected to the leadership of All 
India Muslim League. As a matter of fact, at the end of 1918, Mr. Ansari, 
representing the League, had petitioned the Governor General with Muslim 
requisitions. However, since the British perceived the promises they made 
during the war as a means of gaining time, they not only made any moves to 
deliver them, they banned all public mention of the subject. 

British politics, while rejecting the Hindu demands, was searching for ways 
to eliminate Hindu-Muslim proximity. The Bengalis, whose majority of 
population was Muslim, were officially promised a Muslim-Hindu separation; 
however, the fact that this was not realized indicates a plan that sought hostility 
between the groups. The slightest resistance was met with violent force. But at 
the same time the Hindu- Muslim cooperation was strengthening. Although 
peaceful, the boycotts (Hartal) caused the British to open fire, and especially the 
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massacre that ended with 379 dead and 1200 wounded in the streets of the holy 
Sikh city of Amritsar in April 1919 played a major role in this collaboration. 
Feelings of deep anger were evoked when Brigadier-General Dyer was 
defended as ‘the man who had saved British pride and honour’. Ghandi declared 
that they ‘refuse to assist a ruler who misrules'. He also warned that cooperation 
with an Indian government would be a fatal sin unless they quit their Muslim 
hostilities.  

The witnesses of that era unite in the opinion that ‘hence began the rejection 
by all Indians of any collaboration with the British’. A major outcome was that 
although Indian attempts at gaining their rights did not create response from the 
rest of the world,-since the victors did not want to see the same demands made 
in the newly colonized countries- the people of India helped carry the Ottoman 
Peace to the international arena. Here, one should not forget the major roles 
played by Gandh,15 as well as Muhammad and Shavkat Ali, the leaders of the 
Caliphate Movement. Thus by bringing to the table issues such as faith and 
universal rights, they knew that the outcome would open up new horizons for 
them. What brought up the Turkish issue was that despite the disapproval of her 
allies France and Italy, Britain had allowed the Greeks to occupy Izmir. Those 
who defended the integrity of the Ottoman State in terms of the Caliphate saw 
that Arab regions (Lebanon, Syria, Palestine, Iraq) were to be apportioned as 
well. They knew that the promises made in 1914 and 1918 would never be kept, 
and that the Wilson principles would not serve their purpose, nor the rights 
promised them would be delivered. 

The victors of World War I signed peace treaties with Germany, Austria and 
Bulgaria within a short time but prolonged the one with the Ottomans, which in 
turn created the worst condition against them because it was thus possible for 
resistance groups in Anatolia to gradually emerge and begin their organizational 
period. 

In support of the Hindu-Muslim mutual resistance policy, the territorial 
integrity of ‘Turkey’ became a primary issue because the Ottoman Peace Talks 
were being made openly and within the knowledge of the whole world. If the 
Turks were to be given universal human rights, the Indians would also gain 
privileges. It might have been contradictory at first to base the issue on a 
religious subject like the Caliphate, but since in principle the Caliphate was 
accepted as a spiritual power as well as a worldly power, this was not regarded 
inconsistent. The Ottoman Sultan still carried his title of Caliph, and it was 
accepted by the British also that it was not this institution that brought defeat to 
the Ottoman State but the politicians who betrayed the Caliphate. 
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It was only natural to unite around the Sultanate/Caliphate in an atmosphere 
where the CUP was rejected by its own followers and no particular direction to 
unite the society was existent (to meet the inefficiency of the only opposition 
party, Hürriyet ve İtilaf: – Liberty and Entente – which had a structure far 
removed from the society). In such an environment all Ottoman intellectuals 
would write, ‘there is only one assemblage: Islam’. Immediately after the 
Mondros cease-fire, the Turkish people had placed their hopes of liberation on 
the solution the Sultan/Caliph would find. The National Liberation Movement 
repeatedly expressed their loyalty. In this climate of the second half of 1919, in 
India, Muslims and Hindus collaborated in an intense campaign in defense of 
the Caliphate. Since it is impossible to mention every meeting held all around 
what the Indians called ‘this huge sub-continent’, it will suffice to touch on 
some significant events: 

August 2nd 1919: In Bombay, the congress lead by Gandhi condemned the 
Greek cruelty exhibited in Turkey; decided to send financial aid to the Turkish 
people suffering from hardship and to initiate an All India organization for this; 
and vastly criticized the British politics. 

In an announcement for the September 21st meeting in Lucknow, it is clear 
that the pro-British were trying to be influential. Their invitation stated that the 
undertaking was not limited to a small group of political minded Muslims, and 
that there was a need for financial sources. 35 prominent representatives from 
17 regions signed the declaration which stated that “All Muslim residents in 
England who are of any consequence including personages of the position and 
status of His Highness tha Agha Khan and the Right Hon’ble Mr. Syed Amir 
Ali, etc.” are doing their best to assure the British public” about the events. It 
proved that British throne had gained the support of this two most loyal people. 
Individuals who lived in England indicates that sending a delegation from India 
might have caused further financial difficulty. At the end of the declaration it is 
stated that this was an attempt to ‘substantiate British prominence’, which 
indicates to a tactic to weigh down the Caliphate Movement from within. 

September 21st: All India Caliphate Committee was founded and Shaukat 
Ali appointed as its president. As one of the resolutions a Bureau was opened in 
Bombay to aid the Turkish Red Crescent. 

September 22nd: In Lucknow All India Islam Conference was held with the 
participation of 500 delegates. All eight resolutions were on Turkey. A 
telegraph denouncing Lloyd George’s Sheffield speech, which carried remarks 
of hostility towards Turks and Muslims, was dispatched. A decision was taken 
not partake in Peace Celebrations unless Britain kept its promises of peace. 

October 17th: A day of mourning was announced and all Muslims were 
appealed to keep fast, observe strike, and offer special prayers on that day, 
according the decision taking 22. September. In some places it lasted until the 
19th. As a result of these developments, the British released Ali brothers from 
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prison and they began touring the country with Gandhi on their Freedom for 
India campaign. 

October 18th: Fazl-ul Hak’s speech at the ‘Caliphate Day’ Meeting: “In 
the present case it is not merely a sentiment which has come over the Muslim 
world as one of the passin moods of the hour, but a deep feeling born of firm 
convictions that by the proposed dismemberment of Turkey, the Christian 
Powers of the world are bent on humiliating Islam and ultumately exterminating 
it as a factor in the world politics (…) The world has grown weary of listening 
to condamnations of the Turk and the literature of Christian nation’s contains no 
more object or viler terms of abuse than those that are generally applied to the 
Turks. They are represented to be nothing better than devils in human shape 
(…) But the truth of the matter is, that the Turks have all along been more 
sinned against than sinning.”   

At he November meeting held in Delhi where they decided not to take part 
in the celebrations held by the government, Gandhi was conveying the sorrow 
felt by the Muslims: 

“This peace which affects so sadly 70 million of our citizens is not 
acceptable for us also. As long as the Caliphate Question will be unresolved, to 
celebrate the peace will look like French celebrations of victory, without taking 
back Alsace-Lorraine.” 

The All India Muslim League meeting held from December 29th to 31st in 
Amritsar was presided over by Jinnah and was important in having gathered 
twenty thousand delegates. Of the 23 resolutions, 19 were directly related to the 
rights to be given to the Hindus. Among these, one suggestion was to ask the 
Muslims not to sacrifice cows Hindus considered sacred, which shows that 
peace was designed in a detailed way. Only three resolutions involved Turkey 
and the Caliphate: “Reaction to the officials who insist on investigation about 
those who are contributing to the Caliphate Movement – Threat of boycotting 
invitations of the government for services against Islam – There is only one 
Caliph, Sultan Mehmed VI.” Within this framework, a decision was made to 
send a delegation to Europe who would personally present a defence at the 
Peace Council. It was also interesting to note that a salute was being sent to 
Egyptian nationalists who had been drawn into an armed conflict with the 
British. 

It is evident that the main purpose was for India to gain rights. If Turkey 
could gain privileges on an international scale at the peace conference, then the 
aspirations of the Indian public would be recognized. 

In the mean time, British Prime Minister Lloyd George, in his speeches, 
insisted on evaluating the situation from the perspective of the Crusades and 
Christianity: “The name of General Allenby will be commemorated eternally as 
the commander who won the last and the most victorious of the Crusades (…) 
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We must not forget that Europe has strived wıth many generations in vain and 
that the success came with the British army under the command of General 
Allenby.” Lloyd George was making it clear that he was aware of the fact that 
the Hindu-Muslim cooperation was strenghtening, and to slow it down he would 
not retract his decision on Turkish peace. 

In 1920 the atmosphere was different. Firstly, the National Movement in 
Turkey had been successful, and the new Parliament had been elected and 
assembled in Istanbul. In place of the pro-British Vizier Damat Ferit, The 
Sultan/Caliph had appointed a government who would work in harmony with 
Ankara. The Parliament declared a National Oath (Misak-ı Millî) and stated 
they would settle with the full liberation of pre-war lands of Anatolia, Thrace 
and Istanbul and that they would accept the Arabs’ right of self-determination. 
The important fact here is that the Caliph had to give up his claims on the Holy 
Places and had to depart from the Indian thesis. 

The Arabs were in conflict with the British and the French with whom they 
were in a positive relationship the previous year, but now it was obvious that the 
liberties they were seeking were going to be replaced by colonization or 
mandate. The British who had been very uncomfortable with the India 
campaigns also refused Sharif Husayn’s claims of Caliphate. Even the 
disagreement between Arabs themselves, particularly on the Caliphate question, 
became more intense. Ibni Saoud, King of the Nejd proclaimed openly his 
reaction to Sharif’s policy: “He brought about the ruin of all Arab lands. These 
countries are the center of Islam. He sold them as a waste material (…) He acted 
contrary to the friendly relations issued from the religious ties which connect us 
to the Caliph of Muslims in Istanbul (…) People of Syria ! You must not be 
duped by the Sharif, and you must struggle against him till the end.”16 

The Indians were constantly reminding the British that the population of the 
Empire was 450 million, of which 217 million were Hindu, 100 million were 
Muslims and that if they declined to take measures that would satisfy them all, 
serious issues would arise. Under theses circumstances, the London government 
also realized that the solution lay in leaving the seat of the Caliphate in Istanbul, 
and Istanbul to the Turks. However Britain, being the largest Muslim State in 
the world, was anguished to allow this population to be ruled by an outside 
power and was seeking a solution. 

The Indians were aware of the impact their campaigns were creating and 
were looking for stronger support from countries in Europe who would be 
preparing the text for the ultimate peace. On January 5th 1920 the president of 
the Islamic League in London, Seyid Abdulmajid published a declaration (the 
49 signatures were: 17 from Somalia, 12 Indian, 11 Arab, 4 Iranian, 4 British, 
and 1 from Burma) and sent a copy to the Istanbul government. It was stated 
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that unless the guarantees granted to the Ottoman State, the Caliphate and the 
Muslim World were met, and treatment of Turks as war criminals discontinued, 
the conflict between the Muslims and the Christians would exist forever. 

In a declaration dated January 19th 1920 and signed by 34 persons including 
Gandhi, Muhammad Ali, Shaukat Ali and Jinnah, the Governor General of India 
was informed that “Muslim and non-Muslim Indians are united sholder to 
sholder” that the Arab insurgency to the Caliphate was against all Islamic rules; 
and that themselves would reconcile the differences between the Turks an the 
Arabs. Since the revolt was supported by the British, this was an open criticism 
of British politics. 

 The Indian Muslim delegation included Maulana Muhammad Ali, Abdul 
Kassim, Maulana Suleiman Nedvi, and Syed Hussain arrived in Venice on 
February 22nd 1920 to defend Caliphate Case. They did not want the campaign 
to be left to the resolution of Agha Khan and Syed Ali who resided in London; 
on the contrary, they wanted it to be carried out by a team who thought 
differently and defended complete opposite opinions. Most importantly, 
Muhammad Ali was appointed president of the delegation. 

The British refused to listen to the delegation during the Peace Conference 
stating that India was represented by the Governor General Montague, but they 
were received by Prime Minister Lloyd George. They assured him that Islam 
was against the division of worldly and spiritual power and that dealing with the 
Caliphate issue as such was an obligation for all Muslims. This was a thesis 
signifying nothing to a much-prejudiced Mr. George. They very kindly tried to 
remind him of the Indian assistance during the World War and that it would be 
disloyalty on his behalf if he went against the promise he made in 1918. The 
Prime Minister showed no change in attitude. He was unyielding in his 
inclination to make the Ottomans pay for the heavy burden they loaded on his 
country by their victory in Gallipoli, which caused the World War to continue 
for another three years.17 

The British had the right to be anxious because information regarding the 
developments in the Turkish National Freedom Movement was circulating in 
India; to the extent that even the rejection of the Sultan’s conciliatory approach 
was disclosed. The following decisions were encountered at the Caliphate 
Movement Conference held in Bengal, in February 28-29, 1920: 

“This conference considers it necessary to declare that if His Majesty the 
Sultan of Turkey and his government accept any decision of the Peace 
Conference, even under pressure, which may be in conflict with Muslim public 
opinion, that decision will not be acceptable to the Mussalmans in as much as 
the Islamic Khalifa is to be obeyed so long as he acts in conformity with 
Muslim public opinion This conference expresses its whole-hearted 

                                                 
17 Full Details in the Book of M. H. Abbas. 
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appreciations of the attempts that are being made in Asia Minor by Mustapha 
Kemal Pasha, Anwar Pasha and other Turkish Nationalists for the maintenance 
of the Khilafat and the integrity of the Ottoman Empire This Conference 
considers it its duty to declare publicly that the Indian Mussalmans failed in 
their duty and committed a great sin when after the declaration of war between 
Turkey and the Allies, they refrained from rendering any help to Turkey and is 
of opinion that they should in future render all help to Turkey.” 

Perhaps this was the first time that the support for Britain during the World 
War was specified as betrayal. And also, Mustafa Kemal’s name was being 
mentioned for the first time. It was natural that an escalating concern towards a 
man whom British greatly eschewed, would cause counter measures. Besides, 
blaming of the CUP, which was previously customary, had been reversed and 
placing Enver Pasha among heroes proved that the conciliation with the old 
British policies had been abdicated. On March 2nd, Minister Montague rejected 
a visit by the Indian Muslim delegation with a health excuse. To his deputy 
replacing him Muhammad Ali stated his opinions without hesitation: “On our 
arrival here, and even in the course of our journey across Europe, we found that 
a certain kind of propaganda was being carried on by the Armenians and the 
Greeks and others hostile to Turkey (…) We for our part are not in a position to 
work in the same manner here, because, in the first place we can afford neither 
the money nor the morals for such a propaganda; and, in the next place because 
we are not at all in touch with the Turks (…) Our aim is not to dictate or to 
threaten (…) The power of the Khilafat was reduced to the lowest after the 
Balkan War, all we want is to return to the statuquo ante (…) We do not want 
Egypt, Trablousgharb, Bosnia-Herzegovina, Crete, places pulled away from 
Balkans. Turks must be expelled from Istanbul, Holy Places must remain under 
their control, Claims of Sharif Husayn and Faisal can not be accepted.” 

 The deputy minister’s reply was: “We leave Istanbul to the Turks”, to which 
Ali’s reply was resolute: “If İstanbul will remain under occupation a Calipha 
like the Pope cannot be accepted, then we will prefer its removal to Konia or 
Broussa”  

It is understood that these escalating pressures from India and Europe forced 
the British government to believe that an immediate and definite solution was 
essential. Two weeks later, on 16th March, British soldiers raided the Ottoman 
Parliament and arrested all members who were considered nationalists and 
exiled them to Malta. This indicated their desire to obstruct this interaction. 
Caliphate and its Capital were 100 % under British rule. 

The Muslim delegation, on the other hand, always stated that they were 
warmly welcomed in Paris, where the peace negotiations were held. Moreover, 
since the Islamic Information Office in the French capital had a more liberal 
working environment, they could easily print the Indian delegation’s statements 
as well as those published in India. In contrast to the British obstruction of 
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debates on religion, these issues could freely be publicized in France and 
problems in liberties were voiced more openly. Muhammad Ali’s 
congratulatory telegram to Pierre Loti, the renowned Christian novelist who 
consistently defended the Turkish thesis and his invitation to a conference to be 
held in Paris on May 20th proved the existence of a much appropriate 
atmosphere in the French capital. 

On April 20, 1920, the delegation in a memorandum lodged to the High 
Council and the presidents of the Allied countries, declared that the empire of 
the Caliph should not be disintegrated and a mundane and independent 
sovereignty with military and economic resources was the foundation of the 
Caliphate institution. While they demanded full rights for the non-Muslims, 
they also underlined the fact that “a Muslim majority on no account could be 
forced to live under the hegemony of a non-Muslim minority”. The delegates 
were clearly hoping a similar path to be opened for them if freedom were to be 
given to the Ottomans. 

Muhammad Ali, in a telegram he sent to the Sultan on May 11th, stated that 
in principle “any concession, fine as much as a hair, is unacceptable “and 
underlined that the important aspect in this matter was the Sultan’s reply to the 
provisions of peace. In other words, he was questioning whether the Sultan 
would ratify Sevres’ conditions. Consequently, he was conveying the decision 
taken in Bengal and other congresses directly to Vahidettin. 

The Indian Muslims had accomplished their mission and were awaiting a 
reply from the Ottoman State and the Caliph. In the Sultanic Council meeting, 
which was attended by more than fifty high-ranking officials, Grand Vizier 
Damat Ferit Pasha openly reminded that there were no alternatives left other 
than “a desperate life or death.” Finally, against a single abstaining vote, Sevres 
Treaty was approved unanimously. The Ottoman delegation signed the peace on 
August 10th 1920. As a witness to the period, Essad Fouad, described the effect 
of this decision on the Indian Muslim public opinion with the following words:  
“The negative result attained by the delegation presided by Muhammad Ali 
proved to all Indians and particularly to the Muslims that there was no other 
formula but to trust their own power for to break British obstinacy. In this way 
all India Muslim League decided to join completely Ghandi’s rejection program 
of cooperation with British, in conformity with the Surah Al Mumtehine.” 

As a slogan, the Caliphate would not disappear overnight but its supporters 
would join the Hindu rights and liberties campaign, transforming the cause of 
the world Muslims to the cause of the Indian people. On August15th, boycott 
attempts began, and in order to establish the absolute strategy, the All India 
League Congress convened in September 1920 in Calcutta, with the 
participation of 20 thousand members. The application to the League of Nations 
by the Muslims Association in England in November 1920 was inconclusive. 
Statements regarding the Caliphate gradually diminished. Out of 10 or 20 
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resolutions in a Congress declaration only one was on the Turkish issue. In its 
poem “Rana Bheri=War drums”written in September 1921 immediately after 
the Turkish victory at Sakarya, Nazrul Islam does not mention anymore Khilafat 
but points out M.Kemal as the only “real Muslim”.  

The declaration of All India Muslim League’s Ahmedabad Congress, which 
convened on December 30th 1921, stated that the primary resolution was to 
solve India’s problems and the second was the cause of Islam. While Sultan 
Mehmed VI was mentioned as the Caliph, M. Kemal Pasha received major 
praise, and also financial aid to Ankara was cited. For example the 100.000 gold 
collected at Dacca was delivered between January-May 1922 to the diplomatic 
representant of Ankara at Paris.18 M. Naeem Qureishi reminds: 

“When the relations between the sultan-caliph at Istanbul and the nationalists 
at Ankara fell to their lowest ebb, as in November 1922 owing to the separation 
of the Sultanate and the Caliphate no widespread stir was created in India.”19 

The Lucknow Congress held on January 27th 1923 praises the victory of M. 
Kemal Pasha: 

“It was mainly the sword of Ghazi Mustafa Kamal Pasha which has 
accomplished what the continuous appeals and prayers of millions of the Indian 
citizens of the British Empire lasting for ever four years had failed to do (…) 
The unjust, inhuman and senseless Sevres Treaty torn to pieces.”  

But the most striking part was: “It is time that the Indian Mussalmans of all 
shades of opinion should again coalesce and unite, to work out a constructive  

6 programme along with their non-Muslim brothers for the speedy 
attainment of Home Rule or Swaraj” placed at the very beginning of the 
declaration. 

In short, the Caliphate Movement carried out under the framework of the 
Sevres Treaty had the following impact on the communities of interest: With the 
Caliphate Campaign, the Muslims of India played an important role in Turks’ 
maintaining Istanbul, but were unsuccessful in saving the Caliphate itself. 
However, within the context of Turkish National Liberation Movement, and in 
full cooperation with Hindu citizens, they laid the foundations of liberties. 
Sultan Mehmed Vahidettin VI had become ill favored for having permitted the 
signing of Sevres Treaty; and for his position they proposed even M. Kemal 
Pasha, but later after its abolition they completely abandoned this campaign. 
Arabs were not interested in Sharif Husayn’s suggestions The British who were 
against him because of his ambitions helped the Saoudie’s, who were against 
the Caliphate institution and lacked support among the world of Islam By 

                                                 
18 Şimşir, Bilâl, Bizim Diplomatlar, Bilgi Yayınları, Ankara 1996, s.128-160. 
19 M. Naeem Qureishi, “Muslims of British India and tne Kemalist Reform…” Atatürk 

Araştırma Merkezi Dergisi, Temmuz 1996, No.: 35, s. 379-386. 
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helping them capture Mecca and Medina in 1924, they cleared the problem in 
Hijaz. Meetings to this end were held in Egypt, Palestine and Syria, but then 
called it off in the mid 1930’s, because it was certain that any elected Caliph 
would always be under the control of the Christians who were ruling the 
world.20  

Britain was not pleased with Ottoman Caliph Mehmed Vahidettin’s 
defection in November 1922. They abstained helping him against the Turkish 
nationalists. However, as a revenge for their defeat in Sevres, they provoked 
Agha Khan and Amir Ali in 1923. They applied to convert Istanbul into an 
international center and make the Caliphate Turkey’s internal problem. The 
Turkish Grand National Assembly had already restricted the Caliph’s worldly 
authority and regarded him as a religious leader. They were trying to disfavor 
Turkey religiously, who had became a model for “Aggrieved Nations” with the 
victory they had won. 

Excluding the previous Caliph (Mehmed VI) for his disapproval of the 
Turkish Grand National Assembly, Ankara realized that the problem was 
leading the Republican government towards a game of continuous internal 
dispute, and having perceived it as tool to establish secularism, abolished the 
institution of the Caliphate on March 1924. 

Thus the Indian Muslims, who despite the religious convocation, displayed 
animosity by warring against Turkey during the World War, later helped Turkey 
immensely through a peaceful process of religious ties and prevented the 
country from falling into a similar captivity status they themselves had fallen 
into. In the meantime, inspired by Turkey’s national integration and struggle, 
they solved the problems of their own community and laid the foundation of 
their own struggle for independence. 

NOTES 

It is necessary to remind that particularly names are expressed very 
differently in the documents as Agha or Aga, Caliphate or Khilifat, Chaudhuri 
or Choudhury, Muslims or Mussalmans. We let them as they are in the original 
texts.  
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LEBANON AND PALESTINE AND 50 YEARS OF U.S.  
MID-EAST BLUNDERS 

WHO ARE THE HEZBULLAH? 

KORTEPETER, Carl Max*  
ABD/USA/США  

If we translate the term “Hezbullah” it means “The Party of God.” But 
actually the Hezbullah is a complex organization running schools, medical 
clinics, soup kitchens for the poor, and general community services for the 
Shi’ite Muslim community. It also supports a defense force. The Hamas 
organization in Palestine, though largely Sunni or Christian Arab, operates 
community services in similar fashion and won the last Palestinian election 
because of its social services, its reputation for honesty and its stand for 
Palestinian independence. The Shi’ite community, including many Druze, 
represents almost 50 % of the Lebanese population, and more than 80% of the 
Shi’ites in Lebanon support the Hezbullah. As a result of the Israeli bombing of 
Lebanon in July and August, 2006, a high per cent of the Sunnis and some 
Maronite Christians also support Hezbullah. The Hezbullah was formed after 
Israel’s illegal invasion and occupation of southern Lebanon, 1982-2000.1 The 
ill-conceived U.S. and British advocacy of the disarming of Hezbullah and of 
the Hamas military in Palestine would entail the killing of a high per cent of the 
male populations of Lebanon and Palestine.  

What is a Shi’ite? 

The Islamic Religion is divided into two major groups, Sunnites and Shi’ites. 
Both groups take the inspiration for their daily lives from the Holy Quran that 
was presented to the Muslims in the Seventh Century A.D. by the Prophet 
Muhammad (570-632). But two factions developed very early after the 
Prophet’s death. The question was: Who should succeed to the leadership of 
Muslims, designated as the Caliph or “Successor?” The Sunnites, though related 
to the Prophet’s family, were not his direct descendents. Montgomery Watt, 
(See his: Muhammad, Prophet and Statesman) a respected Islamic scholar 
from the University of Edinburgh, Scotland, has called the Sunnites “the 
Constitutionalists” because traditionally they accepted the Quran like a 

                                                 
* N.Y. University. e.mail:cmaxkortepeter@post.harvard.edu 
1 This invasion took place in part because the prominent Maronite Jamayel family and the 

Maronite guard units, the Kataeb, schemed with the Israeli government of Menahim Begin to 
form a league against the Muslims of Lebanon, the Palestinians and Syria. In a country that has 
not had an accurate census, it is surprising that The Economist in error estimates that the 
Shi’ites and the Sunnites each represent 30 % of Lebanon’s population (18-24 Nov., 2006,    
48-49).  
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constitution and believed that the leader should be chosen from the broad 
Muslim community (Ummah). (“Sunna” from Arabic means “traditional 
behavior,” “orthodox,” “the example of the Prophet.”)  

By contrast, upon the death of the Prophet in 632 A. D., he left only one 
descendent, his daughter, Fatima, who was married to the Prophet’s first cousin, 
Ali. Around Ali and Fatima and their children, Hasan and Hussein, another 
political party formed. This group, known as “the Party of Ali” (Shi’at Ali) 
firmly believed that Ali and his descendents should be the rightful rulers of the 
Muslims. Clearly through English translation the word for “faction” or “party”, 
Shi’at, also was used for followers, Shi’ite. To give some clarity to the new 
party, Montgomery Watt called the Shi’ites “Monarchists” because they 
believed that the dynasty of Muhammad’s descendents should be the rightful 
Muslim rulers. The Sunnites did not want Ali and Fatima’s descendents to have 
an exclusive right to rule the Muslims; hence, for long periods of Muslim 
history, Shi’ite descendents of the Prophet Muhammad (called “Imams”) were 
kept out of power and sometimes, killed.  

But as Shi’ites did not like to follow Sunnite leaders, who discriminated 
against them, and because their leaders, the descendents of Muhammad, were 
sometimes killed, they developed a doctrine that basically held that highly 
trained religious leaders, such as “Ayatullahs”(Deputies to the Imams) should 
be followed as leaders until their rightful leaders re-appear (presumably with 
God’s intervention). Thus Shi’ites often give special, even worshipful, 
allegiance to their religious leaders and to military leaders acceptable to their 
religious leaders. The closest parallel in Christianity is the allegiance given to 
the Pope by devout Catholics.  

Who are the Shi’ites of Lebanon? – a Brief History 

The Shi’ites of Lebanon are the most-populous religious community of 
Lebanon. They are estimated to be about 50% of the population. In the past, 
because they were poor and largely uneducated and living in mountainous 
southern Lebanon, they were kept out of political power by the two other leading 
communities of Lebanon, the Maronite Christians and the Sunnite Muslims.  

Lebanon had formerly been a province of the Ottoman Turk Empire, but as the 
Imperial governments of Britain, France, Austria and Russia began to involve 
themselves deeply in the politics of the Ottomans, in the Nineteenth Century, they 
began to carve out spheres of influence. Lebanon and Syria fell under the 
influence of France, and after World War I (1914-1918), when the Turks were 
defeated, France was given a “mandate” (that is, full control under the League of 
Nations) over Lebanon and Syria. Thus, even today, the French language is often 
heard in Beirut and Damascus.  

During World War II (1939-1945), the allied imperial powers, including the 
United States, came under extreme pressure from their various mandates and 
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colonies to liberate their lands from imperial rule. Thus, to calm their subject 
nations, the Allies, with the exception of the Soviet Union, established 
parliaments and constitutions.  

Under the French-dictated Constitution of 1943, a myth was generated stating 
that Lebanon was half Christian and half Muslim. But because the French General 
Gouraud had expanded Lebanon to “Greater Lebanon” in 1920, at Syrian 
expense, a large Muslim population was incorporated into Lebanon’s boundaries, 
especially in the Beka’a Valley, destroying any Christian-Muslim balance. 
Nevertheless the Constitution reserved the Presidency and Head of the Army for 
Maronite Christians, the Prime Ministry for a Sunnite Muslim and the Speaker of 
the Parliament for a Shi’ite Muslim. Basically the Parliament has been very weak, 
dominated by the President-elect, who controls appointments and who may 
dissolve parliament. The French were forced to leave Lebanon in 1946, but kept a 
lingering presence up to the First Israeli War (1947-48).  

The Establishment of Israel (May 14, 1948) 

At the end of World War I (1918) and the Versailles Peace (1919), Palestine 
and Jordan were given to Britain as “Mandates.”2 A Mandate placed full powers 
in the hands of the overlord government to “educate” and to “lead” all aspects 
of the subject country. But before Mandates were established, the British during 
their war in the Middle East against Ottoman Turkey and Imperial Germany 
(1914-1918) had been so hard-pressed that they had, at various times, promised 
parts of Palestine to the French, to the Arabs and to the Jews.3 At the end of 
World War II (1945), Britain experienced so much pressure from the Arabs and 
international Jewish organizations that they turned the problem over to the 
United Nations in early 1947. On November 29, 1947 the United Nations, under 
pressure from the United States, decided to partition Palestine between the 
Arabs and Jews leaving Jerusalem as an international entity. The Arabs felt this 
division was grossly unfair because many thousands of hectares of Arab land 
were thrown into the area being divided. Warfare thus broke out between the 
Jews and Arabs. Only Iraq and Egypt had regular armies because the Arabs in 
Lebanon, Syria and Jordan were still controlled by colonial powers, and the 
Palestinians had only a ragtag guerrilla force. By contrast, the Jews had 
painstakingly organized a defense force during World War II because of the 
Nazi German efforts to exterminate them. Also many Jews from Palestine and 
other countries had gained serious military experience in Allied Armies and in 
Palestine in the British police units. They later used their expertise to form 

                                                 
2 Initially Iraq was included with similar arrangements but after the Iraqi Rebellion in 1920 the 

British were forced to offer Iraq her independence under the Hashimite Prince Faysal, son of 
King Hussein of the Hijaz.  

3 To France, the Sykes-Picot Agreement; to the Arabs, The McMahon Letters; to the Jews, the 
Balfour Declaration, even though the Jews were about 25, 000 or about 1/3 of the Palestinian 
Arab population.  
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efficient military units.4 The Jews consequently won this first encounter taking 
as much land as they could, but they were not fighting “five Arab armies” as 
their propaganda claimed.5 Iraq did help Jordan hold on to the West Bank and 
Egyptian forces occupied the Gaza Strip. Israel did all it could to encourage the 
Palestinians to flee from the territories they had conquered using terrorist tactics 
like the massacre of the village of Deir Yassin. Thus, tens of thousands of 
Palestinian refugees ended up in Lebanon, Jordan, Egypt, Syria and the West 
Bank. Ben Gurion, the first Prime Minister of Israel, did not wish to make a 
lasting peace with the Arabs, essentially because Zionist Doctrine held that 
Israel should extend its borders to the Tigris-Euphrates River and north to the 
Litani River. The Arabs in 1948, according to the writings of Simha Flapan and 
Benny Morris, Israelis, and Jewish/U. S. scholars like Alfred Lilienthal and J. C. 
Hurewitz, were willing to sign a lasting peace.6  

Mosadegh and the Iranian Oil Crisis, 1951-1953 

Iran was under the autocratic rule of Mohammed Reza Shah, who had been 
made Shah in 1944 after his father, Reza Shah, was exiled to South Africa by 
the British. (He was deemed a Nazi sympathizer having hired German military 
advisers.) A democratic election in 1951 brought to power Mohammed 
Mosadegh, a member of the Iranian parliament and a relative of the former 
ruling Qajar dynasty, who campaigned against the dominant role of the Anglo-
Persian Oil Company in Iranian politics. Soon after becoming Prime Minister, 
Mosadegh nationalized the Anglo-Iranian Oil Company in 1951. The major oil 
companies loudly complained that Iran had broken an international agreement 
and helped to place a worldwide boycott against the sale of Iranian oil. By 1953, 
Mosadegh was seeking aid from the Soviet Union and had forced the Shah to 
flee Iran. The U. S. C. I. A. and the British M. I. 6, with the help of the Iranian 
military, later in that year, overturned the Mosadegh government and returned 
the Shah to power. This act was so despised by the Iranian people, particularly 
because of the Shah’s harsh rule and his use of the secret police, the SAVAK, 
that it led to the takeover of the Iranian government in 1979 by the Ayatullah 
                                                 
4 It is important to note that during the Palestinian boycott of Britain, 1935-39, the British used 

young Jews in their police force and thus they carried weapons legally. Any Arab with a 
weapon could be imprisoned or shot. This policy is essentially being followed by the U.S. in 
Iraq. It trains the police and army that are mostly Shi’ites. Thus, they can carry weapons legally 
that they use against the Sunnis. The Sunnis are in double jeopardy because U.S. forces mainly 
are shooting up Sunni towns seeking the insurgents.  

5 Bernard Lewis, the well-known Islamic scholar, continues to repeat the Israeli myth of “5 Arab 
Armies.” 

6 Flapan, The Birth of Israel, Myths and Realities (NY, 1967), 1-28: Lilienthal, What Price Israel? 
(NY, 1953), passim; Hurewitz, The Struggle for Palestine (NY, 1949), 267-331: Morris, 1948 
and After: Israel and the Palestinians (Oxford, 1990), 1-28. Hence, 400 Arab towns and villages 
were overrun and erased from the map. Hurewitz estimates that after the war, 850, 000 
Palestinians were reduced to about 150, 000 within the armistice lines of Israel. For details, 
read Ilan Pappe, “State of Denial, Israel, 1948-2008, ” in The Link 41/2(Apr-May, 2008), in 
which Pappe, an Israeli, describes the Ethnic Cleansing of the Palestinians.  
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Rohullah Khomeini, a leading Shi’ite cleric. Iran is almost completely a Shi’ite 
country.  

Colonel Nasser in Egypt and the Revolutionary Command Council 
(1952) 

The basic impact of the Free Officers’ Coup in Egypt in 1952, that removed 
from power King Farouk and the ruling Wafd Party, was a wave of Arab 
national pride. The Wafd and the King were broadly viewed as acquiescing in 
British interference in Egyptian affairs. Gamal Abd anNasser, the leader of the 
young officers, together with Anwar Sadat, his deputy, soon managed to force 
Britain to peace negotiations in 1954. This led to the evacuation of British 
troops from Egypt after an occupation lasting from 1882 to 1954. After 
Palestinian refugees in Gaza had made raids into Israel in the spring of 1955, 
Israel conducted a massive attack into the Sinai killing many police officers. 
Nasser begged the United States for good-quality defensive weapons, but when 
the U.S. refused, he turned to Czechoslovakia for an arms shipment in 
September, 1955. This move angered the Eisenhower government, and 
consequently, Eisenhower, with the advice of John Foster Dulles, his Secretary 
of State, refused to support Nasser’s pet project, the building of the High Dam 
at Aswan to supply Egypt with greater electric power. This denial was the major 
reason Egypt henceforth turned to the Soviet Union and the Non-Aligned 
Nations for political support and weapons.  

As Nasser’s popularity in the Middle East increased and also his military 
prowess, Israel, France and Britain decided to make a preemptive attack on 
Egypt in 1956. Britain and France were particularly troubled when President 
Nasser nationalized the Suez Canal in 1955 to gain funds for the Aswan Dam. 
This invasion had been planned by Anthony Eden, Guy Mollet and Ben Gurion, 
but the U. S. had not been consulted and, hence, with the Soviet Union, they 
supported the United Nations, forcing Israel, Britain and France to withdraw 
from Egyptian territory.  

Nasser’s defiance and his temporary support by the U.S. and the Soviet 
Union in 1956 greatly increased his popularity in the Middle East and among 
the so-called Non-Aligned Nations. Eisenhower’s government did, however, 
issue the Eisenhower Doctine, stating that the U.S. would intervene if a 
Communist takeover of any country was threatened.7 Hence, the Lebanese 
Christians were pleased that President Eisenhower sent Marines into Lebanon in 
1958 because President Chamoun claimed that Nasser would foster a 
Communist takeover! (Actually Chamoun wanted to change the constitution to 
extend his presidency!) Nasser and his nationalist cause of course lost much 

                                                 
7 Dulles and his brother, Alan, head of C. I. A., eventually took up Britain’s anti-national 

approach to Nasser and placed funds with the Muslim Brotherhood. See Robert Dreyfuss, The 
Devil’s Game (N.Y. 2005), 98-99 and 204-205 citing the former C. I., A. agent, Robert Baer, 
Sleeping with the Devil (N.Y., Crown, 2003), 98 ff.  
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prestige with his defeat by Israel in the 1967 Six Day War. Nasser had got along 
pretty well with the Kennedy government (1959-1961), but President Johnson 
(1961-1969) despised Nasser’s independence, and consequently, he equipped 
Israel with F-4 Phantom jets in 1966 that were used to destroy the Egyptian air 
force on the ground in the 1967 Six-Day War. Quite obviously Nasser’s friend, 
General Amer, had not prepared the Egyptian Air Force for a sneak attack from 
Israel at a time when both Egypt and supposedly Israel had committed 
themselves to negotiating in Washington, D.C. . Even President Eisenhower and 
his Secretary of State, John Foster Dulles, were concerned about Nasser’s 
growing ties with the Soviet Union and began pouring funds to the Muslim 
Brotherhood, a conservative religious group, that sought political power to lead 
Muslims back to the glorious days of their ancestors. But the financial support 
of Islamic movements by the Eisenhower government and subsequent U. S. 
governments with the object of overthrowing national Arab and Persian 
leaders contributed decisively to present-day crises with Muslim radicals.8  

Black September, 1970, and the Move of the PLO. from Jordan to 
Lebanon 

“Black September”, is the term used to describe King Hussein of Jordan’s 
defeat of a P. L. O. rebellion in Jordan in September of 1970. (The Palestinian 
refugees had become the majority of residents in Jordan and presented a 
challenge to the Jordan government.) This defeat led to the mass movement of 
P. L. O. (Palestine Liberation Organization) fighters and their families from 
Jordan to Lebanon. In fact the influx of Palestinians after the ‘67 war had 
sparked a Constitutional crisis in Lebanon. The earliest refugees from Palestine 
in 1947 and 1948 had already brought much prosperity to Lebanon and to the 
Palestinians. By and large they were a well-educated group of merchants and 
professionals who set up banks, merchant houses and medical facilities.  

With the influx of new refugees, many of whom were displaced farmers and 
craftsmen, the Palestinians began to dominate many facets of Lebanese life, 
much to the chagrin of native Lebanese. Most controversial were the 
Palestinians who took up armed positions against Israel along the Lebanese 
border. Israel continued to conduct air raids and bombings of Palestinians in 
border cities as far north as Tyre.  

The Ramadan-Yom Kippur War of 1973 

In 1970, Anwar Sadat, Egyptian Vice President and confidant of Nasser, 
                                                 
8 Dreyfuss, loc. cit. citing also Baer, 204 ff. The Muslim Brotherhood, much like the present 

Hezbullah, was started as a community and political organization in 1948 by Hasan Al-Banna, 
supplying medical and social assistance to Egyptian villages. Later they fell afoul of Nasser’s 
government because they organized resistance to Nasser and to Israeli attacks on Palestinians. 
The Brotherhood was popular among Muslims and branches developed in other countries. As 
they opposed President Hafez al-Asad in Syria, they were crushed in Hama in 1982. Both the 
Israelis and the Jordanians(and the U.S.) had supported the mayhem that the Brotherhood 
caused in Syria. See: Donald Neff, Fifty Years of IsraelWash. D.C. 1998), 242-246.  
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succeeded Nasser. Sadat did all he could to negotiate the withdrawal of Israel 
from the Sinai Peninsula, occupied in 1967, and from Palestine and the Golan 
Heights of Syria, but Golda Meyer, Israeli Prime Minister, refused negotiations 
and even said there are “no Palestinians.” Sadat finally in 1972 planned a secret 
attack on Israeli forces. He pointedly asked the Russian military advisers (about 
3,000) to leave Egypt in 1972, but was assured that his own troops could 
operate the Sam-3 Soviet anti-aircraft missiles against Israeli aircraft. He then 
feigned several attacks by his army up to the Suez Canal in 1973. Meanwhile 
the Israeli army felt safe behind the 60 foot sand barriers along the canal and 
flame throwers at the Suez waterline. The Nixon government and Henry 
Kissinger, Secretary of State, felt no urgency for promoting peace negotiations.  

Suddenly the Egyptian army, during the month of fasting (Ramadan) and the 
Jewish Yom Kippur holiday (September, 1973), placed pontoon bridges across 
the canal, destroyed the flame throwers, moved the Sam-3 launchers near to the 
canal and used fire hoses to open holes for tanks and troops to pass through the 
sand mounds. Israel’s Minister of Defense, Moshe Dayan, and the Israeli armed 
forces were caught completely by surprise. Sadat knew that Golda Meyer would 
call up the Israeli Air Force for a first strike, this gave the Sam-3s the chance, 
and they destroyed an estimated 300 Israeli fighter aircraft. But the Egyptian 
army failed to take and guard the Mitla Pass in the Sinai and General Sharon of 
Israel was able to break through, bottle up the Egyptian Third Army and cross 
the canal to knock out the Sam-3 missile sites. The U.S. also stripped its bases 
in Europe to replace Israeli tanks and aircraft. When Soviet Russia threatened 
direct intervention, Kissinger started his “step-by-step diplomacy” and the first 
phase of the Israeli withdrawal from the Sinai took place. Later in 1979, as a 
result of Sadat’s bold trip to Jerusalem to seek a final settlement, the Camp 
David negotiations of President Carter, Sadat and Menahim Begin brought 
peace between Israel and Egypt but little more than platitudes regarding a peace 
agreement for occupied Palestine and the Golan Heights. Shortly after the peace 
was signed, President Sadat was assassinated in 1981 by a radical Islamic 
group.  

The Israeli Invasion of Lebanon (1982) and the Destruction of the U.S. 
Marine Base 

Finally in 1982, without any specific provocation because the borderlands 
had been relatively quiet for months, General Ariel Sharon, now Israeli Defense 
Minister, with a nod from the U.S. Secretary of State, General Hague, had 
claimed that the Israeli army was making a short preemptive strike against the 
Palestinians on Lebanon’s border, but the Israeli army ended up killing 
thousands of Lebanese and moving the Israeli army up to the center of Beirut. 
Essentially the Lebanese infrastructure had been destroyed by Israeli bombing 
and the intense fighting between Israel and the Syrians, Palestinians and 
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Shi’ites.9 The fact that Israel subsequently occupied most of southern Lebanon 
from 1982 to 2000 led to the formation of the Hezbullah.  

During 1982 an international peace was negotiated with Israel and the PLO 
after Sharon’s forces had invaded Lebanon. The U. S. Marines joined a neutral, 
multi-national force to separate the PLO and Israel but the U.S. quickly 
withdrew. It had been agreed that the PLO fighters would settle in Tunisia if the 
Marines would protect the remaining Palestinians refugees. But after the 
Marines were called home by President Reagen, the Israelis had permitted the 
Lebanese/Maronite army, the Kataeb or Phâlângists10 to kill unarmed men, 
women and children in the Palestinian refugee camps of Sabra and Shatila in 
September, 1982. After the massacre of about 3000 unarmed Palestinians, 
President Reagan sent back a larger detachment of Marines to help with the 
evacuation and general protection of Lebanese civilians. Initially the Marines 
had a great deal of trouble with the Israeli army which tried to penetrate through 
the Marine lines at the Beirut airport into central Beirut. Gradually, as the 
Marines came under attack from pro-Syrian Druze forces, another Shi’ite 
religious faction, the U.S. Marines began firing back, thus more and more 
becoming associated with the invading Israelis and the Maronites.11 The frigate, 
the USS Bowen and the battleship New Jersey, joined the fight by firing heavy 
artillery into the Druze and other Muslim positions in the Shouf Mountains. In 
the end 14 U.S. Warships began shelling, not just the Druze, but also many 
Muslim villages, hence they were viewed as supporting the Maronite Christians 
and Israelis. The Shi’ite Muslims were now also on the receiving end of the 
naval bombardment. The Marine colonel, Timothy Geraghty, advised against 
the shelling because he knew it put the Marines in the position of supporting the 
Maronites and Israelis. On 23 October, 1983, according to the official version of 
the U.S. government, a Muslim truck driver drove past some Marine guards and 
detonated 12, 000 pounds of dynamite under the building housing the Marines. 
241 Marines were killed and at the same time 58 French troops were killed at 
another location. (See the note below regarding the explosives used on the 
Marine barracks and the murder of Rafiq Hariri.) This bombing introduced 

                                                 
9 It is estimated that between 1982 and 2000 about 18,000 Lebanese were killed and some 90, 000 

wounded.  
10 Pierre Jamayel, from a leading Maronite family, had founded the Phâlângists as the armed wing 

of the Maronites to protect and further their interests. Pierre’s son, Bashir(1947-1982) was 
elected President of Lebanon at the time of the Israeli invasion and had formed a compact with 
Israel to weaken Syrian influence and the Palestinians. He was killed by a car bomb twenty-two 
days after taking office. More than 2000 women, children and old people were massacred in 
Sabra and Shatila. For the gruesome details, see Neff, 134-141. For details of the Israeli 
invasion, see Hadas Their, “The 1982 Invasion of Lebanon” International Socialist Review 
(Nov.-Dec., 2006), 59-64.  

11 The Druze practice a secretive Shi’ite faith based on the 10th Imam while the Hezbullah follow 
the 12th Imam. Please note: the Shi’ites call the direct descendents of Muhammad through Ali’s 
children “Imams.” 
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the U. S. forces to a new kind of guerrilla warfare in the Middle East where 
guerrilla forces challenged the weapons of modern warfare. By 1984 there 
was an all-out campaign by the Shi’ites to remove the Americans from Lebanon 
because they were continuing their support of Israel. Thus, the Americans had 
started as a neutral force to enforce a peace but, by ignoring past experience in 
Lebanon, once again had openly supported Israel and the Maronite Christians 
against the Hezbullah, a home-grown, native defense force.12 

U.S. Foreign Policy and the Trade Center Attack of September 11, 2001 

The U.S. Government in July, 2006, took action against the actual native 
defense forces in the Middle East by calling such organizations as Hezbullah in 
Lebanon and Hamas in Palestine “terrorist organizations.” In other words, the 
U.S. was saying that national guerrilla forces have no right of self-defense or 
retaliation against foreign armies invading their lands and killing their people. 
Obviously most news reports discount the mass killings of civilians in the 
Middle East that are attributable to the U. S., Britain, Israel and other well-
equipped national armies. One may well wonder why national forces, after 
killing thousands of civilians, are not also called “terrorists.” 

One could say that the Al-Qaeda attack on the United States on September 
11, 2001 began with the overthrow of the Iranian government in 1979 by 
Ayatollah Khomeini. Not only was this a direct assault on U. S. foreign policy, 
it also deeply affected the Soviet Union’s relations with millions of its Muslim 
citizens in Central Asia. It is not surprising that the Soviet invasion of 
Afghanistan quickly followed in December, 1979. The Soviet Union 
erroneously assumed that the population would welcome Soviet rule as a 
protection against the Shi’ite threat from Iran. With U. S. support, Afghans and 
their al-Qaida allies drove the Soviets from Afghanistan only in 1989. It is also 
to be remembered that President Sadat of Egypt was murdered in 1981, by the 
same newly forming radical Islamic force instructed by the writings of Sayyid 
Qutb. The U.S., by equipping and training the al-Qaeda in Afghanistan, gained 
some short-lived acclaim from conservative Muslim governments such as Saudi 
Arabia and Egypt, but at the same time were training a new generation of 
Muslim Jihadists that would take up arms against the U.S. and her surrogates 
around the world. Such a turnabout of a military intervention is now referred to 
as a “BLOWBACK.”  

The U.S., from 1982 to 1988, supported Saddam Hussein’s war against Iran 
by supplying arms and intelligence. At the same time, Israel ran a back door 
operation supplying Iran with strategic weapons. This operation later led to the 
Iran-Contra scheme hatched in the Casey-led C.I.A. that deeply embarrassed the 
Reagan government. Casey planted the idea, as a staunch Roman Catholic, that 
conservative Muslims should be the natural allies of conservative Christians. 

                                                 
12 See footnote 19, regarding the explosives used against the Marines and P. M. Rafiq Hariri.  
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This erroneous idea persisted in U. S. government circles for at least a decade, 
thus insolating from close scrutiny the plans against the U.S. being hatched in 
Afghanistan and elsewhere.13  

Meanwhile the U.S. gave no credence to Saddam’s claims to Kuwaiti 
territory. Only after the invasion of 1990 into Kuwait and a possible threat to 
the Saudi oil fields did President George Bush, the Elder, gain international 
support for a war against Iraq, January-April, 1991. Iraq, before its war with 
Iran, was one of the most advanced and prosperous of Middle Eastern states. At 
the same time, the minority Sunni government ruled the country with an iron 
fist and put many disabilities upon its Kurdish and Shi’ite citizens.14 Saddam 
miscalculated about how much importance the United States and Europe gave 
to the control of the oilfields of the Perso/Arabian Gulf.  

Once again, however, both in the conduct of the war and the years of 
blockading Iraqi imports for rebuilding its ruined cities and infrastructure and 
feeding its population gave to the U.S. a black eye among Muslim populations. 
Moreover, the U. S. insisted on maintaining bases in Kuwait, Qatar, Bahrein 
and Saudi Arabia, angering the conservative members of those countries. Many 
of the world’s population have viewed the films taken by British filmmakers of 
the U.S. Air Force strafing hundreds of civilian cars leaving Kuwait City for 
Basra in Iraq. Also an article was published in the New Yorker (May, 2001) 
indicating how General McCaffrey, after the Iraqi army had surrendered, 
attacked the retreating soldiers from Kuwait with a full armored brigade. Such 
injustice and cowardice brought no honor to our U. S. Forces! In spite of the 
fact that some arrangements were made with the Iraqi government from 1992 to 
the second Gulf war in 2003 to import food in exchange for limited oil exports, 
the “Doctors Without Borders” estimated that between 500, 000 and a million 
Iraqis died from lack of chemicals for water purification or the rebuilding 
sewage plants, the blockage of adequate medicines, the destruction of electricity 
for refrigeration and hospitals and also the use of armor-piercing spent uranium 
shells that spread cancer.  

Meanwhile the attempts to negotiate a settlement in Palestine by various 
“Road Maps” had failed.15 This led to the first attempt to blow up the World 
Trade Center by a Palestinian group in 1993. It was a near miss, but the U.S. 
read incorrectly the determination of many Muslims to “make Americans 
aware” of their highhanded support of reactionary Arab regimes and Israel in 

                                                 
13 See: Avi Shlaim, The Iron Wall, Israel and the Arab World (NY 2001), 439-442. Cf., 

Dreyfuss, 284-5.  
14 There has never been a complete census held in Iraq. Thus, it is unknown how much a minority 

the Sunnis actually represent. There was a census taken in the province of Mosul around 1935 
and it was found that the majority of the inhabitants were Turcoman, that is, Turkish speaking.  

15 The 1978 Camp David Accord called for Israel’s withdrawal from the West Bank and Gaza. 
The 1993 Oslo Agreement called for a settlement of all grievances in 5 years, but Israel 
continued its settlement policy.  
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order for them to have full access to Arab and Persian oil resources. The same 
Islamic Jihad group, led and supported by the blind Sheykh Omar Abdul 
Rahman, that had killed President Sadat, also had aided the first attack on the 
World Trade Center.16 

In spite of a number of warnings that the al-Qaeda, formed by Osama Bin 
Laden, a Saudi adventurer, and Ayman al-Zawahiri, an Egyptian physician, 
were training Mujahideen fighters in the ruins of Afghanistan and planning 
attacks against American targets, only President Clinton had taken the warnings 
serious enough to have known al-Qaeda bases bombed. Even the warnings of 
Robert Baer in 2001, the C.I.A. agent within the government of George 
W.Bush, that Bin Laden’s Al-Qaeda, was a direct threat to the United States, 
were ignored by Bush, Condolezza Rice, his national security adviser, Vice 
President Cheney, Donald Rumsfeld, Secretary of Defense and his deputy, Paul 
Wolfowitz and a host of Neocon advisors.17 

Even to this day, the families of the victims of the 9/11 attacks are doubtless 
unaware of the million or more deaths that U.S. actions in the Middle East have 
brought to Lebanon, Palestine, Iraq, Iran and Afghanistan. For some reason, as 
with all governments, they accept no blame for the cataclysmic events they 
cause. They seem to have no idea that the chickens eventually will come home 
to roost.  

Is it Only the Hezbullah that Serves as a Surrogate of Foreign Interests? 

Another issue harped upon by the Press is whether guerrilla forces in the 
Middle East receive armaments from Iran, Syria and other countries. Actually 
Israel has received billions of dollars of armaments gifted from the United 
States every year.18 Opposing nationalist or guerrilla forces would naturally try 
to obtain arms from any source including Russia and China. This writer does 
not go along, however, with the Hezbullah shelling of Israel with the largely 
ineffective Katyusha rockets from Gaza. These only serve to provoke Israel 
with virtually no assistance to the Hezbullah defending their homes in southern 
Lebanon. It would seem more rational for the Hezbullah to purchase anti-tank 
and anti-aircraft weapons to protect their people, not offensive weapons. Note 
the difference, however: Israel is gifted every year with weapons from the 
United States while Muslims, to defend themselves, must largely purchase their 
weapons. Do we suppose that Muslims are so naïve as to not observe our one-
sided actions? 

As regards the taking of two prisoners from an Israeli guard post, the 
evidence for how this happened is still unresolved. It has been suggested in 
                                                 
16 See: Dreyfus, pp. 320-322.  
17 Robert Baer, Sleeping with the Devil (NY, Crown, 2003), passim.  
18 With regard to the enormous sums the United States has paid out, mostly to Israel, one should 

consult Thomas M. Staufer, “The Cost to the American Taxpayers of the Israeli-Palestinian 
Conflict: $3 trillion”, Washington Report on Middle Eastern Affairs, June 1, 2003.  
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some reports that Hezbullah took the prisoners from a guard post in the Sheba’a 
Farms, a part of the Lebanese border territory that Israel has occupied since 
1982. One should also not forget that Israel holds in her prisons more than 9, 
000 Palestinians including hundreds of children and also more than 1000 
Lebanese.  

Israel and the Economy of Lebanon: Business, Tourism and Water 

One additional observation is worth making. Israel has always looked with 
envy on the Lebanese economy because the Lebanese, being an Arab country 
with both Christian and Muslim elements, has always had access to the vast 
markets of the Arab and Muslim World. Some experts have observed that 
whenever Lebanon is once again prosperous such as in 1982 or today, 2006, it is 
also quite attractive for the tourist trade. Could it be that Israel, by targeting the 
business centers in Lebanon and the airport, is once again destroying an 
economic rival? For sure, Israel, during its previous occupation of Lebanon, was 
quite keen to destroy business centers and to draw down into Israel the waters of 
the Litani River. Perhaps it is no surprise that Israel once again wants to occupy 
southern Lebanon up to the Litani River. It is of course shameful that Israel 
dropped more than a million cluster bombs on Southern Lebanon in the last 
days of its recent war against Lebanon (July-August, 2006). This violent act 
made it almost impossible to harvest the olives, and more importantly, it has 
lead to the deaths or maiming of a large number of children and other civilians. 
It did not go unnoticed in the U.S. Press and elsewhere that the U.S. supplied 
these cluster bombs in the middle of the war and also gave Israel hundreds of 
blockbuster bombs only in 2005.  

The Murder of Rafiq Hariri, Prime Minister of Lebanon (14 February, 
2005) 

One must also wonder how much Israel was complicit in the murder of Rafiq 
Hariri. According to some accounts, the popular prime minister, who had 
advocated the withdrawal of Syrian forces from Lebanon, was blown up by men 
close to the secret police of Syria. So far the issue is unresolved but clearly it 
was not in the interest of Syria or of the Hezbullah to have Hariri assassinated. 
The Maronites, always close to Israel, gathered in Central Beirut calling for the 
Syrian withdrawal, the so-called “Cedar Revolution”. This outcry was picked up 
by the Press and by Western Governments, and they virtually forced Syria’s 
withdrawal. A much larger rally by supporters of the Hezbullah and Syria was 
virtually ignored by the Press. In the short run, in view of the recent Israeli 
invasion of Lebanon, only Israel benefitted from Syria’s withdrawal because 
Syria was a strong supporter of the Hezbullah in the Beka’a Valley.19  

                                                 
19 Recently Ralph Forbes, a former Marine, has studied the type of explosives employed to 

destroy the Marine barracks in Beirut and to assassinate Prime Minister Hariri. His research has 
produced this shocking conclusion: The truck that blew up the Marine Barracks was loaded 
with 666 pounds of enhanced RDX “rag bombs”. In 1983 this explosive was only available to 
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The Net Result of U.S. Policy in the Middle East: A Shi’ite Coalition 

It is essential to recognize that the United States does not want sovereign, 
independent governments in the Middle East anymore than did the European 
Powers prior to the end of World War II in 1945. Chaim Weizmann [an 
influential Zionist and later first President of Israel] as far back as World War I 
(1917), urged Lord Balfour, the British Prime Minister, to set up a Jewish state 
in Palestine as a check on Arab nationalism. In fact, the underlying concern of 
U. S. foreign policy until the collapse of the Soviet Union in 1989 was to block 
the independent action of any state that cooperated with the Soviet Union.  

The U.S. showed its antipathy to an independent voice in Iran when it 
fostered the C.I.A. plan to overthrow Mohammed Mosadegh in 1953. Once 
again the U.S. demonstrated its discomfort with Egypt under Nasser by putting 
funds into the coffers of the Muslim Brotherhood, an opposition group fostering 
Islamic purity and rule according to the Shari’a, Islamic law. As noted, 
President Johnson equipped the Israelis with F-4 jets to destroy the Egyptian air 
force in 1967. The gifting of F-15 and F-16 aircraft and the latest U.S. tanks to 
Israel, by Secretary of State, Kissinger, in the 1970s enabled Israel to give the 
final blows to Sadat’s Ramadan/Yom Kippur War of 1973 and the defeat of the 
Syrian air force in 1982.20 The U.S. support of Saddam Hussein’s Iraq in its war 
against Iran, 1982-1988, was designed to weaken both parties. It was thus easy 
“pickin’s” for the U.S. to defeat Iraq in 1991 and to foster the massive invasion 
of 2003.  

As a result of the U.S. invasion of Iraq and subsequent arrangements, 
including a faulty Iraqi Constitution, the U.S. has turned over the control of Iraq 
to the Shi’ites. This move has surprised many, well-informed Mid-East 
specialists because the Shi’ites are closely allied with the exclusively Shi’ite 
government of Iran and the Hezbullah of Lebanon. Moreover, the government 
of Syria, controlled by the Alawi faction, is also closely allied to the Shi’ites. 
Clearly the U.S. has erroneously set up a coalition of Shi’ite governments 
stretching from the Mediterranean to Pakistan. And it should also not be 
overlooked that China and Russia are closely allied to this coalition.21  

One often hears from Washington commentators that “Hezbullah is the 
proxy for Iran.” Yet no one seems to realize that Israel is the proxy for U.S. 
policy. In fact, as is widely recognized: Israel, because of unfettered U.S. 
support for the crushing of Palestinian aspirations, has become the engine of 

                                                                                                                        
Israel in the Middle East. The murder of Pierre Jemayel, grandson of his namesake, was 
murdered on November 21st. Once again Syria was superficially blamed. This has sparked a 
concerted attempt by the Hezbullah to overthrow the pro-U.S. government of P. M. Siniora. See 
The Economist, Nov. 25-Dec. 1, 2006, 44-45.  

20 See: Stephen Budiansky’s Air Power, Viking/Penguin (NY, 2004), especially pp. 401-405.  
21 Please note the important comment in Footnote no. 4 on how much the U.S. has placed full 

power with Shi’ites in Iraq. The Russian Foreign Ministry announced on 18 January, 2007, that 
it will supply anti-aircraft weapons to Iran. (NJN Public Radio – 18 January, 2007).  
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anti-Americanism around the globe.22 

Will the U.S. and Israel Retaliate Against Syria and Iran?  

Underneath the surface of Middle East politics still lies the burning issue of 
Israel’s destruction of Palestine. The whole world, with the exception of the 
ruling circles in the United States, has watched the systematic destruction of 
Palestinian cities or their encirclement by barbed wire, walls and check points. 
They have watched the systematic confiscation of territory, the destruction of 
orange and olive groves and the taking of all water supplies from a people who 
were essentially an agricultural community. Moreover, the Israeli army has 
made every effort to humiliate men and women of Palestine and has 
systematically killed or imprisoned young people and children who have 
opposed the occupation. The fact that an estimated 9,000 Palestinian young 
people are held in Israeli jails and perhaps another 1000 Lebanese alone 
accounts for the desire, on the part of Hezbullah and of Hamas, to take Israeli 
hostages. As the letter to various newspapers, signed by 18 famous writers, has 
noted, Israel abducted a physician and his brother from Gaza the day before the 
Palestinians picked up an Israeli at a guard post. The Israelis used this incident 
as an excuse to once again destroy a number of alleged “terrorist” cells in Gaza 
and to seize and jail a number of Hamas legislators and the deputy prime 
minister.  

Who are the “terrorists,” the Israeli army destroying hundreds of homes and 
killing thousands of civilians, or a few ragtag guerrilla forces trying to get their 
comrades out of Israeli prisons?23 This pattern was repeated in Lebanon against 
the Hezbullah. The difference has been, as we have noted, that the Hezbullah 
was a well-armed resistance force.  

According to the latest Blogs and backed up by Seymour Hersh’s latest 
article in the New Yorker (August, 2006), the U.S. and Israel are currently 
selecting targets in Iran and Syria to make “First Strike Attacks with Cruise 
Missiles.” In Sidney Blumenthal’s Article, “Neocons’ Next War”24, the 
National Security Council’s Eliot Abrams and Dick Cheney’s M. E. staff are 
fostering a plan for Israel to bomb targets in Syria and Iran on the pretext that 
they supplied the Hezbullah with arms.--this plan supposedly has not received 
the approval of the State Department as if that makes a difference! One must 
wonder why Neocon American Jews and Born-Again Christians are so eager to 
undermine the security of the United States, the one country which has slavishly 
protected Israel from all criticism and has supplied unlimited military 

                                                 
22 Note the concern of the Anti-Defamation League in the article of James Traub, “Does Abe 

Foxman Have an Anti- Anti-Semite Problem”, N.Y. Times Magazine (14 January, 2007) 30-
35.  

23 On this topic see the August 28, 2006 issue of The Nation.  
24 The Progressive Populist (September 1, 2006).  
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resources?25 New military adventures in the Middle East would court 
national disaster for the United States.  

The U.S. Government and Israel, Still Thinking Inside an Outdated Box 

One wonders how many more U.S. soldiers and how many more glaring 
mistakes in foreign policies, both economic and political, it will take to foster 
changes in the U. S. and Israeli mindset. It is likely that the U.S. must go into a 
deep financial depression and experience thousands more deaths and maimings 
in Iraq and Afghanistan before the man-in-the-street will force changes in the U. 
S. Congress and in the ignorant advisors surrounding the President. The recent 
House and Senate elections have placed the Democrats in a precarious 
leadership role, but one must doubt if any change in Middle East policy will 
take place under the Democrats. Nancy Pelosi, the new Speaker of the House, 
and Senator Harry Reid, the new Senate majority leader, two days after Israel 
invaded Lebanon, slavishly supported Israel’s destruction of “Our Democratic 
Ally and Friend, Lebanon!” 

Our enormous trade deficits with China and our tendency to go to war 
instead of studying and negotiating to solve the root causes of world problems 
may give the final blows to the U.S. economy.26 The U.S. and Israeli 
Governments exhibit an incredible lack of sensitivity and a clear immaturity in 
believing that world problems will be solved by overwhelming military force 
rather than through negotiations.  

Once again the strategic murder of a Lebanese Maronite, Pierre Jamayel, 
grandson of the founder of the Kataeb (Philangists), in early December, has 
energized the U.S., Israel and the Christian Lebanese to point another 
accusatory finger at Syria, but wiser heads, on the spot, see the hand of Israel 
and the U.S. encouraging mayhem in Lebanon, apparently to justify a military 
strike at Syria and possibly Iran.27  

As clear proof of U.S. intentions to forward its interests by gunboat 
diplomacy, rather than by the diplomacy advocated by former Secretary of 
State, James Baker and the Iraq Study Group, has been the movement of a 
second aircraft carrier battle group into an already crowded Perso/Arabian Gulf 
and the appointment of Admiral William Fallon to head the allied armed forces 

                                                 
25 It is widely recognized that a large number of the Neocons are of the Jewish faith or Born-

Again Christians wishing to establish Israeli dominance in the Middle East. Israel is about 1 % 
of the population of the Middle East! 

26 The professors Steven Walt of Harvard and John Mearsheimer of the University of Chicago 
have made a study of the detrimental effect on U.S. foreign policy and the U.S. economy by 
A.I.P.A.C. (American Israeli Political Action Committee) that was published on the website of 
the Harvard John Kennedy Center and also in The London Review of Books (March, 2006).  

27 See: the deeply perceptive article of Jonathan Cook, “Syria is a Convenient Fallguy for 
Gemayel’s death”, under “Countercurrents. Org” and his book, The Unmasking of the Jewish 
and Demographic State (Pluto Press, 2006).  
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in Iraq and Afghanistan. It is clear that by doubling air and sea power in the 
Gulf the U.S. is trying to offset the power we Americans have given to Iran by 
turning Iraq over to the Shi’ites. The U.S. may wish to interdict Iran’s march 
toward becoming a nuclear power in 10 years by bombing her nuclear facilities, 
but this move would surely bring forth a response from Iran, who merely needs 
to block the Straits of Hormuz to bottle up the aircraft carriers and to blockade 
the movement of thousands of oil tankers to markets around the world. In 2007 
it may be wise to invest in a horse and buggy!28  

                                                 
28 Consult the Strategic Map and the Article by John Kifner in the N.Y. Times “Week in 

Review”, (January 14, 2007), p. 14.  
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ДИХОТОМИЯ “ВОСТОК-ЗАПАД” ГЛОБАЛИСТИКА VERSUS 
ОРИЕНТАЛИСТИКА 

MEDVEDKO, L./МЕДВЕДКО Л.* 
RUSYA/RUSSIA/РОССИЯ 

Приветствуя Вас, в Анкаре, испытываю большое огорчение, что по 
ряду причин не смог принять участие в этом Конгрессе, который проходит 
на этот раз в такой близкой для всех евразийцев и особенно для меня 
лично столице Турции. Более полвека назад я породнился с этой страной и 
ее столицей. В 50-ые годы, когда я работал в Советском посольстве, здесь, 
в Анкаре, у меня, родилась моя дочь – Ольга. Она, как я слышал, имеет до 
сих пор право быть гражданкой Турции. Но мы живем теперь в Москве, 
продолжая ощущать себя по-прежнему евразийцами. Анкара, как и 
Москва, является столицей второй по величине, евразийского государства. 
Ведь Россия после развала Советского Союза, как и Турция после распада 
Османской Империи, остаются по-прежнему самыми большими по 
территории и населению евразийскими странами. Они находятся 
одновременно в Европе и в Азии, так что самой историей им 
предназначено быть местом встречи Востока и Запада.  

Поэтизированное почти 200 лет назад Редьярдом Киплингом 
противопоставление Востока Западу, до сих пор постоянно 
воспроизводится и в художественной и в научной литературе. В начале 
ХХ века это вдохновило французского поэта-Пьера Лоти к воспеванию 
экзотики Востока, глазами человека Запада. Иронизируя по этому поводу, 
турецкий поэт – Назым Хикмет посвятил этому большую поэму, которая 
так и называлась «Пьер Лоти». В годы учебы в Московском Институте 
Востоковедения я попытался было перевести ее на русский язык. До сих 
пор мне помнятся строки из этой поэмы, в которых Назым Хикмет, 
перечисляя все экзотические красоты Востока, воспетые Пьером Лоти, 
писал:  

İşte Frenk şairinin gördüğü şark! 
Dakikada bir milyon basılan kitapların Şark’ı! 
Lakin, 
Ne dün,  
Ne bugün, 
Ne yarın 

                                                 
* Доктор исторических наук. e.mail: medved12@mtu-net.ru 
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Böyle bir şark yoktu,  
Olmayacak! 

В переводе на русский язык, это звучало примерно так: «Таким 
представляют Восток в тысячах книг там выходящих в течение минутного 
срока. Но ни вчера, ни сегодня, ни поздно, ни рано не было, нет, и не 
будет такого Востока!» 

Перефразируя эти строки Назыма Хикмета, можно было бы сказать и о 
современном Западе. По инерции он сохраняется в глазах Востока совсем 
иным, чем он есть на самом деле: «Но ни вчера, ни сегодня, ни поздно, ни 
рано не было, нет, и не будет такого Запада!”  

Ne dün, 
Ne bugün,  
Ne yarın 
Bőyle bir garb yoktu,  
Olmayacak! 

Противопоставление Редъярдом Киплингом Востока Западу до сих пор 
все еще в ходу. Оно прочно вошло даже в научный оборот. Чтобы 
убедиться в этом, достаточно открыть недавно вышедший в свет 
объемный (около 1200 статей) Энциклопедический словарь 
«Глобалистика” (Москва-Санкт-Петербург-2006 г.). В 2007 г. он издан и 
на английском языке в Нью-Йорке. Среди авторов-более 650 ученых и 
общественных деятелей Востока и Запада из 60 стран, представляющих 
различные отрасли знаний. Он по праву назван междисциплинарным. Но 
даже в столь представительном и, поистине, уникальном издании 
любознательный читатель не обнаружит в его словнике ни самого понятия 
«Восток», ни имеющих более чем двухвековую историю тоже 
междисциплинарных наук, называемых на Западе «ориенталистика», а в 
России «востоковедение».  

На это упущение мною было обращено внимание редакционной 
коллегии «Глобалистики” и ее сопредседателей д. т. н., проф. И. Н. Мазура 
и д. ф. н., проф. А. Н. Чумакова. Но сделано это было с запозданием, уже 
на последней стадии редподготовки словаря. Веским оправданием такого 
упущения могло бы служить равноправное представительство в нем 
дихотомных понятий «Восток и Запад” в посвященных им сразу трех 
статьях-русского и польского ученых Александра Кацура, Томаша 
Камуселла, азербайджанского философа Салахаддина Халилова (с. 123-
126).  

Справедливости ради, надо отдать должное точным и емким 
определениям самого дихотомного понятия «Восток-Запад». Оно 
претерпело существенное изменение в контексте глобалистики и процессе 
глобализации, как устоявшееся со времен классического колониализма 



 

 

1023 

 

западное (евроцентристское) разделение мира. Запад-это «лучшая, более 
цивилизованная и развитая цивилизация», «Восток же обозначает 
«низший мир», тех самых «они», с которыми «мы” не хотим иметь ничего 
общего» (с. 142). Такое разделение вытекает из сложившегося в истории, 
политике и культуре традиционного разделения мировой цивилизации на 
два самостоятельных, хотя и взаимодействующих мира (с. 125). Но если 
одному из этих миров, представляющих «Западную цивилизацию», 
отведена в Энциклопедии отдельная статья, то мир Востока, сыгравший 
роль «колыбели” самой Западной цивилизации, не удостоился, как и его 
многие локальные цивилизации, равноценного внимания.  

Есть статьи, посвященные всем мировым религиям и многим 
вероисповеданиям, но нет статей о возникших на их почве восточных 
цивилизациях. И в этом, возможно, есть своя если не логика, то «своя 
серьмяжная правда». Она подпитывается все тем же евроцентризмом. 
Восточные цивилизации и порожденные ими «национальные образы», 
идеологии, модели общества и само мировосприятие должны, очевидно, 
стать объектами внимания другой междисциплинарной науки-
ориенталистики (востоковедения). Тут, перефразируя известный афоризм, 
можно сказать: спасение утопающих-дело рук самих умеющих или 
неумеющих плавать.  

По-разному процессы глобализации и проблемы глобалистики 
виделись с Запада и Востока. Cторонникам универсального глобализма Т. 
Фридману или автору книги «Мощь и взаимозависимость” Дж. Най они 
представлялись как тенденция не столько сближения, сколько подчинения 
развивающихся Востока и Юга развитому и богатому Западу. Японскому 
же стороннику гиперглобализма Кениге Оман в его работе со схожим 
названием «Мир без границ» будущее глобализирующегося мира 
рисовалось в другом свете. С потерей прежней мощи государственных 
структур они станут непригодными в качестве партнеров в бизнесе. В 
новой же эре глобализации все основные процессы окажутся 
подчиненными «рыночному пространству». Но они могут сохранять при 
этом в разных регионах и странах глобальное единство в многообразии 
национальных культур.  

Ориенталистика и глобалистика как бы разделили между собой 
главенствующие приоритеты, как они видятся с точки зрения 
ориентализма и глобализма. Ориенталистика как наука мало что имеет 
общего с Ориентализмом. В чем-то Ориентализм можно рассматривать 
как прикладной антипод Ориенталистике. Они дополняют и одновременно 
противопоставляют себя друг другу. Как особая отрасль знания, 
Ориенталистика задолго еще до рождения глобалистики выстраивала свое 
целостное видение глобального мира не столько в противопоставление 
Востока Западу, сколько в их целостном восприятии как проявление давно 
сформулированной в Индии мудрости «Единство-в многообразии». Эти 
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слова были избраны девизом проходившего в 2004 г., в Москве 
Международного конгресса востоковедов ICANAS-XXXVII, доклады и 
материалы которого уже изданы в нескольких томах.  

Выход в свет фундаментального международного (на русском и 
английском языках) энциклопедического словаря «Глобалистика” не 
может не вызвать у востоковедов зависти. Не пришло ли время появиться 
на свет и аналогичному энциклопедическому изданию «Ориенталистика” 
и Энциклопедического словаря «Востоковедение»? Солидный задел уже 
давно имеется: энциклопедические справочники и словари «Африка” в 
двух томах, энциклопедические издания по исламу и справочники по ряду 
азиатских и африканских стран.  

Сейчас особенно злободневным стало идейное размежевание не только 
между глобалистикой и глобализмом. Еще в большей степени бросается в 
глаза размежевание между ориенталистикой (востоковедением) и 
ориентализмом в том виде, в котором он представлен в классическом 
труде Эдварда Саида «Ориентализм-западные концепции Востока».  

В проделанном почти 30 лет назад исследовании родившегося в 
Палестине американского ученого Эдварда Саида «Ориентализм» имеется 
важный подзаголовок: «Западные концепции Востока». Эти концепции 
сводились, как резюмирует сам автор, к трем аспектам академического и 
прагматического западного «Ориентализма». Первое из них-это то, что 
обозначено, как и в моем дипломе, «страноведением” с указанием одной 
или нескольких стран определенного региона Дальнего или Ближнего 
(Среднего) Востока. Второе-это стиль мышления, основанный на 
известном якобы различии Востока и Запада. Наконец, третье-это 
западный стиль доминирования и... осуществления власти над Востоком. 
В противовес такому стилю мышления и поведения на Востоке могло бы 
появиться и свое «западноведение”-некий «оксидантизм». В значительной 
степени преимущественно западное видение находит свое преломление и 
в современной междисциплинарной науке-глобалистике.  

Русское востоковедение традиционно отличалось от западного 
«ориентализма” прежде всего тем, что сама Россия всегда считала и 
считает себя не просто частью Востока или Запада. Она-связующее между 
ними звено, называемое «Евразией». Оно не противопоставляло себя 
Западу, как это определял С. Хантингтон-«модернизация без 
вестернизации», а стремилось придерживаться евразийской гибкой 
формуле-допуская возможность как принятия западной формы с 
верностью восточным традициям, так и сохранения этих традиций, не 
отказываясь наполнять их содержанием западной модернизации. Отсюда 
вытекает принципиальное различие как в академическом, так и в 
прагматическом контекстах видения Востока западным ориентализмом и 
русским востоковедением. Оно придерживалось и в прежние царско-
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имперские времена, и в советскую эпоху, и в «постсоветский» период. 
Оно исходит не из противопоставлений и столкновений, а скорее, из 
напряженного сопряжения Запада и Востока. Отсюда и особое восприятие 
Востока через Запад, а Запада-через Восток.  

Вместо западного доминирования над Востоком Россия стремилась 
выработать некую свою особую модель сосуществования с Востоком и с 
Западом. В этом отношении востоковедение содействовало и помогало 
сначала российскому, а потом и советскому государству в осуществлении 
его власти к Востоку и к Западу от Урала. Не раз приходилось ему 
выступать поэтому и в роли защитника Азии от Европы, и Европы от 
Азии. В выработке такого особого алгоритма, названного позже «мирным 
сосуществованием», русское востоковедение и советское евразийство 
видели некую свою особую историческую миссию и свое мировидение, 
обоснованное позже в трудах президента Казахстана Нурсултана 
Назарбаева.  

Как члену Редакционного совета международного энциклопедического 
словаря «Глобалистика», мне не раз приходилось встречаться с разным 
толкованием многих понятий, связанных с исламом, исламизмом, а 
следовательно, и исламистским терроризмом. По-разному, например, 
толкуются экспертами с Запада и Востока глобализм, либерализм, 
сионизм, исламизм. По традиции, ислам вообще на Западе предстает как 
«смирение” и «покорность». Иранскому богослову, бывшему президенту 
ИРИ М. Хатами мир ислама представляется как один из миров, где 
происходит не только «предание себя Аллаху», но и служение человеку, 
обращение к его жизненным чаяниям и заботам. Если в ориенталистике 
Запада преобладает отношение к Востоку как объекту изучения, то сам 
Восток стремится быть равноправным участником предлагаемого М. 
Хатами «диалога цивилизаций».  

Рассматривая мир ислама в дискурсе процесса глобализации, другой 
иранский ученый X. Аятоллахи так же, как и М. Хатами, предпочитает не 
видеть в исламизме только один из видов «глобального политического 
течения радикального толка», как его толкует, например, российский 
политолог С. Марков. Иранские ученые богословы, как и их турецкий 
коллега А. Топалоглу, считают «неверным противопоставлять 
глобализацию исламу», утверждая, что по своей сути глобализация «не 
является ни религиозным, ни антирелигиозным процессом». В то же время 
Х. Аятоллахи приводит перечень более десяти различных угроз, которые 
несет глобализация исламу. В этом перечне главные из них-это 
«культурный империализм и разрушение возвышенных ценностей», равно 
как и «старых традиций» как западной, так и восточной культуры. 
«Господство наиболее сильных стран над другими культурами», в свою 
очередь, ведет к «разрушению широкого спектра способностей и 
возможностей всех других народов по инициативному разрешению 
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политических, экологических и экономических проблем». В 
доказательство способности мира ислама самостоятельно решать такие 
проблемы X. Аятоллахи напоминает: по исламу, отношение человека и 
Бога не завершены, пока верующий не выполнит сам свои социальные 
обязательства, затрагивающие все измерения его жизни-экономику, 
политику, культуру, социальное развитие,-даже сферу «половых 
отношений между мужем и женой», приравниваемых автором статьи 
«Ислам и глобализация» к одному из видов молитвы. Все взлеты и 
падения самого процесса глобализации, считает турецкий ученый А. 
Топалоглу, могут и должны тоже «проверяться с помощью этических 
принципов каждой религии». Ислам, как утверждает автор, «поощряет 
бизнес, труд, право собственности, торговлю, зарабатывание денег, но 
запрещает неограниченное потребление, эксплуатацию, обман в торговле 
и взятие заемного процента с бедных». Если в глобализации будут 
соблюдаться такие же принципы, то ислам не является соперником или 
антиподом глобализации. Замена коммунизма как угрозы Западу на ислам 
или вообще на мир ислама может стать не просто серьезной, но и роковой 
его ошибкой. «Они являются,-считает турецкий ученый,-не 
противостоящими частями хаотического организма, но образующими 
элементами вселенской культуры человечества» (c. 383).  

В дихотомии ислама и глобализации отрицается модель нового 
«двухполюсного мира» (богатых и бедных, победителей и побежденных), 
равно как и мира «трех окружностей”-богатых, согласных им служить и 
несогласных, выброшенных на обочину жизни. Исламский мир, да и 
Восток в целом не видят своего места в новом мировом порядке западной 
глобалистики, который больше не должен вращаться вокруг оси 
национальных суверенитетов. Такой процесс глобализации в виде 
завоевания или покорения Западом незападного мира, изобретаемый как 
некое историческое предопределение, иранский ученый М. Хатами 
называет «сатанинской глобализацией». В американском или западном 
глобализме он усматривает орудие именно такого «сатанизма».  

В эпоху колониализма и неоколониализма такому видению 
«глобального компонента» служил и продолжает служить западный 
ориентализм. Будучи прикладной, а не фундаментальной наукой, он мало 
чего общего имеет с междисциплинарной комплексной отраслью знаний, 
каковой является ориенталистика, которая, к сожалению, даже не 
удостоилась отдельной статьи в объемном и полном Энциклопедическом 
словаре «Глобалистика».  

Уже само по себе это упущение обязывает российских востоковедов и 
их зарубежных коллег на Конгрессе ICANAS-XXXVIII в Анкаре взять на 
себя инициативу восполнить то, чего нет в международных изданиях 
«Глобалистики». Настало время с учетом уже имеющегося опыта, заранее 
заручившись поддержкой ЮНЕСКО, начать с формирования 
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международного редакционного совета будущего энциклопедического 
издания «Ориенталистика». Как говорится, только «идущий да обрящет».  

На Востоке и на Западе найдутся международные солидные 
корпорации и организации, заинтересованные в не столь уж бездумном 
вкладывании капитала в фундаментальное и одновременно такое 
прикладное научное предприятие, как возведение моста между 
глобалистикой и ориенталистикой. Наверняка, на это потребуется меньше 
средств, чем на строительство двух мостов через Босфор из Азии в Европу 
и из Европы в Азию. Но с такого гуманитарного моста, возможно, было 
бы лучше увидеть горизонты и перспективу происходящих глобальных 
процессов, событий и явлений с положения равноправного диалога 
Восток-Запад и Запад-Восток. Тем более, что они и после возведения двух 
мостов через Босфор все еще по инерции продолжают противостоять и 
противопоставлять себя друг другу.  
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AVRUPA BİRLİĞİ TEMEL HAKLAR AJANSI 

 METİN, Yüksel*-UZ, Abdullah** 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET 

Yaklaşık elli yıldan beri Avrupa Birliği’nde temel haklar ile ilgili temel 
sorun, AB organlarının temel haklara uymasının nasıl sağlanacağı, AB 
organlarından kaynaklanan temel hak ihlallerine karşı bireylerin korunabilmesi 
için nasıl bir mekanizmanın oluşturulacağı konusudur. Ayrıca günümüzde 
sadece temel haklara saygı gösterilmesi yeterli bulunmamakta, aynı zamanda 
temel hakların geliştirilmesi ve korunması gerektiği de ifade edilmektedir. 
Avrupa Birliği’nde temel haklara verilen önemin her geçen gün artması, temel 
hakların korunması ve geliştirilmesi yönünde yeni adımların atılmasını 
sağlamaktadır. Bu konudaki gelişmelerden biri de Avrupa Birliği Temel Haklar 
Ajansı’nın kurulmasıdır. Ajansın temel misyonu, AB politikalarında insan 
haklarının konumunu güçlendirmektir. Ajansın faaliyetlerinin ağırlık noktasını, 
temel haklarla ilgili bilgi ve belgeleri toplamak, işlemek, analiz etmek ve 
yaymak oluşturmaktadır.  

Bildiride Temel Haklar Ajansı’nın ortaya çıkışı, yapısı, görev ve yetkileri, 
uluslararası örgütlerle ilişkisi incelenmiş ve Ajansa yöneltilen eleştiriler 
üzerinde durulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Temel Haklar, Temel Haklar Ajansı. 

ABSTRACT 

European Agency on Fundamental Rights 

For a half century, the main problem with fundamental rights in the 
European Union (EU) has related with how the EU organs can be enforced to 
comply with fundamental rights on the one hand, and which mechanisms can be 
established to protect citizens against violations, on the other. Besides, today, it 
is not enough to be simply respectful against fundamental rights. It is stated that 
they must be equally protected and improved. At that point, new steps have 
been taken by the EU. One of them is the creation of “European Agency on 
Fundamental Rights”. The basic mission of the Agency is to give weight to 
fundamental rights in every aspect EU policies. This also includes storing, 
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processing, analyzing and disseminating of information, knowledge and 
documents regarding fundamental rights.  

This paper discusses the establishment, structure, authorities, responsibilities 
and relations with other international intitutions of the “European Agency on 
Fundamental Rights”. Also, some criticisms against the Agency are discussed.  

Key Words: European Union, Fundamental Rights, European Agency on 
Fundamental Rights.  

GİRİŞ 

Avrupa Birliği ajansları, Birliğin faaliyetlerine ademimerkeziyetçi bir 
yaklaşım getirerek ortak politikalar çerçevesinde karşılaşılan sorunları 
çözümlemeye yönelik kurumlardır. Ajanslar, AB hukukuna göre tüzel kişi 
sayılmalarına karşın, AB kurumları tarafından düzenli olarak denetlenmektedir. 
1997 yılından itibaren Birlik Ajansları aday ülkelerin katılımına açıktır. Avrupa 
Birliği bünyesinde kurulan son ajans, 15 Şubat 2007 tarih ve 168/2007 No. lu 
Konsey Tüzüğü ile kurulan ve 1 Mart 2007 tarihinde faaliyete geçen Avrupa 
Birliği Temel Haklar Ajansı’dır.  

Temel haklara saygı ve temel hakların geliştirilmesi Avrupa Birliği’nin ve 
üye devletlerin temel prensiplerinden ve en önemli amaçlarından biridir. Temel 
haklar, Topluluk hukukunun genel ilkeleri arasında yer alır ve bunun bir sonucu 
olarak da Topluluk işlemlerinin temel haklara uygunluğu yargı organlarının 
denetimine tabidir. Temel hakların taşıdığı bu öneme uygun olarak temel 
hakları daha anlaşılır bir şekilde formüle etmek ve temel haklara daha seçkin bir 
yer vermek üzere 7 Aralık 2000 tarihinde Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı 
kabul edilmiştir. Temel hakların gerçekleştirilebilmesi için etkin kurumsal bir 
mekanizmaya ihtiyaç vardır. Ancak böyle bir durumda Avrupa Birliği’nde 
politikaların belirlenmesinde ve kararların alınmasında temel haklar yeterince 
dikkate alınabilecektir. Bunun için hem uygun bir hukuksal çerçeve hem de 
uygun bir yapının oluşturulması ve yeterli araçların bulunması gerekir.  

13 Aralık 2003 tarihinde üye devletlerin temsilcileri, insan haklarının 
geliştirilmesi ve korunması amacıyla gerekli verilerin toplanması ve 
değerlendirilmesinin önemi ve Birlik tarafından izlenecek insan hakları 
politikalarının bu temel üzerine oturması gerektiği konusunda görüş birliğine 
varmışlardır. Bunu gerçekleştirmek üzere Avrupa Irkçılık ve Yabancı 
Düşmanlığı İzleme Merkezi’nden (European Monitoring Centre on Racism and 
Xenophobia-EUMC)1 daha geniş yetkilere sahip ve onun yerini almak üzere 
Temel Haklar Ajansı’nın kurulması kararlaştırılmıştır. Merkezi Viyana’da olan 
ve 1 Mart 2007’de göreve başlayan Temel Haklar Ajansı’nın amacı, Avrupa 
Birliği organları ve kurumları ile üye devletlere Topluluk hukukunun 
oluşturulması ve uygulanmasında temel haklara saygı gösterilmesini sağlamak 
                                                 
1 Avrupa Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı İzleme Merkezi, 2 Haziran 1997 tarih ve 1035/97 

sayılı Konsey Tüzüğü ile kurulmuştur. Bkz.: ABl. L 151, 10.06.1997, s. 1-7.  
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üzere destek olmak şeklinde açıklanmıştır. Kurulan bu yeni ajans, EUMC’nin 
aksine, bütün temel hak ve özgürlük alanlarında yetkilidir.  

Bu çalışmada ilk olarak Temel Haklar Ajansı’nın arka planı, bir başka 
deyişle Temel Haklar Ajansı’nın kurulması düşüncesinin ortaya çıkışı, bu 
amaçla hazırlanan öneriler ve bunların görüşülmesi ele alınacaktır. İkinci 
olarak, Temel Haklar Ajansı’nın kurulmasına karşı çıkan görüşler üzerinde 
durulacaktır. Üçüncü olarak, Temel Haklar Ajansı’nın yapısı, görev ve yetkileri 
incelenecektir. Son kertede ise, Avrupa insan hakları mekânında yeni bir kurum 
olarak Temel Haklar Ajansı’nın diğer uluslararası örgütlerle de iş birliği 
yaparak insan hakları konusunda bir sinerji yaratıp yaratamayacağı 
irdelenecektir.  

I. Doksanlı Yıllardan Günümüze Avrupa Birliği’nde İnsan Haklarının 
Gelişimi 

Temel Haklar Ajansı’nın ortaya çıkış sürecini ele almadan önce 90’lı 
yıllardan başlayarak günümüze kadar Avrupa Birliği’ndeki insan haklarına 
ilişkin gelişmeleri ana hatlarıyla ortaya koymak faydalı olacaktır.  

1991 tarihli bir bildiride AB Konseyi ilk defa açıkça insan hakları, 
demokrasi, hukuk devleti ve bunların ortak kalkınmadaki rolüne işaret etmiştir. 
Bunu 1994 yılında Avrupa Parlamentosu bünyesinde “Demokrasi ve İnsan 
Hakları İçin Avrupa İnisiyatifi”nin kurulması izlemiştir. Bu dönemde 
gerçekleşen önemli yeniliklerden biri de, insan hakları ve demokrasi ile ilişkili 
ilkelerin Birliğin birincil hukuk alanında yer alan dış ilişkilerinde uygulamaya 
geçirilmesidir. Bunun dayanağı ise, 1993 yılında yürürlüğe giren Maastricht 
Antlaşması’dır. Söz konusu Antlaşma’nın F maddesinin 2. fıkrasına göre, 
“Birlik, 4 Kasım 1950’de Roma’da imzalanan İnsan Haklarının ve Temel 
Özgürlüklerin Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi’nde güvence altına alınan 
ve üye devletlerin ortak anayasal geleneklerinden doğan ve genel hukuk ilkeleri 
içinde yer alan temel haklara saygı gösterecektir”. Yine ABA m. 11/1’de, 
demokrasinin, hukuk devletinin ve insan haklarına saygının geliştirilmesi ve 
pekiştirilmesi Avrupa Ortak Dış ve Güvenlik Politikası’nın amaçlarından biri 
olarak gösterilmiştir. 1990 yılından itibaren Topluluk, çok sayıda devletle 
yaptığı iki taraflı antlaşmalarda insan haklarına ilişkin kayıtlar koymaktadır. 
Bunu tamamlayıcı nitelikte olmak üzere 20.11.2000 tarihinde Konsey ve 
Komisyon, Topluluk yardımlarının sürdürülebilir, adil, katılımcı insani ve 
sosyal kalkınma prensiplerine uygun şekilde yapılmasını öngören “Overall 
Policy Statement”i kabul etmiştir. Böylece insan haklarının, demokrasinin, 
hukuk devletinin ve iyi yönetimin desteklenmesi AB kalkınma iş birliğinin en 
önemli unsurları hâline gelmiştir (Werther-Fietsch, 2005: 10).  

1997 tarihli Amsterdam Antlaşması ile temel hakların önemi AB sisteminde 
daha da artmış, temel haklar alanındaki gelişme sürdürülmüştür. Avrupa Birliği 
Antlaşmasının Maastricht metninin F maddesinin 2. fıkrası olduğu gibi Avrupa 
Birliği Antlaşması’nın Amsterdam metninin 6. maddesinin 2. fıkrası hâline 
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gelmiştir. Avrupa Birliği Antlaşması’nın Maastricht metninin başlangıcında yer 
alan, Birliğin insan hakları ve temel özgürlüklere saygı ile hukuk devleti 
ilkesine dayandığı şeklindeki hüküm, Avrupa Birliği Antlaşması’nın 
Amsterdam metninin 6. maddesinin 1. fıkrasına alınmıştır. Böylece Amsterdam 
Antlaşması temel hakların korunması konusunda birincil hukuk düzeyinde bir 
iyileştirme getirmiştir (Arsava, 2000: 194). Amsterdam Antlaşması temel 
haklarla ilgili açıklayıcı nitelikte önemli bir hüküm daha getirmiştir. ABA m. 
49/1’e göre, 6. maddenin 1. fıkrasındaki prensiplere saygı, yeni devletlerin 
Birliğe üye olabilmesinin ön şartıdır. Böylelikle Avrupa Birliği’nin Orta ve 
Doğu Avrupa’ya doğru genişlemesi öncesinde Amsterdam Antlaşması ile hem 
AB’ye katılım için insan haklarına saygı şartı öngörülmüş hem de üye bir 
devletin insan haklarını ihlal etmesi hâlinde ihlalci üye devlete karşı yaptırım 
uygulanması imkânı getirilmiştir (Nowak, 2001: 13).  

Avrupa Birliği mekânında temel hak korumasının iyileştirilmesi ile ilgili 
tartışmalarda, üç farklı görüş ortaya atılmıştır. Birincisi, bugüne kadar 
uygulanan sistemin sürdürülmesidir. Buna göre, temel haklar ATAD 
içtihatlarıyla korunmaya devam edecektir. İkinci yol, Avrupa Birliği’nin Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi’ne katılmasıdır. Üçüncüsü ve geriye kalan yol, bir 
Temel Haklar Kataloğu oluşturmaktır. Temel Haklar Şartı’nın kabulü 
yönündeki çaba 1999 yılında başlamıştır. 1999 yılının başında dönem 
başkanlığını devralan Almanya Temel Haklar Şartı Projesi’ne özel önem vermiş 
ve Şart’ın kabul edilmesini öncelikli hedefler arasına koymuştur. 1999 yılının 
Haziran ayında yapılan Köln zirvesinin sonuç bildirgesinde şöyle denilmektedir: 
“Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği’nin şu andaki gelişiminde Birlik alanında 
geçerli olan temel hakların bir Şart’ta toplanması ve böylece görünür 
kılınabilmesi görüşünü taşımaktadır”. Temel Haklar Şartı’nı hazırlamak 
amacıyla oluşturulan Konvansiyon, 17 Aralık 1999 tarihinde Brüksel’de 
çalışmalarına başlamış ve 2 Ekim 2000 tarihinde Şart metnini kabul ederek 
çalışmalarını tamamlamıştır. Şart Taslağı devlet ve hükûmet başkanlarınca 
Avrupa Konseyi’nin 13-14 Ekim 2000 tarihli Biarritz toplantısında ele alınmış 
ve kabul edilmiştir. Daha sonra Şart, 7 Aralık 2000 tarihinde Nice zirvesinde 
Avrupa Parlamentosu, Konsey ve Komisyon tarafından törenle bildirge şeklinde 
kabul edilmiştir (Metin, 2002: 40-41). Temel Haklar Şartı, temel hakları tek bir 
belgede toplayarak ve bunları görünür kılarak AB vatandaşlarının hukuki 
konumlarını güçlendirmiştir (Knöll, 2001: 392). Böylece Şart, hukuki 
bağlayıcılığa sahip olmayan, ancak önemli bir siyasi belge niteliğine sahip 
olmuştur. Her ne kadar hukuken bağlayıcı olmayan, politik bir niyet bildirisi 
niteliğinde olsa da, Avrupa Birliği Anayasası’nın ilk adımını oluşturması 
bakımından önemli bir belgedir. Nitekim Şart, birkaç yıl sonra, Anayasa 
Konvansiyonu tarafından hazırlanan ve 29 Ekim 2004 tarihinde Roma’da 
imzalanan Avrupa Birliği Anayasası’nın II. Kısmını oluşturmuştur. Avrupa 
Birliğini oluşturan Anayasal Antlaşmanın II. Kısmı hâline gelen Şart, 
Anayasa’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte hukuken bağlayıcı nitelikte bir belge 
hâline dönüşecekti. Ancak Avrupa Anayasası’nın onay sürecinde Fransa ve 
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Hollanda’da yapılan referandumlardan “hayır” oyu çıkması ve onay işlemlerini 
tamamlamamış diğer bazı ülkelerin olumsuz yaklaşımları üzerine Anayasa 
projesi rafa kaldırılmıştır. Anayasa projesinden vazgeçilmekle birlikte, 21-22 
Haziran 2007 tarihli Brüksel Zirvesi’nde Avrupa Konseyi, Anayasada yer alan 
önemli yenilikleri içeren bir reform antlaşmasının hazırlanması yönünde karar 
almıştır. Söz konusu Zirve’de reform antlaşması çerçevesinde ABA m. 6’ya 
Temel Haklar Şartı’nın hukuken bağlayıcı bir belge olduğu yönünde bir hüküm 
konulması kararlaştırılmıştır. Böylelikle Şart, her ne kadar AB hukukunun 
birincil kaynakları arasına giremese de, hukuki bağlayıcılığa kavuşacaktır 
(Seeger/Emmanouilidis, 2007: 9).  

II. Temel Haklar Ajansı’nın Ortaya Çıkışı 

“Temel Haklar Ajansı” kurma düşüncesini, her ne kadar daha da geriye 
götürmek mümkünse de, esas itibarıyla 1990’lı yılların ikinci yarısında ortaya 
çıkmıştır. Gerçekten bu dönemde çeşitli kuruluşlarca bir ajans veya izleme 
merkezi kurulması yönünde öneriler hazırlanmıştır. Örneğin, “Die Europäische 
Akademie Bozen” adlı kuruluş 1998 yılında bir Avrupa İzleme Merkezi 
kurulmasını önermiştir (Toggenburg, 2007a; 86). Daha ayrıntılı bir öneri ise, 
Philip Alston başkanlığında “Comité des sages” tarafından hazırlanan raporda 
yer almıştır (Alston, 1999: 55-59). Bu teşebbüsler siyasi platformlarda ve 
Avrupa Birliği’nde ilgi uyandırmıştır. Örneğin, 3-4 Haziran 1999 tarihli Köln 
Zirvesi Sonuç Bildirgesi’nde Konsey, insan hakları ve demokrasi konularında 
faaliyet göstermek üzere bir ajansın kurulmasının uygun olup olmayacağının 
değerlendirilmesine karar vermiştir (Avrupa Konseyi, 1999: parag. 46). Ancak 
AB ile Avusturya arasında ortaya çıkan beklenmedik kriz sonucunda gündem 
değişmiş ve konu askıya alınmıştır. Yaşanan bu kriz esnasında AB’nin isteği 
üzerine AİHM Başkanı, Avusturya’nın AB’nin ortak ilke ve değerlerine uyup 
uymadığını incelemek üzere “Üç Akil Adam”dan oluşan bir heyet oluşturmuş 
ve bir rapor hazırlamalarını istemiştir. Finlandiya eski devlet başkanı Martti 
Ahtisaari, Alman, Kamu Hukuku Profesörü ve AİHK Eski Başkan Yardımcısı 
Jochen Frowein ve İspanya eski dışişleri bakanı, Avrupa Konseyi eski genel 
sekreteri Marcelino Oreja’dan oluşan heyetin hazırladığı rapor, Avusturya’ya 
uygulanan yaptırımların sona ermesinde etkili olmuştur. Bu raporun son 
paragrafında Konsey bünyesinde bir insan hakları bürosunun kurulması 
önerilmektedir. Kurulacak bu büro Konseye düzenli olarak rapor sunacaktır. 
Bunun yanı sıra Komisyon üyelerinden birinin insan hakları konusunda yetkili 
kılınması da tavsiye edilmektedir. Raporda ayrıca AB’nin gerçek anlamda bir 
insan hakları kurumuna sahip olabilmesi için, mevcut Avrupa Irkçılık ve 
Yabancı Düşmanlığı İzleme Merkezi’nin konumunun güçlendirilmesi, 
bütçesinin artırılması ve faaliyet alanının genişletilmesi gerektiği 
belirtilmektedir (Ahtisaari/Frowein/Oreja, 2000: parag. 119). Ancak ne AB 
Konseyi ne de Komisyon bu öneriyi dikkate almıştır. Nitekim Komisyon 
tarafından hazırlanarak Konsey ve Parlamentoya sunulan 8 Mayıs 2001 tarihli 
“Üçüncü Ülkelerde Demokrasi ve İnsan Haklarının Teşvikinde Avrupa 
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Birliği’nin Rolü” başlıklı öneri metninde konuya sıcak bakılmamıştır. 
Komisyonun değerlendirmesi şöyledir: Temel Haklar Ajansı konusunda iki 
model önerilmektedir. Birinci modelde, rapor hazırlama ve danışma işlevi 
görecek bir ajans kurgulanmaktadır. Bu model, yukarıda bahsedilen Avusturya 
ile ilgili raporda önerilmektedir. Komisyon’a göre, tavsiye ve bilgi alma 
konusunda AB’nin bir eksiği yoktur. Avrupa Birliği, BM, AK ve çok sayıda 
uluslararası hükûmet dışı kuruluşların raporlarından yararlanabilir. Ayrıca insan 
hakları ve demokratikleşme sorunlarının analizi konusunda bilimsel bir tekel de 
yoktur. Bu nedenle Komisyon, bu öneriyi hayata geçirmeyi düşünmemektedir. 
Önerilen ikinci modelde ise, insan hakları ve demokrasi ile ilgili çeşitli projeler 
hazırlayan ve bunları uygulayan bir ajans söz konusudur. Komisyon, ikinci 
modele uygun yeni bir kurumun oluşturulmasını da gerekli görmemiştir (AB 
Komisyonu, 2001: 23).  

Buna karşılık 13 Aralık 2003 tarihinde üye devletlerin temsilcileri, insan 
haklarının geliştirilmesi ve korunması amacıyla gerekli verilerin toplanması ve 
değerlendirilmesinin önemli olduğunu, Birlik tarafından izlenecek insan hakları 
politikalarının bu temel üzerine oturması gerektiği konusunda görüş birliğine 
varılmıştır. Bunu gerçekleştirmek üzere Avrupa Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı 
İzleme Merkezi’nden daha geniş yetkilere sahip ve onun yerini almak üzere 
Temel Haklar Ajansı’nın kurulması kararlaştırılmıştır. Hatta Ajans’ın 
kurulmasına ilişkin öneriyi hazırlama görevi Komisyon’a verilmiştir.  

Temel Haklar Ajansı’nın kurulması düşüncesi 4-5 Kasım 2004 tarihlerinde 
kabul edilen “Avrupa Birliği’nde Özgürlük, Güvenlik ve Hukukun 
Güçlendirilmesine İlişkin Haager Programı”nda da yer almıştır (Avrupa 
Konseyi, 2005: 2). 16-17 Aralık 2004 Zirvesinde Temel Haklar Ajansı’nın 
kurulması ile ilgili uzlaşma kararının AB insan hakları politikalarında uyumun 
sağlanması ve bu konudaki kararlılığın güçlendirilmesini sağlamak üzere 
gözden geçirilmesi kabul edilmiştir. AB Komisyonu tarafından 26 Ocak 2005 
tarihinde kabul edilen “2005-2009 Stratejik Hedefler” raporunda, temel hakların 
AB Temel Haklar Ajansı yoluyla korunması öncelikli hedefler arasında 
gösterilmiştir.  

AB Parlamentosu, 26 Mayıs 2005 tarihinde kabul ettiği “Temel Hakların 
Gerçekleştirilmesi ve Korunması: Ulusal ve Avrupa Kurumlarının, Özellikle 
Temel Haklar Ajansı’nın Rolüne İlişkin Rapor”da Komisyon’dan Ajans’ın 
kurulmasına ilişkin bir yasa önerisi sunmasını talep etmiştir.  

Temel Haklar Ajans’ının kurulması yönündeki 13 Aralık 2003 tarihinden 
itibaren tam üç yıl sonra nihai uzlaşma sağlanabilmiştir. Bu sürecin ilk yarısı, 
Komisyonun öneriyi hazırlamasıyla geçmiştir. Komisyon bu dönemde ilk olarak 
çeşitli kesimlerin görüşlerini almak için alt yapı oluşturmuş ve gerekli bilgi ve 
belgeleri toplamıştır. Daha sonra kamuoyunun, özellikle de sivil toplum 
kuruluşlarının görüşleri alınmış ve değerlendirilmiştir. En sonunda ise, bir temel 
haklar ajansının kurulmasına gerek olup olmadığını araştırmıştır. Nihayet 2005 
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yılının Haziran ayının sonunda ajansın kurulmasına ilişkin önerisini açıklamıştır 
(KO M (2005) 280). “Özgürlük, Güvenlik ve Adalet” ve dolayısıyla da Temel 
Haklar Ajansı’ndan sorumlu Komiser Franco Frattini, Komisyon Başkan 
Yardımcısı olarak siyasi ağırlığını koymuş ve Ajans’ın göreve başlama tarihini  
1 Ocak 2007 olarak ilan etmiştir (Toggenburg, 2007a: 87).  

Komisyon’un önerisini hazırlamasından sonra sürecin ikinci yarısı, önerinin 
Konsey tarafından müzakere edilmesi ve kabulüyle geçmiştir. Müzakere 
sürecinde, önceki aşamalarda olduğu gibi sivil toplumla olan diyalog 
sürdürülmüştür. Müzakere sürecinde tartışma konusu olan konuların başında 
AB’nin üçüncü sütununu oluşturan “Adalet ve İçişlerinde İş Birliği” alanında 
ajansın yetkileri gelmektedir (Toggenburg, 2006a: 187-190). Komisyon 
tarafından hazırlanan öneride yalnızca Temel Haklar Ajansı’nın kurulmasına 
ilişkin tüzük tasarısı değil, aynı zamanda ajansın üçüncü sütunu oluşturan 
alanda da faaliyet göstermeye yetkili olduğuna dair Konsey karar tasarısı da yer 
almaktaydı. Özellikle Avrupa Parlamentosu böyle bir yetkinin bulunmasını 
istemiştir. Hatta Avrupa Parlamentosu, Komisyon önerisini inceledikten sonra 
hazırladığı raporda ajansın ikinci sütunu oluşturan Ortak Dış ve Güvenlik 
Politikası alanında da yetkili olması gerektiğini ifade etmiştir (Avrupa 
Parlamentosu, 2006: 7). Parlamento yanında Avusturya, İtalya, Portekiz ve 
İsveç gibi üye devletler de ajansın üçüncü sütun alanında yetkili olmasını 
istemişlerdir. Bu gelişmeler sonucunda “Üçüncü Sütun Sorunu”, Finlandiya’nın 
dönem başkanlığını yaptığı 2006 yılının ikinci yarısında Temel Haklar Ajansı 
yolunda tehlikeli bir tökezleme taşı olmuştur. Ancak 15 Şubat 2007’de Adalet 
ve İçişleri Bakanlarının Finlandiya dönem başkanlığının sonlarına doğru 
vardıkları uzlaşma resmî olarak açıklandı: Temel Haklar Ajansı şimdilik üçüncü 
sütun için yetkili olmayacaktır. Ancak 2009 yılı sona ermeden önce ajansın 
yetkileri yeniden görüşülecektir (Toggenburg, 2007c: 5).  

 III. Temel Haklar Ajansına Yöneltilen Eleştiriler 

Temel Haklar Ajansı’nın kurulması tartışmasız gerçekleşmiş değildir. 
Ajansa yöneltilen eleştirileri temelde iki grupta toplamak mümkündür. 
Bunlardan birincisi AB’nin kendi içinden, ikincisi ise, dışarıdan AB’ye 
yöneltilen eleştirilerdir. Birincisinde temel argüman, yeni bir ajansın 
kurulmasıyla AB’nin idari yapılanmasının daha da genişletilmesidir. İkinci 
eleştirinin dayandığı gerekçe ise, insan hakları alanında AB’nin de faaliyette 
bulunmasıyla birlikte esas itibarıyla insan haklarının geliştirilmesi ve korunması 
amacıyla kurulmuş olan Avrupa Konseyi’ni etkisizleştirecektir. Ayrıca aynı 
mekânda aynı konuda faaliyet gösteren ikinci bir kuruma gerek yoktur. Bu iki 
eleştiriyi iki kelime ile özetlemek mümkündür: Bürokrasinin artması ve 
duplikasyon (Klein/Breuer, 2006: 80).  

Temel Haklar Ajansı’nın kurulması öncesinde, böyle bir ajansın 
kurulmasının anlamlı olup olmayacağı konusunda sert tartışmalar yaşanmıştır. 
Tartışılan konuların başında, ajans bolluğu, ajansa tanınan yetkilerin sınırlı 
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olması, Avrupa Konseyi ile rekabetin ortaya çıkacak olması ve AB desteğinin 
kaybolması riski gelmektedir (Tretter, 2007: 1).  

Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı’na yönelik en temel eleştiri, böyle bir 
kurumun gerekli olmadığı şeklindedir. Bu eleştiriyi dile getiren Alman Federal 
Meclis üyelerine göre, öncelikle yapılması gereken, Temel Haklar Ajansı’nın 
çalışmalarının temelini oluşturacak olan Temel Haklar Şartı’nın hukuki 
bağlayıcılığa kavuşturulması veya Şart metnini de içeren AB Anayasası’nın 
yürürlüğe sokulmasıdır. AB’ye üye bütün devletlerin anayasalarında temel 
haklar kapsamlı şekilde güvence altına alınmıştır. Anayasalarda düzenlenen bu 
haklar bağımsız mahkemelerce korunmaktadır. Ayrıca insan hakları alanında 
faaliyet gösteren çok sayıda hükûmet-dışı örgüt bulunmaktadır. Yine AB 
mekânında birçok konuda vatandaşların ATAD’a başvurma imkânı vardır. 
Bunların dışında her vatandaşın AİHM’ne başvuru hakkı bulunmaktadır. İnsan 
haklarına ilişkin bu güvenceler ve hukuksal yollar var iken AB Temel Haklar 
Ajansı’na ihtiyaç yoktur. İnsan haklarının korunması konusunda Avrupa 
Konseyi’nin uzun yıllara dayanan bir tecrübesi ve nitelikli personeli 
bulunmaktadır. Avrupa Konseyi, insan hakları ile ilgili konularda görüş 
bildirme ve bilgilendirme yoluyla Avrupa Birliği’ne destek verebilir. Avrupa 
Konseyi ile Avrupa Birliği arasında bir koordinasyon ve iş birliği sağlanabilir. 
Böyle bir yöntemin benimsenmesi hâlinde hem Avrupa Konseyi’nin insan 
hakları alanındaki deneyiminden, tecrübesinden ve uzmanlığından yararlanılmış 
olur hem de daha az maliyetli olur. Her ne kadar Temel Haklar Ajansı belli 
ölçüde bağımsız olsa da, nihai noktada yürütmenin bir parçası konumunda 
olacaktır. Bu da kuvvetler ayrılığı, subsidiarite ve hukuk devleti ilkelerine 
aykırılık oluşturacaktır. AB Komisyonu, bir taraftan mevcut bürokratik yapıyı 
azaltmaya, diğer taraftan da yeni bürokratik yapıların oluşmamasına 
çalışmaktadır. Temel Haklar Ajansı’nın kurulması, bu yönüyle de sakıncalıdır. 
Alman Federal Meclis üyeleri bu gerekçelerle Temel Haklar Ajansı’nın 
kurulmasına karşı çıkmışlardır (http://dip.bundestag.de/btd/16/036/1603621. 
pdf).  

Bir diğer temel eleştiri de, Temel Haklar Ajansı’nın AB’yi oluşturan üç 
sütundan yalnızca birinci sütunda yetkili olması, ikinci sütunu oluşturan Ortak 
Dış ve Güvenlik Politikası ile üçüncü sütunu oluşturan “Adalet ve İçişlerinde İş 
birliği” alanında yetkili olmamasıdır (Ben-Rhouma, 2005: 324). Özellikle 
Almanya ve İngiltere, Ajans’ın temel haklar bakımından hassas bir alan olan 
üçüncü sütunda yetkili olmasına karşı şiddetle karşı çıkmışlardır. Çünkü bu 
devletler organize suçlarla ve terörle mücadelede uyguladıkları politikaların 
bağımsız bir kurum tarafından izlenmesine sıcak bakmamışlardır. Sonuçta 
Ajans’ın bu alanda yetkili olmaması, Ajans’ın işlevini ve etkisini oldukça 
zayıflatmaktadır. Temel Haklar Ajansı’nın ilke olarak yalnızca AB alanında 
yetkili olması, buna karşılık Dış ve Güvenlik Politikası’nda insan haklarına 
ilişkin AB müktesebatının dikkate alınmaması ve uygulanmaması da, önemli bir 
eksiklik olarak görülmektedir. Zira ABA m. 11’de, demokrasi, hukukun 
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üstünlüğü ve insan hak ve özgürlüklerinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi, üye 
devletlerin yükümlülüğü ve amacı olarak öngörülmüştür (Tretter, 2007: 1-2).  

Temel Haklar Ajansı’nın üye devletlerce alınan önlemleri ne ölçüde gözlem 
altında tutacağının belirsiz olması da eleştirilmektedir. Bu konudaki kural, üye 
devletlerin AB Hukuku’nun uygulanması ile ilgili önlemlerin Ajans tarafından 
izlenmesidir. Dolayısıyla Ajans’ın, AB Hukuku’nun uygulanmasını ve bununla 
bağlantılı olarak Birlik temel haklarının uygulama alanını nasıl belirleyeceği 
önem taşımaktadır (Schlichting/Pietsch, 2005: 2).  

IV. Temel Haklar Ajansı’nın Yapısı 

A. Yönetim Kurulu 

Yönetim kurulu, ajansın planlama ve denetim organıdır. Kurul, iki 
Komisyon temsilcisi, Avrupa Konseyi tarafından tayin edilen bağımsız bir kişi 
ve her üye devlet tarafından belirlenecek olan bağımsız birer üyeden oluşur. 
Temel hakların korunması gibi hassas bir konu söz konusu olduğundan her üye 
devlete yönetim kuruluna bir üye gönderme yetkisi tanınmıştır. Yönetim 
kurulunun oluşumunda sivil topluma yer verilmemesi ve kurulun tek yanlı 
oluşturulması nedeniyle bunun 1993 yılında BM tarafından kabul edilen Paris 
ilkelerine2 ve Ajans’ın bağımsız olması gereğiyle bağdaşmadığı ileri 
sürülmüştür (Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komite, 2006: 39). Paris ilkelerine 
göre insan hakları kurumlarında sivil toplum kuruluşları ve parlamento 
temsilcilerinin yer alması gerekir. Bu bağlamda temel haklar ajansının 
organlarına bakıldığında hiçbirinde Parlamentodan bir temsilcinin bulunmadığı 
görülmektedir. Komisyon önerisinde Parlamento temsilcisine de yer verilmiş 
idi. Ancak Parlamento’nun bu konuda çok ısrarcı olmaması nedeniyle buna 
ilişkin hüküm nihai metinde yer almamıştır. Parlamenterler daha çok Ajans 
direktörünün atanması ve denetimi konusunda Parlamento’nun etkili olmasını 
sağlamaya çalışmışlardır (Toggenburg, 2007a: 92).  

Temel Haklar Ajansı’nın kurulmasına dair Tüzük hazırlanırken EUMC’nin 
yönetim kurulundan edinilen tecrübeler dikkate alınmıştır. Yönetim kurulu 
üyesi olacak kişilerin, insan hakları konusunda yeterli bilgi ve donanıma sahip 
olması ve az çok yönetim tecrübesinin bulunması gerekmektedir (Tüzük m. 
12/1).  

Otuz üyeden oluşan yönetim kurulunda karar alma usulü kolaylaştırılmıştır. 
Karar yeter sayısı olarak basit çoğunluk yeterli görülmüştür. Ancak istisnai 
olarak sekiz önemli konuda üçte iki çoğunluk şartı aranmıştır. Buna karşılık 
kurumun kendi içinde kullanacağı dile ilişkin kararlar ancak oy birliği ile 
alınabilecektir.  

                                                 
2 Paris İlkeleri (İnsan Haklarının Geliştirilmesi ve Korunması için Kurulan Ulusal Kuruluşların 

Statüsü’ne İlişkin İlkeler), 20 Aralık 1993 tarih ve 48/134 sayılı BM Genel Kurul Kararı’yla 
kabul edilmiştir. Bkz.: http://ihm.politics.ankara.edu.tr/belgeler.htm. 
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Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi beş yıldır ve bu süre uzatılamaz. 
Yönetim kurulu yılda en az iki defa toplanmak zorundadır. 28 Şubat 2007’de 
eski EUMC’nin yönetim kurulunun görevi sona ermiş ve Komisyon tarafından 
oluşturulan Geçici Yönetim Kurulu 1 Mart 2007’de göreve başlamıştır. Bu 
Geçici yönetim kurulu 2007 bütçesini kabul edecek, 2008 bütçesini 
hazırlayacak ve EUMC’nin 2006 yılı raporunu kabul edecektir.  

B. Yürütme Kurulu 

Beş üyeden oluşan yürütme kurulunun görevi, yönetim kurulunca 
kararlaştırılacak konuların ön hazırlığını yapmak ve ajans direktörüne günlük 
işlemlerinde yardımcı olmaktır. EUMC’nin yürütme kurulundan farklı olarak 
Temel Haklar Ajansı yürütme kurulunda karar yeter sayısı olarak basit çoğunluk 
yeterli görülmüştür. Yürütme kurulu başkan, başkan yardımcısı, iki yönetim 
kurulu üyesi ve bir Komisyon temsilcisinden oluşmaktadır. Yürütme 
Kurulu’nun az sayıda üyeden teşekkül etmesinin sebebi, etkili bir kurul 
oluşturma amacıdır. Ancak yürütme kurulunun ajansın işleyişinde çok etkili 
olacağını söylemek güçtür. Zira Tüzük, birçok önemli konunun gündeme 
alınmasında Yönetim Kurulu’nu yetkili kılmıştır. Dolayısıyla yürütme kurulu 
esas itibarıyla hazırlık çalışmalarını yürüten bir organ olarak tasarlanmıştır 
(Toggenburg, 2007a; 93).  

C. Bilim Kurulu 

Bilim Kurulu, Komisyon önerisinde yer almamış, ancak daha sonra 
müzakere sürecinde Ajans’ın bünyesinde bulunması gereken önemli bir organ 
olarak görülmüştür. Bilim Kurulu, ajans çalışmalarının bilimsel kalitesinin 
güvencesidir ve ajansın bilimin ışığında faaliyette bulunmasını sağlayacak bir 
organdır. Ajans’ın direktörü, yıllık raporlar hariç ajansın faaliyetleriyle ilgili 
diğer bütün raporların hazırlanmasında Bilim Kurulu’nun da görüşünü almak 
zorundadır. Bu durumda bilim kurulunun sıradan bir danışma kurulundan daha 
fazla işleve sahip olduğu söylenebilir. Bilim kurulu yılda en az dört defa 
toplanır ve üçte iki çoğunlukla karar verir (Tüzük, m. 14/6). Bilim kurulu, insan 
hakları konusunda ehliyetleriyle tanınmış kişiler arasından seçilen 11 üyeden 
oluşur ve üyeler bağımsızdır. Kurul, her yıl üyeleri arasından birini başkan 
seçer. Üyelerin görev süresi beş yıl olup, bu süre uzatılamaz. Bilim kurulu 
üyeleri, Avrupa Parlamentosu LIBE-Komisyonu tarafından seçilenler arasından 
yönetim kurulu tarafından atanır.  

D. Direktör 

Birçok ajansta olduğu gibi Temel Haklar Ajansı’nın başında da bir direktör 
bulunmaktadır. Temel Haklar Ajansı, Direktör tarafından yönetilir. Direktör, 
Ajans’ın yasal temsilcisidir ve görevlerini bağımsızlık içinde yerine getirir. 
Direktör, görevlerini yerine getirirken yönetim kuruluna karşı sorumludur. 
Direktör, özellikle yıllık çalışma programının hazırlanmasından, personel ile ilgili 
işlemlerden, yapılan idari işlemlerden, bütçe planlarının tamamlanmasından, 
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Ajans’ın performansının değerlendirilmesi ve denetiminden, ulusal idari 
makamlarla ve sivil toplumla iş birliğinden sorumludur (Tüzük, m. 15/4).  

Tüzük’te yer alan bu düzenlemeler göstermektedir ki, Tüzüğü 
hazırlayanların bilinçli bir tercihiyle, ajansın yapılanmasında direktör en önemli 
makamlardan biri olarak tasarlanmıştır. Tüzük, direktör olacak kişinin hem 
insan hakları hem de yönetim alanında bilgi ve birikiminin olmasını aramıştır. 
Bu makamın önemli olması, bu makama gelecek kişinin seçim prosedürüne de 
yansımış ve Komisyon, Parlamento, Konsey ve yönetim kurulunun müdahil 
olduğu oldukça karmaşık bir seçim usulü öngörülmüştür (Tüzük, m. 15/2) 

Direktör’ün görev süresi beş yıldır ve Komisyonun talep etmesi hâlinde 
yönetim kurulu tarafından bir defaya mahsus olmak üzere ve en fazla üç 
yıllığına uzatılabilir (Tüzük, m. 15/3). Buna karşılık Tüzük’te bir Direktör’ün 
görev süresi dolduktan sonra yeniden Direktör olup olamayacağına dair bir 
hüküm yer almamaktadır.  

Parlamento ve Konsey her zaman Direktör’den görüş isteyebilir. 
Komisyonun önerisi veya yönetim kurulu üyelerinin üçte birinin önerisi üzerine 
direktör, yönetim kurulunun üçte ikisinin kararıyla görevden alınabilir.  

EUMC’nin (eski) direktörü 1 Mart 2007’de Temel Haklar Ajansı’nın geçici 
direktörü olarak atanmıştır.  

Direktör olabilmek için gerekli olan genel ve özel koşullar, başvurunun nasıl 
yapılacağı, başvuruda istenen belgeler, seçim ve atama usulü, çalışma koşulları 
gibi hususlar ayrıntılı şekilde 31 Mart 2007 tarihli Komisyon tebliğinde 
düzenlenmiştir (Amtsblatt der Europäischen Union, 31.03.2007, C 74 A/1).  

E. Temel Haklar Platformu 

Temel Haklar Platformu, çok sayıda hükûmet dışı kuruluştan oluşan bir iş 
birliği ağıdır. Tüzük, Platform’a katılabilecekleri insan hakları örgütleriyle 
sınırlı tutmamış, kiliseler, dinî topluluklar, meslek kuruluşları, menfaat grupları 
veya üniversiteler gibi kuruluşların da katılabileceğini belirtmiştir. Platform 
ajans tarafından kurulacak ve ajansın direktörü tarafından yönetilecektir. Ayrıca 
platform ile ajans arasında işlevsel açıdan da sıkı bir bağ kurulmuştur. Platform, 
Ajans’ın yıllık çalışma programı için düşünce üretecek, yıllık raporları 
yorumlayacak ve nihayet seminer, konferans ve sempozyum gibi etkinliklerle 
başkalarını bilgilendirici bir görev ifa edecektir (Tüzük, m. 10/4). Bunun yanı 
sıra platformun planlama, gelişme ve enformasyon konularında ajansa bilgi 
akışını sağlayacağı beklenmektedir. Platform sayesinde bilgi alışverişi 
gerçekleşecek ve bilgi toplanacaktır. Ayrıca sivil toplumla kurumsal ve yakın 
bir ilişki kurulması mümkün olacaktır.  

V. Temel Haklar Ajansının Görevleri 

Temel Haklar Ajansı’nın kurulmasına ilişkin Konsey Tüzüğü’nün 2. 
maddesine göre Ajansın amacı, Topluluk organlarının, kurumlarının, 
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görevlilerinin ve ajanslarının, ayrıca üye devletlerin Topluluk hukukunu 
uygularken temel hakların korunmasına yardımcı olmak üzere onları teşvik 
etmek ve desteklemek, çok yönlü analiz ve araştırmalar yaparak, AB 
kurumlarına ve üye ülkelere bilimsel veriler temin etmektir.  

Temel Haklar Ajansı, Tüzüğün 2. maddesinde öngörülen amaçları 
gerçekleştirmek üzere, 3. maddede düzenlenen yetki alanı çerçevesinde yerine 
getireceği görevler 4. maddede şöyle sıralanmıştır:  

a. Objektif, güvenilir ve karşılaştırılabilir nitelikte olan önemli bilgi ve 
verileri toplamak, sistematize etmek ve analiz etmek. Ajans, bu çerçevede AB 
organları, kurumları ve ajansları, üye devletler, araştırma merkezleri, ulusal 
makamlar, hükûmet dışı kuruluşlar, üçüncü ülkeler ve uluslararası örgütler, 
özellikle de Avrupa Konseyi’nin yetkili kurullarınca yapılan araştırma ve 
denetim sonuçlarına öncelik verecektir.  

b. Ajans’n diğer bir görevi de, Komisyon ve üye devletlerle iş birliği içinde 
Avrupa alanı ile ilgili verilerin güvenirliğini, objektifliğini ve mukayese 
edilebilir özelliklerini artırmak ve geliştirmektir.  

c. Bilimsel araştırmalar yapmak, inceleme ve uygulama çalışmaları 
yürütmek, Parlamento, Konsey veya Komisyon’un talebi üzerine bu tür 
çalışmalara katılmak veya destek vermek 

d. Ajans, doğrudan doğruya veya Parlamento, Konsey veya Komisyon’un 
talebi üzerine Birlik organları ve üye devletler için Topluluk hukukunun 
uygulanmasına ilişkin belirli konularda görüş ve raporlar hazırlar ve yayınlar.  

e. Faaliyet alanında yer alan temel hak sorunlarıyla ilgili yıllık raporlar 
yayınlar. Hazırlanan bu raporlarda sorunların çözümüne ilişkin öneriler sunar.  

f. Ajans, spesifik konuların analizini, araştırma ve soruşturma sonuçlarını 
içeren raporlar yayınlayabilir.  

g. Bir yıllık faaliyetleri içeren bir rapor hazırlar ve yayınlar.  

h. Ajans, iletişim stratejileri geliştirir ve temel haklar konusunda kamuoyunu 
bilinçlendirmek ve faaliyetleri hakkında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla 
sivil toplumla diyalogu güçlendirir.  

Temel Haklar Ajansı’nın yerine getireceği bu görevler ışığında Ajans’ın 
daha çok bilgi merkezi, danışma merkezi, iletişim merkezi ve araştırma merkezi 
olarak faaliyet göstereceği söylenebilir.  

VI. Temel Haklar Ajansının Yetkileri 

Temel Haklar Ajansı, Tüzüğün 2. maddesinde öngörülen amaçları 
gerçekleştirmek üzere sahip olduğu görev ve yetkileri Avrupa Topluluğu 
Antlaşması’nda öngörülen Topluluk yetkilerine uygun şekilde kullanmak ve 
yerine getirmek durumundadır.  

Ajans, Tüzük’te öngörülen yetkilerini kullanırken ve görevlerini yerine 
getirirken sadece Avrupa Birliği Antlaşması’nın 6. maddesinin 2. fıkrasında 
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tanımlanan temel haklara dayanabilir (Tüzük, m. 3/2). Görüldüğü üzere Avrupa 
Birliği Temel Haklar Şartı, Ajans tarafından esas alınabilecek normatif bir belge 
olarak zikredilmemiştir. Her ne kadar Temel Haklar Şartı, Ajans tarafından 
doğrudan dayanılabilecek bir belge olarak kabul edilmemiş olsa da, Şart’ın 
temel haklarla ilgili yükümlülükleri yansıtan bir ayna olduğu vurgulanmaktadır. 
Tüzükte ayrıca Ajans ile Şart arasında sıkı bir bağın bulunduğundan söz 
edilmektedir (Toggenburg, 2007a; 97). Şunu da belirtelim ki, gerçekleştirilmeye 
çalışılan reform antlaşması çerçevesinde 6. maddeye konulacak bir hükümle 
Şart’ta düzenlenen hak ve özgürlüklere de yollama yapılması mümkündür.  

Temel Haklar Ajansı ne hukuken bağlayıcı kararlar alabilir ne de somut 
insan hakları ihlallerine ilişkin iddiaları soruşturabilir. Temel Haklar Ajansı’nın 
mahkemeler ve idari merciler yerine geçerek, vatandaşların bireysel 
başvurularını inceleme ve karara bağlama görev ve yetkisi yoktur 
(Schlichting/Pietsch, 2005: 1).  

Konsey, Parlamento’nun görüşü alındıktan sonra Komisyon önerisi üzerine 
Temel Haklar Ajansı için çok yıllık bir çerçeve program çizer. Bu çerçeve 
program en fazla beş yıllık olabilir. Tüzük gereği hazırlanması gereken her 
çerçeve programda Ajansın faaliyet göstereceği konular olarak ırkçılık, yabancı 
düşmanlığı ve hoşgörüsüzlükle mücadelenin mutlaka bulunması gerekmektedir 
(Tüzük, m. 5/2-b). Bu bağlamda Tüzüğün başlangıcında azınlık haklarının ve 
cinsiyet eşitliğinin korunmasından da söz edilmektedir.  

Temel Haklar Ajansı’nın ilgi alanına, Avrupa Birliği ve üye devletlerdeki 
bütün temel hak sorunları değil, sadece Topluluk hukukunun uygulanmasıyla 
ilişkili temel hak sorunları girmektedir. Buna göre Topluluk organları, Topluluk 
hukukunda tanınmış temel haklara saygı göstermekle yükümlüdürler. Üye 
devletlerin saygı gösterme yükümlülüğü ise, ATAD’ın yerleşik içtihadına göre, 
Topluluk hukukunun uygulama alanına giren ulusal düzenlemeler söz konusu 
olduğunda geçerli olur. Oldukça geniş olan bu kapsam, Temel Haklar Şartı ile 
bir ölçüde daraltılmıştır. Şart’a göre üye devletler yalnızca AB Hukuku’nun 
uygulanması ile ilgili işlemlerden sorumludurlar (THŞ, m. 51/1). Ajans 
Tüzüğü de Şart’ta yer alan düzenlemeyi aynen benimsemiştir. Böylelikle üye 
devletlerin temel haklara saygı gösterme yükümlülüğü konusunda Adalet 
Divanı’nın içtihadından daha dar kapsamlı bir çerçeve çizilmiş olmaktadır. 
Oysa burada kapsamın geniş tutulması gerekirdi. Temel Haklar Ajansı hukuken 
bağlayıcı kararlar alamadığına, üye devletlerin temel hakları ihlal ettiğine dair 
karar veremediğine göre, kapsamın dar tutulmasını gerektirecek bir durum 
yoktur (Toggenburg, 2007a; 99).  

Temel Haklar Ajansı, Topluluk hukuku normlarıyla ilişkisi olmayan üye 
devlet işlemleriyle ilgilenemez. Bunun bir sonucu olarak Ajans’ın AB 
Antlaşması’nın “üye devletlerin ortak ilkeleri olan hürriyet, demokrasi, insan 
hakları ve temel özgürlüklere saygı ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin” bir üye 
devlet tarafından ihlal edilmesi hâlinde uygulanacak yaptırımlarla ilgili 7. 
madde çerçevesinde doğrudan bir etkisi olmayacaktır. Bununla birlikte bu 
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süreçte Konsey, Ajans’ın uzmanlığından yararlanabilir. Ajans faaliyetlerinin 
Topluluk hukukuyla sınırlandırılmasının sebeplerinden biri de, Ajans ve Avrupa 
Konseyi faaliyetlerinin örtüşmesini bir ölçüde önlemektir.  

Daha önce de ifade edildiği üzere, Ajansın faaliyetleri şimdilik Avrupa 
Birliğini oluşturan üç sütundan sadece birinci sütunla sınırlı tutulmuştur.  

Temel Haklar Ajansı’nın yer bakımından yetkisi, Avrupa Birliği’ni oluşturan 
üye devletlerin egemenlik alanlarıyla sınırlıdır. Ajansın coğrafi olarak yetki 
alanının Avrupa Birliği ile sınırlı tutulması, Avrupa Konseyi’nin yetki alanıyla 
kesişmesini bir ölçüde sınırlamaktadır. Üçüncü devletlerin gözlemci sıfatıyla 
Ajansa katılmaları hâlinde Ajans’ın yetki alanı bu devletleri de kapsayacak 
şekilde genişleyebilecektir. Belirtmek gerekir ki, gözlemci sıfatıyla katılma 
kendiliğinden Ajans’ın yetki alanını genişletmemektedir.  

Temel Haklar Ajansı’na ilk planda yalnızca Avrupa Birliği’ne aday ülkeler 
katılabilir. Buna göre şu anda Hırvatistan, Makedonya ve Türkiye gözlemci 
sıfatıyla Ajans çalışmalarına katılabilirler. Katılım için Ortaklık Konseyi’nin 
kararı gereklidir. Ancak karar alınırken ilgili devletin statüsü dikkate alınır. 
Katılım kararının alınmasında Ajansın doğrudan bir etkisi yoktur. Ortaklık 
Konseyi aynı zamanda katılımın nasıl olacağını da belirleyebilir. Ancak her 
durumda katılan devlete yönetim kuruluna oy hakkına sahip olmayan bir 
gözlemci üye gönderme hakkı tanınmıştır. Ortaklık Konseyi’nin kararıyla 
Temel Haklar Ajansı, katılan devletin Topluluk hukukuna uyum sağlayabilmesi 
için zorunlu olduğu ölçüde, o ülkedeki insan hakları sorunlarıyla ilgilenebilir 
(Tüzük, m. 28/2).  

Komisyon’un önerisi üzerine ve oybirliği ile alınacak bir kararla Konsey, 
aday adayı olan ülkelerin de Ajan’sa katılmasına karar verebilir.  

VII. Temel Haklar Ajansının Uluslararası Örgütlerle İlişkisi 

Temel Haklar Ajansı’nın uluslararası örgütlerle ilişkisinden söz edildiğinde 
esas itibarıyla kastedilen Avrupa Konseyi ile olan ilişki ve iş birliğidir. 
Kuşkusuz Ajans sadece Avrupa Konseyi ile değil, aynı zamanda temel haklar 
alanında faaliyet gösteren diğer uluslararası örgütlerle de ilişki içinde olacaktır. 
Tüzüğün açıklamalar bölümünde Ajansın Avrupa Konseyi ile sıkı bir iş birliği 
içinde olması gerektiği ifade edilmiştir. Bu iş birliği, Temel Haklar Ajansı ve 
Avrupa Konseyi’nin faaliyetlerinin kesişmesini ve aynı konuda iki ayrı organın 
çalışma yürütmesini önlemeye yöneliktir. Bu bağlamda özellikle her ikisinin de 
sinerji etkisini artıracak önlemler alınabilir. Örneğin, iki taraflı bir iş birliği 
anlaşması yapılabilir ve Avrupa Konseyi tarafından atanan ve oy hakkına sahip 
bağımsız bir kişi Ajans’ın yönetiminde yer alabilir.  

Bu iş birliği çerçevesinde yapılması gerekenler şunlardır: Avrupa 
Konseyi’nin yetkili organlarıyla düzenli bilgi alışverişi sağlanacaktır (Tüzük, 
m. 4/1-a). Ajansın beş yıllık çerçeve programında diğer kurumların yetkilerini 
tamamlayıcı nitelikte ve uyulması zorunlu düzenlemelere yer verilecektir 
(Tüzük, m. 5/2-e). Ajansın yaptığı araştırmaların faydalı ve tamamlayıcı 
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nitelikte olmasını sağlamak üzere Avrupa Konseyi gibi kurumların 
çalışmalarından ve bilgisinden yararlanılacaktır (Tüzük, m. 6/2-b).  

Tüzükte Temel Haklar Ajansı’nın çalışma yöntemleri düzenlenirken, 
Ajansın, Avrupa İnsan Hakları Komiserinin ve Avrupa Konseyinin gözetim ve 
denetim kurumlarının faaliyetlerini ve kararlarını hem bilmesi hem de dikkate 
alması gerektiği ifade edilmiştir. Tüzük, iş birliğini güçlendirmek üzere bir 
taraftan Ajans ile Avrupa Konseyi arasında bir anlaşmanın yapılmasını 
öngörmekte, diğer taraftan ise, Avrupa Konseyi’nin kurumsal olarak Ajan’sa 
katılmasını sağlamak amacıyla Avrupa Konseyi’nin belirlediği bağımsız bir 
kişiyi yönetim kurulu üyesi yapmaktadır. Bu iki mekanizma özellikle Ajans’ın 
yıllık çalışma programının hazırlanmasında ve sivil toplumla iş birliğinde katkı 
sağlayacak, Avrupa Konseyi’nin çalışmalarında sinerji oluşturacaktır.  

Temel Haklar Ajansı’nın Avrupa Konseyi dışında üye devletlerin kurumları, 
özellikle de ulusal insan hakları kuruluşları, ayrıca Avrupa Güvenlik ve İşbirliği 
Teşkilatı, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası örgütler ile de iş birliği 
yapması gerekir.  

SONUÇ 

Avrupa Birliği, özgürlük, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü 
ilkelerine dayanır. Bu değerler aynı zamanda bütün üye devletlerin de ortak 
değerleridir. Temel hakların geliştirilmesi ve korunması, Avrupa Birliği’nin ve 
üye devletlerin temel ilkelerinden ve en önemli amaçlarından biridir. Avrupa 
Birliği ve Birlik hukukunu uygularken üye devletler, temel haklara saygı 
göstermek ve onları korumakla yükümlüdürler.  

Avrupa Birliği’nde öteden beri var olan temel haklar sorunu ve kamuoyunun 
bu soruna karşı gösterdiği hassasiyet, temel haklara saygının etkin şekilde 
güvence altına alınmasını gerekli kılmaktadır. Bu amaca ulaşmak için temel 
haklarla ilgili sorunları ve gelişmeleri takip edecek, gerekli bilgi ve belgeleri 
toplayacak bir temel haklar ajansının kurulması yoluna gidilmiştir. Temel 
Haklar Ajansı’nın kurulması aynı zamanda Temel Haklar Şartı’nın 
gereklerinden biridir. Temel Haklar Ajansı, Topluluk organlarının ve üye 
devletlerin kendi yetki alanlarında alacakları tedbirler veya uygulamalarda 
temel haklara saygı gösterilmesini sağlamak üzere onlara yardımcı olacak, 
gözlem ve izleme işlevi görecek, çok yönlü analiz ve araştırmalar yaparak, AB 
kurumlarına ve üye ülkelere bilimsel veriler temin edecektir. Ayrıca 
kamuoyunda insan hakları bilincinin artmasına çalışacaktır. Kısacası Ajans, 
bilgi merkezi, danışma merkezi, iletişim merkezi ve araştırma merkezi olarak 
faaliyet gösterecektir. Ajans, insan haklarının geliştirilmesi ve korunması için 
diğer uluslararası örgütlerle de iş birliğine gidecektir.  

İnsan haklarının geliştirilmesi ve korunmasında Ajansın ne ölçüde katkı 
sağlayacağını şimdiden kestirmek mümkün değildir. Bununla birlikte, Temel 
Haklar Ajansı’nın kurulmasına ilişkin Konsey Tüzüğü’nün beklentileri tam 
olarak karşılamadığı rahatlıkla söylenebilir. Bir benzetme yapmak gerekirse, 



 

 

1044 

 

bardak ne dolu, ne de boştur. Avrupa genelinde faaliyet gösteren “Sosyal 
Platform”un belirttiği gibi “bekçi köpeği” isteyenler, bir “kaniş” verildiğinde 
nasıl memnun olmazlar ise, etkili bir insan hakları kurumunun oluşturulması 
beklentisi içinde olanlar da benzer şekilde çıkan sonuçtan memnun değildirler. 
Temel Haklar Ajansı’nın ne yargı benzeri ne de başka şekillerde hukuken 
bağlayıcı kararlar veremeyen zayıf bir kurum olarak ortaya çıkması, başından 
beri hukuki gerekçelerle izah edilmektedir. Buna göre Ajans’ın sınırlı yetkilere 
sahip olmasının hukuki gerekçesi, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve üye 
devletler arasındaki sinerjik yetki dağılımının korunmak istenmesidir. Siyasi 
açıdan ileri sürülen gerekçe ise, Ajans’ın kendine özgü görevlerini ancak AB 
içinde yerine getirebileceği şeklindedir. Gerekçeler ne olursa olsun, Ajans’ın 
Birliğin yasama faaliyetlerinde sınırlı bir rolünün bulunması, üçüncü sütunda 
yetkisinin bulunmaması önemli bir eksikliktir (Toggenburg, 2007a; 104).  

“Temel hakları ciddiye alan bir AB’nin yeni bir ajans kurma yerine, siyasi 
kültürünü değiştirmesi daha doğru olur” diyen görüşe (Bunyan, http://www. 
statewatch.org/news/2005/apr/ep-hra.pdf) katılmak mümkün değildir. İyi 
işleyen bir Temel Haklar Ajansı, ulusal düzeyde ve Avrupa’da insan hakları 
bilincinin artmasına olumlu katkıda bulunabilir. Yine Tüzüğün kapsamlı bir 
görev olarak, çok yönlü, interaktif ve bütünleşik bir Avrupa insan hakları 
kurumunun oluşturulmasını gündeme getirmesi önemli bir husustur. Bu ev 
ödevini yapmak üzere Ajans yönetiminin gecikmeksizin ve proaktif bir şekilde 
çeşitli kesimlerle görüşmesi ve bir iletişim ağı kurması gerekir.  
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THE IMAGE OF TURKEY IN THE MALAY WORLD 

METZGER, Laurent  
FRANSA/FRANCE/ФРАНЦИЯ 

It is always interesting to see how a country is considered or perceived from 
abroad. Most often such image differs quite substantially from what its 
inhabitants believe in the first place about their own country. Yet knowing what 
others think of a country as well as its population may help us to understand the 
importance of such country.  

In this presentation we are going to see how Turkey was considered in the 
past in the Malay World1 as well as how Turkey is seen at present in the same 
region of Southeast Asia. As a matter of fact numerous studies have been 
completed on the relations between the West and the Malay World but not too 
many as far as Turkey is concerned. Probably it would be worth while to have a 
look at the Ottoman archives in Turkey to find out first if the relations between 
Turkey and the Malay World have been recorded and then if such relations were 
deemed important or on the other hand rather secondary.  

Our paper will be divided into four sections: first we are going to see how 
Turkey was known in the 15th and 16th centuries as Turkey and the Malay World 
have had long and fruitful relations over centuries. At the beginning Turkey was 
considered as rather mysterious, then at a second stage Turkey was much 
admired in the Malay World because of its important civilisation, then rather 
negative feelings suddenly appeared in the Malay World towards Turkey and 
finally Turkey and the Malay World have reached better and more mature 
relations in our time. Naturally the four sections sometimes overlap and are not 
therefore only consecutive.  

First we may wonder how Turkey came to be known in the Malay World in 
the past. We are all aware that exoticism often replaces better knowledge, as 
information was not always easy to access. So the Malay World had a rather 
strange idea of what was Turkey in that period. It is a known fact that many 
literatures have made use of such feature, that is is exoticism to describe far 
away places and to try to interest readers. So in the case of Turkey the first 
reference of such entity in the Malay World has been the name “Rum”. As a 
matter of fact Constantinople was known as such in the Malay World and it 
seems rather logical as Constantinople was known at one stage as the Second 

                                                 
1 By Malay World it is usually meant four countries in Southeast Asia, namely Malaysia, 

Indonesia, Singapore and the Sultanate of Brunei Darussalam.  
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Rome. So in the Malay World an important city state in the West had been 
Rome followed by a second which was thus known as Rum in classical Malay 
texts. This confused place name reminds us of how Westerners were first called 
in the Malay World. The first name which is mentioned in Malay classical 
literature is Peranggi (or Feranggi). At first such name referred to Portuguese as 
these Europeans were the first2 to come and settle in Asia: they were the first to 
go beyond the Cape of Good Hope (1498), to reach India, then to proceed to 
Malacca, (their first visit was in 1509) and further to Japan, to the town of 
Kanegashima in 1543). The name Peranggi came to be the usual way to call 
Westerners in the Malay World from that time. It is still apparent on the island 
of Penang situated of the North West coast of Malaysia as a place name: Batu 
Feringgi (Foreigners’ Rock). The second interesting name under which Turkey 
was known has been “Stamboel”. The name of the Ottoman capital has always 
been revered in the Malay and Indonesian societies. One example of such 
admiration for the name and what it meant can be seen in a form of theatre, 
called “Komedi Stamboel” or “Bangsawan” the performances of which were 
quite common in the 19th century in the Malay World. This particular theatrical 
genre has been studied by several scholars in Malaysia and elsewhere.3 Yet the 
most comprehensive study has been published recently in the US. In that study 
it is stated that this new theatrical genre has been promoted by a Eurasian 
named August Mahieu.4 However we also find studies about “Komedi 
Stamboel” in Indonesia.5 So names from Turkey played a certain part in the 
region. But Turkey was not widely known at that time in the Malay World.  

Our second section deals with more precise facts. At one stage the Malay 
World held Turkey in high esteem as Turkey and the Malay World shared some 
common features. For instance both were Muslim but not of Arab stock. As 
they see themselves as similar they tend to feel close to one another. One 
interesting feature which can be observed both in Turkey and in the Malay 
World roughly at the same time concerns language. Of course Turkish and 
                                                 
2 If the Portuguese were the first to come and to settle in Asia, they have been also the last to 

leave such continent. The British relinquished Hong Kong in 1997, but the Portuguese only 
surrendered Macau two years later.  

3 Among others we can mention Drama Moden Melayu (Modern Malay Drama) by Abdul 
Rahman Napsiah and published by Dewan Bahasa dan Pustaka in Kuala Lumpur in 1987, pp. 
48-49: Sejarah Perkembangan Drama Bangsawan di Tanah Melayu dan Singapura 
(History of the development of the Bangsawan theatre in Malaya and Singapore), by 
Rahmah Bujang and published by Dewan Bahasa dan Pustaka in Kuala Lumpur in 1975, pp. 
22-23.  

4 This study entitled Komedi Stamboel. Popular Theatre in Colonial Indonesia 1891-1903 has 
been done by Mathew Isaac Cohen and published in Athens, Ohio, by Ohio University Press in 
2006.  

5 For instance according to Subagio Sastrowardoyo, the promoter of such theatre was indeed 
August Mahieu and such theatrical form played an important part in the Javanisation of the 
Indonesian culture in Central Java. This point of view was expressed in a seminar entitled “The 
position of the Palace in historical development which was held in Yogyakarta, Java, Indonesia 
on February 5th, 1992.  
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Malay-Indonesian are far apart as languages. Yet they do have some common 
points. For instance both used the Arabic alphabet for a long time before both 
languages decided to change and adopt a new alphabet based on the Latin script. 
Atatürk is not only known for his political carrier but also as a keen linguist. He 
did a lot for the development of Turkish in the late 1920s. Therefore both Malay 
and Turkish changed from the Arabic alphabet to the Latin one.6 One reason 
why Malay opted for such a change is that in Malay vowels are numerous and it 
was always a guessing process to find out which vowel was supposed to be 
represented, as in Arabic the vowels “e” and “i” are represented by the same 
letter. The same applies between “o” and “u”. So in order to avoid such 
potential confusion, Malay chose the Roman alphabet.7 Approximately at the 
same time an important development occurred in Indonesia which has had 
consequences on the development of the Malay-Indonesian language. At a huge 
rally in Batavia (now Jakarta) of a youth movement on October 28th, 1928, the 
youth decided that there should be “Satu Negara, Satu Bangsa, Satu Bahasa” 
(One state, one nation and one language). The language they chose at that time 
was very interesting as it was Malay. But as Java and Malaya (that is how 
modern Malaysia was known then) were somewhat different. The youth decided 
to name their language (that was Malay) Indonesian as it seemed more 
appropriate to call that name by that new name for nationalist purposes.8 Later 
on when Indonesia became independent under President Soekarno, it was 
decided that the official and national language of the country would be 
Indonesian. It is worth noticing that a suggestion by youngsters at a rally could 
lead to important consequences, namely the choice of a national language when 
the country became independent.  

In another country young citizens also played a part as far as language is 
concerned. Such country is China. When the Versailles Treaty of 1919 was 
known in China, several hundreds of young Chinese took to the streets of 
Beijing to protest against the provisions of such treaty.9 But beyond political 

                                                 
6 If Turkish and Malay changed alphabets they were not alone, as for instance Vietnamese also 

changed from Chinese characters to the Roman alphabet which was suggested by Alexandre de 
Rhodes in the 18th century. Such suggestion by a foreigner was well received as it gave 
Vietnam a new identity and a way to show that the country was not a Chinese province but a 
different country altogether.  

7 Yet we have to acknowledge that the Arabic script has been very useful to Malay. For many 
centuries that language did not have any proper script so literature was only oral but, with the 
coming of Islam in the region from the 12th century onwards, a new writing script was offered 
to the Malays and thus the important classical oral literature could at last be recorded on paper. 
So, all Malay Classical texts have been written in Malay, which used the Arabic script until the 
end of the 19th century. Without it, it is most likely that such rich literature would have been 
lost for ever.  

8 So Indonesian is to Malay what American English is to British English or Portuguese spoken in 
Brazil to Portuguese spoken in Portugal and so on.  

9 They were appalled that the former German Territories in China were just simply given to Japan 
as they should have been returned to China and not given again to a foreign power.  
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and historical background, the demands by the Beijing students extended to 
language. They asked for a modern Chinese to be used instead of the Classical 
and traditional usage. Later when the Republic was proclaimed in 1949, the 
modern Chinese they demanded was accepted and became the national language 
of China.  

So in three separate countries, roughly at the same time – in the 1920s, 
youngsters made language suggestions which were later implemented by the 
political leaders of those respective countries. Language developments in 
Turkey under Atatürk were indeed noticed abroad and at times imitated. For 
instance Malay also shelved some Arabic influence when the language replaced 
some Arabic terms by terms taken from European languages. One example is 
the change of “Maktab” by “Kolej” in Malay.  

One clear example of the feeling of strong admiration of Turkey in the 
Malay World can be seen in the conversation between several characters in the 
Malay novel, Salina.10 In that novel one of the characters, who are discussing 
the events at the beginning of World War II in Europe, declares that if Turkey 
joins in the fight it would indeed be a world war. Such was the impression 
Turkey gave at that time in the Malay World, which is a world power.  

In fact in history, Turkey has often been considered as a strong power 
especially in the military field. So when a country needed help, Turkey was 
often considered. This happened in the Malay World as often Malay kingdoms 
were threatened by Siam. There are numerous records of Malay envoys and 
kings visiting the court of the Chinese emperors to seek recognition after their 
new installation11, before and after Islam came to the Malay World, and to be 
recognised as legitimate monarchs12. But later on the Ottoman court replaced 
somewhat the passage to the Chinese capital. At this juncture we may ask 
ourselves what form did take the Turkish help required by the Malay World. On 
answer to that question may be found in Malay Classical texts, such as Hikayat 
Hang Tuah (Hang Tuah Annals) in the 25th and 26th chapters. It is indeed 
mentioned that a Malay king sent an envoy to “Rum” in order to obtain 
weapons such as cannons and rifles so that the Malay kingdom could protect 
itself from Siamese attacks. Yet a problem occurs in a sense that in historical 

                                                 
10 This statement appears on page 281 of the novel, Salina, second edition, published by Dewan 

Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur in 1965. By the way, Salina is considered as one of the 
most famous Malay novels in modern Malay literature and such novel has been translated into 
several language such as English in 1991 and French (Salina, traduit par Laurent Metzger, 
Paris, L’Harmattan, 1997).  

11 Usually in the Malay World, kings do not wear a crown, so there is no coronation but rather an 
installation for the new king to ascend the throne. As the Malay language is rich, three terms 
exist to indicate such event: “Pertabalan” in Malay, in Malaysia, “Penobatan” in Indonesian, 
and “Perpuspaan” in Malay spoken in Brunei.  

12 We have made a presentation of such topic at a seminar which was held at the University of La 
Rochelle, France, in April 2006 and which will appear in the proceedings of such seminar to be 
published later in 2008 by Peeters in Louvain, Belgium.  
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records available in Malaysia we are told that the character Hang Tuah13 lived at 
the time of the Malacca sultanate. Actually the Malacca sultanate extends from 
1400 AD to 1511 AD, when the Portuguese conquered the city-state and put an 
end to the sultanate. However, as far as we know, there has been no contact 
between the Malacca sultanate and Turkey. On the other hand we do have 
numerous records of relations between Turkey and Malacca successor that is 
Aceh in Northern Sumatra. So the first record is the visit to Turkey, in 1562 by 
an envoy of Sultan Alaud-Din Riayat Shah al-Kahar who ruled Aceh in the 16th 
century.14 So in the case of Hikayat Hang Tuah, we have to consider that if the 
visit to Turkey is mentioned in such text, it means that Turkey was indeed 
famous and such fact was often reproduced in several texts. . In other words 
what is reported in Hikayat Hang Tuah regarding such visit is a mere 
repetition of what had already been stated in another classical text.15  

Many historians in Malaysia have recorded the visits by envoys of the local 
kings to the Ottoman court in Istanbul. For instance Sabri Othman related to us 
that in the 16th and 17th centuries several Ottoman Sultans sent military 
assistance to Aceh first to help that sultanate to take over Malacca from the 
Portuguese and later to help Aceh defend itself from Siamese attacks.16  

Apart from asking for weapons from the Turkish Sultans, we are also 
informed that Turkey sent a few missions to Aceh. For instance in 1612 when 
Sultan iskândar Muda ruled Aceh, a delegation from Istanbul visited Aceh. 
Such visit is recorded in Hikayat Aceh. According to the Malay Classical text, 
the Ottoman Sultan fell sick and his doctors informed him that he needed to 
have his body rubbed with camphor and naphtha oil. The Sultan then asked 
where such oils could be found and the reply came that it was in the state of 
Aceh Darussalam. So, the Sultan sent an envoy to Aceh to find such products 
there.17 The Malay text continues to mention that the envoy arrived in Aceh, 

                                                 
13 Hang Tuah is a famous Malay warrior. He can be considered as one of the five musketeers of 

Malacca with his friends Hang Jebat, Hang Lekiu, Hang Kasturi and Hang Lekir. Hang Tuah 
and Hang Jebat, who were quite different characters are often portrayed as some of the most 
famous Malay heroes. Another type of heroes often found in oral literature is the traditional 
fool. We find such character both in Turkey and in the Malay World. In the form such character 
is Nasrettin Hoja and in the latter it is Pak Pandir.  

14 See Denys Lombard, Le sultanat d’Aceh au temps d’İskândar Muda 1607-1636, published 
in Paris, by Ecole Française d’extrême Orient in 1967, p 117.  

15 Actually many repetitions occurred in Malay Classical texts and this may be due to the fact that 
prior to the coming of Islam to the region, literature was only oral. But when Islam was 
progressively accepted in the Malay World, kings asked their scribes to write down the 
numerous oral texts so that they could be read. At that stage confusions occurred and 
repetitions may have appeared.  

16 See: “Malaysia and Turkey/Comparative Experiences and Bilateral Relations” by Sabri 
Othman in Malaysia and the Islamic World, by Abdul Razak Baginda (Ed), published by 
Asean Academic Press in London in 2004, p 142.  

17 Sumatra is indeed a place where one can find camphor. Moreover one harbour, on the West 
coast of the island is precisely called Barus, which means camphor in Indonesian.  
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obtained the products and went back to Istanbul.18 But the text does not indicate 
whether the Ottoman Sultan recovered.  

Therefore it is quite clear that Turkey has long been considered as a major 
power for the Malay World and that Turkey did play an important part in the 
Islamic World even in the 20th century. This is the point of view of Sabri 
Othman in the book above-mentioned.19 Another writer expresses the same 
point of view: For Ozay Mehmet, “The chief attraction of Turkey in the Malay 
World derived from the caliphate. The Ottoman Sultan was popularly perceived 
as the symbol of unity among the Umma”. Such quotation can be found in the 
book by Abdul Razak Baginda p. 144.  

If Turkey has been considered as important by many Malay Sultanates in the 
past, we have also to bear in mind that the image of that country has been 
somewhat altered more recently. One reason for such a drastic change is due to 
the way the Malays have always regarded the caliphate. For some quarters in 
the Malay World, the fact that Atatürk abolished the caliphate in 1924 was a 
mistake. For them the Islamic World was most powerful during the caliphate. 
As a matter of fact Malays have often shown nostalgia for the past. For instance 
the history of the Malacca Sultanate is always portrayed as being a golden era 
for the Malays. In Malacca we can see the catch word “Malacca where all 
began”. Yet we all are aware that the Malacca Sultanate was strong at one stage 
as it followed the empire of Srivijaya and was followed by the Sultanate of 
Aceh. We also often notice another example of nostalgia among the Malays 
when they refer to the Prophet’s time. Then they mention de Madina’s 
Constitution and often believe that it was the best and should replace the 
modern ones.  

So at present there is obviously a group of people in Malaysia and in 
Indonesia which laments over the demise of the Turkish Caliphate and would 
like to restore it. For them the caliphate should be recreated so that the Islamic 
world would be much stronger. Without a solid framework such as the 
Caliphate, Muslims may feel uncertain and ill at ease as for them the Caliphate 
could protect them. Such approach is not new in the Malay World and appeared 
for instance at the beginning of the 20th century with the Sarekat Islam (Islamic 
Association) which was set up in 1911. Later on a famous freedom fighter, 

                                                 
18 This visit is clearly mentioned in Hikayat Aceh, edited by Teuku iskândar, pp 161-169. and 

can also be seen in Denys Lombard’s translation of the story in Le sultanat d’Aceh au temps 
d’İskândar Muda, op. cit, pp 222-227. What would be interesting is if such event is also 
mentioned in Turkish Ottoman archives, in order to corroborate the information given to us in 
the Malay text.  

19 One quotation is rather explicit about such point of view when it refers to the Ottoman 
Sultanate: “The history of this new state is the story of the most comprehensive and 
modernization in the Islamic World and elsewhere and served in one way or other as a source 
of inspiration for similar movements that were to follow. In some cases, rather than being 
merely a source of inspiration, it even triggered the modernization movements”, p 121.  
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Kartosuwirjo, the founder of the “Darul Islam” movement when Indonesia 
fought to obtain Independence, declared:” Atatürk has done little other than 
preside over the funeral of what had once been a formidable Islamic empire”. 
This statement appears in a recently published book by Ken Conboy.20 Yet if 
some extremists did lament over the disappearance of the Ottoman Caliphate, 
other observers have been more objective. According to Farish Noor who runs a 
forum on Malaysia on the Internet tried to find out why Malays were so keen to 
restore the caliphate to go straight to the past, as if the past was so perfect. He 
continued in stating that when a society is facing a crisis, often it goes back to 
the past to find a way to solve it. According to Farsih Noor it is an easy way out 
but most of the time inappropriate as the situation must have changed. 
Therefore this observer cannot approve the intention of Hizb’ut Tahrir to hold a 
huge meeting in the capital of Indonesia on August 11th, 2007.21  

As a matter of fact the intention of recreating the caliphate is not necessary 
at all as the Islamic World has come up with new organisations in order to unite 
Muslims. One of them is the Organisation of the Islamic Conference the 
headquarters of which is located in Jeddah, Saudi Arabia.22  

Finally after facing several different periods the image of Turkey has come 
of age in the Malay World as Turkey is now considered as an equal partner of 
Malaysia, Indonesia, Singapore and Brunei in many fields. So we notice that the 
relations between Turkey and the four countries remain very friendly and active. 
Leaders of both regions visit one another. When an important event takes place 
in Turkey or in the Malay World, representatives of both regions do attend. For 
instance in June 1997 a summit of the 8 Developing Countries (D-8) was held in 
Istanbul. Such event was well reported in the Malaysia press as it was 
considered important.23  

Another example of the good relations between Turkey and the Malay World 
can be seen with the visit of the Minister of Foreign Affairs of Singapore, 
Zainul Abidin Rasheed visited Turkey in 2007 a few months after he had 
opened an exhibition on traditional arts of Turkey at the Malay Heritage Centre 
in Singapore.24 

                                                 
20 See The Second Front. Inside Asia’s Mist Dangerous Network, published by Equinox 

Publishing (Asia) Pte. Ltd., in Jakarta in 2006, p. 2.  
21 See: his editorial on his Web page dated August 20th, 2007: www.othermalaysia.org. Such 

Web page is interesting as it gives alternative views to the usual media such as New Straits 
Times, The Star or Utusan Malaysia.  

22 The first secretary general of the OIC has been Tunku Abdul Rahman, the first Prime Minister 
of Malaysia who stepped down as head of the Government of Malaysia in 1970 to become the 
first secretary general of the newly formed Islamic organisation.  

23 For instance in Utusan Malaysia, on June 12th and June 15th. On June 16th, the photo of the 
eight leaders attending the meeting appears on the front page of the newspaper.  

24 See: the press release by the Singapore government dated march 16th, 2007 on the Web: 
http://app.sprinter.gov.sg. 
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GERÇEK VE SANAL ORTAMLARDA “PONTUS MESELESİ”: 

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE ASILSIZ İDDİALARA VE 
BİLGİ KİRLİLİĞİNE SOMUT BİR ÖRNEK 

 HATİPOĞLU, M. Murat 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

SLAYTLAR-RESİMLER  
1919 : 

“Pontus” haritası, “devlet arması”
ve “bayrağı” (=12 Kasım 1919 tarihli bir 

mektuba boyalı kalemle karalanmış
“pontus bayrağı” tasarısı)

 

-1- 

Yunanistan-Santeon’daki ilk anıt (*1960) :

“1921 Pontus Kurbanları için”

 

-2- 

İsviçre
“Pontuslular Birliği-*1975

 

-3- 

ABD-Kanada 
Pan Pontus Federasyonu-*1980

 

-4- 
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AvustralyaAvustralya--MelbournMelbourn

19811981’’de dikilen de dikilen 

ilk ilk ““ananııtt””

 

-5- 

ABDABD--Columbia Columbia 
MemorialMemorial PlaquettePlaquette--19931993

 

-6- 

““19 May19 Mayııs : s : 
Pontus Pontus 
HelenizmininHelenizminin
SoykSoykıırrıımmıınnıı
Anma GAnma Güünnüü ””
yasasyasasıı
8 Mart 1994 tarihli8 Mart 1994 tarihli
YunanYunan
ResmResmîî GazetesiGazetesi

 

-7- 

AvustralyaAvustralya--Yeni ZelandaYeni Zelanda--PanagiaPanagia SumelaSumela
Pontus VakfPontus Vakfıı--19961996

 

-8- 

Pontus Araştırmaları
Komitesi (2000)

-9- 

ABDABD--KolumbiaKolumbia ŞŞehir Meclisiehir Meclisi’’nin nin 
““Pontus SoykPontus Soykıırrıımmıı””nnıı
TanTanııma Ama Aççııklamasklamasıı

--8 Aral8 Aralıık 2002k 2002

 

-10- 
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-11- ‘Radyo Akrites’ 

““19 May19 Mayııs s 
Pontus SoykPontus Soykıırrıımmıı
Anma GAnma Güünnü”ü”

ABDABD--New JerseyNew Jersey
Meclisi TanMeclisi Tanııma Kararma Kararıı

--20032003

 

-12- 

ABD-
Pennsilvanya Valiliği
“19 Mayıs’ı
Pontus Soykırım 
Anma Günü” olarak 
tanıma kararı

-Mayıs 2004

 

-13- 

 

-14 –‘Radyo Pontos’- 

2004 2004 -- Atina OlimpiyatlarAtina Olimpiyatlarıı

 

-15- “Pontus” Kıyafetli Gösteri 

ABDABD--

NevNev YorkYork Eyaleti Eyaleti 
İİcra Kurulucra Kurulu ““19 May19 Mayııss’’ıı
Pontus SoykPontus Soykıırrıım m 
Anma GAnma Güünnü”ü” olarak olarak 
kabul eden kararkabul eden kararıı

-- Temmuz 2005Temmuz 2005

 

-16- 
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KKııbrbrııs Rum Kesimis Rum Kesimi--PolikastruPolikastru ve ve PerikhoronPerikhoron
PontusluPontuslu ““AKRAKRİİTESTES”” BirliBirliğği i 

(* 1966)(* 1966)

19 May19 Mayııs 2005s 2005
 

-17- 

İİsvesveçç--
StokholmStokholm ““Pontus DernePontus Derneğğii””nin kurulunin kuruluşşu  u  

--20062006--

 

-18- 

19 May19 Mayııs 2006s 2006
GGüüney Kney Kııbrbrııs Rum Kesimis Rum Kesimi--

PolikastruPolikastru’’dada
““soyksoykıırrıımmıı anmaanma”” ttöörenireni

 

-19- 

Selânik - Mayıs 2006
Ayasofya Meydanı-ilk“anıt”

 

-20-7 Mayıs 2006,Anıtın Açılış Töreni-I 

Selânik-Mayıs 2006 :

 

-21-7 Mayıs 2006, Anıtın Açılış Töreni-II 

Selânik, Ayasofya Meydanı
- Mayıs 2006 -

 

22- 7Mayıs 2006, Anıt Açılışına Katılanlar-

III 
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İsviçre 
Pontuslular Birliği

afiş-2007

 

-23- 

KanadaKanada-- MontrealMontreal
““KKüçüüçük Asya Felâketik Asya Felâketi””

veve
““Pontus Helen SoykPontus Helen Soykıırrıımmıı””

Konferans AfiKonferans Afişşi i 
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YUNANYUNANİİSTAN  STAN  
PONTUS  HAREKETPONTUS  HAREKETİİ

1919  1919  -- 20072007

ÖZGÜR  PONTUS
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