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TÜRKİYE AZERBAYCAN İLİŞKİLERİ 

MİKAİL, Elnur Hasan∗ 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET 

Bu çalışma genel olarak Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ekonomik, 
siyasal ve toplumsal ilişkileri incelemektedir. Çalışmada 1990-2005 yılları 
arasındaki ekonomik gelişmelere ışık tutulmuştur. Çalışmada Azerbaycan 
Cumhuriyeti’nin 1990 sonrası bağımsızlığını elde etmesi sonrasında gelişen 
genel ekonomik veriler irdelenmektedir. Azerbaycan Cumhuriyeti eskiden 
Sovyetler Birliği’nin bir hissesi olmuştur. 1990 sonrasında Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri Birliği’nin çökmesiyle, Azerbaycan Devleti de bağımsızlığını 
ilan etmiştir. Genç Azerbaycan Devleti 1990 sonrası Türkiye ile büyük 
ekonomik ilişkiler hacmine sahip olmaktadır. Günümüzde bile bu hâlen bu 
şekilde devam etmektedir. Eğitimden turizme, inşaat sektöründen ticarete 
Azerbaycan’ın her tarafında Türk menşeli şirketler bulunmaktadır. Azerbaycan, 
Sovyetler Birliği’nin çöküşü sonrası ortaya çıkan ve öncülüğünü Rusya 
Federasyonu’nun yaptığı Bağımsız Devletler Topluluğu’na da üye bir devlettir. 
Bu da Türkiye için hem Azerbaycan vasıtasıyla BDT pazarına daha kolay 
erişmek hem de Azerbaycan için Türkiye Avrupa’nın kapısı anlamına 
gelmektedir.  

Bu çalışma ortak kültürel ve tarihsel geçmişe sahip olan Azerbaycan ve 
Türkiye arasındaki siyasi ilişkileri irdelenmektedir. Esasen yakın geçmişteki 
siyasi olaylar ele alınarak tekrar gözden geçirilmekte ve bu tarihsel olaylardan 
ortaya çıkan neticeler analiz edilmektedir. Azerbaycan ve Türkiye, aynı ırk, dil, 
din ve tarihi paylaşan bir ulusun iki ayrı devleti olmaktadırlar.  

Çalışma esas yönüyle Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin boyutunu 
değerlendirmekte ve yeni varsayımsal Türk Birliği Projesi’nin Avrupa Birliği 
projesinden daha faydalı olabileceğini ileri sürmektedir. Varsayımsal olarak 
düşündüğümüzde hem teorik hem de pratik yönleriyle Azerbaycan ve Türkiye 
devletleri iki dost ve kardeş devlettir. Bu amaçla Türk Dünyası araştırmalarına 
çok derin ve kapsamlı yer verilmesi gerekmektedir.  

Bu bağlamda Türkçe konuşan devletlere yönelik olarak Türkiye elinden 
gelen desteği esirgememelidir. Aynı ırk, dil, din ve tarihi paylaşan, bir ulusun 
iki ayrı devlet şeklinde aralarında böylesine büyük iktisadi münasebetler 
kurması gayet doğaldır. Çalışma, ayrıca Azerbaycan ile Türkiye Cumhuriyeti 

                                                 
* Dr., Uluslararası İlişkiler Uzmanı, TURAN-SAM Kurucu Başkanı, e-posta: emikail@turansam. 

org, Web: http://www.turansam.org, GSM: +905318121361. 
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arasındaki temel ekonomik faktörleri ampirik veriler doğrultusunda 
incelemektedir. İki ülke arasında 1990-2005 yılları arasında gerçekleşen ithalat 
ve ihracat hacmi araştırılmaktadır. Genel anlamıyla Azerbaycan ekonomisi ve 
Türkiye ekonomisi 1990-2005 yıllarında ayrı-ayrı ele alınmış ve bazı 
kıyaslamalar yapılmıştır. Bugün dünyada zengin petrol rezervleri ile ABD, 
Avrupa ve diğer Batılı ülkelerin iştahını kabartan Azerbaycan’da petrol 
alanındaki Türk sermayesi, Bakü-Tiflis-Ceyhan Projesi’ni ışıklandırılmaktadır. 
Ortak tarihî geçmişe ve ortak ırki geçmişe sahip iki ülke arasındaki iktisadi 
ilişkilerin gün geçtikçe daha da gelişmesi ve artması beklenmektedir.  

Çalışmada Osmanlı Devleti’nin 1918 yılında Türk dünyasının ilk bağımsız 
Cumhuriyeti olan bağımsız Azerbaycan devletine yaptığı karşılıksız yardımlar 
incelenmiştir. Aynen Kurtuluş Savaşı sırasında Azerbaycan tarafından 
Türkiye’ye uzanan kardeş yardımı da analiz edilmektedir.  

Çalışmanın diğer kısmında da Osmanlı devletinin devamı olan Türkiye 
Cumhuriyeti ile 1990 yılında Sovyetler Birliği’nin çöküşü sonrası kurulan 
müstakil Azerbaycan Devleti arasında kurdukları siyasi ve diplomatik ilişkiler 
de çalışmanın ana araştırma konusunu oluşturmaktadır. Bu bağlamda çalışmaya 
bilimsel yenilikler getirecek şekilde bazı varsayımsal yorumlar da eklenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan Cumhuriyeti, Azerbaycan’ın ekonomisi, 
Azerbaycan-Türkiye iktisadi ilişkileri, Azerbaycan-Türkiye siyasal ilişkileri, 
Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT), Türkiye ekonomisi.  

ABSTRACT 

Turkey Azerbaijan Relations 

This study investigates economical, political and social relations between 
Azerbaijan and Turkey. Research includes economic improvements period 
between 1990-2005 years. This study researches development of the Azerbaijan 
Republic’s economical data and the main economical relations with Turkish 
Republic. Azerbaijan was one of the Republics of the former Soviet Union. 
After 1990 Azerbaijan announced itself as an independent state. This happened 
in the collapse process of the Union of the Soviet Socialist Republics. As a 
newly independent State, Azerbaijan had an economical relations with Turkey 
in a very huge capacity. Today this relations are still continue. We could define 
these relations in the education, tourism, trading and construction areas. There 
are so many Turkish originated companies in all fields in Azerbaijan Republic. 
It’s also well known to us all, that there is a creation of a new Union by the 
name of “Newly Independent States”(NIS) after the collapse of the USSR. 
Azerbaijan is a member of this Union and Russian Federation is the leading 
country in this Union. This gives an advantage to Turkey, as Azerbaijan is the 
bridge for Turkish products in reaching to the NIS countries. Also Turkey is the 
door to Europe for Azerbaijan.  

This study also investigates the political relations between Azerbaijan and 
Turkey. As we know these two countries have been shared the same cultural 
and historical past. Mainly researched subjects were the political events that 
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happened in the near past. Also those incidents has been analysed repeatedly 
from its political aspects and results that have been appeared in this process that 
examined. Azerbaijan and Turkey are the two countries, which share the same 
race, language, religion and the history.  

This research has mainly studied dimensions of the relations between 
Azerbaijan and Turkey from many aspects. Turkish Union project is the best 
option for Turkey than European Union as a Union alternative. If we will clarify 
it and think as a theory and in practice as a real life we will see brotherly and 
friendly relationship between Azerbaijan and Turkey. This option gives us a 
chance to say that we are in need of reseraching the Turkish World covering 
many areas of relations.  

This study has also examined the basic economic factors between Azerbaijan 
and Turkish Republic in an empirical fields as well. Import and export relations 
between Azerbaijan and Turkey, in 1990-2005 years have been also 
investigated. Azerbaijan’s and Turkish economy was separately scrutinized and 
some comparisons have been made Azerbaijan is closely watched by developed 
countries because of  her rich petrolium reserves. After the establishment of the 
good relations, the Turkish Goverments supported Azerbaijan with consderable 
invesment. Thus, Baku-Tbilisi-Ceyhan Oil-Pipeline Project has been 
successfully completrd. 

Research also examined complimentary supports which made by the 
Ottoman Empire to the Turkish World’s first Independent Republic in East, 
which is called Democratic and Independent Republic of Azerbaijan created in 
1918. Analogically supports which also made from Azerbaijan to Turkey in the 
Turkish War Independence has also been analysed.  

Another part of the research deals with the political relations between 
Azerbaijan and Turkey especially after 1990. As we all know that Turkish 
Republic was created by Mustafa Kemal Atatürk in 1923 ofter the face of the 
Ottoman  Empire, and Azerbaijan earned her independence after the USSR was 
collapsed in 1990. Therefore, all diplomatic and political relations of the two 
Republics have been examined and some conclutions have been drawn. In this 
regard all diplomatic and political relations between those two Republic has 
been investigated and some results has been invented.  

Key Words: Azerbaijan Republic, Azerbaijan’s economy, Economical 
Relations between Azerbaijan and Turkey, Political Relations between 
Azerbaijan and Turkey, Newly Independent States (NIS), Turkish economy. 

GİRİŞ 

Bugün Türkiye ve Azerbaycan iki kardeş ve dost devletltr. Her iki devlette 
yaşayan millet aynı etnik kökene mensuptur. Türkiye’de yaşayan Türkleri 
Azerbaycan’da meskunlaşmış Türklerden ayıran tek özellik sadece kimlik 
farklılığı ve biraz da dilde olan bazı gramer farklılıklardır. Aslında dil 
farklılığının mevcut olması çok doğaldır. Çünkü, Türkiye içinde bile 
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Erzurum’da yaşayanla, İstanbul’da yaşayan Türk’ün Türkçesi arasında belli bir 
şive farklılığı bulunmaktadır. Tabiatıyla Azerbaycan ve Türkiye her ne kadar 
aynı ırktan gelen insanların yaşadığı iki ayrı devlet olsa da, sonuç olarak arada 
coğrafi farklılık mevcuttur. Bu yüzden Azerbaycan devleti ile Türkiye 
Cumhuriyeti arasında bugün siyasi boyutlara varan ilişkilerin olması çok 
doğaldır. Son iki yüzyıllık süreci incelediğimiz zaman Azerbaycan ve 
Türkiye’nin tarihsel olaylar çerçevesinde birbirlerine iyi günde ve kötü günde 
kenetlendiklerinin şahidi olmaktayız. Önce 1918 yılında Azerbaycan 
Demokratik Cumhuriyeti kurulduğu zaman, Osmanlı Azerbaycan’a kardeş elini 
uzatarak, Azerbaycan’ı Rus istilasından korumuştur. Daha sonra ise 
Osmanlı’nın dış güçlerce parçalanarak, yerini Türkiye Cumhuriyeti’ne bıraktığı 
bir dönemde Türkiye bir Kurtuluş savaşı mücadelesi vermiştir. Kurtuluş 
Savaşı’nda Azerbaycan diğer Türk Cumhuriyetleri gibi yardımını Türkiye’den 
esirgememiştir.  

Son olarak, 1990 yılında Sovyetler Birliği dağılınca, Azerbaycan’ı tanıyan 
ilk devlet yine Türkiye olmuştur. 1990 sonrası artık dünyada yeni düzen 
başlamıştır. Bu anlamda Türkiye’den Azerbaycan’a iktisadi alanda yatırımlar 
gerçekleştirilmiş, karşılığında Azerbaycan’la Bakü-Tiflis-Ceyhan Hattı projesi 
gerçekleştirilmiştir. Bu proje Türkiye ve Azerbaycan için son derece önemlidir. 
Azerbaycan petrol rezervlerini artık Avrupa pazarlarına çıkarma imkânı elde 
etmiştir. Bakü Supsa Novorossisk hattına alternatif olarak bugün artık BTC 
bulunmaktadır. Ekonomik, kültürel, sosyal alanlarda iki devlet arasında birçok 
önemli antlaşmalar mevcuttur. Azerbaycan ile Türkiye arasında 1990 sonrası 
imzalanan öğrenci değişimi programlarıyla Türkiye’den Azerbaycan’a 
öğrenciler gitmekte, Azerbaycan’ın çeşitli Üniversitelerinde başarılı bir şekilde 
eğitim almaktadırlar. Aynı şekilde Azerbaycan’dan Türkiye’ye her yıl binlerce 
öğrenci eğitim almak için gelmektedir.  

Bütün bu tarz projeler Azerbaycan ve Türkiye arasında her alanda iş 
birliğinin gelişmesine hizmet etmektedir. Aynı zamanda bu projeler gelecek için 
birer yatırım amacı da gütmektedir. Mesela Azerbaycan’dan Türkiye’ye 
gönderilen bir öğrenci, Türkiye’nin siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel 
alanlarına bu ülkede yaşadığı için vâkıf olmaktadır. Aynı şekilde Türkiye’den 
Azerbaycan’a gelen öğrenci de Azerbaycan’ın bahsettiğim şartlarını 
öğrenecektir. Dolayısıyla yakın gelecekte, mesela 10-20 sene sonra Azerbaycan 
ve Türkiye devletlerinde bu kişiler diplomasi alanına yerleştirilecekleri zaman 
iki devlet arasında son derece sıkı bağlarla bağlanmış bir ilişki meydana 
çıkacaktır. Üstelik bu Türkiye’nin sadece Azerbaycan’a yönelik değil, diğer tüm 
Türk Cumhuriyetlerine yönelik olan faaliyetlerini de kapsamaktadır ve aynı 
olay diğer Cumhuriyetler için de geçerli olagelmektedir. Bunun ötesinde, bu 
devletler arasında ortak dil birliği projesi de gerçekleştirilebilir.  

Azerbaycan Cumhuriyeti 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin çöküşünün 
ardından bağımsızlığını resmen ilan etmiştir. Bunu müteakiben Azerbaycan’ı ilk 
defa tanıyan devlet Türkiye olmuştur. Aynı dil, din, tarih ve ırk köküne sahip 
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olan Azerbaycan ve Türkiye bu tarihten itibaren aralarında her türlü ekonomik 
bağları kurmaya başlamaktadırlar. 1991 öncesi Azerbaycan SSCB dâhilinde bir 
ülke olduğu için Türkiye ile ayrıca hiçbir ekonomik ilişki içerisinde olmamıştır.  

Türk iş adamlarının Azerbaycan’da telekomünikasyondan gıdaya, 
lokantadan fabrikaya her türlü alanda yatırımları bulunmaktadır. Türk iş 
adamları Azerbaycan’da 1 milyar dolar düzeyinde bir yatırım yapmışlardır. 
Bugün Bakü sokaklarında neredeyse % 50 civarında Türk lokantaları, 
dönerciler, baklavacılar, tatlıcılar ve akla gelecek tüm sektörlerde Türk iş 
adamlarının işletmeleri bulunmaktadır. Azerbaycan’da yine Kafkas Üniversitesi 
de Türk iş adamları tarafından yapılan bir Üniversite olmaktadır. Bunun dışında 
Türk liseleri de mevcuttur Azerbaycan’da. Özetlersek bugün Azerbaycan’da 
ekonominin her alanında bir Türk firması faaliyet göstermektedir. Bu başka 
türlü de olamazdı. Azerbaycan nüfus olarak 90 % Türklerden ibarettir. Aynı 
kültüre sahip iki devlet arasında bu tarz münasebetlerin olması oldukça 
normaldir. SSCB’nin çöküşü sonrası Azerbaycan’da TRT yayınlanmaya 
başladı. İnsanlar TV’de kendi dillerinde yayın izlerken kardeş Türkiye hakkında 
TRT vasıtasıyla birçok bilgi edinmişlerdir. Azerbaycan ve Türkiye arasında 
Azerbaycan Türk İşadamları derneği ve benzeri çeşit bazı birlikler ve örgütler 
kurulmuştur. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki çok boyutlu ilişkilerin gün 
geçtikçe artması ve arttıkça verimli olması çok güzel neticeler ortaya 
koymaktadır. Azerbaycan ile Türkiye arasında çok derin kültürel dostluk bağları 
ve miras, dostluk ve kardeşlik bağları mevcuttur. Bu bağlamda Türkiye 
Azerbaycan ilişkileri oldukça dikkate değer bir konuma sahip olmaktadır. 
Türkiye ile Azerbaycan arasında; iktisadi, siyasal ve dostane ilişkiler çok fazla 
derinleştirilmelidir.  

Bu çalışmanın yazılma amacı da dolaylı yollarla buna hitap etmektedir. 
Türkiye’de hemen herkes Azerbaycan nüfusunun da Türk olduğu konusunda 
bilinçlendirilmelidir. İşte bu engeli aştığımız zaman her şey yoluna girecektir. 
Türkiye’de bazı kesimler Türk olmadıkları için bu gerçeği yadsımaktadırlar. 
Bazıları ise eğitimsiz oldukları için bu önemli gerçeği es geçebilmektedirler. 
Fakat bunun düzeltilmesi gerekmektedir. Bunu düzelttiğimiz zaman her alanda 
iş birliğimiz mevcut olacak ve aşılması zor hiçbir şey kalmayacaktır. Türk 
Dünyası için ortak bir proje söz konusu olabilmektedir. Bu bağlamda ortak para 
birimimiz “Türki” diye adlanabilir. Örneğin Azerbaycan Türkiye ilişkilerine 
yeni boyut kazandırmak amaçlı devletlerarası garantörlük anlaşmalarına her iki 
devletçe imza atılabilir. Türkiye Azerbaycan ilişkileri denilince süre olarak, 
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kuruluşundan sonra geçen son 10 yıllık zamanı 
kastediyoruz. Bu süre Ebulfez Elçibey Dönemi (Haziran 1992-Haziran 1993) ve 
onu takip eden dönem olarak ayrı-ayrı ele alındığı gibi bu iki soydaş toplumun 
10 yıllık ilişkileri bir bütün olarak da çeşitli çalışmalarda ele alınmıştır. Bu 
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itibarla biz yakın geçmişi başlangıcından itibaren ele almayıp son döneme ve 
daha ziyade son bir yıla yoğunlaşmayı düşünüyoruz.1  

Türkiye Azerbaycan ilişkilerinin çeşitli safhaları ile diplomasi, enerji, ticaret, 
eğitim, kültür, iletişim gibi boyutları vardır. Bu alanı daraltıp bir noktada 
yoğunlaşmak itibarıyla bunları ayrı-ayrı ele almayıp merkezine etno-sosyal 
yapıyı oturttuğumuz bildirimizde bu türden konu başlıklarına zaruret duyulunca 
değineceğiz. Konu sosyal yapı itibarıyla ele alınıp ve son bir yıldaki gelişmelere 
öncelik verilecek olunca; Azerbaycan Türkiye ilişkilerini, Azerbaycan-İran ve 
Türkiye-İran ilişkilerinden bağımsız olarak ele almak mümkün değildir. 
Türkiye, Azerbaycan ve İran’ın demografik yapısı etno-sosyal özelliği ön plana 
çıkarıyor. Bu üç ülkedeki hâkim etnik unsur; Kafkasya’nın, özellikle de Güney 
Kafkasya’nın sorunlarının çözümünde büyük ölçüde tayin edici faktördür. Bu 
anlamda Türkiye, Azerbaycan kadar Kafkasya ülkesi ve Azerbaycan da İran ve 
Türkiye kadar Orta Doğu ülkesidir Sorunların doğması ve çözümünde siyasi 
sınırlar kadar, demografik sınırlar da tayin edici olmaktadır 

“Milletlerin etnik kimlikleriyle yerküre üzerinde dağılımları farklı idari 
yapılanmalar adı altında da olsa onlara üstünlükler sağlarken bu özellikten 
rahatsızlık duyan diğer milletler aralarında korunmacı veya saldırgan ittifaklar 
kurabilirler.” 

Bölgenin son 10 yılda tekrar sahnelenen tarihî Ermeni meselesi, enerji 
faktörüne bağlı olarak yine adı geçen bu üç ülkenin gündemine oturmuştur. 
Bizim bildirimizin ağırlık merkezini Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini ele alırken 
öncelik bu üç bölgenin olmak üzere sosyal yapıları ile bağlantılı olarak yakın 
çevre ülkeleri teşkil edecektir. Toplumların, bu arada milletlerin- insan 
potansiyelleri top yekûn millî potansiyelin ölçülmesinde bir kıstas olmaktadır. 
Nüfusça fazla olan toplum bu özelliği ile üstünlük elde etmiş olmaktadır. 
Homojen kitleler bu güç itibarıyla heterojen kitleler karşısında onlara avantaj 
sağlamaktadır. Şüphesiz bir toplumun güçlülüğü için sadece nüfus üstünlüğü 
yeterli değildir. Farklı etnik özellikler arz eden toplumlarda bu farklılık çok kere 
dezavantaj oluştururken, bir ülkenin başka bir ülke içerisindeki etnik uzantısı 
ona avantaj, muhatabına ise dezavantaj sağlamaktadır. Bazı uluslar bu tür 
demografik dağılımdan emperyal çıkarlar gütmüşlerdir. Ermeni lobileri buna bir 
örnek teşkil eder. Ermeni Diasporası, Ermeni etnik kimliğini Ermeni çıkarları 
adına başarılı bir şekilde kullanmıştır. Bazı uluslar da dünya coğrafyasının 
neresinde, hangi devlet adı ile yaşıyor olsalar da mensup oldukları milliyet, 
onların hedef olarak kabul edilmeleri için yetmektedir. Ermeniler nzarında  
Türklüğün durumu budur.  

Azerbaycan ve Türkiye Uluslararası arenada ve tüm Milletlerarası 
toplantılarda birbirlerini desteklemektedirler. Türkiye’nin bir konuda çıkarı söz 
                                                 
1 Kalafat, Dr. Yaşar, Çukurova Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi, ASAM Kafkasya 

Araştırmaları Masası Başkanı, “Türkiye Azerbaycan İlişkilerine Etno-Sosyal Bir Yaklaşım”; 
www.avsam.org. 
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konusu olunca Azerbaycan Türkiye’nin yanında yer almaktadır. Aynı şekilde 
Türkiye Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan devletiyle hiçbir 
diplomatik ilişki kurmamaktadır. Bu da bir milletin iki devletinin her alanda iş 
birliğini somut şekilde ortaya koymaktadır. Maalesef iki devlet arasında ara sıra 
dış güçlerin de etkisiyle çeşitli ihtilaflar çıkarılmaktadır. Bu tarz ihtilafların 
bazen de yanlış anlaşılmalardan kaynaklandığı bir gerçektir. Fakat iki devlet 
tarihe bakıp dersler almalı, iki devlet arasını bozmaya çalışan üçüncü 
konjonktürlerin hayallerinin gerçekleşmemesi için sağduyulu olmalıdırlar.  

Son, Saka Korkmaz olayında Türkiye ile Azerbaycan arasında belirli 
derecede bir gerilim yaşanmıştır. Saka Korkmaz şirketi ile Azerbaycan 
Devleti’nin Hükûmeti arasında birtakım ekonomik alanda anlaşmazlıklar 
meydana çıkmıştır. Azerbaycan’ın uçakları ve gemileri adı geçen şirket 
vasıtasıyla Türkiye’de aylarca hapsedilmiş ve bazı tatsız olaylar yaşanmış, 
sonuç olarak sorun çözüme kavuşturulmuştur. Olayda Azerbaycan tarafı uçak 
ve gemilerinin Türkiye’de hapsedildiği için zararlı çıkmış, fakat yine de olay 
tatlıya bağlanarak çözülmüştür.  

Diğer güncel ve önemli sorun ise Türkiye’nin AB üyeliği sürecinde yaşadığı 
iniş ve çıkışlardır. Türkiye’nin mevcut iktidarı nedendir bilinmez, ama Türk 
Cumhuriyetleri ile olan ilişkilerini en aşağı seviyeye indirmeyi esas almıştır. 
Fakat bu hiçbir zaman iki halkın da bir birleriyle ilişkilerini bitirdikleri 
anlamına gelmemektedir. Bu tarz anlaşmazlıklar tarih içerisinde de zaman-
zaman yaşanmıştır. Son olay en güncel Türkiye’nin AB ile müzakerelere 
oturmasıdır. Azerbaycan devleti bu konuda tavrını net olarak ortaya koymuştur. 
Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne 
girmesi bizim için son derece önemlidir ifadesini kullanmıştır.  

Fakat, Azerbaycan’ın bugün kanayan yarası olan Karabağ Problemi henüz 
çözülmemiştir. Bilindiği gibi Ermenistan devleti Azerbaycan topraklarının        
% 25’ini hâlen işgal altında tutmaktadır. Tabii ki, Ermenistan bu bölgeyi yalnız 
başına işgal etmemiştir. Zaten buna istese de gücü yetmez Ermenistan’ın. Buna 
cesaret bile edemez. Fakat olayın can sıkıcı tarafı, Ermenistan Devleti’nin 
Rusya tarafından kullanılmasıdır. Yani, bugün Karabağ’a girip binlerce, belki 
on binlerce Azerbaycan askerlerini şehit eden ve soykırım uygulamaları yapan 
Ermeniler arkalarına Rus desteğini açıkça almışlardır. Bugün Karabağ’da Rus 
tankları ve Rus ordusunun Ermenistan’daki üssü bulunmaktadır. Hiç kuşkusuz, 
bunun arkasında derin siyasi oyunlar yatmaktadır. Şöyle ki, meselenin siyasi 
tarafına dikkat ettiğimiz zaman, Rusya’nın Sovyetlerin dağılışını hâlen kabul 
etmemesi ve bu eski Sovyet devletlerini hâlen kendi sömürgesi olarak 
görmesinden kaynaklanmaktadır.  

Diğer bir neden ise, Rusya’nın son derece stratejik bölge olan Kafkasya’yı 
kontrol altında tutmaya çalışmasından ileri gelmektedir. Bu bilinen bir siyasi 
oyundur. Rusya, bu oyunu her üç Kafkasya Cumhuriyeti’nde oynamaktadır. Bu 
da Rusya’nın çok geçmiş bir devlet olmasından kaynaklanmaktadır. Tarihini 
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çok iyi bilen devlet olan ve devlet geleneklerine sadık kalan Rusya bu yüzden 
hâlen eski gücünü elinde tutmaktadır.  

Rusya’nın askerleri ve Kafkasya Kolordusu adını verdiği ordusu eskiden 
Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan’daydı. Ermenistan’daki Rus birlikleri 
hâlen bile orada bulunmaktadır. Artı Azerbaycan’dan çekilen Rus birlikleri 
Ermenistan’a sevk edilmiştir. 1990 öncesi bile süper güç olma yeteneği sürekli 
silah üretip satmaya dayanan Rusya, bölgede sürekli bu tarz sorunlar 
üretmektedir. Mesela Azerbaycan’ın derin petrol yataklarına sahip olduğunu 
çok iyi bilen Rusya, bölgede kontrolünü hiçbir şekilde kaybetmek 
istememektedir. Bu yüzden de Karabağ sorununu üretmiştir. Dolayısıyla 
Karabağ Azerbaycan’la Ermenistan arasındaki bir sorun değildir. Azerbaycan 
devleti direk olmasa da dolayısı ile Rusya ile muhatap olmaktadır. Daha açık 
söylersek, Rusya Ermenistan’ı kuklası olarak kullanarak Karabağ’ı işgal 
etmiştir. Ermenistan bu olayda sadece bir maşa rolünü oynamaktadır. Eğer 
sorun sadece Azerbaycan Ermenistan sorunu olsaydı, Azerbaycan’ın bugünkü 
ordusu bir saat içerisinde Erivan’a kadar girebilirdi. Maalesef olay bu değildir 
ve Ermenistan’la olay bitmemektedir. Olayı diğer global sorunlarla 
karşılaştırırsak, İsrail örneğini verebiliriz. Bugün “İsrail” denen bir Yahudi 
devleti vardır Orta Doğu’da. İsrail tüm Orta Doğu’yu karıştırmakla meşguldür. 
Şimdi olayın iç yüzüne bakarsak İsrail’in Amerika Birleşik Devletleri’nin Orta 
Doğu’da maşası olduğunu görmekteyiz. Aynen Rusya da Ermenistan’ı 
Kafkasya bölgesinde kendi uydusu olarak kullanmakta ve aynen ABD’nin her 
yıl İsrail’e 4-5 milyar $ belki daha fazla yardımlar ettiği gibi Rusya da her sene 
Ermenistan’a bu çeşit yardımlar yapmakta, ordusunu bölgede 
konumlandırmaktadır.  

Benim kişisel analizlerim sonucunda vardığım sonuç ise bugünkü sorunun 
çok kolay bir şekilde halledilebileceğidir. Yukarıda yazılanlar uzunca bir 
şekilde Azerbaycan’ın sorunlarını ele almaktadır. Fakat bugün Türkiye’nin de 
Kıbrıs sorunu bulunmaktadır. Rum Kıbrıs, bugün AB üyesi bir devlettir. 
Türkiye ise AB’ye üye olmaya çalışmaktadır. 1959 yılından beri Türkiye AB 
kapısında âdeta sürünmekte ve her defasında karşısına farklı şartlar konularak 
aldatılmaktadır. Meseleye realist ve gerçekçi olarak yaklaşacağım. AB’nin 
amacı ve var oluşu zaten serbest dolaşım ilkesi, mal ve hizmetlerin serbest 
dolaşımı, Gümrüğün ortadan kalkarak AB’nin bir devlet hâline gelmesi ve AB 
üyesi devletlerin kendi aralarındaki vize uygulamalarına son vermesi şartı değil 
midir? Peki, 17 Aralık 2004 AB Türkiye Liderler Zirvesi’nde Türkiye karşısına 
hangi şartlar konmuştur? Rum Kıbrıs’ı tanıyın ve gelin 3 Ekim 2005 tarihinde 
tekrar masaya oturup müzakerelere başlayalım. 45 senedir zaten aynı tarz 
oyunlarla AB Türkiye’yi oyalamaktadır. Yugoslavya örneğinde “self 
determinasyon” ilkesi kullanılarak Yugoslavya’nın nasıl parçalandığına, hatta 
bölgede bir Müslüman nüfusa karşı yapılan soykırımına şahit olduk.  

Tüm bu olaylar karşısında Dünya sustu. Bugün ise, Yugoslavya’dan türeyen 
Slav, Hristiyan ülkeleri AB’ye tam üyelik tarihi almışlardır. Fakat 
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Yugoslavya’dan arta kalan Hırvatistan, Makedonya ve Bosna hersek ise AB’ye 
alım sürecinin dışında tutulmaktadır. AB her ne kadar kendisinin bir Hristiyan 
Birliği olmadığını Türkiye’ye inandırmaya çalışsa da, ortada ispat edilmiş 
gerçekler mevcuttur. Bugün AB’nin Müslüman çoğunluğa sahip Devlet üyesi 
bulunmamaktadır. Bu da bize zaten mantıkla düşünüldüğünde anlaşılan olayı bir 
kez daha göstermektedir. AB, Türkiye karşısına Kopenhag Kriterlerini 
koymuştur. Bu olay 1999’da Danimarka’nın Kopenhag kentindeki zirvede 
Türkiye’nin önüne konulan şartlardı. Türkiye bu şartları yerine getirdi ve 17 
Aralık 2004 zirvesinde, Türkiye’nin önüne daha yeni bir şart kondu. Yunan 
kontrolündeki Rum Kıbrıs’ı tanıyacaksın. 1999’da Rum Kıbrıs AB’ye üye 
değildi ve o zaman Türkiye önüne bu şart konmamıştı. Bugün itibarıyla ise Rum 
Kıbrıs AB üyesidir ve dolayısıyla Türkiye karşısına bu şart kondu. Kim bilir 
belki yarın da Ermenistan AB’ye üye olacaktır. Eğer 2005 zirvesinde 
Türkiye’ye verilen müzakere tarihinin başlama tarihinde bile olmasa bu, 2005 
sonrası yine Türkiye’yi oyalama amaçlı verilen bir tarihte bunun gerçekleşme 
şansı çok yüksektir.  

17 Aralık 2004 Zirvesi’nde Fransa Cumhurbaşkanı Jack Chirac, Türkiye 
Ermeni soykırımını tanımazsa, halkımız referandumda Türkiye aleyhinde oy 
kullanacaktır demiştir. Bunu daha nasıl anlamak olur ki? AB’den dönen Türk 
heyeti Türkiye’de bayram, halay ve zafer havasıyla karşılanmıştır. Neyi zafer 
sayıp, kutluyoruz? Sahte ve uydurma Ermeni Soykırımı iddialarını Fransa 
Cumhurbaşkanı açıkça ifade ettiği için mi sevindik acaba? Yoksa uğruna 
binlerce şehit verilen Kıbrıs adasının Yunan kontrolüne geçmesi için Türkiye 
karşısına konulan şart için mi sevindik? Eğer AB’nin Türkiye’yi Birliğe üye 
yapmak gibi bir niyeti olaydı bunu 45 sene önce de yapabilirdi. Zannımca. 45 
senedir Türkiye önüne çeşitli yalan ve bahaneler konulmuş ve her defasında 
Türkiye tarafı reddedilmiştir. Türkiye tarafı ise sanki, tılsımı kırmaya çalışıyor 
gibi kovarsan yine gelirim, camdan kovarsan kapıdan girerim, kapıdan kovarsan 
camdan girerim misali uslanmadan AB’den vazgeçmiyor.  

AB ile Türkiye arasında hiçbir ortak taraf bulunmamaktadır. Kendisini 
dünyanın en medeni halkı olarak tanıtmaya çalışan ve herkese İnsan Hakları 
dersleri veren AB ABD’yi işgal eden bir devlettir. Tabii ki, bu 500 sene önce 
gerçekleşmiştir. Fakat günümüz dünyasında bunun örnekleri yaşanmamakta 
mıdır? Irak ABD tarafından işgal edildi ve sivil, silahsız halk TV, Basın ve 
medyadan da izlediğimiz gibi katledildi. Camide silahsız Iraklıya kurşun sıkıldı. 
Felluce’de sivil halkın evlerine girilerek, silahsız ve suçsuz halka işkenceler 
edildi. Gayriresmi ve Arap menşeli istatistikler Afganistan ve Irak savaşında 
toplam 700 bin insanın katledildiğini söylemektedir. Peki medeni AB, neden 
olayı sadece seyretmekle kalmıştır? Bütün dünyaya insan hakları dersleri veren 
AB neden Irak’ta yapılan katliamlara göz yummaktadır ve kulaklarını sonuna 
kadar tıkamaktadır? Olay sadece susmakla da bitmemektedir. İngiltere ABD 
müttefiki olarak Irak’a girmiştir ve dökülen kanlarda, AB üyesi İngiliz askerinin 
de eli vardır. Tüm bu örnekleri vermemin nedeni, AB’nin hakikaten de bilindiği 



 

 

1072 

 

gibi masum olmadığı ve insan haklarını gözeten bir Birlik, Topluluk 
olmadığının daha iyi anlaşılması içindir.  

Bu çalışmada Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler 
araştırılmıştır. Esas hatlarıyla Azerbaycan’ın Türkiye’ye ihracı ve Türkiye’den 
ithali irdelenmektedir. Aynı zamanda Türkiye’nin Azerbaycan’a ihracı ve İthali 
de araştırılmaktadır. 1991 sonrası Azerbaycan bağımsız cumhuriyet olmuştur. 
Azerbaycan’ı ilk tanıyan devlet Türkiye olmaktadır. İki devlet arasında 5 milyar 
$ civarında mal, sermaye ve işçi dolaşımı bulunmaktadır. Bunun 1,5 milyar 
dolarını Azerbaycan’da bulunan müteahhit Türk firmaları, 1,5 milyar doları 
Azerbaycan’da iş yerleri açan Türk firmalar ve geri kalan kısmını da 
Azerbaycan’dan Türkiye’ye ihraç edilen ve Türkiye’den Azerbaycan’a ihraç 
edilen mallar oluşturmaktadır.  

Türkiye-Azerbaycan İkili Ticari Verileri (Milyon Dolar) 

Yıl 

1997 

İhracat 

319.7 

İthâlât 

55.8 

Hacim 

375.5 

Denge  

263.9 

2 Kasım 1992 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile 
Azerbaycan Cumhuriyeti Hükûmeti arasında Ticari ve Ekonomik İş Birliği 
Anlaşması” iki ülke iktisadi ve ticari ilişkilerinin temelini teşkil etmektedir.  

Dış ticaretimizde en önemli ihracat kalemleri arasında elektrikli makineler, 
hayvansal ve bitkisel yağlar, değirmen ürünleri, şeker ve şeker ürünleri ile 
kazanlar ve makineler yer almaktadır. En önemli ithalat kalemleri içinde ise 
pamuk, ham deriler-postlar, demir-çelik, plastikler ve mineral yakıtlar 
bulunmaktadır. Azerbaycan ekonomisinin lokomotif sektörünü temsil eden 
enerji sektöründe ülkemiz aktif bir politika sergilemekte, bu çerçevede hem 
Azerbaycan petrol ve doğalgaz rezervlerinin araştırılması, geliştirilmesi ve 
işletilmesinde hem de söz konusu rezervlerin dünya piyasalarına nakline 
yönelik projelerde önemli rol oynamaktadır.  

Hâlihazırda Azerbaycan’da kayıtlı 800’ün üzerinde Türk firması 
bulunmaktadır. Bunların 300’ü faal durumdadır. 2003 yılı itibarıyla enerji-dışı 
sektörde yapılan yatırımların tutarı 850 milyon Dolar’dır. TPAO’nun enerji 
sektöründe yaptığı 650 milyon Dolarlık yatırım da hesaba katıldığında, 
Türkiye’nin toplam yatırımları 1,5 milyar Dolar’a ulaşmaktadır. Türk 
müteahhitlik firmalarının Azerbaycan’da gerçekleştirdikleri iş miktarı da 2003 
yılı sonu itibarıyla 1 milyar 431 milyon Dolar’a ulaşmıştır.2 

 Sonuç olarak iki devlet arasında 1992-1997 yılları arasında kayda değer 
miktarda iktisadi ilişkilerin bulunduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç çerçevesinde 

                                                 
2 http://www.mfa.gov.tr/MFA_tr/DisPolitika/Bolgeler/Kafkasya/Azerbaycan/Azerbaycan _ 

Ekonomik.htm; 21 Aralık, 2004, Son Güncelleme: 05.08.2004.  
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mevcut olan bu ekonomik ilişkilerin miktarının daha da artırılması 
öngörülmekte ve önerilmektedir. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türk iş 
adamlarının Azerbaycan’da işyerleri açması için birçok olanak ve imkân ortamı 
oluşturmuş ve bu konuda gerekli talimatlar vermektedir. İki devlet arasında mal, 
işgücü, ekonomik, sosyal, kültürel ilişkilerin daha da artacağı tahmin 
edilmektedir.  

Türkiye, 9 Kasım 1991 tarihinde Azerbaycan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk 
ülke olmuştur. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler 14 Ocak 1992 tarihinde 
tesis edilmiştir. Türkiye için Azerbaycan ortak dil, kültür ve tarihi paylaştığı 
önemli bir ülkedir. Türkiye, başından itibaren, Azerbaycan ile yakın ortaklık 
ilişkileri geliştirmeye başlamış ve yeni bağımsız bir Cumhuriyet olarak çeşitli 
güçlüklerle karşılaşan Azerbaycan’ın bu zorlukların üstesinden gelebilmesinde 
kuvvetli destekçisi olmuştur. Türkiye, Azerbaycan’ın bağımsızlığının 
pekiştirilmesi, toprak bütünlüğünün korunması ve Hazar Denizi’ndeki doğal 
kaynaklarından gelen ekonomik potansiyelinin hayata geçirilmesinin gerekli 
olduğunu düşünmektedir.  

Türkiye ile Azerbaycan arasında var olan ortak değerlerin, karşılıklı ve 
dengeli bir şekilde ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi ile güçleneceği 
malûmlarıdır. Hızlı bir değişim sürecini taşıyan Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 
yapısal değişiklikler, yasal düzenlemeler ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği 
konusunda Türkiye’nin yardım ve desteğine ihtiyacı bulunmaktadır. Yukarıda 
belirtilen konulardaki iş birliğinin sağlanması ve daha çok yatırımcının bu 
ülkeye gelmesi için Müsteşarlığımız veya diğer ilgili bakanlık ve kuruluşlar 
tarafından stratejik konumu bulunan Azerbaycan’a daha çok ilgi gösterilmeli ve 
ülkenin kaynakları, potansiyeli ve gelecekteki durumunun Türk iş dünyasına 
çok iyi bir şekilde tanıtılmasının gerekli olduğu düşünülmektedir. Azerbaycan 
Makamlarının Türk Eximbank kredi faiz oranlarını yüksek bulmaları ve Türk iş 
adamlarının büyük ölçekli yatırımlar için sermayelerini Azerbaycan’a getirmek 
istememeleri sonucunda, Türk yatırımlarının belirli bir boyutu aşamayacağı 
endişesi duyulduğundan bu konuda gerekli tedbirlerin alınmasının uygun 
olacağı kanaati taşınmaktadır. Diğer taraftan, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin 
gelişmesine çok büyük katkı sağlayacağı düşüncesiyle Bakü’de bir Ticaret 
Merkezi’nin kurulmasının çok yararlı olacağı düşünülmektedir.  

Ayrıca, Azerbaycan’ın son 5 yıldaki ekonomik verilerinin temin edilmesi 
konusunda Millî Bank, Maliye Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Dış Ekonomik 
İlişkiler Bakanlığı ve Devlet İstatistik Komitesi yetkililerine müracaatta 
bulunmasına ve görüşmelere rağmen Azerbaycan’da Hazine Teşkilatının yeni 
kurulması, Millî Bank ve diğer bakanlıklardan yeterli bilgilerin temin 
edilememesi nedeniyle raporda bazı hususlara cevap verilememiştir. 
Büyükelçilik binası dışında sınırlı eleman ve imkânlarla görev yapan 
Müşavirliğimize, 1996 yılında günde ortalama 10 Türk işadamı, 5 Azerbaycan 
vatandaşının başvurduğu, 1996 yılında gelen evrak sayısının 500, 1997 yılı ilk 5 
ayında ise 350 olduğu dikkate alınarak eleman ve demirbaş yönünden 
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Müşavirliğin mevcut imkânlarının gözden geçirilmesinin faydalı olacağı 
takdirlerine arz olunur.3 

Bir diğerinin egemen eşitliğine karşılıklı saygı temeline dayanan             
Türkiye-Azerbaycan ilişkileri sadece siyasi alanda değil; ekonomi, ticaret, 
eğitim, ulaştırma, telekomünikasyon, tarım, sosyal güvenlik, sağlık, kültür, 
bilim, turizm gibi her alanda gelişmeyi sürdürmektedir. İki ülke arasındaki 
ilişkilerin ahdi temelini oluşturmak üzere çok sayıda Anlaşma imzalanmıştır. 
Üst düzey temaslar ve her seviyede ziyaretler düzenli ve sık bir şekilde 
gerçekleştirilmektedir. Ermenistan’ın, Azerbaycan topraklarını işgali sonucunda 
ortaya çıkan Yukarı Karabağ Sorunu, Güney Kafkasya’da siyasi istikrarın, 
ekonomik gelişmenin ve bölgesel iş birliğinin önündeki en önemli engeldir. 
Bahse konu ihtilaf Azerbaycan’da bir milyondan fazla insanın kendi ülkelerinde 
göçmen durumuna düşmesine veya yerlerinden edilmesine yol açmıştır. 
Türkiye, Yukarı Karabağ Sorunu’na AGİT çerçevesinde barışçı bir çözüm 
bulunması amacıyla faaliyet gösteren Minsk Grubu’nun çalışmalarına aktif 
olarak katılmaktadır. Türkiye, Minsk Süreci’ni Yukarı Karabağ Sorunu’na; 
barışçı, kalıcı ve adil bir çözüm bulunmasına katkıda bulunabilecek önemli bir 
mekanizma olarak görmektedir. Bununla birlikte ihtilaf hâlâ çözüme 
kavuşturulamamıştır. Minsk Grubu’nun ihtilafın barışçı yollardan çözümüne 
yönelik görevini yerine getirebilmesi için daha aktif, doğrudan ve yaratıcı tutum 
içinde olması gereklidir. Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını 
kazanmaları ile Türkiye’nin önüne açılan tarihî fırsat ve imkânlar diğer 
ülkelerin daha atak ve akıllı davranışları ile boşa çıkmak üzeredir. Türkiye vakit 
geçirmeden, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile olan ekonomik ilişkilerindeki 
tıkanıklıkları çözmeli ve kardeşlerinin ekonomik kaynaklarının tarihî 
sömürgecilerce paylaşılmasına seyirci kalmamalıdır. Türk Cumhuriyetleri ile 
Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler, taraf halkların ekonomik 
çıkarlarını en üst düzeye çıkaracak bir zemine oturtulmalı ve o zeminde 
ilerlemesine engel olan sorunlar da bir an önce ortadan kaldırılmalıdır.  

Azerbaycan’daki yabancı sermaye yatırımları 1995 yılında 375 milyon $’dan 
1996 yılında 620 milyon dolara, 1997 yılında ise 1 milyar 307 milyon dolara 
çıkmıştır. 1997 yılı rakamlarına göre yabancı yatırımlar içindeki % 9.9’u 
Türkiye’ye ait iken, % 7.4 oranı ile ABD ikinci sırayı almaktadır. Bunun 
dışında İran’dan Singapur’a bütün diğer devletlerin de yatırımları 
bulunmaktadır. Bu ülkeye yapılan yabancı yatırımlar genelde petrolle ilişkili 
yatırımlardır ve yaklaşık Azerbaycan millî gelirinin % 25’ine karşılık 
gelmektedir.4 

Sonuç olarak iki devlet arasında 1997-2004 yılları arasında kayda değer 
miktarda iktisadi ilişkilerin bulunduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç çerçevesinde 

                                                 
3 http://www.foreigntrade. gov. tr/DUNYA/RAPOR/baku/gorus.htm; 12 Mayıs, 2005. 
4 Doç. Dr. Muhammet Akdiş, “Orta Asya Türk Cumhuriyetlerindeki Yabancı Sermaye 

Yatırımları ve Türkiye”, http://makdis.pamukkale.edu.tr/Orta.htm.  
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mevcut olan bu ekonomik ilişkilerin miktarının daha da artırılması 
öngörülmekte ve önerilmektedir. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türk iş 
adamlarının Azerbaycan’da iş yerleri açması için birçok olanak ve imkân ortamı 
oluşturmuş ve bu konuda gerekli talimatlar vermektedir. İki devlet arasında mal, 
iş gücü, ekonomik, sosyal, kültürel ilişkilerin daha da artacağı tahmin 
edilmektedir.  

Petrol 20. asırda hazine üzerinde oturan fakat ondan yararlanamayan 
Azerbaycan’ın kaderinde önemli rol oynamıştır. Avrasya Petrol Mücadelesi; 
güvenlik, jeopolitik ve ekonomik unsurların yer aldığı çok boyutlu bir oyundur. 
Kafkasya ve Orta Asya’nın petrol ve doğal gaz rezervleri 21. yüzyılda Batı’nın 
jeostratejik ve ekonomik büyümeyi güvence altına alma potansiyeline sahiptir. 
Ayrıca bu rezervler, bölgedeki Yeni Bağımsız Devletlerin egemenliklerini 
korumada ve gelir elde etmesinde kilit unsurdur. Yüzyıllardır Kafkasya’da 
nüfuz için mücadele eden Rusya ve Türkiye bugün de Hazar Petrollerinin ihraç 
güzergâhı için bir rekabete girmişlerdir. Türkiye açısından Hazar Petrollerinin 
ihracının önemini arttırmak istemesi boru hattı vasıtasıyla bölgedeki rolünü 
güçlendirmek arzusundan kaynaklanmaktadır.  

Bu araştırmamda amacım, Türkiye’nin Bakü-Ceyhan Boru Hattı politikasını 
sorgulamak ve Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ekonomik gelişmeleri           
1997-2005 yılları arasında incelemekti. Türkiye’nin Kafkasya politikasını 
belirlerken birçok faktörü göz önüne alması gerekmektedir. ABD hegemonyası, 
Rus tehdidi, Ermenistan’la ilişkiler ve Azerbaycan’la kurulmuş olan hassas 
bölge. Her ne kadar Azerbaycan, Kazakistan ve ABD Bakü-Ceyhan Boru Hattı 
taraftarı olsalar da, özellikle AB ülkeleri ve ABD’li birtakım petrol şirketleri bu 
projenin çok masraflı olduğunu ve ABD’nin karar alırken siyasi 
davranmamasını istemektedirler. Bu sebeple Bakü-Ceyhan Projesi sürekli 
ertelenmektedir.  

Türkiye’nin başlattığı Mavi Akım Projesi de, Bakü-Ceyhan’ın sekteye 
uğramasındaki sebeplerden biridir. Benim kanımca Türkiye daha kararlı ve 
ısrarcı bir tavırla yaklaşırsa çok daha önemli sonuçlar alacaktır. Çünkü 
geleceğin enerji kaynağı Avrasya’dır ve kim burada ne kadar güç ve itibar 
kazanırsa o etkin bir oyuncu hâline gelecek ve pastadan büyük bir pay 
koparacaktır.  
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НОВЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК БЕЗОПАСНОСТИ В         
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ:              

АВСТРАЛИЯ-США-ЯПОНИЯ 

NİKOLAYEV, V. P./НИКОЛАЕВ, В. П.  
RUSYA/RUSSIA/РОССИЯ 

ABSTRACT 

On March 13, 2007 Australia and Japan signed a joint Declaration on 
Security Cooperation. This agreement completed the formation of a new 
security triangle in Asian Pacific region, which was made up o the U.S.A. and 
its staunch allies. With each of them since 1951 the U.S.A. has had agreements 
on cooperation in military sphere. Three-power alliance is called to unite efforts 
in the resist to threats of nuclear missile attack (in the first place from the side of 
North Korea) and also in withstanding to potential ambitions of China 
connected with leadership in Asian Pacific region. One of the main goals of this 
alliance is anti-missile defence system. The U.S.A. and Japan, being situated 
closest of all to the theatre of war operations are cooperating actively with each 
other and are developing joint anti-missile defence system. Australia is ready to 
join this system too.  

Key Words: Australia, U.S.A., Japan, Declaration on Security Cooperation. 

РЕЗЮМЕ 

Новый «треугольник безопасности» в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе сделал свои первые шаги в направлении повышения 
сотрудничества Австралии, Японии и США в оборонных вопросах. 
Насколько эффективной окажется деятельность трёхстороннего альянса в 
удержании мирной ситуации в Восточной Азии – это покажет время. 
Политика создания военных блоков, противостоящих друг другу, не 
умерла с прекращением конфронтации между государствами 
коммунистического лагеря во главе с СССР, и развитыми 
демократическими странами, ориентированными на США. Оказалось, что 
трения и противоречия в межгосударственных отношениях глубже и 
существеннее идеологических различий, и они требуют внимательного 
изучения. Способы преодоления конфликтных отношений и ситуаций 
могут быть различными, в том числе и с помощью создания 
оборонительных союзов.  

Ключевые Слова: Австралия, США, Япония, Договор Безопасности. 
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13 марта сего года Австралия и Япония подписали Соглашение о 
сотрудничестве в сфере безопасности. В ходе визита австралийского 
премьер-министра Джона Говарда в Японию были проведены переговоры 
с японским премьер-министром Синдзо Абэ, главой МИД Таро Ассо. 
Стороны договорились создать систему постоянного диалога между 
Канберрой и Токио по схеме «два плюс два” с участием глав 
внешнеполитических и оборонных ведомств. В рамках этого механизма 
будет происходить согласование внешней политики и мер в области 
обеспечения безопасности. Соглашение, состоящее из четырёх разделов, 
предусматривает двустороннее сотрудничество в борьбе с терроризмом, в 
охране морских коммуникаций и границ, а также в ликвидации 
последствий стихийных бедствий. Австралия и Япония предполагают 
разработать рабочий план действий, в котором будут конкретизированы 
пути и способы взаимодействия их вооружённых сил. Предполагается, в 
частности, наладить обмен разведывательной информацией и проводить 
японские учения на австралийской территории. Особое внимание будет 
уделено обмену информацией, имеющие отношение к ситуации вокруг 
КНДР, экспорту вооружений и незаконной деятельности, в том числе 
торговле наркотиками.  

 Австрало-японское Соглашение о сотрудничестве в сфере 
безопасности создаёт новую ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
(АТР). Фактически оно замыкает и формализует треугольник 
безопасности под эгидой США. В 1951 г. был заключён американо-
японский договор о взаимной безопасности, согласно которому США 
брали на себя обязательство защищать Японию в случае нападения в 
обмен на использование американцами баз на её территории (в 1960 г. 
переоформлен в японо-американский Договор о взаимовыгодном 
сотрудничестве и безопасности). В этом же году был заключён и в 1952 г. 
вступил в силу Договор безопасности («Тихоокеанский пакт 
безопасности») между Австралией, Новой Зеландией и США (АНЗЮС), 
созданный американцами для «координации усилий по коллективной 
обороне” в районе Тихого океана. Это позволило США разместить свои 
военные базы в Австралии. В 1985 г., после создания безъядерной зоны в 
Южной части Тихого океана, Новая Зеландия запретила заходы в свои 
порты кораблей с ядерным оружием и/или атомными двигателями. В ответ 
США сняли с себя обязательства по обеспечению безопасности Новой 
Зеландии. Но двустороннее сотрудничество в оборонной сфере между 
членами блока сохранилось прочным (Австралия-США, Австралия – 
Новая Зеландия).  

 Бывшие в годы Второй мировой войны врагами Австралия и Япония в 
послевоенном биполярном мире превратились в преданных союзников 
США, в «непотопляемые авианосцы», служащие американской опорой на 
юге и севере АТР. Знаменательно, что австрало-японское Соглашение о 
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сотрудничестве в сфере безопасности, замкнувшее треугольник, было 
заключено вскоре после преобразования Управления национальной 
обороны Японии в полномасштабное министерство обороны 9 января 
2007 г.  

Впервые идею создания трёхстороннего союза высказал министр 
иностранных дел Австралии А. Даунер ещё в 2001 г. На состоявшихся 30 
июля в Канберре переговорах глав внешнеполитических ведомств 
Австралии и США он предложил сформировать некий механизм 
австралийско-американо-японского диалога. Госсекретарь США К. 
Пауэлл поддержал идею поиска новых форм сотрудничества США с их 
ведущими союзниками в АТР в области безопасности.  

Очевидно из опасения быть обвинённым в формировании 
«миниатюрной Азиатско-Тихоокеанской НАТО» идея такого альянса была 
выдвинута в форме «неофициального механизма диалога». Данный вопрос 
был предварительно обсуждён с министром иностранных дел Японии 
Макико Танакой, и он поднимался во время визита премьер-министра 
Австралии Р. Хоука в Японию.  

В 2007 г. эта идея наконец нашла своё воплощение, но не в виде 
«неофициального механизма диалога», а в форме Соглашения о 
сотрудничестве в сфере безопасности Австралии и Японии при участии 
США. Вслед за подписанием этого документа японский премьер-министр 
Синдзо Абэ высказался за создание четырёхсторонней структуры 
безопасности с участием этих трёх стран и Индии. Такая система была бы 
явно направлена на окружение Китая, которого Япония негласно считает 
своим главным стратегическим соперником в Азии.  

Однако австралийский министр отверг идею Токио. «Я не думаю, что 
американцы её на деле поддерживают,-сказал он. – Индия – не союзник 
США в том смысле, как это относится к Австралии и Японии». Даунер 
напомнил также, что Нью-Дели – один из основателей Движения 
неприсоединения, участники которого отрицают военные альянсы: 
«Индия не захочет выглядеть так, как будто она проводит политику 
сдерживания Китая” (цитируется по сообщению ITAR-TASS 2007/04/04).  

Глава МИД Австралии, находясь с визитом в КНР, в ряде публичных 
выступлений категорически отрицал мнение, что связи Канберры и Токио 
направлены против Пекина.  

Первопричиной создания тройственного союза была объявлена угроза 
безопасности, исходящая от КНДР. Тревогу вызвали разработки и 
испытания ракетно-ядерного оружия северокорейцами. Первый запуск 
баллистической ракеты был осуществлён КНДР в 1993 г. Затем, в 1998 г., 
было проведено испытание более мощной, повышенной дальности ракеты, 
пролетевшей над территорией главного японского острова Хонсю. Летом 
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2006 г. Пхеньян провёл новые массированные пуски ракет, а первое 
испытание ядерного устройства состоялось 9 октября 2006 г.  

Всё это заставило Японию пересмотреть оборонную политику, 
особенно в свете того, что между ней и КНДР существуют спорные 
проблемы и трения. Было признано, что новые современные угрозы 
заключаются не только и не столько в опасности территориального 
вторжения, сколько в возможности ракетного нападения, крупных 
террористических акциях, действий сил специального назначения и 
применения оружия массового уничтожения. Чтобы защитить свою страну 
от возможного ракетно-ядерного удара, японское правительство 
включилось в осуществляемую США глобальную программу 
противоракетной обороны (ПРО).  

Многие эксперты отмечают, что за объявленной первопричиной 
создания японской ПРО в качестве защиты от КНДР присутствует также 
стремление обезопасить себя от Китая. Японо-китайские отношения 
отличаются значительной сложностью, множеством нерешённых проблем 
и взаимных претензий. Об этом напомнил японский премьер-министр 
Синдзо Абэ в интервью американскому еженедельнику «Ньюсуик» 
накануне своего визита в США в апреле 2007 г., сказав, что в отношениях 
между КНР и Японией «существует множество вопросов, которые можно 
охватить, включая окружающую среду, энергетику, Северную Корею, 
развитие Восточной Азии, реформу ООН и другие» (цитируется по 
сообщению ITAR-TASS 2007/04/23).  

Несколько ранее, в феврале 2007 г., на токийской встрече вице-
президента США Ричарда Чейни с Синдзо Абэ было заявлено о 
необходимости «пристально следить” за развитием военной программы 
Китая в космосе. Было отмечено «стремительное расширение военной 
оснащённости КНР” и «отсутствие прозрачности» в этой сфере, рост 
оборонного бюджета Китая (до 35 млрд. долл. в 2006 г.). Особое 
беспокойство вызвало успешное испытание Китаем противоспутникового 
оружия 12 января 2007 г., когда с помощью баллистической ракеты был 
уничтожен метеорологический спутник.  

Министерство обороны Японии объявило о намерении создать новый 
надземный центр электронной разведки для укрепления своей системы 
«прослушивания» Китая. Он разместится у самого входа в Корейский 
пролив на острове Фукуэ к западу от префектуры Нагасаки. Главной 
целью разведцентра будет перехват сигналов с кораблей и самолётов в 
зоне Восточно-Китайского моря, а также прослушивание территории КНР, 
что позволит окончательно закрыть «дыры” в электронном 
прослушивании Китая и южной части Корейского полуострова.  

На северо-востоке острова Хонсю на американской базе ВВС Мисава 
летом 2007 г. развернут дополнительные центр слежения за пусками 
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баллистических ракет в КНДР, КНР, России. Система будет получать 
первичную информацию со спутников раннего предупреждения, 
обрабатывать её на компьютерах и немедленно передавать полученные 
данные военным властям двух стран. К западу от Мисавы с сентября 2006 
г. уже начал работать новейший радар раннего оповещения о пусках 
баллистических ракет. Он развёрнут на базе японских ВВС в городе 
Цугару.  

6 июля 2007 г. на заседании японского правительства была утверждена 
ежегодная «Белая книга по обороне». В ней обозначены те угрозы, с 
которыми ныне сталкивается Япония, и обосновывается современная 
японская военная доктрина. В книге, в частности, отмечено:  

«Северная Корея всё последнее время прилагала усилия к разработке 
средств массового уничтожения и баллистических ракет, сохраняла и 
укрепляла значительную военную мощь, включая многочисленный 
спецназ. Она стала крупным фактором нестабильности, с точки зрения 
обеспечения безопасности в Восточной Азии» (цитировано по сообщению 
ITAR-TASS 2007/07/06). В «Белой книге” в связи с этим особо 
подчёркиваются усилия Пхеньяна по повышению дальности его ракет и 
переводу их на твёрдое топливо.  

В Японии полагают, что стремительная модернизация военной мощи 
Пекина пока в основном направлена на противодействие сепаратистским 
устремлениям Тайваня. «Однако эти усилия Китая,-говорится в докладе,-
вызывают растущую озабоченность, поскольку есть мнение, что они 
выходят за рамки решения тайваньской проблемы». В «Белой книге” в 
связи с этим указывается на отсутствие «прозрачности” оборонного 
бюджета КНР, а также на её усиливающиеся возможности вести дальние 
боевые операции на море и в воздухе.  

Япония, утверждается далее, намерена реагировать на изменяющуюся 
обстановку в мире и появление новых угроз на основе соблюдения 
принципа пассивной обороны, отказа от ядерного оружия и укрепления 
военного союза с США. Особое внимание уделяется при этом созданию 
национальной системы ПРО.  

Объединяя свои усилия по созданию эффективной системы 
обнаружения запуска ракет и по их уничтожению, Япония и США 
договорились о сотрудничестве. С 1998 г. Япония и США начали 
совместные научно-технические исследования по разработке ракеты-
перехватчика нового поколения для системы ПРО. В следующем году 
Япония включилась в программу американских систем ПРО – 
«Расширенная оборона морского театра военных действий», где 
осуществляет разработку важнейших элементов ракет-перехватчиков 
системы ПРО. Проведённые в 2002 г. успешные испытания по перехвату 
баллистических ракет явились аргументом в пользу решения развернуть в 
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Японии собственную систему противоракетной обороны, о чём было 
заявлено на заседании кабинета министров в 2003 г.  

С 2004 г. в Японии началось финансирование программы по 
развёртыванию национальной системы противоракетной обороны 
(НПРО). До 2007 г. запланировано было выделить на неё около 100 млрд. 
иен. Всего же для создания эффективной системы НПРО за 7-10 лет 
потребуется от 800 млрд. до 1 трлн. иен. Система включает первый 
эшелон – корабли, оснащённые командно-управленческим комплексом 
«Иджис» и ракетным комплексом SM-3, что позволит уничтожать ракеты 
противника на среднем участке их траектории. Второй эшелон образуют 
наземные комплексы ПРО РАС-3, которые должны гарантировано 
уничтожить головные части ракет на траектории их снижения.  

Создание национальной японской системы ПРО – это выгодная 
коммерческая сделка для военно-промышленного комплекса США, так 
как Япония планирует завершить развёртывание ПРО в кратчайшие сроки 
(до 2012 г.), а потому закупает всё необходимое оборудование и ракетные 
комплексы у американцев.  

29 марта 2007 г. началось боевое развёртывание первых зенитно-
ракетных комплексов «Пэтриот» последний модификации (РАС-3) на базе 
Ирума к северу от Токио. Их батареи составят основу наземной части 
НПРО. К весне 2011 г. комплексы РАС-3 будут размещены на базах 
Хамамацу и Гифу в центре острова Хонсю и в префектуре Фукуока на 
севере острова Кюсю. В течение 2007 г. зенитные ракеты большой 
дальности SM-3 и многоцелевая система слежения и наведения «Иджис» 
будут установлены на японском эсминце «Конго», а затем и на 3 других 
кораблях 

Как было первоначально определено, японская система ПРО создаётся 
исключительно для защиты собственной территории и не будет 
использоваться в целях перехвата ракет, направленных на другие страны, 
в частности, США, ибо конституция Японии накладывает определённые 
ограничения на действия Сил самообороны вне страны. Однако вскоре эта 
позиция была пересмотрена. 20 ноября 2006 г. исполнительный секретарь 
японского правительства Ясухиса Сиодзаки, выступая на пресс-
конференции, посвящённой дискуссии в обществе по поводу того, может 
ли Япония перехватывать ракеты, летящие в сторону США, заявил, что 
вопрос о пересмотре политики противоракетной обороны является 
предметом дальнейших обсуждений и будет зависеть от их результатов. 
Уже 29 июня 2007 г. экспертная комиссия пришла к заключению, что 
Япония должна использовать НПРО для уничтожения ракет, летящих в 
сторону США.  

«Если баллистическая ракета нанесёт существенный ущерб 
Соединённым Штатам, то нет никаких сомнений, что будет оказано 
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серьёзное влияние на безопасность Японии»,-заявил Синдзо Абэ. «Эта 
тема,-отметил он,-имеет важное значение с точки зрения повышения 
эффективности японо-американского альянса” (цитировано по сообщению 
ITAR-TASS 2007/06/29).  

Национальная система ПРО Японии дополняет комплексы 
противоракетной обороны, размещаемые американцами на Японских 
островах. 30 ноября 2006 г. на острове Окинава на базе ВВС США Кадена 
было начато обустройство позиции элитного батальона ПРО, оснащённого 
четырьмя зенитно-ракетными комплексами РАС-3 с 24 ракетами-
перехватчиками. Два комплекса развёрнуты в окрестностях Токио. К 2011 
г. в стране появятся ещё 30 РАС-3, каждый из которых оснащён 16 
ракетами.  

Противоракетный «зонтик” США и Японии соседние страны 
оценивают по-разному: КНДР видит в нём угрозу, Южная Корея, 
наоборот, приветствует. Москва же пока «внимательно следит». Ранее 
заместитель министра иностранных дел России Александр Лосюков 
заявил о наличии «некоторых параллелей» с развёртыванием элементов 
ПРО США в Восточной Европе. «Пока вряд ли можно говорить о 
серьёзном росте военной опасности на Дальнем Востоке для России. Но 
надо понимать, что наращивание любых военных средств вблизи границ 
страны несёт в себе потенциальную угрозу её безопасности, заявил 
директор Института стратегических оценок и анализа Вагиф Гусейнов.-
Нарастающая военная активность США практически на всех наших 
границах заставляет с большой настороженностью относиться к подобным 
планам и военным манёврам» («Ежедневная деловая газета» 06. 07. 2007).  

Впрочем, последние инициативы президента РФ Владимира Путина в 
Хайлигендамме и Кеннебанкпорте по сотрудничеству с США в области 
ПРО, по крайней пере, дают шанс избежать опасного противостояния.  

 А вот для Китая региональная ПРО США при любом раскладе 
неприемлема. Пекин не только озабочен усилением военного присутствия 
США у своих границ, но и боится подключения к системе ПРО Тайваня. В 
этом случае преимущество Народно-освободительной армии Китая над 
тайваньскими вооружёнными силами сведётся к минимуму.  

«Подключение к системе ПРО Тайваня будет сопровождаться долгими 
переговорами. Думаю, что ни японцы, ни американцы сейчас не 
заинтересованы в провоцировании Китая,-сказал председатель фонда 
аналитических программ «Экспертиза” Марк Урнов. Однако не 
исключено, что переговоры и не понадобятся: на Тайвань система ПРО (по 
крайней мере, её первые эшелон) может распространиться в 
автоматическом режиме» (Ibid).  



 

 

1088 

 

В новом треугольнике безопасности – Австралия, США, Япония – 
проблемы противоракетной обороны особенно актуальны, как показано 
выше, для двух участников: Японии и США. Австралия же в силу своей 
географической удалённости от Восточной Азии проявила определённую 
сдержанность в отношении к участию в ПРО. В апреле 2007 г. в Токио 
состоялась первая встреча представителей глав оборонных ведомств трёх 
стран. Целью этих консультаций, как отметило руководство японского 
министерства обороны, является укрепление системы безопасности в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе. На встрече было акцентировано, что 
программа совместного создания систем ПРО существует и реализуется 
Японией и США. Австралия же пока готова сотрудничать лишь на уровне 
обмена информацией, но допускает возможность размещения у себя 
элементов ПРО в будущем. При решении этого вопроса австралийское 
правительство будет принимать во внимание гипотетическую угрозу 
ракетных ударов со стороны КНДР и Китая.  

В мае 2007 г. министры иностранных дел и обороны трёх стран 
договорились о присоединении Австралии к совместным исследованиям 
по ПРО.  

В июне 2007 г. правительство Австралии приняло решение о 
выделении из государственного бюджета 9, 3 млрд. долл. США на 
строительство 5 военных кораблей с использованием новейших 
технологий: двух десантных кораблей и трёх эсминцев, оборудованных 
системами противовоздушной и противоракетной обороны. На 
вооружение новые корабли поступят в начале 2014 г.  

«Приобретение правительством новых судов, в перспективе на 
ближайшие 10-20 лет, значительно усилит военный потенциал Пятого 
континента и позволит нам с максимальной быстротой реагировать на те 
или иные проблемы в региональной безопасности, для решения которых 
требуется военное вмешательство»,-подчеркнул премьер-министр страны 
Джон Говард (цитируется по сообщению ITAR-TASS 2007/06/21).  

В Токио 6 июня 2007 г. состоялись первые с момента заключения 
японо-австралийского договора о безопасности переговоры в формате 
«два плюс два”-с участием глав оборонных ведомств и МИД обеих стран. 
В принятом по итогам встречи документе говорится, что Япония и 
Австралия будут укреплять взаимодействие с Соединёнными Штатами «в 
сферах практической обороны сотрудничества в области обеспечения 
безопасности» в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

«Министры договорились углублять взаимодействие с СШАВ в рамках 
трёхстороннего стратегического диалога, а также в сфере практической 
обороны и сотрудничества в обеспечении безопасности. Они подтвердили 
важность сохранения присутствия Соединённых Штатов и их участие в 
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делах региона»,-отмечается в документе (цитируется по сообщению ITAR-
TASS 2007/06/06).  

Австралия и Япония заявили, что будут «совместно работать по 
широкому кругу глобальных вопросов безопасности, включая 
взаимодействие в Ираке, Афганистане и Северной Корее». КНДР было 
отведено особое внимание. В заявлении выражена «обеспокоенность по 
поводу программ ядерных и ракетных разработок» Пхеньяна и 
подтверждена готовность «сотрудничать для полного воплощения» 
шестисторонних договорённостей, направленных на остановку 
северокорейских ядерных объектов.  

Япония и Австралия намерены укреплять стратегическое 
сотрудничество, активизируя в том числе взаимные обмены по линии ВВС 
и ВМС. Токио кроме того подтвердил, что японские силы самообороны в 
качестве наблюдателей будут направлены на предстоящие в этом месяце 
американо-австралийские учения на территории Австралии. Решено, что 
следующая встреча в формате «два плюс два” состоится в Австралии .  

Австралия и США начали 18 июня крупнейшие совместные ежегодные 
военные манёвры под кодовым названием «Talisman Sabre». Их цель 
состоит в укреплении оборонного альянса двух стран, отработке учебных 
задач по выполнению военных и миротворческих операций в Азиатско-
Тихоокеанском регионе.  

Манёвры у побережья австралийского северо-восточного штата 
Квинсленд продлились до начала июля. В них участвовали 20 тыс. 
военнослужащих США и 7-тысячный воинский контингент Австралии, 
были задействованы десятки боевых кораблей двух стран и 120 самолётов 
ВВС. Своих наблюдателей на военные игры направила Япония.  

«У США и Австралии существуют долговременные общие интересы, 
состоящие прежде всего в обеспечении безопасности в АТР,-сообщил 
журналистам командующий привлечёнными к манёврам американскими 
военнослужащими вице-адмирал Доуг Краудер. – Нам предстоит 
совместно отработать все типы операций, которые возможны при 
выполнении этих задач в регионе” (цитируется по сообщению ITAR-TASS 
2007/06/16).  

Австралийские СМИ отметили, что фоном для проведения манёвров 
служит заметно усилившаяся в этом году военная активность США, 
Австралии и Японии. Канберра, в частности, демонстрирует растущую 
готовность к укреплению оборонных связей с Вашингтоном и поддержке 
войны с международным терроризмом. Следуя этой стратегии. Австралия 
продолжает сохранять присутствие 2 тыс. своих солдат в Афганистане и 
Ираке, увеличивает мобилизационную и боевую готовность своих 
вооружённых сил.  
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Ракетно-ядерная программа КНДР и планы создания системы ПРО на 
востоке Азии были в числе главных тем обсуждения на первой 
трёхсторонней встрече министров обороны Австралии, США и Японии. 
Она состоялась 9 июня в Сингапуре в рамках прошедшего там 
традиционного регионального форума по проблемам безопасности. В 
форуме, ежегодно организуемом лондонским Международным 
институтом стратегических исследований и носящем неформальное 
название «Диалог «Шангри-Ла» по имени сингапурской гостиницы, где 
проводятся эти встречи, приняли участие представители оборонных 
ведомств примерно 20 стран, включая Россию, Индию, Китай, государства 
Юго-Восточной Азии.  
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СТАНОВЛЕНИЕ ИНСТИТУТОВ ПОЛИТИЧЕСКОГО 
УЧАСТИЯ НАРОДА КАЗАХСТАНА:  

ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

NURIMBETOVA, G. R./НУРЫМБЕТОВА Г. Р.  
KAZAKİSTAN/KAZAKHSTAN/КАЗАХСТАН 

ÖZET 

Kazakistan Halkının Politik Katılma Enstitülerinin Oluşması: Tarihsel 
Analiz 

İşbu çalışmada vatandaşların toplumun siyasal hayatına katılma sorunu 
araştırılmıştır. Katılma, çağdaş toplumun en temel enstitülerinden biridir. 
Çünkü, katılma çağdaş insanın kendi kaderini tayin etme esasını kurar. Bu 
yüzden Kazakistan’da demokratik katılım yapısının oluşmasının araştırılması 
ülkedeki politik bilmin önemli problemidir.  

Sovyet zamanında ulaşılan politik katılma seviyesi sayı göstergeleri olarak 
fevkalade büyüktü. Fakat, bu tür katılmanın karakteri demokratik katılımdan 
çok farklıdır.  

Çağdaş Kazakistan’ın politik hayatı eski komünist sistem ile 
demokratikleştirme siyasetinin ilk verimlerinin birleştiği bir gerçektir.Bu nedenle 
araştırmanın amacı vatandaşların Kazakistan toplumunu modernleştirme 
açısından politik katılımındaki problemlerin araştırılması ve kapsamlı analizidir. 

Araştırmanın konusu Kazakistan vatandaşlarının çağdaş Kazakistan 
toplumunda ve Sovyet zamanında meydana gelen sosyal, politik ve seçim 
süreçlerine katılmasıdır. Katılma, vatandaşların siyasete katılma çeşitli 
formlarının araştırılması dünya tecrübesi vasıtasıyla incelenir. İşbu çalışmanın 
sahibi kross-temporal karşılaştırmasına dayanarak politik rejimin politik 
katılımı etkilediğini göstermektedir. Kazakistan’ın politik açıdan 
modernleştirilmesinde en önemli rolü politik katılımın oynadığı açıklanmıştır. 
Kazakistan’da demokratik katılım yapısının oluşma süreci yarışmasının 
seferberlik açıdan analizi yapılmıştır.  

Politik partilere ve onların ilişkilerine Kazakistan vatandaşlarının politik 
katılım mekanizmalarının açıklamasında merkezi rol verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Politik katılım, politik rejim, politik parti.  
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ABSTRACT  

Take up Institutions Political Participation of Peoples of the 
Kazakhstan: Historical Analysis. 

The problem of citizen’s participation in political society life represents the 
bases of contemporary surveys. The participation is one of the most 
fundamental institutions of the modern society, as it the basis for the modern 
personality’s individual self-determination.  

Therefore studies of formation of democratical participation structure in 
Kazakhstan is the vital issue of the country’s political science.  

The level of the political participation achieved during Soviet times was 
extremely high by its own quantitative indeces, but the nature of such 
participation is totally different from the democratic participation. 

Political life in modern Kazakhstan demonstrates the reality in which the rest 
of rotten communist system and the first fruit of political democratization are in 
complex combination. 

In this connection, the aim of the work is to examine and give complex 
analysis of problems of political participation of citizens in the context of 
Kazakhstan society’s modernization. 

The object of the research is participation of Kazakhstani citizens in socio-
political, electoral processes taking place in modern Kazakhstani society, which 
are examined in the frames of world studies of various forms of political 
participation of citizens.  

The author demonstrates the influence of political regime on political 
participation based on cross-temporal comparison. The work demonstrates facts 
that political participation plays a significant role in political modernization of 
Kazakhstan. The process of formation of political structure participation in 
Kazakhstan in the context of competitor mobilization are analyzed. The 
influence of electoral system on the nature of participation of citizens in 
elections are examined on the basis of statistical method and regional 
comparison. 

Political parties and independent governmental organizations are examined 
as organized forms of political participation, and the main part is assigned to the 
parties and their interrelations in determination of mechanism in political 
participation of Kazakhstani citizens.  

Key Words: Political participation, political parties, political regime. 

--- 

Формы, способы, уровни, интенсивность и особенно объем и 
результаты вовлеченности различных групп и слоев в политику во многом 
определяют роль гражданина в данной политической системе, а также 
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степень демократизма или авторитаризма политического режима в ней. 
Поэтому участие является одним из универсальных понятий политической 
науки и политической социологии. Оно широко используется при анализе 
следующих проблем: политической власти, политического режима, 
политической системы, государственного управления и самоуправления, 
политического развития, политической социализации, деятельности 
политических партий и других политических организаций и движений и 
др. 

Волна демократических преобразований в постсоветском пространстве 
открыла несравненно более широкие возможности для реального участия 
народа в политической деятельности. В общественно-политической жизни 
страны возросли численность, политический авторитет партий и массовых 
движений. Теперь граждане могут влиять на власть и принятия 
управленческих решений различными способами. Поэтому в эпоху 
общественных трансформаций усиливается изучение проблем 
политического участия. 

Проблема участия граждан в политической жизни общества 
представляет собой основу современных исследований. Участие – одно из 
наиболее фундаментальных институтов современного общества, так как 
оно составляет основу личностного самоопределения современного 
человека. Поэтому изучение становления структуры демократического 
участия в Казахстане является важной проблемой отечественной 
политической науки. 

Само понятие “политическое участие” пока не имеет однозначного 
определения ни в отечественной, ни в современной зарубежной научной 
литературе.  

С точки зрения ученых стран развитой демократии (например, М. и Р. 
Куэйтов), политическое участие - это те способы, посредством которых 
реализуются интересы, желания и требования обычных граждан1. Здесь 
подчеркивается схожесть понятий политической активности и 
гражданской активности. 

С. Верба, Н. Най и их сторонники к политическому участию относят 
законные действия частных граждан, направленные на выбор и действия 
правительственного персонала2. Они выделяют в участии роль 
социального действия, даже если оно и не оказывает непосредственного 
влияния на ход государственного управления или местного 
самоуправления. 

По мнению А. Марша и М. Каазе, политическое участие связано не 
только с правительством, а с политической системой в целом: это 
“свободная активность граждан, направленная на прямое или 
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опосредованное влияние на принятие тех или иных вариантов или 
альтернатив на различных уровнях политической системы”3.  

Наиболее популярное определение политического участия 
принадлежит американскому политологу Дж. Нагелю. Он считает, что 
“политическое участие - это действия, посредством которых рядовые 
члены любой политической системы влияют или пытаются влиять на 
результаты ее деятельности”4. Данное определение участия учитывает 
только активные аспекты деятельности, а такие пассивные 
психологические составляющие, как знания, убеждения и установки 
остаются без внимания. 

Х. Макклоски отождествляет понятие политического участия с 
эмоциональной вовлеченностью: он вводит в это понятие чувство 
психологической включенности. Необходимо отметить, что концепция Х. 
Макклоски, несмотря на ее эвристическую значимость, лишает 
возможности прослеживать структуры политического поведения и 
установить их соотнесенность с широким социальным контекстом. 

Дж. Барбер определяет участие как взаимодействие или коммуникацию 
с правительственными и неправительственными политическими 
лидерами. 

В советской научной литературе политическое участие в системе 
демократии рассматривалось преимущественно в двух аспектах: 
политическая активность личности и участие граждан в управлении.  

По мнению А. Ковлера и В. Смирнова, “участие есть неотъемлемое 
свойство не только политической, но и любой управляемой (или 
самоуправляемой) общности. Участие можно квалифицировать 
политическим в том случае, когда личность, группа, слой, класс 
вовлекаются в политико-властные отношения, в процесс принятия 
решений и управления, носящих политический характер, что возможно 
лишь в рамках социально-политической общности”. Будучи вовлеченным 
“в сложную сеть социально-политических отношений данной общности, 
оно является одновременно следствием и причиной многих факторов, 
включая экономические и международные”5. 

В настоящее время наблюдается увеличение интереса к всестороннему 
исследованию политического участия в различных типах политических 
систем.  

Политолог М. Назаров уделяет внимание выражению интересов людей 
или групп, влияющих на содержание принимаемых решений на различных 
уровнях реализации государственной власти6. Более широкую трактовку 
политического участия дает В.Д. Перевалов. Под ним он понимает 
вовлеченность индивидов в той или иной форме в процесс 
функционирования политико-властных отношений7. 
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Российские исследователи Д. Гончаров и И. Гоптарева рассматривают 
политическое участие как многогранное понятие: с одной стороны, как 
влияние на процесс принятие политических решений, а с другой-как 
воздействие на характер и ход реализации тех программ, которые 
принимаются органами государственного управления8. Нельзя не 
согласиться с их выводом о том, что институт политического участия 
представляет собой чрезвычайно сложное социокультурное явление, 
теоретическое осмысление, которого требует создания комплексной 
теории, охватывающей множество аспектов социально-политической 
динамики современного общества. 

Казахстанские политологи характеризуют политическое участие как 
участие с низкой степенью вовлеченности, поскольку оно “акцентируется 
не на активных формах участия (политическое демонстрация, письменные 
обращения и т.д.), а в основном, на лояльном отношении к 
трансформирующейся системе и голосованию”.9 

Необходимость комплексного осмысления современных проблем 
политического участия граждан Казахстана в управлении диктуется 
современным этапом формирования нового типа взаимодействия двух 
субъектов социального управления-человека, гражданина, личности-с 
одной стороны, и государства со всей его разветвленной и многомерной 
структурой управления и власти, с другой. 

Уровень политического участия, достигнутый в советское время, был 
чрезвычайно высоким по своим количественным показателям, но характер 
такого рода участия кардинальным образом отличается от 
демократического участия. В целом, марксисты настаивают на 
необходимости практически поголовного участия граждан в политической 
жизни. Например, Ленин неоднократно говорил о неизбежности при 
социализме прямого, обеспеченного законами участия граждан в 
управлении государством10. Проект создания ``нового человека`` и ``новой 
интернациональной общности`` советского народа являлся одной из задач 
коммунистического строительства. Соответствующее идейное наполнение 
детско-садовских, школьных, вузовских программ, разнообразная система 
школ марксизма-ленизма, ленинских зачетов исполняли функцию 
постоянно действующего социального фильтра. В этом контексте 
вступление в ряды Компартии Советского Союза являлось чем-то 
наподобие свидетельства прививки от инакомыслия. Таким образом, 
тоталитарное участие имеет высокие количественные показатели. Состав 
Коммунистической партии, комсомола и разного рода общественных 
организаций выражается гигантскими цифрами. Например, если в 1926 
году по Казахстану членов Коммунистической партии составляло – 31910 
человек, то уже 1990 году-842417 человек11. Люди затрачивали огромное 
количество времени, участвуя в собраниях, митингах, демонстрациях и 
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тому подобных мероприятиях. Главной функцией участия в таком 
обществе является контроль за политическим поведением граждан.  

Политическая жизнь современного Казахстана представляет собой 
реальность, в которой сложным образом сочетаются остатки 
разложившейся коммунистической системы и первые плоды политики 
демократизации. 

Для того чтобы любой народ был в состоянии повседневно 
осуществлять функции суверенной власти в современном обществе, 
необходимы эффективные государственные структуры с 
профессиональными и опытными служащими, вырастающими и 
выдвигаемыми из народа, из его же среды. Следовательно, народу 
необходимо сделать выбор: заключить политический контракт с 
достойными по его объективной воле лицами, которых народ 
уполномочивает на установленный им же конституционный срок 
осуществлять государственную власть от его имени в своих интересах.  

Рядовые граждане могут принимать участие в политической 
деятельности своей страны по-разному, но волеизъявление считается 
наиболее важной формой такого участия. Некоторые исследователи 
доказывают, что существование регулярных, свободных, состязательных 
выборов на высшие посты государства-это и есть самое значительное 
отличие демократической системы от недемократической. 

Большинство политологов убеждены в том, что избирательная 
активность-число голосующих на выборах в процентном соотношении к 
общему числу дееспособных совершеннолетних граждан-является одним 
из важнейших индикаторов благополучия любой демократической 
системы, так как для рядовых граждан демократического государства 
волеизъявление является основным способом принять реальное участие в 
управлении страной. 

Какие же институциональные механизмы существуют для выражения 
воли народа?  

Свободные выборы являются одной из форм непосредственного 
выявления воли народа Казахстана. Институт действующего 
избирательного права устанавливает гарантии свободного и 
добровольного участия граждан республики в выборах. На основе 
всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании, согласно действующему законодательству, проводятся 
выборы президента и депутатов мажилиса парламента, маслихата. Выборы 
же депутатов сената парламента проводятся на основе косвенного 
избирательного права, также при тайном голосовании. 

На примере нескольких избирательных кампаний можно выявить 
общее и особенное в электоральном поведении казахстанцев на 



 

 

1097 

 

общенациональном и региональном уровнях. Если в выборах в Верховный 
Совет СССР в 1989 г. приняло участие 90% граждан, в выборах в местные 
и республиканские органы власти 1990 г.-около 83-87 %, то в 
парламентских выборах 1995 г. Республики Казахстан участвовало уже 
около 79-84 % избирателей, при повторном же голосовании их число 
сократилось уже до 64,69 %. На выборах в Парламент в 1999 г. приняли 
участие 68,2 %, а в 2004 г. 56,7%12 населения. Если в выборах первого 
Президента Казахстана 1 декабря 1991 г. приняло участие 88,23 % 
избирателей, то в 1999 г.-79.78 %13, в 2005 г.-85,7 % избирателей. Эти 
данные свидетельствуют о том, что избирательная активность населения 
Казахстана постепенно снижается, но по сравнению с другими 
демократическими странами эти показатели являются высокими.  

Электоральное поведение казахстанцев на общенациональном 
уровне 

  

Выборы в местные представительные органы Республики Казахстан-
маслихаты состоявшиеся 20 сентября 2003 г. показывает повышенный по 
сравнению с прошлыми годами интерес социально активной части 
населения к происходящим электоральным процессам. Надо отметить и 
то, что к выборам в маслихаты было характерно осмысленное отношение 
избирателя к процессу выборов на основе уже выработанной гражданской 
позиции.  

Другим институциональным механизмом учредительной власти 
казахстанского народа все более утверждается республиканский 
референдум. Право участия в референдуме реализуется исключительно 
путем образования совокупной воли народа. Следовательно, чем больше 
граждан участвует в референдуме или на выборах, тем точнее 
представительность общей воли. От этого зависит истинная картина 
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интересов и настроений самого народа. В Республике Казахстан было 
проведено два референдума. В референдуме от 29 апреля 1995 г. о 
продлении президентских полномочий Н.А. Назарбаева до 1 декабря 2000 
г.. приняло участие 91,21% избирателей, из них 95,46% высказалось за 
продление полномочий президента. 30 августа 1995 г. состоялся еще один 
всенародный референдум по принятию новой Конституции Республики 
Казахстан, в котором участвовало 90,58% граждан, из них 89,14%. 
одобрили новый Основной закон. Как видим, активность участия граждан 
в референдуме высока, но это не столько стремление граждан к участию в 
принятии политических решений, а, сколько результат привычного 
подчинения к каким бы то ни было инициативам, исходящим со стороны 
власти.  

Согласно статье 5 Конституции в Республике Казахстан признаются 
идеологическое и политическое многообразие, запрещается слияние 
общественных и государственных институтов, создание в 
государственных органах организаций политических партий, незаконное 
вмешательство государства в дела общественных объединений и 
наоборот, провозглашается правом граждан на свободу объединений 
перед законом. Это означает, что в Казахстане на определенных законом 
основаниях могут создаваться, регистрироваться и осуществлять свою 
деятельность различные общественные политические объединения. 
Закрепленный в Конституции Казахстана принцип многопартийности 
предполагает, что каждая партия как разновидность общественного 
объединения, выражая политическую волю своих членов, стремится к 
участию в формировании органов государственной власти. В настоящее 
время политические партии превратились в неотъемлемую часть 
общественной жизни республики, и являются одним из важных факторов 
модернизации ее политической системы и соблюдения гражданских 
свобод. Надо отметить, активизацию деятельности политических 
движений и партий в период выборов в нижнюю палату Парламента 1999 
г., 2004 г., а также в 2007 г. Это было связано с введением 
пропорциональной системы выборов в Мажилис по партийным спискам. 

Реальностью стала политическая борьба партий за расширение своей 
социальной базы, так как ужесточены правовые нормы для 
государственной регистрации политических партий. По новому Закону “О 
политических партиях” 2002 г. требуется “для государственной 
регистрации политической партии в ее составе должно быть не менее 
пятидесяти тысяч членов партии, представляющих структурные 
подразделения (филиалы и представительства) партии во всех областях, 
городе республиканского значения и столице, численностью не менее 
семисот членов партии в каждой из них”. Несмотря на повышение 
требований к политическим партиям по новому Закону в настоящее время 
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в Казахстане действуют более 7 политических партий, 
зарегистрированных Министерством юстиции республики.  

Впервые в отечественной истории осенью 2003 г. политические партии 
и общественные объединения активно участвовали на выборах в 
маслихаты. И эта явилась важной особенностью прошедших выборов в 
маслихаты. Общее количество участвовавших на выборах кандидатов от 
политических партий составляло около 4400 человек или 53,8% от общего 
числа выдвинутых. По итогам выборов партия “Отан” завоевала около 
44%, Гражданская партия-9%, Аграрная партия-4% от общего числа 
депутатских мест в маслихатах страны. Конечно, политические партии 
должны рассматривать власть и участие не как самоцель, а как средство 
эффективного служения народу. 

Голосование-это лишь одна из форм приобщения граждан к политике 
их государства. Помимо этого существуют и другие возможности-работа 
на политически значимом посту или в партийных структурах; участие в 
пикетах, митингах и демонстрациях; посылка писем парламентариям 
своего округа; письма в газеты и т.д. Но в объеме одной статьи 
невозможно охватить все эти формы политического участия, поэтому мы 
решили ограничиться рассмотрением распространенной формы 
политического участия. 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в 
Республике Казахстан созданы определенные предпосылки для активного 
включения народа в политический процесс. Политическое участие 
граждан в Республике Казахстан осуществляется через институты 
непосредственной и представительной демократии. На основе результатов 
последних выборов в Казахстане можем сделать следующий вывод: 
политическое участие в выборах в Республике Казахстан становится менее 
массовым. А выборы Президента в основном связываются с сохранением 
общенациональной экономической и политической стабильности.  

Как известно, государство является официальным представителем 
народа, и через свои органы и институты выражает и реализует его волю. 
Поэтому государственные органы нашей страны могут добиться 
активного политического участия в выборах и на референдумах 
исключительно служением своему народу, эффективностью власти.  
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ECONOMIC NATIONALISM: 
MAIN CONCEPTS AND RECENT TRENDS 

OKUR, Mehmet Akif 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET 

Ekonomik Milliyetçilik: Kavramlar ve Güncel Eğilimler 

Küresel ekonominin önemli aktörleri arasında yer alan bazı devletler 
tarafından son dönemlerde yapılan düzenlemelerin ekonomik milliyetçiliğe dair 
eski tartışmaların yeniden gündeme taşınmasına sebep oldukları görülmektedir. 
Bu tebliğin ana hedefi, uluslararası ekonomide, ekonominin siyasete 
üstünlüğünü öngören neoliberal ilke ile çatışma hâlinde bulunan bu eğilimleri 
tahlil etmektir. Tebliğin ilk kısmında kavramın teorik içeriği üzerine yapılan 
tartışmalar hakkında kısa bir özete yer verilmektedir. Tebliğin kalan bölümünde 
ise, ekonomik milliyetçiliğin güncel tezahürlerinin temel özellikleri ile 
neoliberal küreselleşme modelinden ayrıldığı noktalar ele alınmaktadır. 
Ekonomik alanın güvenlikleştirilmesi, hem gelişmiş gem de gelişmekte olan 
ülkelerin korumacılık programları, egemen refah fonlarının doğuşu, devlet 
şirketlerinin küreselleşmiş bir ekonomi içinde önemli aktörlar olarak ortaya 
çıkışları burada ele alınan konu başlıklarını oluşturmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Ekonomik milliyetçilik, küreselleşme, korumacılık, 
egemen refah fonları, ekonomik güvenlik. 

ABSTRACT 

Recent regulations of some states which are important political and 
economic actors in global economy, give rise to the emergence of old debates 
on economic nationalism. The aim of this paper is to analyze those trends that 
are in conflict with the neoliberal tenet of primacy of the economic over the 
political in international economy. To construct reference points for 
examination, I begin to discuss the topic with a brief summary about theoretical 
implications of the concept. In the remaining part of the paper, my focus is on 
the main characteristics of current ‘economic nationalism’ and its rupture points 
from the model of neoliberal globalization. Principal developments which are 
under review at that part can be listed as follows: securitization of economic 
realm, protectionism of both advanced and developing countries, emergence of 
sovereign wealth funds and state owned corporations as important actors within 
a globalized economy.  
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Key Words: Economic nationalism, globalization, protectionism, sovereign 
wealth funds, economic security. 

--- 

Main aim of this presentation is to attract attention to recent trends which are 
in conflict with the neoliberal tenet of primacy of the economic over the 
political in international economy. Those trends which may be a sign of an 
important shift in the balance between economy and politics indicate a deviation 
from the decades old established image of global political economy, that was 
designed by the rules of Washington consensus. Today, it can be easily 
observed that increasing strength of ‘economic nationalism’ starts to swing 
pendulum back towards ‘autonomy of the political’ in many parts of the world.  

Recent decisions that are taken by the political authorities of big economic 
players have carried the less used concept of political economy, economic 
nationalism, back to global agenda. Actually, debate over ‘economic 
nationalism’ is not suspended even in the heyday of globalization process, and 
some contributions which came from the constructivist approaches only 
enlarged the context of discussions. Redefining ‘economic nationalism’ with 
reference to nation and national identity, rather than state, they even see 
economic liberalism as a form of economic nationalism (Pickel, 2005:12). In 
this reinterpretation of the concept, acceptance of the autonomous effects of 
culture and politics over the economic decisions even within a highly integrated 
neoliberal economic system is very interesting. But what today we face is not 
limited to this.  

When we return back to the basics, we see that beginning from Friedrich List 
(List, 1856), many scholars has defined the economic nationalism with 
reference to the special relationship between market and state. Gilpin tried to 
summarize common points of different ‘economic nationalisms’ which were 
historically labeled as mercantilism, statism, protectionism, the German 
Historical School and New Protectionism: “Its central idea is that economic 
activities are and should be subordinate to the goal of state building and the 
interests of the state. All nationalists ascribe to the primacy of the state, of 
national security, and of military power in the organization and functioning of 
the international system.” (Gilpin, 1987: 31).  

Under the light of these definitions, main characteristics of current 
‘economic nationalism’ and its rupture points from the model of neoliberal 
globalization can be listed as follows: securitization of economic realm, 
protectionism of both advanced and developing countries, emergence of 
sovereign wealth funds and state owned corporations as important actors within 
a globalized economy.  

State’s intervention in the economic sphere for security reasons takes 
different forms. What we mainly see are increasing surveillance of private 
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economic activity and financial flows, restrictions over foreign capital by 
forbidding them to have acquisitions in some sectors which are declared as 
critical or security sensitive and usage of corporate power as direct instruments 
of state policies in world politics. All practices above fit the criteria of 
“subordination of economic activities to the interest of the state.” 

Today, most extensive surveillance policy belongs to the U.S. After the 2001 
attacks, President Bush signed the International Emergency Economic Powers 
Act that gives permission to “investigate, regulate or prohibit” any foreign 
financial transaction linked to “an unusual and extraordinary threat.” The 
surveillance program created under the umbrella of this legislation has used a 
new and broad interpretation of the U.S. Treasury Department’s administrative 
powers to bypass traditional banking privacy protections. It has scanned large 
volumes of international money transfers, many of them were made by U.S. 
citizens and residents. Brussels based banking consortium Swift is accused to 
violate European and Asian data protection rules by providing the United States 
with confidential information about international money transfers(Gellman, 
Blustein and Linzer, 2006). U.S. Treasury Department prepares a data-
collection program, called as The Cross-Border Electronic Funds Transfer 
Program. It will gather information about 500 million cross-border financial 
transactions a year. Banks and money services are required by law to keep 
records on all wire transfers of $ 3,000 or more. The proposed program would 
mandate that each of those transactions –if they cross the U.S. border– be 
reported to the Treasury Department’s Financial Crimes Enforcement Network. 
The type of data captured would include the names and addresses of senders, 
the amount and dates of the transfers, the names and addresses of the 
beneficiaries and their financial institutions (Nakashima, 2007).  

In the U.S., the most visible recent examples of economic nationalism in the 
form of protectionism grounded by security are the congressional opposition to 
the takeover bid of Chinese Petroleum Company CNOOC for Unocal and 
refusal to sell port management businesses in six major U.S. seaports to DP 
World, a company based in the United Arab Emirates. But U.S. is not alone; 
Indian steel company Mittal’s desire to buy Arcelor fired a huge debate that is 
full of nationalist rhetoric in Europe during months. French government 
declared 11 strategic commercial sectors that should be protected from foreign 
takeovers and listed Danone as a ‘strategic industry’ to prevent the sale of 
company to Pepsi Co. When French waste water and energy company Suez was 
wanted to be bought up by Italian company Enel, government announced that 
Suez would merge with the state-owned utility, Gaz de France (Franks, 2006). 
And, Italian toll-road operator Autostrade’s takeover by the Spanish company 
Abertis is blocked by the government.  

Russia is on the line with two laws that would sharply restrict foreign 
ownership of oil and natural gas fields and ban foreign majority ownership of 
companies in 40 sectors such as aerospace, military and nuclear power 
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industries. The government agency responsible for the investigation of foreign 
companies interested investing in 40 specific industrial sectors spelled out in the 
law is The Federal Security Service, the successor agency to the KGB (Kramer, 
2007b).  

As was the case in Russia, growing sensitivity over natural resources are 
called as resource nationalism indicating that resource rich countries tries to 
consolidate their control over them (Farren-Price, 2006). Recent 
Nationalizations in Latin American countries, such as Bolivia and Venezuela 
and Russian government’s pressure over Royal Dutch Shell to sell 50 percent 
plus one share of the world’s largest combined oil and natural gas development 
project in the Sakhalin 2 area are some samples of this new trend (Kramer, 
2006a).  

Legislation based restrictions over operations of private firms in sanctioned 
states are ordinary practices through which states remind to ‘global’ 
corporations that they are still under jurisdiction of home countries. National 
interest is also matter for private firms when they want to sell abroad ‘critical’ 
products and technologies although their trade within the territorial boundaries 
of nation state is free. For example, when Boeing applies a new technology to 
its planes what it should take into consideration is only the market rules. But if 
it tries to transfer same technology to a Chinese company, it becomes subject to 
approval of security institutions of state. This is the moment in which a private 
property turns to a national one, from being an asset of Boeing to an ‘American 
technology’.  

But states also want to affect other corporations to help their geopolitical 
aims. The recent case is Iran. Bush administration has met with European oil 
companies to warn them not to invest in Iran. Despite the administration’s 
pressure, however, many of the world’s biggest oil companies attended a 
meeting in Vienna held by National Iranian Oil Co. Statements of the Patricia 
Marie, spokeswoman for the French oil company Total S.A., shows that Oil 
companies justify their refusal of U.S. demands by underlining that they are 
under jurisdiction of a different state: “We are listening… But we respect the 
French law, the European laws; we are not obliged to respect American law. 
"(Mufson, 2007). U.S.’ and Israel’s joint pressure on major U.S. pension funds 
to stop investment in about 70 companies that trade directly with Iran, and to 
international banks that trade with its oil sector shows the expanding nature of 
such efforts(Hearst, 2007), (Jayachandran and Kremer, 2007).  

In Russian and Chinese cases, instrumentalization of corporate power in the 
service of state’s geopolitical needs takes a more direct form. Russian state 
owned natural gas company Gasprom, effectively used energy dependency of 
Ukraine, Belarus and Georgia by rising gas prices during political crises they 
lived with Russian state. A new international monopoly, ‘gas OPEC’ is on the 
way, and everything is happening over the infrastructure of global economy 
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created by the globalization. Beside its gigantic corporations which are 
operational all over the world, China creates a state owned investment agency. 
It is anticipated that large portion of China’s immense reserves of foreign 
currency, now totaling more than $1 trillion, will be allocated to this fund. This 
is the part of the Chinese version of Marshall Plan that works through injection 
of purchasing power by poor to rich economy in order to safe the deficits in 
bilateral trade. Meanwhile, China hopes to construct a sustainable industrial 
base. Announcements of Chinese officials affirm this two track strategy: China 
will continue to buy U.S. Treasury bonds, but at the same time it will use its 
hard currency reserves to purchase assets such as mines, oil fields, and whole 
companies (Yardley and Barboza, 2007).  

State ownership of world’s biggest investment fund means geopolitical 
concerns will possibly play a role both in the investment decisions and financial 
operations in the world markets. Especially during the times of great political 
crisis, subordination of economic rationality to security needs of the state may 
be expected. It is clear that this kind of relationship between ‘trade’ and ‘flag’ is 
contrary to neoliberal globalization’s tenet of ‘autonomy of the economic’. 
Hardt and Negri’s (Hardt and Negri; 2000) claim that control over trade 
balances and speculation on the value of currencies are no longer in the hands of 
political power seems odd, when we look at the IMF’s ineffectiveness and 
numerous trips of U.S. Treasury officials to Chinese counterparts. Today, what 
determine the value of dolar/yuan parity is state to state negotiations more than 
transnational forces as market actors.  

Currency wars scenarios which were intensified especially after the Iraq war 
are the logical conclusion of the vision that sees economy as an extension of 
geopolitics rather than an autonomous terrain mainly belongs to nonstate actors 
which operate according to market rationality. As this vision is getting 
prevalence, the old ‘neutral’ meanings of market instruments are politicized. 
Dollar is no longer an unchallenged global medium of exchange under the aegis 
of Empire, but a state’s currency in competition with others, and a strategic 
instrument that is among the targets which rivals would want to attack at the 
time of conflict. Attempts to price major commodities like oil with currencies 
other than dollar and key central banks’ ability to affect market value of dollar 
by shifting the composition of their foreign exchange reserves are the fixed 
components of ‘war games’ only nations can play. Proposals to create “an 
international currency distinct from national currencies and national interests.” 
are the result of concerns about the possible devastation such a hypothetic 
scenario can cause in the global economy (Wade, 2006).  

The magnitude of its social foundations can give us some idea about the 
future place of economic nationalism in international political economy. In the 
industrial countries of the West, mass base of economic nationalism in the form 
of protectionism mainly consists of the people who cope with the disruptions of 
new competition arising from globalization. A poll cited by U.S. Treasury 
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Secretary Henry Paulson Jr. shows that only a third of Americans view free 
trade as an economic plus, while nearly half say it is bad for jobs and wages. 
But the source of opposition is not only about job losses. The list continues as 
follows: downward pressures on wages, concentration of income at the top that 
benefits from globalization and the erosion of the social safety net (NYT, 2007). 
As the last congress elections show those reactions are started to be reflected in 
policy processes. So, it would not be a surprise to see the escalation of 
protectionist regulations in the near future, beginning from the U.S.  
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THE FALSE PROMISE OF NEW WORLD ORDER  

IN THE AGE OF AMBIGUITY 

      ONAY, Yaşar* 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET 

Belirsizlik Çağında Yeni Dünya DüzenininYanlış Vaadi 

Sovyetler Birliği’nin beklemedik bir şekilde dağılması tüm dünyayı çok 
hazırlıksız olarak yakaladı. Bu Soğuk Savaş’ın sonu idi. Ancak başlayan neydi? 
Bu sorunun yanıtı ülkeden ülkeye göre değişiyordu. Kimilerine göre yaşananlar 
bütün Kutsal kitaplarda sözü edilen Kutsal barış döneminin başlangıcıydı. Zira 
Şeytan’ın İmparatorluğu artık yok olmuştu.  

Öte yandan, bazıları daha karamsardı. Ancak kısa süre içinde Saddam 
Hüseyin’in Kuveyt’i işgal etmesi, Balkanlardaki etnik ve dinî ağırlıklı savaş, 
Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki savaş, Afrika’da yaşanan etnik temizlik 
gök kubbenin altında değişen çok şey olmadığını gösterdi. Yeni Dünya 
Düzeni’nin dinamiklerinin neler olacağı konusunda çok sayıda açıklama yapıldı 
ancak bunların hiçbiri yeterli değildi. Samuel Huntington ve Francis Fukuyama 
gibi siyaset bilimcilerine göre ABD’nin dünya egemenliği başlamıştı. Romalılar 
son düşmanları Mitridates’i yendiklerinden sonra Sulla, senatoda yaptığı 
konuşmada şu soruyu soruyordu. Artık yenecek başka düşman kalmadı, 
Roma’ya ne olacak? Yanıt 2 sene sonra kendiliğinden geldi. Roma 
İmparatorluğu dağıldı. Zira Roma gibi İmparatorluklar yaşayabilmek için 
düşmana gerek duyarlar. Şimdi ABD’nin de düşmanı kalmamıştı. Zira 
ideolojiler arasındaki savaş sona ermişti. Aranan düşman 11 Eylülle birlikte 
geldi. 11 Eylülde yaşananlar uluslararası sistemin dinamiklerini derinden 
etkiledi. Yaşananlardan sonra ABD küresel düzeyde harekete geçmek için yasal 
bir neden bulmuştu. Afganistan’ın işgali bu yolda atılan ilk adımdı.  

Anahtar Kelimeler: Sovyetler Birliği, ABD, Yeni Dünya Düzeni, terör, 
Küresel Isınma. 

ABSTRACT 

The sudden collapse of the Soviet Union caught the world unexpectedly. 
That was the end of the Cold War, however what was beginning? The answer of 
this question was also changing from state to state. Some believed that the holy 
peace period that has been written in many holy books would about to start, 
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because the empire of devil had been disintegrated.  

On the other hand some were pessimist about the developments. But soon 
the Invasion of Kuwait by Saddam Hussein, the ethnic and religious war in 
Balkans, the civil war in Georgia and the war between Azerbaijan and Armenia, 
ethnic turmoil in Sab –Sahara in Africa proved that everything was the same 
under the same sky. Many explanations have been put forward to explain the 
dynamics of the New World Order, but none of them were satisfactory to 
understand what is going on in the international system. According to some 
political scientists such as Samuel Huntington and Francis Fukuyama, the era of 
USA had begun. When the Roman armies had beaten their last enemy, 
Mitridates, Sulla had made a speech in Roman Senate and had asked his famous 
question. “no more enemy to beat, what will happen to Roman Empire?” The 
answer had come two years later. The Roman Empire had disintegrated. 
Empires such as Rome needs enemy to survive. But there was no enemy for 
USA. The war between ideologies had finished with the victory of USA. The 
wanted enemy had been found in September 11. The terrorist attack in USA in 
September 11, changed everything dramatically. The USA administration under 
the leadership of Bush had found a legitimate reason to act globally. The 
invasion of Afghanistan and Iraq were the first footsteps.  

In this presentation the false promise of the New World Order will be 
discussed briefly.  

Key Words: Soviet Union, USA, New World Order, Terrorism, Global 
Warming. 

INTRODUCTION 

Following the end of the Cold War, US President George Bush declared a 
New World Order. Although the dynamics of the new world order were not 
very clear, according to some The New World Order was based upon a unipolar 
concept of the world, meaning US superpower domination. Zbigniew 
Brzezinski was one of them and he describes the US strategy as: “an invasion” 
in his book in 1993. He argues that American hegemony is unlike any previous 
hegemony because it is truly global. It is based on an unprecedented mixture of 
military supremacy, ideological ascendancy, technological innovation and 
control of the world’s financial system. Brzezinski says quite clearly that if 
America wants to control the world, as she should, then she must establish 
domination over Eurasia, especially what he calls “its Western periphery” (i. e. 
the European Union) and also its ‘Heartland’, the Middle East, Central Asia and 
the oil resources which flow from there.  

The Middle East is one of the strategically, economically, politically, 
culturally, and religiously sensitive region of the world. Therefore it has always 
been important in the eye of the global powers. This historical truth is 
maintaining her importance today and it is clear to see, it will continue to 
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maintain her validity in the coming years. The collapse of the Soviet Union 
opened a new era in the international system. September 11, 2001 terrorist 
attack and fighting against terrorism opened the doors of Middle East to USA. 
Invasion of Afghanistan is followed by the invasion of Iraq. Then the “New 
Middle East” project was introduced publicly by Washington. According to the 
USA, promoting democracy and good governance; building a knowledge 
society; and expanding economic opportunities were the reasons of USA to be 
in the region. According to USA these reform priorities are the key to the 
region’s development. However the developments in Iraq today show us the 
opposite.  

Thus there must be some other reasons hidden behind the curtain. 
Occupation of Iraq was a turning point in the Greater Middle East Project 
because this invasion can be accepted to be the preparatory ground for the 
Balkanization (division) and Finlandization (pacification) of the Middle East. 
On the other hand, The Middle East, Afghanistan, and Pakistan are stepping 
stones for extending U. S. influence into the former Soviet Union and the ex-
Soviet Republics of Central Asia. The Middle East is to some extent the 
southern tier of Central Asia. Central Asia in turn is also termed as “Russia’s 
Southern Tier” or the Russian “Near Abroad.”1 It should be noted that in his 
book, The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geo-strategic 
Imperatives, Zbigniew Brzezinski, a former U.S. National Security Advisor, 
alluded to the modern Middle East as a control lever of an area he, Brzezinski, 
calls the Eurasian Balkans. The Eurasian Balkans consists of the Caucasus 
(Georgia, the Republic of Azerbaijan, and Armenia) and Central Asia 
(Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Afghanistan, 
and to some extent both Iran and Turkey. Iran and Turkey both form the 
northernmost tiers of the Middle East (excluding the Caucasus) that edge into 
Europe and the former Soviet Union.2 

Invasion of Iraq to control the energy sources of the region also seems to be 
logical but it must not be forgotten that USA CONTROLS three major financial 
institutions, The World Bank (WB), International Monetary Fund (IMF) and the 
World Trade Organizations (WTO) by various means to control the world 
economy, and US controls OPEC by way of two important oil stock exchange 
centers located in London and New York. In addition to this US oil companies 
in the region are very important actors. Thus United States does not need to 
send her troops to guard the oil well.  

Another explanation related with the US presence in the Middle East is 
economic rather than being politics. The war between Euro and Dollar is 
becoming more important issue that is threatening the US Global sovereignty. 

                                                 
1http://www.globalresearch.ca/index.php?context=viewArticle&code=NAZ20061116& 
articleId=38826. 17. 08. 2007.  
2Ibid 
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Saddam Hussein switched to the Euro in November 2002: the result was the 
total destruction of the country and loss of independence. However OPEC or 
others decide to accept Euro only for its oil then American economic dominance 
can be over. It can be said:  

Oil +Dollar= US Hegemony. 

Oil+ Euro= End of the US hegemony.  

US intention of holding Middle East and Afghanistan in his hands is the 
result of this politics. Everybody and every institution will be used by USA as 
long as they serve for the intentions of USA.  

Another important factor that affects the US policy in the Middle East is the 
undeniable conclusions of the Global Climate Change. The clues of the Greater 
Middle East Project can be found in the speeches of US decision makers in 
2004. However it is officially announced in the summit of G-8 in 2004. Both the 
Pentagon’s report on Global Climate Change and the Greater Middle East 
Project are announced in February 2004. Since this geography is clarified as 
less affected geography from the Global Climate Change in the Pentagon’s 
report, this can not be a chance.  

Global Climate Change 

A widely accepted theory assumes that the period lasting from the 4th until 
the 7th century A.D. has been called the period of the Migration of the Nations, 
reflecting the extensive migration of many groups. Many explanations have 
been put forward to explain the reasons of the migration of nations. Among 
them the most logical one is the change in the climate and change in conditions 
of life depending on this. Thousands of years later, the humanity is once more 
face to face with the danger of the migration of the nations. The reason is once 
more the same: The change in the climate. In Feb. 2004 Pentagon presented a 
secret report to President Bush about the potential results of the global heating. 
According to the report, climate change over the next 30 years will result in a 
global catastrophe costing millions of lives in wars and natural disasters. As 
Pentagon said,” once again, warfare would define human life.” Peter Schwartz, 
CIA consultant and former head of planning at Royal Dutch/Shell Group, and 
Doug Randall of the California-based Global Business Network, has stated that 
Climate change should be elevated beyond a scientific debate to a US national 
security concern.  

The whole world will naturally be affected from the results of the global 
climate change. However, according to the scientists the North Africa, South 
Eastern Europe, and Middle East will be more fortunate than the other regions.  

Thus in February 2004 President Bush made a speech about the importance 
of democracy in Middle East and pronounced the Greater Middle East project 
for the first time. The “Greater Middle East” refers to the countries of the Arab 
world, plus Pakistan, Afghanistan, Iran, Turkey, and Israel. In other words, this 



 

 

1111 

 

is the geography that will be less influenced by the results of Global Climate 
Change.  

Especially if the ocean conveyor slows down or collapses during the next 
two decades it can cool the North Atlantic region by as much as 5°C (9°F), 
creating winters of much greater severity. This means the end of the heating 
system of the Western civilization and the beginning of the migrations of 
Nations II, from West to East.  

According to the Global Climate Change report prepared by the climatologists 
of the United Nations, there is no turning point from the level that the humanity 
has reached today. Even if we decide to reject what the high technology offer us 
and prefer natural way of living as our ancestors did once upon a time to protect 
the future of the humanity, it is impossible to return the process back. 3 The only 
thing we can achieve by doing this is to extend the time. According to the 
climatologists, the humanity has 30 or 40 years more. Thus, it can be said that 
towards the middle of the 21st c. There will be sharp changes in the dynamics of 
the International system. In the report, it is said that there is a risk of loosing the 
rain forests depending on the increase of the CO2 rate in the air. So many 
agricultural areas will be a desert. The inevitable result of this which is waiting 
for the humanity is the emergence of very serious starvation and diseases. Seasons 
will change. Winters will not be cold, springs will come earlier. Falls will be late 
so the balance of the nature will change. Melting of the terrestrial glaciers will 
affect the balance of the Gulf Stream, Atlantic Ocean Current.  

Thus, depending on the collapse of the system, The Northern Hemisphere 
will turn back to the ice age, life will stop in these lands and mass migrations 
will be seen. Shortly the loss of Gulf Stream Atlantic Ocean Current will close 
one era and open a new one which is full with a lot of ambiguity.4 It will not be 
wrong to say that the global climate change will create the forming of the New 
World Order. Naturally the new world order will have its own political, social 
and economic dynamics. The leading actors of the international system of today 
are preparing themselves for the future to maintain their presence in the 
international system. Principle of continuity of the state is vitally important for 
every state in the system. However those states that can not determine their 
policies for the future, can not take place in the world of the future. History is 
full with the states disappeared like this. Shortly, states will either prepare 
themselves for tomorrows or will loose in history. US Ministry of Defense, 
Pentagon’s report about Global Climate Change is therefore very important. 
This report is presented to US President Bush under the title of “Climate change 
will destroy us”. 

                                                 
3 http://www.sabah.com. tr/ozel/kuresel820/dosya_820. html, 28.01.07. “The scientific name of 

this is Global Climate Change. Global warming is one of the results of climate change”. 
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Many parts of the report is found dangerous for the security of US and 
therefore it’s kept confidential. However British Guardian Journal managed to 
publish some parts of the report. According to the report, major European cities 
will be sunk beneath rising seas as Britain is plunged into a ‘Siberian’ climate 
by 2020. Nuclear conflict, mega-droughts, famine and widespread rioting will 
erupt across the world. The document predicts that abrupt climate change could 
bring the planet to the edge of anarchy as countries develop a nuclear threat to 
defend and secure dwindling food, water and energy supplies. 5 The report was 
commissioned by influential Pentagon defense adviser Andrew Marshall, who 
has held considerable sway on US military thinking over the past three decades. 
He was the man behind a sweeping recent review aimed at transforming the 
American military under Defense Secretary Donald Rumsfeld. Therefore this 
report is proclaimed as “Pentagon is preparing for climate wars”. 

On the other hand, according to the climatologists, in the year 2020 the 
climate of the Western Europe will change and life conditions will be very hard 
because of the severe colds. Especially England will be covered by ice. As a 
result of this development, millions of people will have to leave their places 
both in Europe and Continental America including USA and Canada. States of 
Central and South Eastern Europe, Eurasia, Middle East, North Africa will be 
less influenced from the Global Climate Change. Shortly the whole world will 
be influenced from this change. Some will leave their places to find new life 
sources; others will fight to protect their life sources. And it can be said 
“nothing will the same from now on”. 

How will the scenario of the catastrophe work? 

Climatologists are explaining the process that will be the end of the Europe 
and North America like this: when it is gone to the North from Equator in the 
Northern Hemisphere, sun lights are striking to the world with a less angle and 
therefore the heat is decreasing. This is called “latitude effect” For example 
Turkey is located between 36-42 Northern Latitudes, and therefore she has very 
severe winter months. On the other hand, although England is located between 
50-58 Northern latitudes, even Finland that is located in the 70 Northern latitude, 
winter months are not severe enough to threat the life of humans. The reason of 
this is the Gulf Stream Atlantic Current. Gulf Stream that originates in the Gulf of 
Mexico, exits through the Strait of Florida, and follows the eastern coastlines of 
the United States and Newfoundland before crossing the Atlantic Ocean. At 
about 30° W, 40° N, it splits in two, with the northern stream crossing to northern 
Europe and the southern stream recirculation off West Africa. The Gulf Stream 
influences the climate of the east coast of North America from Florida to 
Newfoundland, and the west coast of Europe. Depending on the loss of this 
current, all these states because of their geography will be face to face with 

                                                 
5 “Now the Pentagon tells Bush: Climate Change will Destroy us”, http://www.monthlyreview. 

org/0504editors.htm. 26.01.2007. 
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freezing air and very severe winter conditions. According to Andreas Schmittner, 
from Oregon State University, global warming can melt the glaciers of the North 
Pole, and melting glaciers can stop the Gulf Stream current, and if this happens, 
the Northern hemisphere of the world can be in an ice age.6 Some other 
climatologists are also agree with Prof. Andreas and they say that Gulf Stream 
Atlantic Current has a power that is equal to 250.000 atomic power plants, the 
loss of this current especially in the winter months can cause the northern 
hemisphere to turn back to the ice age.7 Gulf Stream current is triggered in the 
waters of Iceland and it is getting heavy by cooling fast and flowing to the south 
from the 3 km depth and this pulls the hot water that has been formed in the 
tropical regions.8 This is how the system works under normal circumstances. But 
if the sea water is fed by the sweet water, this system does not work and big 
currents of the oceans loose their power.9 This is the danger. Because, too much 
evaporation in the tropical regions, can cause much rain in the North and so the 
ratio of salt in the sea water decreases. In addition to this, melting glaciers 
together with rains are mixing with the salty ocean currents will also decrease the 
ratio of salt. According to the results of the search done by National Center for 
Atmospheric Research NCAR and McGill University, all the glaciers may melt in 
the summer of 2040.10 Many climatologists’ claims that in the next ten years the 
glaciers will decrease from 5.9 million km2 to 1.9 million km2 and 35 years later 
there will be few glaciers in Greenland and Canada and there will be no glacier in 
the North Sea in September 2060.11As it is known glaciers reflects the sun heat to 
the sky, but melting of the glaciers means these heat will be absorbed by the water 
and this will increase the global warming.12  

Briefly, the future of the humanity is in the critical level. If the glaciers go on 
melting, the result will be a great tragedy. Thus, it can be said that towards the 
middle of the 21st century there will be sharp changes in the dynamics of the 
International system. Although the climatologists discussed about the destructive 
affects of the global warming in their scientific reports in details, they were not 
able to express one very important truth openly. This truth that is hidden between 
the lines of these scientific reports is the collapse of the Northern hemisphere 
which determined the dynamics of the international system for centuries by 
remaining under the waters and glaciers. Since the states of the Northern 
hemisphere are the important actors of the international system for centuries long, 

                                                 
6 http://www.innovations-report. de/html/berichte/umwelt_naturschutz/bericht-43005.html, 

22.02.07. 
7 http://en. wikipedia. org/wiki/Gulf_Stream, 22.02.07. 
8 http://ga. water. usgs. gov/edu/watercycleturkish. html, 22.02.07.  
9 http://en. wikipedia. org/wiki/Gulf_Stream, 22.02.07. 
10 http://lyricstr.wordpress.com/page/2/, 02.02.2007. 
11 Ibid. 
12 Nature, International Weekly Journal of Science, http://www.nature.com/nature/journal/ 

v408/n6811/full/408453a0.html, 02.02.2007. 
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it is impossible to think that they will accept these potential developments as their 
destiny. So in a situation like this, the states of the Northern hemisphere or the 
civilization they built which is known as Western Civilization will rebuild their 
civilization in other parts of the world. At this point a critical question is coming 
to the minds. Where will they rebuild their civilization? Naturally the regions that 
they will rebuild their civilization must be the regions that are less influenced 
from the negative impacts of the climate change such as global warming and 
glaciation when compared with the remaining parts of the world. These regions 
are Middle East, North Africa and Turkey. In other words these regions and the 
states of these regions are concealing with the geography which is defined as The 
Greater Middle East Project by the USA. This means that the second wave of the 
migration of nations will be from West to this geography.  

CONCLUSION 

According to the climatologists, it is impossible to prevent the conclusions 
of the global climate change. From now on there is only one thing to do: To 
survive in the other parts of the world. At this point, it is clear to see how 
Greater Middle East Project is important for USA. Even if the disasters 
mentioned in the reports don’t damage the lands of USA, it is impossible to 
accept that USA will give up her intentions to be the global sovereignty. 
Especially changes in the international system depending on the scenarios of the 
climate change will be very trembling.  

The role of the USA in the new world order that will start forming towards 
the middle of the 21st century is depended on the success of the Greater Middle 
East Project. One of the basic reasons of the efforts of USA to make her 
presence in the region is her determination to shape the world of the future.  
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KAFKASYA’DA PATLAMAYA HAZIR ETNİK BOMBA: 
GÜRCİSTAN’DA ÖZERKLİK SORUNLARI 

ÖZ, Dilek Elvan* 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET 

Güney Kafkasya’da etnik ve idari yapı bakımdan en sorunlu ülkelerden biri 
Gürcistan’dır. Bağımsızlığını kazandığından beri özerklik talebinde bulunan 
bölgelerde iç savaşa tırmanan mücadeleler yaşanmıştır. Bu sorunlar 
Gürcistan’ın iç yapısını bozmakla ve politik istikrarsızlıklara sebep olmuş, aynı 
zamanda da uluslararası arenada dış müdahalelere açık bir konuma getirmiştir. 
Gürcistan’ın hâlâ yaşadığı bu sorunların arkasında, bir tampon bölge oluşturarak 
bölgedeki iletişim/etkileşimi kesme çabası içinde olan Rus Çarlığı ve Bağımsız 
Devletler Topluluğu zamanından kalan “Ruslaştırma-Gürcüleştirme” 
politikalarının kalıntıları da vardır. Gürcistan, şimdi birbirine yabancı, ortak bir 
gelecek istemeyen ve müstakil varlıklarını tek başlarına sürdürmek isteyen bu 
toplulukları kendi çatısı altında bir arada tutmaya çalışmaktadır. Çalışmada önce 
etnik ve özerklik sorunlarının yaşandığı bölgeler incelemeye tabi tutulacaktır. 
Gürcistan’ın, Türkiye’nin; bölgeye daha az müdahale etmeye başlayan 
Rusya’nın, ayrıca ABD’nin –özellikle 11 Eylül sonrası– politikaları mercek 
altına alınacaktır. Sonuç olarak Acaristan konusu kendi iç dinamikleriyle 
çözülmüşken, Abhazya ve Güney Osetya bölgelerinde gerilimin yumuşayarak 
devam ettiği görülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Gürcistan, Abhazya, Acaristan, Güney Osetya, Güney 
Kafkasya, özerklik, etnik çatışmalar.  

ABSTRACT 

One of the most problematic countries of the Caucasus is Georgia. The 
ethnical regions struggle for the autonomy with the authority of the central 
government. These problems cause to ruin the structure of the state, to political 
instabilities and also bring the country a defenseless position to the external 
interventions in the international arena. Behind these issues which Georgia 
suffers from, there are policies of Czardom of Russia and The Commonwealth 
of Independent States, aiming to create a buffer state which blocks the 
communication and interaction at the Caucasus. Now, Georgia strives to bring 
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together these stranger, ethnical groups which want to live in a self-governing 
and/or independent states. In this article, first of all the ethnical and autonomous 
regions will be researched. And then, the policies of Georgia, Turkey, Russia 
and USA – especially the policies after the September 11, will be studied 
comparatively.  

Key Words: Georgia, Abkhazia, Ajaria, South Ossetia, South Caucasus, 
autonomy, ethnic conflicts.  

--- 

Kafkasya’nın sahip olduğu coğrafi koşullar, üstleneceği uluslararası misyonu 
belirleyen en önemli faktörler olmuştur. Geçit vermeyen dağlık arazi, bunların 
arasında uzanan vadilerde yaşayan halklara, dışarıdan gelebilecek saldırılara 
karşı doğal bir güvenlik duvarı yaratmıştır. Bu arazi tarih boyunca Arap, Rus ve 
Türk soylarının kurduğu büyük devletlerin arasında bir tampon bölge 
oluşturmuştur. Kafkaslar, komşuya üstünlük sağlayabilmek için ele geçirilmesi 
gereken bir bölge olarak düşünüldüğünden, bazen siyasi bazen de askerî 
egemenlik mücadelelerine sahne olmuştur. (Demir, 2003: 60) Akdeniz ve Orta 
Doğu ile Orta ve Kuzey Asya arasındaki ulaşımı sağlayan köprü olması 
sebebiyle de ticaret yolları buradan geçmektedir. Tarihî baharat ve ipek yolları 
bugün tekrar canlandırılmaya çalışılmaktadır.  

Kafkasya’nın bu yapısı onun küçük bir parçasını oluşturan Gürcistan için de 
geçerlidir. Kuzeyi sarp dağlarla kaplı Gürcistan’ın güneyi yüksek platolarla 
kaplıdır. Karadeniz kıyılarında ise nispeten düz bir arazi iç kısımlara doğru 
daralarak uzanır.  

Gürcistan’ın sınır bölgelerinde komşu olduğu ülkelerin kimliklerini taşıyan 
halklar yaşamaktadır. Türkiye ile sınırında Müslümanların yaşadığı “Acarya”, 
Ermenistan ile sınırında Ermenilerin yaşadığı “Javakheti”, Dağıstan’la olan 
sınırında Dağıstanlıların yaşadığı “Kakheti”, Azerbaycan ile sınırında Azerilerin 
yaşadığı “Kveto-Kartli” bölgesi vardır. Bu bölgeler keskin bir bıçak sırtı gibidir. 
Bir taraftan komşuyla ilişkileri kolaylaştıran ve yakınlaştıran bir unsurken, diğer 
taraftan da komşunun soydaş bahanesiyle müdahalesine imkân verir. Hatta bu 
grupların kendilerini ait hissettikleri yere katılmayı istemeleri tehdidini doğurur.  

Gürcistan’da bölgenin genelinde olduğu gibi çok farklı etnik unsurlar bir 
araya gelmiştir. Bunlardan en önemlileri Megreller, Svanlar, Abhazlar, Osetler, 
İnguşlar, Acaralar ve sayıları azalmakla birlikte Batlardır.  

Megreller ve Svanlar toplumun çoğunluğunu oluşturan ve sistem içinde 
sorunu olmayan gruplardır. Çalışmanın konusu etnik problemler olduğundan 
sorunlu grupları kısaca mercek altına almak yararlı olacaktır.  

Hem Hristiyan hem de Sünni Müslüman nüfustan oluşan Abhazlar, Abhazya 
bölgesinde Özerk cumhuriyet olarak yaşarlar. Müslüman Abhazların çoğu, 
Osmanlı İmparatorluğu’na sığınmışlardır. 1860’lı yıllarda Kuzey Kafkasya 
halklarının Rus Çarlığı’ndan Osmanlı İmparatorluğu’na doğru gerçekleşen 
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göçleri sonucunda, bugün neredeyse Abhazya’dakinden daha fazla Abhaz 
nüfusu Türkiye’de yaşamaktadır. (Hill-Taşpınar, 2006) Günümüzde 
Abhazya’da kalanlar Ortodoks Hristiyanlardır ve Abhazlar % 17’lik nüfus 
oranıyla kendi adlarıyla anılan bölgede azınlık durumunda kalmışlardır. 
(Çolakoğlu, ;?)  

Hint-Avrupa kökenli bir halk olan ve Alanların torunları olarak kabul edilen 
Osetler, X. yüzyılda Hristiyanlığı kabul etmişlerdir. Günümüzde Rusya 
Federasyonu’na bağlı Kuzey Osetya Özerk Cumhuriyeti’nde ve Gürcistan 
içinde Güney Osetya bölgesinde yaşamaktadırlar. Birazdan ele alacağımız gibi 
Kuzey ve Güneyi birleştirerek tek çatı altında Birleşik Osetya’yı kurma 
çabasındadırlar.  

Etnik açıdan Gürcü soyuna dâhil olan Acaralar, Guri olarak da bilinirler. 
XVII. yüzyılda bölgenin Osmanlı hâkimiyetine geçmesiyle birlikte, Acara adını 
almışlar ve Sünni Müslümanlığı benimsemişlerdir. Gürcistan’ın Türkiye 
sınırında yer alan Acarya, İslamiyet sayesinde iki ülke ilişkilerinde olumlu bir 
rol oynamıştır. Acaralar, günümüze kadar Guri dilini korumakla beraber Gürcü 
dilini de kullanırlar. (Demir, 2003: 74)  

Küçük bir coğrafyayı paylaşmak zorunda kalan bu gruplar, bu yakınlık 
sayesinde kimi zaman ortak özellikleri dolayısıyla birbirlerine yakınlaşırken 
kimi zaman da farklılıkları sebebiyle çatışan taraflara dönüşürler. Bu benzerlik 
ve farklılıklar, bu tür bölgelere ilgi gösteren çıkar grupları için en önemli araçtır. 
Bölge istikrarı ve huzuru için benzerliklerin ön plana çıkarıldığı uzlaşı 
politikaları uygulanırken, çatışma ve kaostan çıkar sağlayanlar, farklıları 
körükleyerek düşmanlığı besler. Fakat unutulmamalıdır ki bu tür etnik unsur ve 
kimlik zengini bölgelerde hiçbir çatışma planlanan seyri takip etmez, müdahil 
olacak aktörlerin sayısı bilinemeyeceği gibi kimin hangi tarafta yer alacağı da 
tahmin edilemez.  

İç kargaşalar ve ekonomik sıkıntılar her zaman bir kısır döngü yaratırlar. 
Ekonomik dar boğaz içinde yaşayan toplumların, devletten hoşnutsuzluğu 
giderek artar ve alternatif siyasi arayışlara girerken, devlet bu hareketleri 
bastırmak için daha fazla para harcar ve ekonomik sıkıntı artar. 2003 yılında 
iktidara gelen Saakashvili’nin önünde halletmesi gereken öncelikli iki sorun var. 
Birincisi devletin ekonomik istikrarı ve refahını sağlamak, ikincisi çok etnikli 
yapı içinde uzlaşıyı sağlayabilmek. Gürcistan’ın şu andaki yöneticilerinin en 
büyük şansı, seleflerinin bulamadığı iç siyasetteki bütünlüğü sağlamış 
olmalarıdır. Gamsakhurdiya ve Shevardnadze’nin kendilerine karşı ayaklanan, 
isyan eden muhaliflerini yatıştırmayı; Mikhael Saakashvili, Gül Devrimi 
sayesinde sağlayabildi. Devletleşme, bürokrasinin azaltılması, komünist 
rejimden miras kalan hantallık, yolsuzluk ve rüşvetin engellenmesi konularında 
büyük başarılar sağlandı. Bu olumlu gelişmeler, Dünya Bankası, IMF 
göstergelerine yansıdığı gibi bütçe ve ticaret kalemlerinde de etkilerini 
göstermektedir. (Dorokhina, 2006: 85-88) 
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2003 Kasımında gerçekleşen Gül Devrimi ile göreve gelen Saakashvili, 
Shevardnadze döneminden çok farklı, radikal bir politika izlemeye başladı. 
Saakashvili, Gürcistan’ın güvenliğini neredeyse tamamen kontrol altına alan 
Rus asüslerinin bir an önce temizlenmesini istiyordu. Javakheti ve Acara’da 
ayrılıkçı faaliyetlerin artmasına rağmen Saakashvili, Güney Osetya ve 
Abhazya’daki kontrolün tekrar kazanılması için çalışıyordu.  

SSCB’den dağılan Kafkasya ve hatta Orta Asya devletlerinden Batı’yla en 
yakın ilişkiler kuranı Gürcistan olmuştur. Bu küçük devletin, Avrupalı 
devletlerin, Rusya’nın, Amerika’nın ve Türkiye’nin ilgisini çekmesi sahip 
olduğu stratejik konumdan kaynaklanmaktadır. (Girgin, 2005: 26-28) Orta 
Asya, Azerbaycan ve Hazar petrolünü Avrupa’ya taşıyan boru hatları, 
Gürcistan’dan geçmektedir. Bu borular Avrupa’nın en önemli enerji kaynağını 
taşırlar. Orta Asya’nın en önemli ihracat ve ithalat malları, Karadeniz’e 
Gürcistan limanlarından girip çıkarlar. Askerî açıdan ise Gürcistan, NATO’nun 
sınırını belirler. Dolayısıyla Gürcistan’ın yaşayacağı, her türlü sıkıntı, sadece 
Kafkasya’yı değil, Çin’den Avrupa’ya kadar çok geniş bir coğrafyayı askeri, 
siyasi ve ekonomik olarak etkileyecek demektir.  

Gürcistan, 20. yüzyılın ilk etnik isyanlarını 1917 Devrimi’nin ardından 
yaşadı. Bolşevik Devrimi’nden sonra tüm Çarlık ülkeleri gibi Gürcistan da 
bağımsızlığını ilan etmişti. SSCB bağımsız Gürcistan devletini tam 2 yıl sonra 
tanısa da, Abhazya, Acarya ve Megrelya’daki isyanlar üzerine Rus Kızıl Ordusu 
tanınmanın hemen ardından Gürcistan’a girdi. Bu isyanlar Gürcistan’ın 
bağımsızlığının sonunu getirmiş oldu. Önce Gürcistan Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyeti, daha sonra da Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan üçlüsünden 
oluşan Transkafkasya Sovyet Sosyalist Federatif Cumhuriyeti kuruldu. Bu 
tarihten sonra etnik hareketler Gürcistan’ın bağımsızlık hareketlerinin 
gölgesinde kaldı.  

1. Abhazya Sorunu  

Gürcistan’ın bağımsızlık mücadelesinin 1991’de sonuç vermesiyle birlikte, 
Abhazların Gürcistan’a karşı bağımsızlık talepleri de başlamış oldu. 1991’de 
başlayan silahlı çatışmalar devam ederken, Osetya sorununu fırsat bilen 
Abhazya 1992 yılında bağımsızlığını ilan etmiştir. Bu tarihten sonra aşırı 
milliyetçi Gürcü gruplar Abhazya’yı işgal etmiştir. Söz konusu işgal karşısında, 
aşırı milliyetçi Gürcü gruplar Abhazya’ya girdi. Abhazya’nın Gürcü 
milliyetçiler tarafından işgali karşısında, Kafkasya Federasyonu’na bağlı 
gönüllüler de Abhazlar yanında savaşmaya başladılar. Bu destek ve Rusya’nın 
gizli yardımları sayesinde Abhazlar büyük bir başarı sağladılar. O kadar ki, bu 
tarihe kadar Gürcistan ile federatif bir ilişki kurulması yönündeki istekleri, 
ancak konfederatif bir yapının kabul edilebileceği şeklinde revize edildi.  

1993’te 90 bin kişilik Abhaz grubu, Gürcistan’dan ayrılma talebiyle 
savaşmaya başladılar. Abhazya’nın kontrolünün Abhazların eline geçmesinden 
sonra, 300 bin Gürcü evlerini terk etmek zorunda kaldı. (Cohen, 1998: 6) Boris 



 

 

1119 

 

Yeltsin, bu fırsattan yararlanarak Gürcistan’a bir teklifte bulundu. Kapatılan 
dört Rus askerî üssünün tekrar açılması ve 1000 kişilik Bağımsız Devletler 
Topluluğu (BDT) barış gücü askerinin Abhazya’ya yerleştirilmesi karşılığında, 
Gürcistan’ın siyasi birliğinin yeniden sağlanmasına yardım edeceğini teklif etti. 
Uzun bir süre teklife hayır diyen, BM ve NATO’yu yardıma çağıran Gürcistan, 
beklediği uluslararası yardımı sağlayamadı. 1995’te imzalamak zorunda kaldığı, 
Rusya’ya topraklarında üs kurma ve sınır güvenliğini kontrol hakkını veren 
anlaşmayı, parlamentosunda onaylayabilmek için, Rusya’nın Güney Osetya ve 
Abhazya üzerinde Gürcistan’ın hâkimiyetini desteklemesi şartını koymuştur. 
(Güney, 2002: 349) Gürcistan’dan istediğini alan Rusya, hiçbir zaman 
anlaşmanın kendi üzerine düşen kısmını yapmadığı gibi aksine ayrılıkçı 
Abhazlara olan desteğine devam etti.  

Rusya ile Gürcistan arasındaki bu vb. askerî antlaşmalara rağmen, Gürcistan 
bir taraftan da ABD ve NATO ile askerî antlaşmalar yapıyordu. Ayrılıkçı 
hareketlere karşı umduğu uluslararası desteği bulamayan Tiflis, hiç değilse bu 
antlaşmalarla oyunun tarafları arasında bir denge kurmaya çalışıyordu. Rusya 
Amerika’nın ve diğer batılı devletlerin Gürcistan ile, ya da diğer Kafkasya ve 
Orta Asya ülkeleri ile kurmaya çalıştığı ilişkilere göz yumarken, 1998’den sonra 
buralardaki hâkimiyetini kesinleştirecek hareketlerde bulunmaya başlayacaktır. 
(Güney, 2002: 367)  

Rusya’nın verdiği destekle Gürcistan’a karşı bağımsızlık savaşı veren 
Abhazlar; 1995 yılında Moskova’ya bir çağrıda bulunarak, Abhazya’nın 
Rusya’nın koruması altına girmek istediği açıkladılar. (Çolakoğlu, ?) Fakat 
1995 yılı Rusya’nın Abhazya politikasının değiştiği bir tarihtir. Bu tarihe kadar, 
bütün ayrılıkçı faaliyetlerde kaşı tarafın yanında yer alan Rusya, artık Gürcistan 
lehine bir tavır almıştı. Abhaz-Gürcü savaşları sırasında Çeçenler, Abhazların 
yanında yer almışlardı. Artan Rus-Çeçen savaşında Abhazların yardım 
borçlarını ödemesinden korkan Rusya, Abhazya üzerindeki Gürcü kontrolünün 
artmasının kendisini Çeçenler karşısında rahatlatacağını umuyordu. Abhazlar ve 
Çeçenler, Kafkasya Konfederasyonu içinde bir birlik oluşturmuştu bile. 
Çeçenlerin Karadeniz’e tek çıkış kapısı olan Abhazya üzerinden, silah ve 
gönüllü yardımı aldığı biliniyordu. Gürcistan karşısında iyice güçlenmiş 
Abhazya, Rusya karşısında daha fazla yardım alan Çeçenistan demekti. Ayrıca 
son zamanlarda kamuoyunun baskısıyla Abhazya ile yakın ilişkiler kurmaya 
başlayan Türkiye’nin de karşı politikalarla yavaşlatılması gerekiyordu. 1995 
yılının sonlarından itibaren, önce Abhaz limanları Rus ablukası altına alındı, 
Rusya’ya giriş çıkışlarda Abhaz pasaportları kabul edilmedi. 1996 yılında ise 
Gürcistan’ın uzun yıllardır uğraştığı BDT’nin Abhazya’ya ekonomik ambargo 
uygulaması isteği kabul edildi. Bu uygulamalara rağmen, Rus askerlerinin ve 
milliyetçilerinin gerek Abhazlara gerekse Osetlere yardımları gizliden gizliye 
devam ediyordu.  

1998 yılında Abhazların, Gürcü gerillalarının faaliyetlerine misillemeleriyle 
çatışmalar daha kanlı bir hâl aldı. Gürcü nüfusun yoğun olarak yaşadığı Gali’de 
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çıkan olaylar sonrasında, evleri yakılıp yıkılan 30 bin Gürcü daha göç etmek 
zorunda kaldı. Gürcistan’a yardım etmek için bölgeye yerleştirilmiş olan BDT 
askerleri ise bu çatışmaları izlemekle yetindiği gibi Abhazların, kullandıkları 
ağır silahları Rus askerlerinden temin ettikleri iddiaları ortaya atıldı. (Cohen, 
1998: 6) Gürcistan’ın Amerika’ya her yakınlaşmasında, Rusya’nın Abhazlara 
verdiği destek artmış ve çatışmalar şiddetlenmiştir. Rusya Gürcistan’ı elinde 
tutmak için bu yolu izlerken, Gürcistan’da Rusya’yı dengeleyebilmek için 
Amerikan kozunu oynamaktan çekinmemiştir. Nitekim Shevardnadze, 
Rusya’yı, takındığı bu tavır karşısında Amerika’dan yardım isteyeceği yönünde 
tehdit bile etmiştir.  

11 Eylül 2001 sonrasında Amerika’nın yardımını alabilmek için tek bir söz 
yeterli hâle gelmiştir. Gürcistan Millî Güvelik Bakanı Valeri Khaburdzania, 
Abhazya’nın De Facto Hükûmeti’nin El-Kaide militanlarına yataklık ettiğini 
ileri sürdü. Bu açıklamanın hemen ardından ABD sözcüsü, böyle bir iddianın 
doğruluğu yönünde bir kanıt olmadığını açıkladı. (Devdariani-Hancilova, 2002: 
11-12)  

Gürcistan Hükûmeti hâlâ Rusya’yı olaylara müdahale etmekle ve Abhazya 
tarafını cesaretlendirerek Gürcistan’ın sorunun çözümüne yönelik attığı adımları 
engellemekle suçlamaktadır. Gürcistan bu suçlamaların bir kısmında haklıdır. 
Abhazların çoğunda Sovyet pasaportlarıyla değiştirdikleri özel Rus seyahat 
belgeleri vardır. Rus rublesi Abhazya’da resmî para olarak tedavüldedir. 
Rusya’nın Abhazya’ya olan bu yakınlığı, doğal olarak onu sürece dâhil 
etmektedir. Nitekim Rusya; nasıl Kosova’nın bağımsızlığı önceden tahmin 
edilemeyen, fakat kanlı bir şekilde gerçekleştiyse, bu gidişle Abhazya’nın 
sonunun da aynı olacağını söylemektedir. (Hill-Taşpınar, 2006) Bu bir öngörü 
müdür, yoksa Rusya’nın Gürcistan’a verdiği bir gözdağı mıdır? Bunun çok 
dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi gerekir. Gürcistan’ın ekonomik ya da 
siyasi olarak Rusya’dan uzaklaştığı ya da karşı karşıya kaldığı dönemlerde 
bölgedeki tansiyonun yükseldiği göz önüne alındığında, bunun açık bir tehdit 
olduğunu kabul etmek gerekir. Ayrıca Abhazların çoğunda Rus yapımı askerî 
techizat mevcuttur. Rusya çok büyük ekonomik sıkıntılar çektiği dönemlerde 
bile Abhazlara silah yardımı yapacak parayı her zaman bulmuştur. (Cohen, 
1998: 7) 

Dönemin BM Genel Sekreteri Boutros Bouttros-Gali’nin barış görüşmeleri 
sırasında söylediği gibi Abhazya sorunun çözümü için gereken anahtar 
Rusya’nın ellerindedir. (Cohen, 1998: 7)  

Günümüzde Abhazya ile Gürcistan arasındaki bölgede yerleşik 102 kişilik 
BM Askerî Gözlemci Misyonu ve yaklaşık 2000 kişilik BDT Barış Gücü 
asvardır.  
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 Güney Osetya Sorunu 

İkiye bölünmüş bir halk olan Osetler, “Birleşik Osetya” Projesi altında tekrar 
birlikte yaşama savaşı vermektedir. Güney Osetya bölgesindeki nüfusun % 
70’ini oluşturan Osetler, Gürcistan’ın bağımsızlığı kazanmasının hemen 
arkasından egemenliklerini ilan etmiş ve “Osetya Demokratik Sovyet 
Cumhuriyeti”ni ilan etmişlerdir. Gamsakhurdiya bu kararı tanımayıp bölgeye 
asker göndermiş ve Ocak 1991’de başlayan silahlı çatışmalar, Boris Yeltsin ve 
Eduard Shevardnadze’nin çabaları sonunda 1992 Haziranında imzalanan 
ateşkes anlaşması ile durağan bir döneme girmiştir. İç savaş boyunca yaklaşık 
100 bin Oset, Kuzey Osetya’ya göç etmiştir. (Çolakoğlu, 2005: 30) Dagomis 
Antlaşması ile, Rus, Gürcü ve Osetlerden oluşan barış gücü bölgeye 
yerleştirilmiştir. Barış gücü sayesinde silahlı çatışmaların durmasına rağmen 
henüz siyasi bir çözüm sağlanamamıştır. Güney Osetler’in amacı Kuzey ile 
birleşerek Rusya’nın yönetimi altına girmektir. Gürcistan ise Rusya’nın 
tamamen keyfi bir kararla bu bölgeye özerklik verdiğini, Osetlerin özel bir 
statüye sahip olmak için hukuki ve tarihî hakları olmadığını iddia etmektedir. 
Tiflis Hükûmeti, Osetlerin kültürel farklılıkları sebebiyle normalde en fazla 
kültürel ayrıcalıklara sahip olabileceğini söylemesine rağmen gene de Kuzet 
Osetya’nın sahip olduğundan çok daha geniş bir özerklik teklif etmektedir. 
(Çolakoğlu, 2005: 30) Güney Osetya fiilî olarak Gürcistan’dan bağımsız bir 
siyasi yapı gösterse de, Tiflis Hükûmeti’nin bu tekliflerini kabul etmemektedir.  

2. Acaristan 

Acaristan’daki durum Gürcistan’ın diğer etnik bölgelerinden biraz daha 
farklı görünmektedir. Her şeyden önce Türkiye sınırında yer alması, en azından 
coğrafi olarak bölgeyi Rus müdahalelerinden korumuştur. Ayrıca Acaristan 
Merkezî Hükûmet Başkanı Aslan Abashidze, Gürcistan’ın yaşadığı iç siyasi 
sorunlarda tarafını açıkça belli etmiş ve Gamsakhurdiya’ya karşı Shevardnadze 
tarafını desteklemiştir. Abashidze’nin lideri olduğu Gürcistan Renesans Partisi, 
genel seçimlerde büyük bir oy alarak Gürcistan’ın en büyük üç partisinden biri 
olmuştur. Abashidze’nin hem yerel hem de genel siyasetteki bu etkin konumu, 
Shevardnadze yönetiminin Acaristan’a biraz daha ılımlı bakmasını sağlamıştır. 
(Tanrısever, 2002: 400-401) 

Saakashvili Hükûmeti’nin en önemli başarılarından biri Acaristan sorununun 
çözümü olmuştur. Bu başarı aynı zamanda, Saakashvili Hükûmeti’nin diğer 
politikaları için de uygun bir ortam hazırlamıştır. Abashidze, Tiflis 
Hükûmetlerini ekonomik anlamda sıkıştıran bir tutum izlemekteydi. Batum 
limanı ve Sarp sınır kapısını kontrolünde tutan Abashidze, gümrük vergilerini 
ve halktan toplanan vergileri Tiflis’e aktarmadığı gibi Tiflis aleyhine kendi 
otoritesini güçlendirmek üzere kullanıyordu. (Ağacan, 2006: 10-11) Abashidze 
Hükûmeti’nin devrilmesi Gürcistan’ın ekonomik sıkıntılarını büyük ölçüde 
rahatlatmış ve aynı zamanda Saakashvili’ye büyük bir prestij sağlamıştır.  
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Ayrılıkçı lider Aslan Abashidze’nin devrilmesinden sonra yapılan yerel 
parlamento seçimlerinde, Saakashvili’nin desteklediği Muzaffer Acara Partisi, 
30 sandalyenin 28’ini kazanmıştır. (Broers, 2005: 344) 

3. Javakheti Sorunu  

Gürcistan’ın Ermenistan ile olan sınırındaki küçük bir bölgede yerleşik 
Ermenilerin özerklik talepleri, diğer ayrılıkçı hareketlerden daha az yoğun bir 
seyir gösterir. Sameshi-Javakheti vilayetinin nüfusunun % 42.87’sini Ermeniler 
oluşturur. (Ağacan, 2006: 16)  

İsteklerinde son aşama Ermenistan ile birleşerek “Büyük Ermenistan’ı 
oluşturmak olmakla beraber, şimdilik sadece sahip olunan fiili yapının 
tescillenerek özerkliğinin kabul edilmesidir.  

1991-1995 yılları arasında Gürcistan’da siyasi ve ekonomik sıkıntıların 
yükseldiği bir dönemde, Javakheti bölgesinde merkezî yönetimin egemenliğinin 
sınırlanmasına yol açmış ve Ermeni gruplar yönetimi ele geçirmişlerdir. Bu 
tarihten itibaren de Javakheti bölgesi filli olarak kendi Temsilciler Meclisi’ni 
oluşturmuş ve merkezden ayrı bir yönetim olarak varlığını devam ettirmiştir. 
Ermenistan ve Rusya’nın desteğiyle özerklik talep eden bu bölgede tansiyon, 
özellikle Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru hattı projesinin (Babalı, 2006: 165-188) 
yapım aşamasında ve Rus askerî üslerinin kapatılması gündeme geldiğinde 
artmıştır.  

Acaristan üzerindeki merkezî kontrolün sağlanması, Javakheti için bir 
dönüm noktasına işaret eder. Gürcistan merkezî yönetiminin güçlenmesi, 
Rusya’nın etnik sorunlara müdahalesinin etkisizleşmeye başlaması, Rus 
üslerinin kapatılması, Javakheti için de sona yaklaşıldığının habercisi 
niteliğindedir. Dış dünyayla coğrafi olarak tek bağlantısı Gürcistan, 
Azerbaycan, Türkiye ve İran olan Ermenistan, Javakheti sorunu sebebiyle 
Gürcistan ile daha fazla problem yaşamaktan kaçınmaya başlamıştır. İran ile 
ideolojik sorunları olan Ermenistan, Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkilerini bir 
türlü olumlu bir havaya sokamamanın sıkıntısını yaşamaktadır. Dolayısıyla 
bölgede nispeten daha rahat ilişki kurabileceği tek komşusu Gürcistan kalmıştır. 
Dış ticaretinin % 80’ini Gürcistan ile gerçekleştirirken, Rusya ile olan tüm 
irtibatını Gürcistan üzerinden kurar. Javakheti sebebiyle Gürcistan ile olacak bir 
çatışma veya savaş, bölge ele geçirilse bile Ermenistan için kardan çok zarar 
getirecektir.  

Rusya ve Ermenistan’ın aktif desteğini giderek kaybeden Javakheti için 
isteklerin elde edilebileceği tarihin sonuna gelinmiş gibi görünmektedir. 
Ayrılıkçı Ermeniler de bunun farkındadırlar ki, taleplerini yoğunlaştırmakta ve 
giderek tarzlarını sertleştirmektedirler. (Ağacan, 2006: 19) Buna rağmen, 
Saakashvili Hükûmeti de toprak bütünlüğünden ve ayrılıkçı hareketlere karşı 
alınan sert ama barışçıl tedbirlerden taviz vermeyecek gibi görünmektedir.  
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Saakashvili’nin Politikaları 

Rusya’nın Batı’yla en yakın ilişki kurmuş Dışişleri Bakanı Eduard 
Shevardnadze, Gürcistan’ın devlet başkanı olduğu zaman, uluslararası camiadan 
çok büyük bir destek almıştı. Ancak mafya ve Rusya arasında sıkışan 
Shevardnadze bu olumlu havayı kısa sürede kaybetti. Gül Devrimiyle iktidara 
gelen Mikhail Saakashvili ise, pro-Amerikan genç bir liderdi. Saakashvili 
arkasında büyük bir Amerikan desteğiyle iktidara oturdu. (Tanrısever, 2003: 5) 
IMF, Dünya Bankası ve AB’den aldığı ekonomik yardımların yanı sıra, iç ve dış 
politika konularında da batı desteğini çok başarılı bir şekilde kullandı. Ekonomi, 
siyasi istikrar, dış politika, demokrasi ve liberalleşme konularında yaşanan 
olumlu gelişmeler, Saakashvili Hükûmeti’nin halk gözündeki prestijini oldukça 
sağlamlaştırdı. Yapılan değerlendirmelerde, 2015’e kadar Gürcistan 
yönetiminde bir isim değişikliği olmayacağı öngörülüyor. (Ağacan, 2006: 6) 
Dolayısıyla arkasında büyük bir siyasi uzlaşı ve halk desteği olan Saakashvili, 
etnik sorunlar karşısında çok rahat bir hareket alanına sahip olacaktır.  

Bu rahatlığa rağmen, Saakashvili etnik sorunların askerî yöntemlerle 
çözülemeyeceğinin farkına varmış gibi görünmektedir. Saakashvili, en azından 
Rus askerlerinden temizlenerek, uluslararası askerî bir gücün bölgeye 
yerleştirilmesi yönünde çağrılar yapmaktadır. Bölgeye Moskova müdahalesi ve 
bölgede Rus asolduğu sürece sorunun çözülemeyeceği, çeyrek yüzyılı bulan 
kanlı çatışmalar sonucunda anlaşılmıştır. Her ne kadar, Saakashvili’nin BM ve 
AGİT’e yaptığı çağrılar beklediği cevabı almasa da, Saakashvili’nin sorunun 
çözümü için doğru yolda olduğunun bir göstergesi olarak kabul edilmelidir. 
Saakashvili, Abhazya ve Güney Osetya sorunlarının çözümü için üç aşamalı bir 
plan önermektedir. Öncelikle tarafların sorunun çözümü yönündeki çabalarında 
samimi olduklarına dair güven inşası, ikinci olarak özellikle Ruslar olmak 
üzere, bölgenin askerden arındırılması ve barış gücü operasyonlarının 
uluslararasılaştırılması ve son olarak da bölgelerin statüsünün belirlenerek geniş 
bir özerklik verilmesi. (Ağacan, 2006: 16) Bu plandaki temel sorunlardan biri, 
Güney Osetya’nın özerklik değil, tam bağımsızlık istemesidir. Saakashvili ise 
Gürcistan’ın toprak bütünlüğü konusunda asla taviz verilemeyeceğini kesin bir 
dille açıklamıştır. Diğer bir sorun ise Rusya’nın Kafkasya’daki etkinliklerinden 
vazgeçmesinin nasıl sağlanabileceğidir. Bu noktada Saakashvili oldukça akılcı 
bir yöntem izlemektedir: Rus politikalarına karşı ABD desteği sağlamak.  

Kafkasya’da Rusya ve Amerika Rekabeti 

Soğuk Savaş biteli uzun yıllar olmasına rağmen, akıllarda hâlâ                 
Rus-Amerikan ayrımı devam etmektedir. Uzun yıllar SSCB baskısı altında 
yaşamış olan Kafkas ülkelerinde bu ayrım çok daha belirgin bir şekilde kendini 
muhafaza etmektedir. SSCB ideolojisinden en çok sıkıntıyı çeken ve fakat 
Batı’ya en yakın devletler Azerbaycan ve Gürcistan olmuştur. Ermenistan ise 
güçlü diasporası ve Sovyet ideolojisiyle uyum gösteren irredentist politikaları 
sayesinde neredeyse hâlâ küçük Sovyet olarak varlığına devam etmektedir. 
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Dolayısıyla Azerbaycan ve Gürcistan için, Batı hâlâ özenilen bir hayaldir. 
Ayrıca yaşanılan iç politika sıkıntılarında ve etnik çatışmalarda Rusya’nın 
kışkırtması olması, bu devletlerin Rusya’yı her zaman bir tehdit olarak 
algılamasına sebep olmuştur. Doğal olarak bağımsızlıklarına kavuştukları andan 
itibaren batıya yaklaşma, batı sistemine entegre olabilme ve en önemlisi Rus 
tehdidine karşı batının desteğini sağlama çabası içinde olmuşlardır. 2000’li 
yıllara kadar gerek Azerbaycan gerekse Gürcistan batıdan istedikleri yardımı ve 
kabullenmeyi görememişlerdir. Yükselen radikal İslam tehdidi, 11 Eylül 
saldırıları, büyük bir trajedi olmakla birlikte bu iki devlet için fırsat olmuştur.  

Özellikle 11 Eylül sonrasında Amerika’nın Orta Doğu, Orta Asya ve 
Kafkasya’ya olan ilgisi ve uyguladığı politikalarda büyük değişimler yaşandı. 
Ermenistan’ın Rusya’ya olan kayıtsız şartsız bağımlılığı karşısında Kafkasya’da 
etkileyebileceği iki devlet kalıyordu. Stratejik ortağı olan Türkiye sayesinde 
Azerbaycan’a ulaşabilen Amerika, Gürcistan’da Amerikan ekolünden yetişmiş 
bir lider buldu. Saakashvili’nin ise Rusya’ya karşı Batı desteği ararken, 
Kafkasya’ya yerleşmeye çalışan Amerika’nın desteğini alması şarttı. Yani 
Saakashvili ve Bush Hükûmetleri daha iyi bir yer ve zamanda birlikte çalışma 
imkânı bulamazdı. Gül Devrimi sonrasında Amerika’nın Gürcistan’a yaklaşımı 
tedbirli olmuştur. Gürcistan’da iş başına gelen bütün hükûmetler, Rusya’ya 
karşı Amerika’yı bir denge unsuru olarak görmüşlerdir. Tiflis Hükûmetlerinden 
gelen davetlere rağmen, Amerika’nın yaklaşımları Rusya’nın bölgedeki 
etkinliğini azaltacak yeterlilikte olmamıştır. Amerika’yla Gürcistan arasında 
yapılan “Eğit ve Donat” programlarıyla yapılan askerî yardımlar bile, Rusya’nın 
bölgedeki askerî varlığına karşı oransal olarak çok küçük kalırken, Gürcü 
askerlerinin Abhazya, Osetya veya Acaristan’da kontrolü sağlamasına yetecek 
kadar bile değildi. (Tanrısever, 2003: 5) Amerika’nın Gürcistan’a desteğinin ve 
yardımlarının artması, bölgedeki nüfuzunu arttırma çabaları ancak, 
Saakashvili’nin beklenen reformları uygulamadaki istek ve becerisini 
kanıtlamasından sonra gerçekleşmiştir.  

Gürcistan ve Amerika arasındaki bu yakınlaşma doğal olarak Rusya 
tarafından kolay kolay kabul edilemez. Kafkasya ve tüm Orta Asya’yı kendi 
arka bahçesi olarak gören Rusya, her ne kadar Soğuk Savaş bitmiş olsa da en 
büyük rakibini bahçesinde görmek istemeyecektir.  

Rusya’nın bölge politikası Gürcistan özelinde büyük farklılıklar 
göstermemektedir. Eski SSCB toplulukları üzerindeki nüfuzunu kaybetmek 
istemeyen Rusya, gruplar arasındaki çatışmaları körükleyerek ikili oyunlar 
oynarken, kendisi dışındaki gerek bölgesel gerek daha uzak güçlerin bu etki 
alanına girmesine izin vermemiş, kontrolleri mümkün olduğu kadar elinde 
tutmaya çalışmıştır. Sadece Kafkasya ile değil, bütün eski Sovyet 
Cumhuriyetleri ile özel ve yakın ilişkilerin devamını istemiştir. Rusya’nın bu 
tavrını yeni bir emperyalizm anlayışı olarak algılamak pek mümkün değildir. 
Zaten Rusya’nın ekonomik ve askerî gücü böyle bir yeni-emperyalliği 
sağlayabilecek ölçüde olmadığı gibi uluslararası konjonktür de buna izin 
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vermez. Çünkü bölgenin özelliği ve cazibesi, diğer aktörlerin de iştahını 
kabartmaktadır. Zayıf ve istikrarsız bölgelerin, batılı devletleri ve yatırımcıları 
korkutacağını ve buralardan uzak tutacağını düşünen Rusya, eninde sonunda 
kendisinden yardım isteneceğini ummaktadır. Diğer taraftan zaten ekonomik 
sıkıntılarla boğuşan, sahip olduğu geniş topraklar üstünde bile tam olarak 
otoritesini yerleştiremeyen, kayıtsız şartsız bağlılığı sağlayamayan Rusya, 
aciziyetten kendisine bağlanmak zorunda kalan bölgelerin sadakatinden hiçbir 
zaman emin olamayacaktır.  

Rusya’nın özellikle Acara ve Abhazya’daki ayrılıkçı hareketleri 
desteklemesinin önemli bir sebebi, bu bölgelerdeki Müslümanlardır. Müslüman 
Çeçenlere karşı sert tedbirler alan Rusya, kendisine yöneltilen bu eleştirileri, 
başka Müslümanları kollayarak azaltmaya çalışmaktadır. (Kennedy-Pipe- 
Welch, 2005: 285) Ayrıca Çeçen direnişçilere yardım eden Gürcistan’a 
misilleme olarak, Rusya da Gürcistan’a karşı ayrılıkçı hareketleri destekleyerek 
intikam almaktadır.  

Tarihsel, ideolojik ve kültürel yakınlıklarına rağmen Kafkas halklarının 
Rusya’yı kendileri için bir tehdit olarak görmesinin sebebi, Rusya’nın bölgede 
izlediği belirsiz ve tehditkar politikalardır. Bağımsız Devletler Topluluğu, 
Rusya’nın SSCB’yi diriltme projesi olarak görüldüğü gibi Rusya’nın Kafkasya 
politikalarında bir baskı aracı olarak algılanmıştır. (Ağacan, 2006: 23) Moskova 
Hükûmetleri, etnik çatışmaları Kafkas halklarını kendisine bağlamanın en kolay 
yolu olarak kabul etmiştir. Ancak 2000li yıllardan itibaren, Rusya’nın bu 
oyunları kendini açığa vurmuş ve Rusya’dan çok batıya özellikle Amerika’ya 
yaklaşmalarına sebep olmuştur. Son zamanlarda Rusya, bölgedeki çatışmaları 
kışkırtarak istediği nüfuzu sağlayamayacağını anlamış gibi görünmektedir. 
Nitekim Vladimir Putin’in Cumhurbaşkanı olmasıyla birlikte Rusya’nın dış 
politikasında ciddi bir değişim yaşanmıştır. Artık siyasi ve askerî baskının, 
bölgede nüfuz sağlamaya yetmeyeceği Putin tarafından da fark edilmiştir. 
Rusya artık köktendinci tehlikelere karşı Amerika ile iş birliği yapmaktan 
çekinmeyen bir politika izlemektedir. Kafkas ve Orta Asya Cumhuriyetlerini 
kendine yaklaştırmak içinse ekonomik ilişkileri kuvvetlendirmek ve diğer 
ülkelerin önünü de ekonomik yollarla kesmek yönünde tutum takınmıştır. 
Ayrıca anavatanlarına dönmek isteyen etnik Ruslara da, bulundukları yerlerde 
kalmaları yönünde çağrılar yaparak kalan etnik bağları koruma çalışmalarına da 
başlanmıştır. (Tanrısever, 2005: 61-62) 

Bölgedeki Rus kontrolünün devam ettiğinin göstergesi Rus askerî üsleri 
olacaktır. Nitekim Rusya Gürcistan’daki askerî üslerinin kapatılmaması için 
çalışsa da Gürcistan da bu üslerin bir an önce kaldırılmasını istemektedir. Rus 
askerî üsleri temizlenirken, Amerika Azerbaycan ve Gürcistan’da askerî 
varlığını sağlamlaştıracak adımlar atmaya devam ediyor. Askerî üs konusunda 
Amerika’ya yenilen Rusya, petrol boru hatları konusunda da istediğini elde 
edemedi. Orta Asya ve Hazar petrolünün, Rusya üzerinden yerleştirilecek 
borularla taşınması, bu devletlerin Rusya’ya sürekli bağımlılığı demek olacaktı. 
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Fakat Rusya’nın bütün karşı çıkmalarına rağmen, Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru 
Hattı, Rusya’nın tüm projelerini elimine etti. Rusya’nın Kafkasya’daki siyasi 
varlığının iki fiziksel kanıtı bu şekilde ortadan kalkmış oldu. Bunlar aynı 
zamanda Rusya’nın Kafkas politikasının değişmesi gerektiğinin de kanıtları 
olmuştur.  

Türkiye’nin Gürcistan Politikası 

Ülkelerin izledikleri dış politika sistem, devlet ve birey düzeyinde analiz 
edilerek belirli bir coğrafya veya duruma yönelik olarak takip edilen politikanın 
ne derece etkili olduğu ve ne yöne doğru gitmekte olduğu değerlendirilebilir. 
Türkiye gibi bir bölgesel gücün yakın coğrafyasına yönelik politikalarına etki 
eden parametrelerde Soğuk Savaş döneminin sona ermesiyle birlikte önemli 
değişimler olmuştur. Soğuk Savaş döneminde iki kutuplu dünya düzeninde 
kutup liderleri kendi müttefikleri üzerinde kontrol sahibi olduklarından bölgesel 
çatışma ve kriz olasılığı daha düşük kalmaktaydı. Ayrıca bölgesel güçlerin 
hareket kabiliyeti de sınırlıydı. Soğuk Savaş dönemi sonrası bölgesel çatışma ve 
krizlerin yayılması ve yeni bağımsızlığını kazanan ülkelerin uluslararası sisteme 
katılması bölgesel güçlerin önemini ve etkisini arttırmıştır. Türkiye’de yakın 
coğrafyasında yeni fırsatlar ve tehditlerle karşılaşmış ve yeni dış politika 
açılımları yapma gereği ortaya çıkmıştır. Kafkasya ve Orta Asya’da 
bağımsızlığını kazanan ülkeler ve bunların çoğuyla Türkiye’nin özel bağlarının 
olması ve zengin enerji kaynaklarının bu coğrafyada bulunması Türkiye’yi 
bölgeye yönelik açılımlara itmiştir. Türk Cumhuriyetlerine yönelik televizyon 
programlarından, bu ülkelerden öğrencilerin Türkiye’de okutulmasına ve 
bölgeye yönelik doğrudan uçak seferlerine kadar uzanan geniş bir yelpazede 
yürütülen bu politikalar aslında fazlaca bir hazırlık ve bilgi birikiminin de 
olmadığı bir ortamda uygulamaya konmuştur. Oysa Türkiye gibi bir bölgesel 
gücün yakın coğrafyasını iyi bilen çok sayıda uzmanının ve her bir ülkeye 
yönelik alternatifli stratejilerinin olması gerekirdi.  

Gürcistan’la da yakın ortaklık ilişkilerine sahip olan Türkiye, bu ülkeyle 
mevcut bağların daha da geliştirilmesine ve toprak bütünlüğünün korunmasına 
büyük önem atfetmektedir. Abhazya ve Güney Osetya sorunları, yalnızca 
Gürcistan’da değil, tüm bölgede barış ve istikrarı tehlikeye sokmaktadır. 
Türkiye, başından itibaren bu sorunların Gürcistan’ın egemenliği, bağımsızlığı 
ve toprak bütünlüğü çerçevesinde barışçıl yollardan çözümlenmesini 
desteklemiştir. Bu sorunların çözümü tüm bölge istikrarı açısından önem 
taşımaktadır. Türkiye, taraflar istediği takdirde, Abhazya sorununun barışçı bir 
çözümünde kolaylaştırıcı bir rol üstlenmeye hazır bulunduğunu açıklamıştır.  

2003 yılı sonunda Gürcistan’daki “Gül Devrimi” ile meydana gelen yönetim 
değişikliği ve 2004 yılında Acara’da yaşanan gerginliğin barışçıl bir şekilde 
aşılmış olması, bu komşu ülkede demokrasi ve istikrarın güçlendirilmesi 
bakımından önem taşıyan gelişmeler olmuştur. Geçtiğimiz dört yıl içerisinde 
gerçekleşen çok sayıda üst düzey ziyaret ikili ilişkilere yeni bir ivme 
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kazandırmıştır. Cumhurbaşkanımız Ahmet Necdet Sezer ve Gürcistan 
Cumhurbaşkanı Mikhail Saakashvili 2006 yılında da karşılıklı resmî ziyarette 
bulunmuşlardır.  

Türkiye bir bölgesel güç olarak Kafkasya’da daha etkili olabilecek 
kapasiteye sahiptir. Sovyetler Birliği’nin dağılıp Azerbaycan, Gürcistan ve 
Ermenistan’ın bağımsızlığını izleyen ilk yıllara göre Türkiye tecrübe kazanmış 
ve önceliklerini daha iyi belirleme noktasına gelmiştir. Ancak yine de bölge 
uzmanlarından yararlanma ve kurumlar arası eşgüdüm noktasında eksiklikler 
vardır. Bazı dış politika konularının ve tercihlerinin iç kamuoyuna, sivil toplum 
kuruluşlarına ve basına anlatılması da önem taşımaktadır.  

Türkiye’nin Gürcistan’da yaşanan tüm etnik sorunlara, diğer aktörlere göre 
çok daha masum bir katılımı vardır. Kendi yaşadığı etnik sıkıntılar sebebiyle bu 
tür çatışmalara her zaman mesafeli ve dikkatli bir şekilde yaklaşmak zorunda 
kalmıştır.  

19. yüzyıldan itibaren Ruslardan kaçarak Osmanlı İmparatorluğu’na sığınan 
Kuzey Kafkasyalıların sayısı Anadolu’da bugün 6-7 milyonu bulmuştur. 
(Çolakoğlu, ?) Türk kamuoyunda bölgeyle doğrudan alakâlı bir nüfusun 
olmasının yanı sıra, Anadolu insanın soydaş ya da ezilen halkları destekleme 
çabası içinde Gürcistan’da yaşanan etnik sorunlar, basında ve kamuoyunda sık 
sık ele alınmakta, hükûmete çağrılar yapılmaktadır. Kamuoyundaki bu ilgi ve 
sempatiye rağmen, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ve belki de kendi 
yaşadığı etnik sorunlara müdahale fırsatı vermemek için Türkiye bu sorunların 
barışçı yollardan çözümü için her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu 
tekrarlamaktadır. Bu resmî tutuma rağmen, sivil derneklerin yaptığı maddi 
yardımlar, bölgeye giden gönüllüler, Gürcistan ve Türkiye arasında sorunlar 
doğmasına sebep olmuştur. İki ülke arasında artan ekonomik ve diplomatik 
ilişkiler, Türkiye’nin resmî tavrında da ufak değişimlere yol açmıştır. Gürcistan 
Hükûmetlerinin teklif ettiği geniş özerkliğin kabul edilmesi, hem kamuoyuna 
hem de Abhazya’daki ayrılıkçı gruplara Gürcistan’ın toprak bütünlüğüne saygı 
gösterilmesi yönünde çağrılar yapılmaya başlanmıştır. Fakat aynı zamanda da 
özellikle Gamsakhurdiya döneminde azınlıklar üzerine uygulanan sert ve 
milliyetçi politikalara da itiraz edilmekten kaçınılmamıştır.  

Tüm bölgelere yönelik politikalarda olduğu gibi Türkiye’nin Kafkasya ve 
enerji kaynaklarına yönelik politikalarında da sistemik etkiler ile iç yapıya 
ilişkin etkiler bir arada yer almış ve bazen biri diğerinin önüne geçmiştir.              
Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı Projesi’nin gerçekleştirilmesi önemli bir 
başarıdır. Burada Türkiye’nin kararlı politikasının yanında uluslararası 
sistemdeki gelişmeler de etkili olmuştur. ABD’nin Doğu-Batı enerji koridoru 
stratejisini ortaya atması ve bu çerçevede Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı 
projesini desteklemesi, projenin gerçekleşmesinde önemli bir rol oynamıştır. 
Yine 11 Eylül 2001 terör saldırılarından sonra ABD’nin askerî anlamda da 
bölgeye yerleşmesi ve hattın geçtiği ülkelerden olan Gürcistan’ın istikrarının 
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ABD için önemli olması sürecin hızlanmasını sağlamıştır. (Kasım, 2006: 19-35) 
Tabii ABD-İran ilişkilerindeki gerginliğin İran’ı devre dışı bırakması da 
rekabette Türkiye’ye avantaj sağlamıştır. Sistemden ve sistemin önemli 
aktörlerinden kaynaklanan etkilere rağmen makro politikalarda başarı için 
ülkelerin iç istikrarı ve belirlenen politika ve stratejinin kararlılıkla takibi 
önemlidir. İçyapısal nedenler ve tartışmalarla belirli bir bölgenin ihmal edilmesi 
ileride telafisi zor kayıplara neden olabilir. Kafkasya ve bölge enerji 
kaynaklarına yönelik oluşturulan politikaların değişen şartlara göre yeniden 
düzenlenmesi ve bölgenin sürekli izlenmesi Türkiye açısından büyük önem 
taşımaktadır. İç politikada oluşabilecek olan belirsizlik durumları Türkiye’nin 
bölgeye yönelik ilgisini azaltmamalıdır. Türkiye, Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol 
boru hattının açılmasıyla bölgede yakaladığı ivmeyi hızlandırmak yolunda        
7 Şubat 2007 tarihinde Tiflis’te Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında 
imzalanan demiryolu hattının yapımıyla ilgili anlaşmayla önemli bir adım 
atmıştır. Bakü’den Gürcistan topraklarından geçerek Kars’a ulaşacak olan bu 
demiryoluyla ülkeler arasında kurulan enerji köprüsüne bir de demiryolu 
köprüsü eklenmiş olacaktır ve Gürcistan’ın Orta Asya bağlantısı ile Azerbaycan 
ve Gürcistan’ın Batıyla bağlantısını pekiştirecek olan proje bu ülkelerin 
Rusya’nın etkisinden çıkması açısından önemlidir. Rusya’nın bölgedeki enerji 
ile ilgili girişimleri dikkate alındığında Türkiye’nin Azerbaycan ve Gürcistan 
politikasını kararlılıkla sürdürmesi; bu ülkelerle siyasi, ekonomik ve askerî 
ilişkilerini daha da geliştirmesi büyük önem taşımaktadır.  

Gürcistan’ın bağımsızlığını kazanmasından itibaren Türkiye bu ülke için en 
önemli ticari ortak ve komşu hâline gelmiştir. (Aydın, 2005: 129-130: Demir, 
2003: 224) Türkiye’nin sürekli olarak Gürcistan’ın toprak bütünlüğünün 
korunmasına yönelik çağrıları ve yaşanılan sorunlarda hakemlik yapma çabaları 
Türkiye’nin güvenilirliğini de kanıtlamıştır. (Demir; 2003: 187) Bakü-Tiflis-
Ceyhan Boru hattı projesi ise iki ülkeyi artık geri dönülemez bir şekilde 
birbirine bağlamıştır. Türkiye buradan gelecek enerjiye büyük umutlar 
bağlamışken, Gürcistan da ülkesinden geçecek boru hatlarından alacağı transit 
gelirler sayesinde planladığı ekonomik reformları gerçekleştirebilecektir. 
Bundan sonra iki ülke izleyeceği politikalarda daha ılımlı ve yapıcı davranmak 
zorundadır.  

SONUÇ 

Gürcistan hem Abhazya hem de Güney Osetya için çok geniş bir özerklik 
teklif etmektedir. Osetlerin kabul etmesi durumunda, Güney Osetya, Rusya’ya 
bağlı Kuzey Osetya Cumhuriyeti’nden çok daha fazla hakka sahip olacak. 
Fakat, Osetler özerkliktense bağımsızlıkları için kan dökerek savaşmayı göze 
alıyorlar. Abhazya ise son zamanlarda Rus desteğinin azalmasıyla beraber, 
tavrını biraz yumuşatmak zorunda kaldı. Hâlâ konfederasyon yönünde çabalar 
olmasına rağmen, eğer teklif gelirse federasyon konusunu görüşmek için 
Gürcistan’la masaya oturmaya hazır olduğunu açıkladı. Ayrılıkçı grupların 
tavırlarındaki bu yumuşamalarına rağmen, Gürcistan tarafı aşırı milliyetçi bir 
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yönetim altındadır. Nitekim Saakashvili’nin Abhazya ile masaya oturmasının ön 
şartı, savaş sebebiyle evlerini terk etmek zorunda kalan 250 bin Gürcü 
mültecinin evlerine geri dönmesidir. Abhazya Hükûmeti ise önce statü 
belirlenmesi ve yetki paylaşımı konularında çözüm önerileri beklemektedir.  

Devrim öncesinde siyasi karamsarlık ve ayrılıkçı hareketlerin federatif-
konfederatif devlet talepleri, Gürcistan üzerinde dolaşan kara bulutlar gibiydi. 
Fakat 2003 yılından itibaren Gürcistan için çok daha pembe bir tablo çiziliyor. 
Gürcistan’ın devlet ve toprak bütünlüğünden taviz vermeyeceği kesin olarak 
belli oldu. Bu durumda ayrılıkçı bölgeler en fazla siyasi özerklikle yetinmek 
zorunda kalacaklar gibi görünüyor. Resmi olmasa da kendilerini sürekli 
destekleyen Rusya’nın yardımları olmadan, yerini sağlamlaştıran Saakashvili 
Hükûmeti’ne karşı artık büyük başarılar kazanma şansları oldukça azaldı. 
Büyük Orta Doğu Projesi, Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı, AKKA ve 
NATO’daki görevleri ve uluslararası konumu, Gürcistan’ın ileride yaşaması 
muhtemel sorunlarda kendisine koruyuculuk yapacaktır. Sovyetlerin “yakın 
çevre” doktrini sebebiyle bölgeye fazla müdahale etmek istemeyen Amerika da 
giderek Kafkaslardaki konumunu güçlendirmeye çalışmaktadır. Rusya, 
Gürcistan’daki etnik ve siyasi sorunları kurcalayarak Amerika ile tekrar karşı 
karşıya kalmak istemeyecektir. Sadece Gürcistan için değil, tüm Sovyet sonrası 
devletlerden Rus faktörü çekildikçe istikrar ve barış da sağlamlaşacaktır.  

Gürcistan’ın NATO’ya üye olma çabaları, ayrılıkçı hareketlere karşı silahlı 
yöntemler kullanması konusunda da bir sınırlama getirmiştir. En geç 2010 
yılında NATO üyesi olmayı planlayan Gürcistan, etnik sorunlar karşısında 
askerî yollarla bir çözüm arayışına girerek üyeliğini tehlikeye atmayı göze 
alamaz. Bu durum da Gürcistan’da yaşanan/yaşanacak etnik sorunlarda bundan 
sonra daha ılımlı ve barışçıl mücadeleler olacağının başka bir göstergesidir.  
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TÜRKİYE’NİN ENERJİ POLİTİKASINDA KÜÇÜK VE 

ÇOK KÜÇÜK HİDROELEKTRİK SANTRALLERİN          
 YERİ VE ÖNEMİ 

 ÖZDEMİR, Mahmut Temel*-DAĞHAN, İsmail Hakan**  
ORHAN, Ahmet***-CEBECİ, Mehmet**** 

   TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET 

Enerji, kalkınmanın temel unsurlarından biridir. Enerjinin; yeterli, kaliteli, 
kesintisiz ve düşük maliyetle temini ise, kalkınmayı sürdürebilmenin ön şartıdır. 
Bu şartların sağlanması, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke politikalarına büyük 
oranda yön verir. Türkiye’de enerji talebinin sürekli arttığı göz önüne 
alındığında, bu talebe karşılık üretimin de arttırılması gerektiği ortaya çıkar. 
Türkiye, enerji kaynakları potansiyeli açısından zengin bir ülkedir. Ancak 
ülkenin enerji potansiyelinin tam olarak değerlendirilmesine yönelik bir politika 
izlenilememesi nedeni ile Türkiye, bugün toplam enerji tüketiminin % 72’sini 
dış alımla karşılamaktadır.  

Bu noktada, özellikle değerlendirilememiş hidroelektrik potansiyelin 
etkisinin büyük olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Büyük ve küçük ölçekli 
firmalara yönelik teşviklerin yapılması; öncelikle ülkenin kullanılmayan 
hidrolik potansiyelinin değerlendirilmesini sağlayacak, sonrasında ise 
elektromekanik teçhizat ve teknoloji konularındaki birikimlerin dış ülkelere 
transferi için yeni atılımlara yol açacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Hidrolik potansiyel, küçük ve çok küçük hidroelektrik 
santraller, enerji politikaları.  

ABSTRACT 

Energy is one of the basic components of the development. The prerequisite 
of sustainable of the development is to supply energy sufficiently, quality, 
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continuously and cheaply. Providing these conditions mostly gives a direction 
to the politics of developed and developing countries. Considering the energy 
requirement of Turkey the demand of energy is continuously increasing so the 
need of increasing energy production of Turkey arises. Turkey is a rich country 
for the energy potential sources. Because of the unapplied true politics about the 
using of energy potential optimally, today Turkey imports the 72 % of its 
energy consumption.  

At this point it must be paid attention that hydroelectric potential has great 
effect on increasing energy production. Promoting big and small size companies 
firstly will be helpful to utilizing unused hydroelectric potential and than cause 
new enterprises to transfer their know-how in the areas of equipment and 
technology to other countries.  

Key Words: Hydraulic potential, mini and micro hydropower plants, energy 
policies. 

GİRİŞ  

Günümüz dünyasında güçlü bir devlet olmanın yolu, dayanıklı bir 
ekonomiye sahip olmak ve yer altı-yer üstü kaynaklarını verimli bir şekilde 
kullanmaktan geçer. Bu bağlamda, Türkiye’nin kullanılamamış ya da 
kullanılmayan birincil enerji kaynaklarının kullanıma hazır hâle getirilmesi, 
büyük önem taşımaktadır.  

Yüzyılımızın temel sorunlarından biri enerji gereksiniminin karşılanması 
olup bu durum ülkemizin enerji alanlarına olan yakınlığı nedeni ile stratejik 
önemini daha da arttırmaktadır. Bu çalışmada, öncelikle ülkemizin en önemli 
yenilenebilir enerji kaynaklarından olan küçük su kaynaklarına ilişkin 
potansiyel ve enerji politikası incelenmektedir. Daha sonra köklü bağlarımızın 
olduğu Kuzey Afrika ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ülkelerinin hidrolik 
potansiyeli irdelenmekte, bunların değerlendirilmesine ve geliştirilmesine 
yönelik olarak Türkiye’nin sağlayabileceği katkılara dair öneriler 
sunulmaktadır.  

1. Türkiye’nin Hidroelektrik Potansiyeli  

Bir ülkede, ülke sınırlarına veya denizlere kadar bütün doğal akışların % 100 
verimle değerlendirilebilmesi varsayımına dayanılarak hesaplanan hidroelektrik 
potansiyel, o ülkenin teorik hidroelektrik potansiyelidir. Mevcut teknoloji ile 
değerlendirilebilen maksimum potansiyele ise, teknik hidroelektrik potansiyel 
denir. Öte yandan teknik olarak gerçekleştirilebilen her tesis ekonomik 
olmayabilir. O nedenle teknik potansiyelin, mevcut ve beklenen yerel ekonomik 
şartlar içinde geliştirilebilecek bölümü ekonomik hidroelektrik potansiyel olarak 
adlandırılır.  

Farklı kaynaklarda, ülkemizin teorik hidroelektrik potansiyelinin 433-442 
TWh/yıl (1 TWh=1 milyar kWh) olduğu belirtilmektedir. Uzun süre 
Türkiye’nin teknik hidroelektrik potansiyelinin 215 TWh/yıl olduğu kabul 
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edilmişse de, son olarak 250 TWh/yıl civarında alınabileceği ifade edilmiştir 
(Eroğlu, 2006). Böylece ekonomik hidroelektrik potansiyelin de 141 TWh/yıl 
olacağı hesaplanmıştır (Basmacı, 2004). Küçük Hidroelektrik Santrallerin 
(HES) değerlendirmeye alınması hâlinde, bu potansiyel 180–200 TWh/yıl’a 
çıkabilecektir (Eroğlu, 2006). Hidroelektrik potansiyelimize ait değerler      
Şekil 1’de verilmiştir.  

 

 

Şekil 1: Türkiye’nin Hidroelektrik Potansiyeli 

2007 verilerine göre bu potansiyelin % 35,5’i işletmede, % 11,1’i inşa 
hâlinde, % 5,3’ünün Kesin Projesi hazır, % 20,4’ünün Fizibilitesi hazır ve % 
14,1’inin ise Master Planı hazır durumdadır (Elektrik İşleri Etüt İdaresi, 2007). 
Geriye kalan kısmın oranı ise % 13,6’dır. Bu değerin önemli bir kısmını küçük 
ve çok küçük HES sınıfına girecek uygulamalar alacaktır.  

Elektrik İşleri Etüt İdaresi, değerlendirilmemiş 26 havzanın hidrolik enerji 
potansiyelini belirlemek için çalışmalara başlamıştır. Bu bağlamda, önce Batı 
Karadeniz, Meriç, Marmara, Burdur Gölü, Küçük Menderes, Orta Anadolu, 
Susurluk Irmağı, Gediz Irmağı, Ege Bölgesi ırmakları, Doğu Karadeniz, Büyük 
Menderes Irmağı, Sakarya Nehri, Batı Akdeniz, Orta Akdeniz, Yeşilırmak, 
Ceyhan Nehri ve Afyonkarahisar çalışmaları tamamlanmıştır. Elektrik İşleri 
Etüt İdaresi geriye kalan 9 havzanın çalışmalarına devam etmektedir. Bu 
kapsamda, 446 MW kurulu güce sahip ve 2,13 TWh/yıl enerji üretebilecek 165 
santralin yapımı için özel sektör girişimlere başlamıştır.  

Henüz kesin sonuçlar belli olmamasına rağmen küçük, çok küçük ve en 
küçük HES’lerin, Türkiye’nin ekonomik olarak değerlendirilebilir hidrolik 
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potansiyelinin % 15’ine yakın bir değer olacağı öngörülmüş ve dolayısı ile bu 
potansiyelin; 141 TWh/yıl yaklaşımına göre 22 TWh/yıl civarında, 193 TWh/yıl 
yaklaşımına göre de 29 TWh/yıl civarında bir kapasiteye sahip olacağı ortaya 
çıkmıştır (Gürbüz-Yılmaz, 2007) 

Türkiye, dünya hidroelektrik potansiyeli içinde % 1 payı ile sekizinci sırada 
gelmektedir. Teknik potansiyel olan 250 TWh/yıl ile, Avrupa potansiyelinin 
yaklaşık % 20’si mertebesinde hidroelektrik potansiyele sahip bulunmaktadır 
(Ünsal, 2003). Bir başka açıdan bakıldığında Türkiye, Avrupa hidrolik 
potansiyelinde Rusya ve Norveç’ten sonra üçüncü sırada yer almaktadır.  

Küresel ısınmanın Türkiye üzerindeki etkileri de gözünde 
bulundurulduğunda, ülkemizin teknik ve ekonomik hidroelektrik potansiyelinin 
yeniden belirlenmesine ve sadece ortalama potansiyelin değil, değişken 
potansiyelin de dikkate alınmasına ihtiyaç vardır. Yapılan 25 ve 50 yıllık 
perspektifli senaryolara göre ülkemizin yağış rejimlerinde değişiklikler olacağı 
belirtilmiştir (Şen, 2006). Özellikle Karadeniz bölgesinin alacağı yağış 
miktarında artma olması beklenmektedir. Zaten hidrolik enerji potansiyeli 
yüksek olan bölge daha fazla yağış alarak artık enerji üretiminde şu an en düşük 
debili yerlerin bile küçük HES olarak değerlendirilebilir bir hâle gelebileceği 
görülmektedir. Bu öngörüler dikkate alındığında küçük ve çok küçük HES’lerin 
özellikle Karadeniz bölgesindeki uygulamaları teşvik edilmelidir.  

2. Türkiye’nin Küçük ve Çok Küçük Hidroelektrik Enerji Politikası  

Genel olarak enerjinin ve özel olarak elektrik enerjisinin kalkınma ve 
sanayileşmede temel rol aldığı günümüzde, mevcut ihtiyacın karşılanmasında 
çeşitlendirme önemlidir. Çeşitlendirme ile iki şey kastedilir. Bunlardan ilki, 
elektrik enerjisi üretim kaynaklarının çeşitlendirilmesi, diğeri ise belirli bir 
enerji üretim kaynağının sağlandığı yerlerin çeşitlendirilmesi olarak 
düşünülebilir. Ülkemizde daha ziyade ikinci konu gündemde tutulmakta, birinci 
konuya daha az değinilmektedir. Örnek olarak son zamanlarda doğalgaza olan 
aşırı bağımlılığımız nedeni ile değişik ülkelerden doğal gaz teminine gidilmesi 
gösterilebilir. Ama asıl tercih edilmesi gereken, elektrik enerjisi üretim 
kaynaklarının çeşitlendirilmesi olmalıdır.  

Türkiye, fosil yakıtlar bakımından fakir, buna karşılık yeni ve yenilenebilir 
enerji kaynakları bakımından oldukça zengin sayılabilir. Enerji planlamasında, 
bu kaynaklar ve ülke koşullarına bağlı olarak; Yapılabilirlik, İşletme özellikleri, 
Ekonomiklik, Dışa bağımlılık başlıklarına dikkat edilmesi gerekmektedir. 
Türkiye’nin, toplam enerji tüketiminin % 72’sini dış alımla sağlaması, bu 
konuların önemini ortaya koymaktadır.  

Son yıllarda, ülkemizdeki hidrolik potansiyelin değerlendirilmesine yönelik 
çalışmalar artmıştır. Bu çalışmalar, özellikle kanunlarda ve kurumsal yapılarda 
da yeni değişiklikler getirmiştir:  
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1. 20 Şubat 2001’de, Enerji Piyasası Kanunu yürürlüğe girmiştir.  

2. 27 Ekim 2001’de, Avrupa Birliği’nin “Dâhili Elektrik Pazarındaki 
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Üretilen Elektriğin Teşvik Edilmesi’ 
yönetmeliği yürürlüğe girmiştir.  

3. 26 Haziran 2003’te, “Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak 
Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik” yürürlüğe girmiştir.  

4. 25 Mayıs 2004’te, su kullanım hakkı anlaşması yönetmeliğinde değişiklik 
yapılmıştır.  

5. 18 Mayıs 2005’te, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerji 
Üretimi Maksatlı Kullanımına İlişkin Kanun yürürlüğe girmiştir.  

6. 24 Mayıs 2005’te, Elektrik Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun, yürürlüğe girmiştir.  

7. 04 Ekim 2005’te, Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi verilmesine ilişkin 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girmiştir.  

8. 12 Ağustos 2006’da, Elektrik Piyasası’nda üretim faaliyetinde bulunmak 
üzere su kullanım hakkı anlaşması imzalanmasına ilişkin usul ve esaslar 
hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmıştır.  

9. 08 Şubat 2007’de, Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak 
Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmıştır.  

Yukarıda Kronolojik Sıralama ile Verilen Çalışmaların Başlıca 
Hedefleri:  

27 Ekim 2001 tarihli yönetmelik gereği olarak Avrupa Birliği ülkelerinde 
2010 yılından itibaren tüketilecek olan elektriğin % 22,1’nin yenilenebilir yeşil 
enerji kaynaklı olması yükümlülüğü getirilmiştir. Yine aynı yönetmelikte de 
hidrolik kaynaklardan üretilen enerjinin tamamı yeşil enerji olarak ifade 
edilmektedir.  

26 Haziran 2003 tarihli yönetmelik ile yerli kaynakların etkin kullanılması 
konusunda özel sektöre imkân verilmiştir. Bu kanunla devlet, özel sektörün 
yetersiz kaldığı baraj ve HES projelerinde devreye girecek, boşa akan su 
kaynaklarının ekonomiye kazandırılması sağlanacaktır. Doğalgaz ve petrol 
fiyatlarındaki artışlar da dikkate alındığında, dışa bağımlılık azalacaktır. Özel 
Sektör’ün özellikle küçük ve çok küçük HES Projelerine ilgi duyarak devreye 
girmesi ile gelecekte muhtemel enerji açığının yerli kaynaklar ile karşılanması 
sağlanacaktır. Rekabet ortamı tesis edilerek, ucuz enerji temini sağlanacaktır. 
Sanayicinin kendi işletmesinde daha ekonomik enerji kullanma imkânı 
olacaktır. Özel sektör yatırımlarıyla projeler daha kısa sürede tamamlanacak ve 
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sanayi canlanarak istihdam artacaktır. Yerinde üretim ile hat kayıpları en aza 
indirilebilecektir. Ayrıca elektrik enerjisi kırsal kesimlere daha kolay ve 
kesintisiz ulaşacaktır.  

25 Mayıs 2004 tarihli değişiklik ile inşa hâlindeki projelere ait HES’lerin 
özel sektöre açılması sağlanmıştır. Böylelikle yarım kalan ya da yavaş yapılan 
santraller hızlı bir şekilde bitirilerek ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. Boşa 
akan sular değerlendirilmiş olacaktır.  

18 Mayıs 2005 tarihli kanun ile yenilenebilir enerji kaynaklarının 
yaygınlaştırılması, ekonomiye kazandırılması, kaynak çeşitliliğinin artırılması, 
emisyonların azaltılması, atıkların değerlendirilmesi, çevrenin korunması, 
konuyla ilgili imalat sektörünün geliştirilmesi hedeflenmiştir.  

3. Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve Kuzey Afrika Ülkeleri Hidrolik 
Potansiyelleri 

Genel olarak dünyada hidrolik potansiyelin kullanım oranlarına 
bakıldığında, Asya ve Afrika ülkelerinde bu oranların en düşük seviyede olduğu 
görülmektedir (Şekil 2). Genel olarak bu durumun ülkelerin gelişmişliği ile 
yakından ilişkili olduğu grafikten anlaşılmaktadır.  

Şekil 2: Ekonomik hidrolik potansiyel miktarının kullanım oranları 

       

Tablo 1’de Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve kuzey Afrika ülkelerinden 
bazılarının hidrolik potansiyelleri ile kurulu güç kapasiteleri ve ürettikleri enerji 
miktarları verilmiştir (2002 yılı sonu itibari ile). Şekil 3’te ise, hidrolik 
potansiyel değerleri grafikler hâlinde verilmiştir.  

Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve kuzey Afrika ülkelerinden bazılarında 
hidroelektrik enerji konusunda bir politika üretmesine bile gerek olmayacak 
derecede su sıkıntısı olduğu bilinmektedir. Bazıları ise ekonomik potansiyelinin 
tamamını değerlendirmiş gözükmektedir. Her ne kadar böyle gözükse de, bu 
ülkelerin teknik potansiyelleri uzun zamandır güncellenmemiştir. Bu nedenle 
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teknik potansiyelleri değerlendirilmiş gibi görünen bu ülkelerin gerçek hidrolik 
potansiyellerinin farklı olduğunu düşünmek daha doğrudur.  

Tablo 1: Hidrolik Potansiyeller ve Üretim Miktarları (Clarke, Trinnaman, 2004) 

 Teorik 
Potansiyel 

(TWh/yıl) 

Teknik 
Potansiyel 
(TWh/yıl) 

Ekonomik 
Potansiyel 
(TWh/yıl) 

Üretim 
kapasitesi 

(MW) 

Üretilen 
(TWh) 

Azerbaycan 44 16 7 992 1,301 

Cezayir 12 5 4 275 0,058 

Fas 12 5 4 1300 2,5 

Irak 225 90 67 910 0,586 

İran 176 >50 50 2006 5,077 

Kazakistan 163 62 37 2200 7 

Kırgızistan 163 99 55 2910 10,644 

Mısır 124 >50 50 2745 15,13 

Özbekistan 88 27 15 1710 6,835 

Suriye 5 4 4 1520 7 

Tacikistan 527 >264 264 4054 15 

Türkmenistan 24 5 2 - 0,6 

Şekil 3: Ekonomik Hidrolik Potansiyel Miktarının Kullanım Oranları 

 

Bu ülkelerde hidrolik enerjinin üzerinde fazla durulmadığı, son yıllara ilişkin 
değerlerin belirsizliğinden ve Şekil 3’ten ortaya çıkmaktadır. Ayrıca bu 
ülkelerin birçoğunun fosil yakıt türündeki ürünler açısından zenginlikleri 
nedeniyle hidrolik enerji üzerinde fazla durmadığı açıktır. Doğal gaz zengini 
olan Norveç bile elektrik enerji ihtiyacının büyük bir kısmını hidroelektrik 
santrallerle karşılamakta ve doğalgazını ise ihraç etmektedir. Yani potansiyelini 
maksimum oranda kullanmaya çalışmaktadır. Afrika ve Orta Asya Türk 
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Cumhuriyetleri, fosil yakıt zengini olarak nitelendirilebilir. Bu zenginlik 
hidrolik potansiyelin değerlendirilmesine engel olmamalıdır.  

Tüm dünyada enerji ve su krizlerinin kapıda olduğu bir dönemde bu 
ülkelerdeki hidrolik potansiyellerin güncellenmesine ve onların maksimum 
seviyede değerlendirilmesine ihtiyaç vardır. Türkiye’nin, Orta Asya Türk 
Cumhuriyetleri ve kuzey Afrika ülkeleri ile yüzyılları aşan kuvvetli bağları 
olduğu göz önüne alınırsa, bu alanda kuvvetli bir iş birliği yapılabileceği açıkça 
ortaya çıkar. Bu konudaki iş birliği ülkelerin bilimsel ve teknik altyapılarının 
gelişmesini, birbirlerine teknoloji aktarımını ve geleceğin en önemli 
kaynaklarından olan suyun maksimum verimle değerlendirilmesini 
sağlayacaktır.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Enerji, ekonomik kalkınmanın ve toplumsal gelişmenin kaynağıdır. Ancak 
enerji talebinin; her dönemde yeterli, kaliteli, kesintisiz, ekonomik ve çevreye 
dost koşullarda sağlanması, temel hedefler arasında yer almalıdır.  

Enerji sektöründe teknolojik yenilik, çok boyutludur. Bu nedenle ilke olarak; 
eski, hantal ve verimsiz enerji teknolojileri kullanmamalı, maliyet düşürücü 
teknolojilere öncelik verilmelidir. Yani AR-GE çalışmalarına ağırlık verilerek, 
eski teknolojiye dayalı enerji sistemlerinden kurtulmalı; yeni, yenilenebilir ve 
temiz enerji teknolojilerine yatırım yaparak, bu alandaki az gelişmişlik, büyük 
bir ekonomik ve toplumsal gelişme atılımına dönüştürmelidir.  

Ülkelerin kalkınmasında, enerji potansiyeli açısından olabildiğince bağımsız 
kalabilmenin ve enerji üretim kaynaklarında çeşitlendirmeye gidebilmenin tek 
yolu, öz kaynakların en iyi şekilde değerlendirilmesinden geçer. Kendi doğal 
potansiyelini bilmeyen ve geliştiremeyen ülkeler, enerjide ve ekonomide 
giderek artan bir oranda dışa bağımlı kalmaya mahkûmdurlar.  

Bu bağlamda Türkiye’de yapılması gereken en önemli şeyler 

– Küresel ısınmanın neden olduğu iklimsel değişiklikler göz önünde 
tutularak hidrolik potansiyel yeniden gözden geçirilmelidir. Burada sadece 
yıllık ortalama yağış değil, maksimum yağış değerlerinin de göz önüne alındığı 
senaryolara uygun politikalar geliştirilmeli ve bu çerçevede planlama 
yapılmalıdır.  

– Ekonomik durgunluklar dikkate alınmazsa, Türkiye’de ortalama elektrik 
tüketimi her yıl % 8-10 oranında artmaktadır. Bu talebi karşılamak için ülkemiz 
yeni enerji projeleri için her yıl 3-4 milyar Dolar ayırmak zorundadır. Bütün 
dünyada olduğu gibi ülkemizde de enerji yaşamsal bir konu olduğundan, temel 
yaklaşım; yeterli, kaliteli, kesintisiz ve ekonomik özelliklere sahip elektrik 
enerjisinin sağlanmasıdır. Buna katkı amacıyla, dışa bağımlı olmayan ve yerli 
bir enerji kaynağı olan hidroelektrik enerjinin maksimum seviyede 
değerlendirilmesi, öncelikli hedefler arasında yer almalıdır.  
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– Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından, 2020’de dünya enerji tüketimi 
içerisinde hidroelektrik ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının payının 
bugüne göre % 53 oranında artacağı öngörülmüştür (Priddle, 2002). Bu öngörü, 
her güçteki hidrolik potansiyelin değerlendirilmesi olarak yorumlanmalıdır. 
Avrupa Komisyonu, Birlik stratejileri kapsamında Avrupa Birliği (AB) 
içerisinde 2010 yılına kadar iç brüt enerji tüketimindeki yenilenebilir enerji 
payını iki katına (% 6’dan % 12’ye), elektrik üretimi kapsamında ise % 22,1’e 
çıkartmak için bir eylem planını yürürlüğe koymuştur. Avrupa Birliği’ne aday 
ülke olan Türkiye, Birliğin mevzuatına uygun olarak, yeşil enerji için uygulanan 
vergi indirimleri ve destekleme politikaları ile ekonomik olarak 
değerlendirilebilir potansiyelin artmasını sağlamalıdır. Küçük ve Çok Küçük 
Santrallerin projelendirilmesi ve imalatlarının standardize edilmesine yönelik 
çalışmalar yapılmalıdır. Bunun için, sektör içerisinde büyük ve küçük ölçekli 
firmaların arttırılmasına yönelik teşviklerin yapılması gerekmektedir. Ayrıca bu 
konuda gelişen ve tecrübe kazanan firmaların dış ülkelere elektromekanik 
teçhizat ve teknoloji ihracı için ciddi teşviklere ihtiyaç bulunmaktadır.  

Türkiye’nin Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve Kuzey Afrika 
ülkelerindeki hidrolik enerjinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi 
noktasında yapabilecekleri ise:  

– Mevzuat konusunda yaptığı düzenlemelerle tam olarak olmasa da hatırı 
sayılır derecede bir yol alan Türkiye, bu noktada Kuzey Afrika ve Orta Asya 
Türk Cumhuriyetlerine örnek teşkil edebilir.  

– Türkiye devlet ve özel sektörle iş birliği hâlinde, acil olarak bu ülkelerin 
hidrolik enerji potansiyellerinin değerlendirilmesinde bu sektörde aktif bir rol 
almalıdır.  

– Küresel ısınmanın Kuzey Afrika ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerini de 
etkileyeceği açıktır. Bu etkiler de göz önünde tutularak hidrolik potansiyelin 
yeniden hesaplanmasında destek olmalıdır.  
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11 EYLÜL, BÖLÜNEN DÜNYA, HUNTINGTON VE ÇATIŞMA 

 ÖZER, Ahmet* 
 TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET 

11 Eylül sadece ABD’de önemli bazı sonuçlar ortaya çıkarmakla kalmadı, 
dünyayı âdeta Hristiyan Batı ile Müslüman Doğu arsında ikiye böldü. 
Medeniyetler Çatışması tezi ise bu süreci pekiştiren bir rol oynayarak âdeta bu 
minval üzere gelişen birtakım çatışmaların etiketi hâline geldi/getirildi. Bu 
çalışmada söz konusu gelişmeler irdelenirken, özellikle 11 Eylül vesile edilerek 
dünyaya verilmek istenen yeni nizamatın bizi nereye sürüklediği konusunda 
bazı sonuçlar ortaya konulmaya çalışılacaktır. Bu bağlamda, 11 Eylül’ü yaratan 
koşullar, amaçlar ve sonuçları üzerinde durulacak, Türkiye’nin de içinde yer 
aldığı yeni yönelimler irdelenecektir.  

Anahtar Kelimeler: 11 Eylül, Medeniyetler Çatışması, YDD ve Orta Doğu, 
Asimetrik Savaş, Küresel Tedirginlik.  

GİRİŞ 

Geçen yüzyılın ilk yarısında 70 milyon ölü, bir o kadar da yarılaya mal olan 
iki büyük dünya savaşı yaşandı. Savaşın yıkıcı dehşetini yaşayan dünya, 20. 
yüzyılın ikinci yarısında kendisi ile barışma adına bir “U Dönüşü” yapmaya 
çalışmış, bundan dolayı en azından yarım yüzyıldır Dünya çapında bir savaş 
yaşanmamıştı. Şimdi, 21. yüzyılın ilk çeyreğinde Orta Doğu ABD’nin 
dayatmasıyla fiilen bir savaşı yaşamanın ötesinde, yeni savaşları yaşamanın 
gerilimlerini potansiyel olarak taşıyor. Afganistan’dan Irak’a, Filistin’den İran’a 
yayılan çeperde yaşananlar hem yeni yüzyılımızda olabilecek savaşların yapılış 
biçimi hakkında hem de bundan sonra meydana geleceklerle ilgili ipuçları 
taşıyor. Bu gelişmeler, farklı bloklar arasında açılmış ikinci bir Soğuk Savaşı 
beraberinde getirebileceği gibi kimilerinin öne sürdüğü gibi “uygarlıklar 
çatışmasına” da yol açabilir. Süreç henüz bu anlamda bir sonuca ulaşmış 
değildir.  

Amerika Başkanı George W. Bush, 11 Eylül saldırısı sonrasında yaptığı 
konuşmada, “düşmanı, global menzile sahip her terörist grup ve bunlara destek 
veren her devlet” şeklinde tanımlamıştı. Bu örgütler, Usame Bin Laden’in El 
Kaide’sinden Afganistan’daki Taliban’a, Mısır’daki İslami Cihat’tan 
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Lübnan’daki Hizbullah’a kadar uzanırken; devletler ise Afganistan ve Irak başta 
olmak üzere İran, Suriye, Libya, Sudan, Somali gibi İslami rengi ve vurgusu 
baskın olan devletleri kapsıyordu. Bunlardan Afganistan ve Irak’a müdahale 
edildi diğerleri ise âdeta sıralarını bekliyor. Anlaşılan SSCB’nin yıkılmasından 
sonra komünizmin yerine tanımlanan düşman, bu kez İslam, biraz daha dar 
anlamda “Fundamentalist İslam” olarak işaret edilmektedir. Üstelik bu 
fundamentalist İslam ABD’nin vaktiyle “kızıla” karşı “yeşil bir hat” üzerinde 
besleyip, büyüttüğü İslam’dır. Bu kez kendi besleyip büyüttüğü “yeşil kuşak” 
kendisini vurunca, ABD bunun psikolojik onur kırıklığını yaşamış ve bu 
fırsattan kendisine bir nimet çıkarmanın peşine düşmüştür. ABD bunu vesile 
ederek dünyayı da yeniden dizayn etmek istiyor.  

Temel soru şudur: “Dizayn etmek istediği dünya nasıldı, şimdi nasıl 
olacak?”. Bu sorunun cevabı, sosyal bilimsel bir bakışı, özellikle de siyaset 
sosyolojisinin ve psikolojinin argümanlarını kullanmayı ve makro ekonomik 
tahlilleri gerektiriyor. Bu çalışmada bizim de izleyeceğimiz yol bu minval üzere 
(birtakım teorilerin ışığında derinlemesine bir analiz) olacağı gibi 11 Eylül 
saldırısının içerdiği mesajları, muhtemel sonuçlarını ve yansımalarını irdelemek 
olacaktır.  

1. Bölümlere Ayrılan ve Bölünmelere Tâbi Tutulan Dünya 

Dünyanın SSCB sonrası aldığı yeni konum çeşitli düşünürlerce farklı 
bölümlenmelere tabi tutulmaktadır. Örneğin Huntington (1997: 17) Soğuk 
Savaş esnasında dünyanın, Birinci, İkinci ve Üçüncü Dünyalara bölündüğünü, 
bu bölünmenin yeni dönemde artık münasebetsiz kaçtığını, o nedenle şimdiki 
dünyanın artık siyasi veya iktisadi sistemlere veya ekonomik gelişmelere göre 
bir sınıflamaya tutulamayacağını, bunun yerine dünyayı (daha sonra üzerinde 
duracağımız) kültür ve medeniyetle ilgili kavramlarla gruplandırmak gerektiğini 
ileri sürüyor. Buna karşılık Amerikan Swarthmore Üniversitesi Siyaset Bilimi 
Profesörü James Kurth’a (1997: 136) göre ise dünyada hâlâ savaş eksenli 
tanımlama ve bölünmeler sürüyor. Bunlar:  

1. ABD, Japonya ve Birleşik Almanya arasındaki ticaret savaşları,  

2. Özellikle İslam’ı içine alan din savaşları,  

3. Eski Sovyetler Birliği, Eski Yugoslavya ve Afrika’nın başarısız ülkelerinde 
cereyan eden etnik savaşlar,  

4. Son olarak ABD ile Rusya ve Çin’i içine alan yeniden canlanacak Soğuk 
Savaşlar olarak sıralanabilir.  

ABD’nin Ulusal Güvenlik Konseyi’nin eski üyesi Brzezinski (1997: 123) ise 
“bugünün en önemli tartışma konusu ulus devletin sınırlarından çok kişinin 
sınırlarıdır (dünyasıdır)” diyerek, âdeta hedef şaşırtma pahasına menzili 
küçültüyor. Bu nedenle olacak ki günümüz dünyasında insanları en çok 
ilgilendiren ve en çok tartışılan konuların başında “bireyi ilgilendiren kürtaj 
(hayat ne zaman başlar), ötenazi (hayat ne zaman sona erer ve buna kim karar 
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verir), plastik cerrahi, estetik mühendisliği, kopyalama gibi konular gelecektir.” 
diyor.1 Endüstriyel ekonomiden endüstri sonrasına geçen gelişmiş ülkeler 
(uluslararası ekonomiden global ekonomiye geçen ülkeler, bu ülkelerin aynı 
zamanda modern toplumdan post moderne geçişleri söz konusu); sanayi sonrası 
ilişkileri yakalamak isteyen modern ülkeler ve nihayet hâlâ geleneksel yapıda 
bulunan toplumlar ve bu toplumların denk geldiği ülkeler ayırımını sosyolojik 
olarak ileri sürmek de olasıdır.2 

Günümüzde giderek daha sık gündeme gelen başka bir ayırım da dine dayalı 
yapılan Müslüman, Hristiyan gibi ayırımlardır. Bu ayırımı, daha sonra 
tartışacağımız konular açısından da önem arz ettiği için biraz açmakta yarar var: 
Yapılan bir araştırmaya göre dünyada nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan 55 
ülke mevcuttur. Bu ülkelerin toplam nüfusu 1,3 milyar (dünya nüfusunun % 
22’si) olup, dünya millî gelirinden aldıkları pay % 3,8, ortalama kişi başına 
millî gelir (KBMG) 2.599 dolardır.3 Buna karşılık dünya üzerinde 110 Hristiyan 
ülkede 2 milyar civarında bir nüfus (dünya nüfusunun % 33’ü) yaşamakta ve bu 
ülkeler dünya millî gelirinin % 68,4’ünü ellerinde bulundurmaktadır. Bu 
ülkelerde kişi başına millî gelir ortalaması Müslüman ülkelerin üç katı (7.750 
dolar)dır. Yani dünyadaki her 100 doların 3,8’i Müslümanların, 68,4’ü 
Hristiyanların oluyor (Stur, 15.10.2001). Bu durum çarpık bir dengesizliği 
sergilemenin ötesinde çatışmalara gebe bir durumu da sergiliyor. Huntington 
her ne kadar ekonomik yapıyı fay kırıklarının bir belirleyicisi olarak ileri 
sürmüyorsa da gerçek hayata insanların ve toplumların yaşamlarını belirlemede 
ekonominin önemli bir rol oynadığı da bir gerçektir. Batı (Hristiyan) – Doğu 
(İslam) çatışmasının altındaki nedenlerden biri de bu gelişmişlik farkı olsa 
gerektir.  

Amerika’nın en etkili üç gazetesinden biri sayılan Wall Street Journal’de 
yayınlanan bir makalede ABD’nin resmî görüşü niteliğinde sunulan bir görüşe 
göre, 11 Eylül saldırısı sonrası gelişmeler ve ABD’nin eylem planı karşısında, 
konumları ve alacakları rollere göre ülkeler “dört halka” olarak 
kategorilendiriliyor: Birinci halkada ABD’nin yanında askerî harekete aktif 

                                                 
1 Başka bir açıdan bakıldığında ise, 1. Gelişmiş, 2. Gelişmekte olan, 3. Terk edilmiş ülkeler ve 4. 

Dünyanın geri kalmış ülkeleri ayırımını görüyoruz. Ayrıca, 1. Küreselleşmenin başını çeken 
ülkeler (ABD ve Batı Avrupa), 2. Küreselleşmeye entegre olmak isteyen ülkeler (G-7’nin 
dışındaki G-20’ler) ve 3. Küreselleşmeye direnen, (özellikle ABD’ye kafa tutan, Irak, İran, 
Suriye, Sudan, Libya, K. Kore gibi) “tecrit edilmiş” ülkeler geliyor.  

2 Daha makro bir bakışla, merkez ülkeler, çevre ülkeler (dairenin içi, dairenin dışı); bilgiyi 
üretenler, bilgiyi kullananlar (yönetenler, yönetilenler); sanayi öncesi toplum, sanayi toplumu, 
sanayi sonrası toplum; kuzey, güney ülkeleri gibi birçok dikotomi söz konusu. Ayrıca, sosyal 
bilimlerde sıkça kullanılan geleneksel (tarım toplumu), modern (sanayi toplumu) ve post 
modern (bilgi toplumu) sınıflaması yaygın kullanılan bir başka bölümlenmedir.  

3 Bu arada bu ülkeler arasında KBMG Brunei 24.630 dolar, Kuveyt 19.020 dolar, Katar 12.500 
dolar, BAE 18. 060 dolar olanların yanında, Afganistan 160 dolar, Benin 380 dolar, Çad 200 
dolar, Eritre 170 dolar, Yemen 380 dolar olanlar da vardır ve Müslüman ülkelerin yüzde 
doksanı bu ikinci grupta yer almaktadır.  
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olarak katılacak ülkeler (İngiltere, Almanya, Fransa ve Avustralya), ikinci 
halkada oynayacakları rolde önem sırasına göre Pakistan, Rusya, Türkiye, 
İspanya ve Özbekistan sıralanıyor. Üçüncü halkada ise konunun bir 
medeniyetler çatışmasına dönüşmesini âdeta önlemekle görevli S. Arabistan, 
Suriye, Ürdün, Fas gibi daha ziyade Müslüman Arap ülkeleri yer alıyor. 
Dördüncü halka ise “nötralite”si talep edilen ve böyle davranacak olan 
Hindistan, İran ve İsrail gibi ülkelerdir. (Çandar, 2001) Son olarak, karşı 
halkada düşman kategorisine indirgenmiş Afganistan, Irak, Libya, Sudan, 
Kuzey Kore gibi ABD’nin haydut devlet yaftası yapıştırdığı ülkeler ve bunların 
dışında kalan (şimdilik) “önemsiz” ülkeler var. Burada dikkati çeken birkaç 
hususu belirtmekte yarar var: Birincisi, bu dizayn tamamen ABD patentli ve 
ABD çıkarlarına göre yapılmış bir dizayndır. ABD kendi çıkarlarına göre 
yapmış olduğu tanımlamalara bütün dünyayı ortak ediyor. Âdeta ABD’nin 
çıkarlarını bütün dünyanın çıkarları ile eş sayıyor. İkincisi, bazı Müslüman 
ülkelerin (Suriye gibi ülkelerin) şimdilik karşı saflardan (“haydut devlet” 
statüsünden) kopartılmak istenmesidir. Bununla hem İslami cephe bölünecek, 
daralacak, hem de sözüm ona, bir medeniyet çatışmasının önüne geçilmeye 
çalışılacaktır! Daha doğrusu Batı-İslam çatışmasının olmadığı görüntüsü 
verilmeye çalışılıyor mevcut konjonktüre. Üçüncüsü, Tek Müslüman NATO 
ülkesi olarak nitelenen Türkiye, birinci halkanın içinde değilse de, İslami 
ülkelerin üstünde bir “üst halka”da, Amerika’nın en yakın “yoldaşlarının” ise 
bir alt halkasında konaçlandırılıyor. Âdeta bir ara/geçiş ülkesi rolü biçiliyor 
Türkiye’ye. Batı karşısında Müslüman, Müslüman ülkeler karşısında ise Batılı 
olma işlevidir bu. Dördüncüsü ve daha önemlisi, yılların ABD karşısındaki ezeli 
rakibi Rusya ikinci halkaya tırmanıyor ya da tırmandırılıyor. Bu gelişme 
önümüzdeki dönemi etkileyebilecek jeopolitik anlamlarla yüklü görünüyor.  

Sonuç itibarıyla öyle görünüyor ki, 11 Eylül saldırısı vesile edilerek 
sadece Afganistan’a sefer edilmedi, sadece Irak işgal edilmedi; asıl önemli 
amaç, Yeni Dünya Düzeni (YDD)’nin (defektleri tamir edilerek) yeniden dizayn 
edilmesidir söz konusu olan.  

2. Çatışma Meselesinde Huntington’un Dahli 

Bilindiği üzere, ABD Başkanlarına ulusal güvenlik konusunda danışmanlık 
da yapan Fokuyama, SSCB’nin dağılmasının ardından, artık ideolojik 
kavgaların ve savaşların sonuna gelindiğini, dolayısıyla tarihin de sonuna 
gelindiğini ileri sürmüştü. Buna karşılık Huntington (1997: 15, 44) kavgaların 
sonuna gelinmesi bir yana dünyanın yeni büyük çatışmaların, savaşların 
eşiğinde olduğunu, üstelik bu çatışmanın da uygarlıklar arasında yaşanacağını 
ortaya atmıştı. Böylece, dünya üzerinde birbirinden fay hatları ile ayrılan 8 
uygarlığın (Batı, Konfiçyus, Japon, İslam, Hint, Slav-Ortodoks, Latin Amerika 
ve Afrika) bulunduğuna işaret etmiş; uygarlıkları birbirinden ayıran fayları ise 
kültür, din, tarih, gelenek, görenek gibi sosyolojik kategorilerle tanımlamıştı. 
Ona göre, ana medeniyetler de kendi aralarında alt medeniyetlere ayrılabilirler. 
Örneğin, Batı medeniyeti, Avrupa, Kuzey Amerika gibi iki varyanta ayrılırken; 
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İslam medeniyeti, Arap, Türk ve Malezya alt bölümlerine sahiptir. Buna göre 
Batı uygarlığı Batılı olmayan uygarlıklara karşı bir bütün olarak kendini 
korumalıydı. Medeniyetler çatışması tezi Batıyı monolitik bir birlik olarak 
kurguluyor, 11 Eylül sonrası dünyada özellikle İslam’ın Batı’ya göre 
ötekileştirilmesi bu monolitik birliğin daha da pekişmesini sağladı. Bunun 
yanında tam bir uygarlığa dâhil olmaya karar vermemiş (kararsız) bölünük 
dediği (örneğin hem Batılı, hem Doğulu) ülkeler kategorisini ileri sürmüş; 
Türkiye, Meksika, Rusya gibi ülkeleri bu kategoriye dâhil etmiştir. 
Hungtingtonun Temel tezi, Sovyetler Birliği’nin dağılması üzerine ortaya çıkan 
yenidünyada başlıca uzlaşmazlıkların ideolojik ya da ekonomik değil, kültürel 
olacağı yolundaydı. Yenidünya’da uzlaşmazlıklar Batı uygarlığı ile Batılı 
olmayanlar, yani Çin, Japon, İslam, Hint, Slav-Ortodoks, Latin Amerika ve 
Afrika uygarlıkları arasında yaşanacaktı.  

Bu teorinin tahliline ve günümüz yansımasına geçmeden önce Huntington’a 
birkaç soru sorup gene ondan kendi cevaplarını alalım;  

Birinci soru: Peki medeniyetler nasıl oldu da birdenbire ortaya çıktı? Bu 
soruya kısaca şöyle cevap veriyor Samuel P. Huntington: Önce prensler 
arasında kavga vardı, sonra krallar arasında savaş başladı. Krallar arasındaki 
savaş bitince milletler/devletler arasındaki savaşlar başladı. Bütün bunlar batıya 
ait iç savaşlardı. 17., 18. ve 19. yüzyılın, hatta 20. yüzyıldaki dünya savaşları ve 
Soğuk Savaş gerçeği bu idi. Soğuk Savaş bitince uluslararası siyaset, Batı ile 
Batılı olmayan medeniyetler arasında ve Batılı olmayan medeniyetlerin kendi 
arasındaki etkileri uluslararası siyasetin odak noktası hâline geldi. Bu da 
eskiden var olan fay hatlarını keskinleştirip derinleştirdi (Huntington, 1997: 16). 
Bu tezlerinin eleştirisine geçmeden önce hemen şunu belirtmekte yarar var. 
Huntington’un teorisi Batı orjinli olduğu için Batıyı baz alarak oluşturulmuş bir 
teoridir. Örneğin ulus devlet öncesi kavga ve savaşları sadece batıdaki kral ve 
prenslerin kavgasından ibaret görmek sorunu makro düzeyde kavramamızı 
güçleştirdiği gibi bu alanda makro düzeyde geçerli olabilecek bir teori 
geliştirilmesini de engeller niteliktedir.  

İkinci soru: Peki medeniyetler niye çatışacak? Bu soruyu Huntington 
aşağıda kısaca özetleyeceğimiz 6 ana nokta ile cevaplandırıyor: Birincisi, 
medeniyetler arasındaki çatışma sadece gerçek değil, esaslıdır. Bu medeniyetler 
birbirinden tarih, dil, kültür, gelenek ve daha önemlisi din yoluyla farklılaşıyor, 
farklı medeniyetlerin insanları birçok bakımdan (hak, sorumluluk, özgürlük, 
otorite, eşitlik gibi konularda) farklı görüşlere sahip oluyor. İkincisi, dünya 
gittikçe daha küçük bir yer hâline geliyor. Bu etkileşimi, etkileşim ise ayrılıkları 
ve farklılıkları körüklüyor. Üçüncüsü, dünya çapındaki sosyal gelişme ve 
ekonomik modernleşme süreçleri insanları çok eski yerel kimliklerden 
koparıyor, böylece ulus devletler zayıflıyor, bu boşluğu doldurmak için örneğin 
din (özellikle de fundamentalist hareketler) devreye giriyor. Dördüncüsü, 
medeniyet bilincinin gelişmesi Batının iki yönlü rolü (gücün zirvesi ve özellikle 
Batılı olmayan medeniyetler arasında ecdat fenomenine dönüş) tarafından 
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güçlendiriliyor. Beşincisi, kültürel özellik ve farklılıkların uyuşma ve 
ayrışmaları (böylece) giderek kolaylaşıyor. Son olarak, ekonomik bölgecilik 
artıyor, örneğin 1980-1989 arasında bölge içi ticaret genelde % 51’den 59’a, 
Doğu Asya’da % 33’ten 37’ye, Kuzey Amerika’da % 32’den 36’ya çıkmıştır 
(Huntington, 1997: 18-21).  

Son soru: Peki bu medeniyetler nasıl ve hangi düzlemde çatışacaklar? Bunu 
da Huntington medeniyet çatışmasının iki seviyede ortaya çıkacağını söyleyerek 
cevaplıyor: Mikro seviyede, mücavir gruplar medeniyetler arasındaki fay 
kırıklıkları boyunca, toprak ve birbirleri üzerinde kontrol kurmak için şiddetli 
biçimde mücadele edecek. Makro seviyede ise farklı medeniyetlere mensup 
devletler izafi bir askerî ve ekonomik üstünlük kurmak için rekabet ederken; 
uluslararası kurumlar, üçüncü taraflar üzerinde kontrol kurmak ve kendi özel 
politik ve dinî değerlerini rekabetçi bir anlayışla öne çıkaracaktır (Huntington, 
1997: 23). Bu da medeniyetler çatışmasına yol açar ya da bunun kendisi zaten 
medeniyetler arası çatışma demektir.  

Öncelikle şunu belirtmekte yarar vardır. Medeniyet statik bir olgu değil, 
dinamiktir. Bir tanım yapacak olursak, medeniyet, insanoğlunun çıkışından bu 
yana, yaşamını sürdürmesini ve geliştirmesini sağlayan tüm ürünlerin 
yaratılması süreci olarak tanımlanabilir. Tanımdan da çıkarılabileceği gibi 
medeniyet evrenseldir, dinamik bir süreci içerir ve bir mekân (coğrafya) boyutu 
vardır. Medeniyet, insanoğlunun ortak malı olması anlamında evrenseldir. Bu 
nedenle her ulus, bölge, kavim ya da kıta bu yaratıma katkıda bulunur. Bu 
yönüyle medeniyet çeşitli medeniyet kollarından beslenen bir havuz gibidir. 
Medeniyet, her aşamasında kendinden önceki birikimin sonucu ve kendinden 
sonraki aşamaların hazırlayıcısı konumuyla bir “süreç” niteliğine sahiptir. Bu 
nedenle hiçbir medeniyet aşaması aniden, önceki birikimlere dayanmadan 
“mucizevi” bir biçimde ortaya çıkmaz. Nitekim tekerlek bulunmadan otomobil, 
elektrik bulunmadan bilgisayar yapılamazdı. Mezopotamya uygarlığı olmadan 
Batı uygarlığına ulaşılamayacağı gibi. Bütün bunlara ek olarak, her medeniyetin 
bir mekân (coğrafya) boyutu vardır. Coğrafya, medeniyetler için çoğu zaman 
belirleyici olduğu gibi bir medeniyetin etrafındaki coğrafyaların 
medeniyetlerinden de etkileneceği kaçınılmazdır. Mezopotamya, Anadolu ve 
Antik Yunan tanrılarının birçoğunun benzer olması; Osmanlı siyasi yapısında 
Arap, İslam ve Bizans etkisi bulunması buna örnektir.  

Kısacası medeniyet, hem tarihten hem de diğer coğrafya ve medeniyetlerden 
etkilenir ve onları da bir biçimde etkiler. Nitekim Huntington da ünlü sosyal 
tarihçi Arnold Tynbee’nin “A Study of History” çalışmasına dayanarak 
geçmişte 21 medeniyet olduğunu, çağdaş dünyada 6 medeniyetin yaşadığını, 
önümüzdeki süreçte bunun 8’e çıkabileceğini vurgular. Eğer durum buysa, o 
takdirde saf bir medeniyet söz konusu olamayacağı gibi birbirinin içinde 
diğerlerinin izlerini ve etkilerini taşımış olacaklardır. Yani bir nevi akraba 
medeniyetler hâline geleceklerdir. Bu da Huntington’un dediğinin aksine, 



 

 

1147 

 

medeniyetlerin çatışmasından ziyade birbirlerine yakınlaşmasını ve daha kolay 
uzlaşmasını getirecektir.  

İkinci olarak, gerçekte özgün (nevi şahsına münhasır) bir medeniyet yoksa, 
yaşadığımız dünyada her şey birbirine karışmış durumda ve her şey birbirini 
etkiliyorsa; bu da çağımızda saf ve özgün bir medeniyetin olamayacağını 
göstermez mi? Örneğin, Türkiye bir İslam ülkesi ama İslam’ın esasları ile değil, 
Batı Medeniyeti’nin kuralları ve kurumları ile yönetiliyor. Gerçi Huntington bu 
durumu bölünüklükle açıklıyor, ancak bu bölünüklüğün bir çatışma hâlinde 
nerede yer alacağını belirtmiyor. Aynı durum Rusya, Meksika için de söz 
konusu. Bu durumda olası birçok çatışma noktası (Müslüman Türkiye, Slav-
Ortodoks Rusya ve Latin Meksika), ya tamamıyla ya da kısmen ortadan kalkmış 
oluyor ya da yok sayılıyor.  

Üçüncü olarak, özgün ve çok sayıda uygarlık tartışmasına karşın, tarih 
boyunca her zaman birbirinden etkilenmiş uygarlıkların, aslında bağımsız 
bloklar değil, merkezi zaman zaman değişen tek bir insanlık uygarlığı 
oluşturduğu ileri sürülür. Bakıldığında Huntington’un uygarlık saptamasında 
zorluk çektiği görülüyor. Kimi uygarlığı dine (İslam), kimini coğrafyaya (Latin 
Amerika), kimini etnik temele (Japon, Çin) göre tanımlamaktadır. Daha da 
önemlisi “West and the rest” (“Batı ve geri kalanı”) yaklaşımıyla bir büyük 
ayırım çizgisi çekiyor (Yıldızoğlu, 2001). Bu da bütün dünyayı, Batı (onun da 
merkezi ABD) ve onun karşısındakilere indirgemiş oluyor ve bu takdirde 8 
uygarlık gelişmiş ve gelişmemiş dünya ayırımına bir anda dönüşüveriyor: 
Gelişmiş Hristiyan Batı, gelişmemiş İslam-i Doğu.  

Dördüncü olarak da şunu belirtebiliriz ki, günümüz dünyasında 
medeniyetler ülkeleri yönetmiyor, ülkeler/yani devletler ve onların da 
yönetimde olan iktidarları medeniyetleri yönetiyor. Ülkeler ise kendi ulusal 
çıkarlarını düşünür, ona göre hareket ederler. Bunun için de bulundukları veya 
parçası oldukları medeniyetle (din, gelenek, görenek, kültür) çelişip 
çelişmediğine bakmazlar. Örneğin, İslam bir medeniyetse, bu medeniyete dâhil 
olan onlarca ülke vardır. Bunlar bütün ilişkilerinde, yapıp ettiklerinin 
İslamiyet’ten ziyade ulusal çıkarlarına ne kadar uygun olup olmadığına 
bakarlar. Nitekim İslam’a dâhil Suudi Arabistan, Müslüman Filistin halkından 
ziyade Hristiyan (Batı) ABD’nin yanında ve safında yer aldığı görülmektedir. 
Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür.  

Son olarak, bölgeselleşmeye gelince, Huntington’un belirttiği gibi birlikler 
çatışmayı yükselten bir unsur olmaktan ziyade birleştirici rol oynuyor. Burada 
da faylar devre dışı kalıyor. Çünkü farklı dilden, dinden kültürden, yani farklı 
medeniyetten ülkeler aynı birlikler içinde yer alabiliyor. Türkiye’nin AB’de yer 
alma isteği, Çin ve Rusya’nın Şanghay Bloğunda buluşması. Özbekistan’ın, Çin 
(Konfüçyüs) ve Rusya (Slav-Ortodoks) ile aynı blokta yer alması gibi.  

Bu soruları ve Huntington’un teorisindeki zayıf noktaları çoğaltmak 
mümkün. Ancak bununla birlikte tamamıyla yadsımadığımızı da söyleyelim. 
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Her türlü çatışmanın ipuçlarıyla dolu olan dünya, 11 Eylül saldırısı sonrası bu 
ihtimali kuvvetlendiren bazı gelişmelere sahne olmadı değil. Örneğin Türkiye 
başbakanı T. Erdoğan ile İspanya başbakanı Zapatero’nun başını çektikleri 
“Medeniyetler İttifakı” çalışması bunu çağrıştırıyor. Çünkü bu çalışma 
dünyamızda zımnen de olsa bir Medeniyetler Çatışması varsayımına dayanıyor. 
Aksi takdirde olmayan bir şeyi bertaraf etmeye yönelik neden ittifaka 
başvurulsun?4 Nitekim 11 Eylül Saldırısı, Karikatür Krizi, Papa’nın sözlerinin 
yol açtığı infial gibi örnekler hemen bu tezi çağrıştırmış ve bu vesilelerle 
Medeniyetler Çatışması tartışmaları başlatılmıştır. Ancak bütün bu olan 
bitenleri yine de tam olarak (yukarıda belirttiğimiz nedenlerle) Huntington’un 
dedikleriyle açıklamak mümkün görünmüyor.  

Bunun dışında başka bir iddia da, 11 Eylül saldırısı sonrası gelişmelerin, 
kültürler ve dinler (medeniyetler) arasındaki bir çatışmadan ziyade İslam 
dünyası içinde bir çatışmaya yol açacağı şeklindedir. Bu çatışmanın da radikal 
ve ılımlı İslam arasında yaşanacağı, sonuçta “ya radikaller kazanacak, ılımlı 
İslam kaybedecek ya da tersi olacak” diyenlerdir. Bu iddia sahiplerinden 
birisinin de şahin politikalarıyla tanınan eski ABD Dışişleri Bakanı Henry 
Kissinger (2001) olması ise manidardır. Kissinger muhtemelen olmasını istediği 
şeyi ileri sürüyor. Eğer söyledikleri taktiksel bir manevranın bir parçası değilse 
dikkatle izlenmelidir. Çünkü ABD mücadelenin Müslüman-Hristiyan (Doğu-
Batı) çatışmasına dönüşmesini istemez. Bu hem Orta Doğu ve Asya’daki 
çıkarlarına ters düşer, hem de ilan ettiği savaşı kazanmasını zora sokar. Başkan 
Bush’un “Haçlı Seferi” benzetmesinden alelacele çark ederek, âdeta günah 
çıkarırcasına açıklamalar yapması, ardından dinî cemaat liderleriyle görüşmesi, 
camilere koşması bunun tipik bir göstergesiydi.  

Bu noktada, yukarıdakinin aksine, ilginç bir görüş de Kurth’tan geliyor. Ona 
göre, cereyan eden çatışmaların sonucunda dünyayı asıl bekleyen çatışmanın 
“Batı ve diğerleri arasında değil, Batı’nın kendi arasındaki çatışmadır”. Şöyle 
ki; Post modern endüstrinin, hizmetler sektörü lehine evirilmesine karşılık 
modern, daha çok endüstrileşmeyi ifade ediyor. Bu, önümüzdeki süreçte az 
gelişmiş ülkelerin daha modern hâle gelirken, en gelişmiş ülkelerin 
(postmodern) daha az modern hâle geleceği anlamına gelir. Başka bir deyişle 
Batı daha az modern ve geriye kalanlar, özellikle de Konfüçyen (ve İslam) 
                                                 
4 İlk olarak, medeniyetler ittifakı arayışına girmek, dünyanın medeniyetler arasında bir çatışma 

olduğu tezi üzerinden algılanmasını pekiştirmiş olmuyor mu zaten? Böylelikle medeniyetler 
çatışması tezi daha baştan geçerli kabul edilmiş olmuyor mu? İkinci olarak, İstanbul'daki 
medeniyetler ittifakı toplantısında eğer çatışmaların kaynağı din olarak algılanmıyorsa, neden 
her iki kategoriden de din dışlanmıyor da “Batı” ve “Müslümanlar” şeklinde bir gruplama 
üzerine dayanıyor toplantı ve raporu? Tıpkı Huntington'ın tezinde olduğu gibi burada da Batı 
monolitik bir birlik olarak karşımıza çıkmıyor mu? Üçüncü olarak, Türkiye’nin toplantıya 
“Müslüman Türkiye” etiketiyle katılması, “Batı uygarlığı dışındaki ülkelerin hangi yolla olursa 
olsun, Batılılaşmasının olanaksız olduğunu” düşünen Huntington'u neredeyse haklı çıkarıyor 
(Esra Ercan Bilgiç 19/11/2006, Radikal 2) 
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medeniyeti daha modern hâle gelecektir. O hâlde nasıl Aydınlanma, 
Aydınlanma sonrası tarafından yıkılmışsa, modern de postmodern tarafından 
yıkılacaktır. Bu da Batının Batı sonrası tarafından yıkılması demektir. Bu 
sebeple medeniyetler çatışması Batı ve geri kalanlardan biri veya daha fazlası 
arasında değil, Batı ile batı sonrası arasında yani Batının kendi içinde olacaktır 
(Kurth, 1997: 146, 149).  

Bu tartışma zemini 11 Eylül saldırısıyla boyutlanmış, tartışmanın ötesinde 
bu saldırı dünyada ve özellikle de ABD’de değişik yankılar bularak dünyanın 
yeni geleceğini şekillendirmede fonksiyon sahibi olmuştur. O nedenle 11 Eylül 
saldırısını tam anlamadan bu tartışmaları temellendirmek ve dünyanın karşı 
karşıya bulunduğu durumu kestirmek de güçleşecektir. Bu nedenle, bundan 
sonraki bölümde, 11 Eylül saldırısı sebep ve sonuçlarıyla irdelenmeye 
çalışılacaktır.  

3. 11 Eylül Saldırısının İçerdiği Mesajlar ve Yol Açtığı Sonuçlar  

21. yüzyıla girerken gerçekleştirilen bu eylem bundan sonra dünyanın 
gidişatını siyasi, ekonomik ve askerî yönden etkileyecek boyutlara sahiptir. 
Olayı ve yol açacağı muhtemel sonuçları doğru kavramak için eylemi kimin ya 
da kimlerin gerçekleştirdiğinden ziyade içerdiği mesajları ve yol açtığı ve 
açacağı sonuçları doğru tahlil etmek önemlidir. Doğru bir değerlendirme 
yapabilmenin ön koşulu ise konu hakkında doğru bilgilere sahip olmayı 
gerektirir. Oysa bu konuda çok ve çeşitli spekülatif bilgiler ortaya atılıyor, bu 
bağlamda herkes kendi dağarcığındaki bilgilere ve yaklaşımlara göre farklı 
yorumlar yapıyor. Bu bir bakıma konuyu çeşitli boyutları ile geniş bir alan 
içinde görmemizi kolaylaştırırken, aynı derecede tam olarak ne olduğunu 
anlamamızı güçleştirmektedir.  

Böyle durumlarda, yani, “nedenlerin” ve “niçinlerin” muğlâk olduğu 
durumlarda, gerçekleşmiş olan sonuçlardan hareket ederek nedenlere ulaşmak 
ve böylece olayı bir bütünlük içinde tahlil etmek başvurulması gereken bir yol 
olabilir. Biz de bu bağlamda, dünya çapında ses getiren ve ABD tarihinin, hatta 
belki (yapılış biçimi ve dünyayı etkilemesi bakımından) dünya tarihinin en 
büyük terörist eylemi sayılan bu eylemi, sonuçlardan (görünenlerden) 
başlayarak nedenlere (görünmeyenlere) doğru giden bir yol izleyerek tahlil 
etmeye çalışacağız. O nedenle: “Kimler yaptı?, Neden yaptı?” gibi soruları bir 
yana bırakarak içerdiği mesajlar ve muhtemel sonuçlarından başlayarak analiz 
yapabiliriz.  

3.1. Olayın İçerdiği Muhtemel Mesajlar: Gücün Üç Saç Ayağına Saldırı 

Her şeyden önce 11 Eylül günü gerçekleştirilen saldırılar, yöneldikleri 
hedefler dikkate alınıp doğru değerlendirildiğinde, ABD’nin güç dinamiklerine 
yöneldiği görülmektedir. ABD ile ilgili bu konuda önemli bir çalışması bulunan 
R. Mills’in de belirttiği gibi ABD’nin üzerine oturduğu üç gücün oluşturduğu 
saç ayağı vardır. Bunlar: siyasi elitler, askerî elitler ve ekonomik elitlerdir. 
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Sonuncudan başlayalım. Bu saldırı analiz edildiğinde bu üçlü sac ayağına bir 
yönelim olduğu görülmektedir. Peki, neden bunlar? 

Ekonomik Elitlere, Dolayısıyla Küreselleşmeye Saldırı: ABD’nin ekonomik 
kalbi New York ise, New York’unda ekonomik kalbi Wall Street’dir denilebilir. 
Burayı da sembolize eden İkiz Kuleler’dir. Bu sembol sadece her biri 110 kat olan 
iki binanın oluşturduğu fizikî görkeme dayanmaz, bunlar aynı zamanda, 
fonksiyonları bakımından da New York ve giderek ABD için sahip olduğu işlevi 
gösterir. Hatta bu merkezlerdeki şirketlerin faaliyet alanlarının bütün dünyaya 
yayılmış olması, başka birçok ülkenin bu kulelerde faaliyet yürütmesi, kuleleri 
dünya ekonomisi açısından önemli kılmaktadır.5 Birinci saldırının buraya 
yapılmış olmasının bizce içerdiği mesaj şudur: Bu saldırı ile ABD’nin ekonomik 
kalbine bir saldırı düzenlenmiş, tabiri caizse ABD’nin kalbine bir bıçak 
sokulmuştur. Kalpteki bir arıza, sadece kalbi değil, bütün dolaşım sistemini 
etkileyeceğinden hayatı bir önem taşımaktadır, sonuçları da o derecede ağır 
olacaktır. Nitekim bu saldırı ile hem ABD ekonomisi, hem de ABD insanı 
sarsılmış, hatta kimi psikologlara göre ABD toplumu sosyo-psikolojik bir baskı, 
bir travma ile karşı karşıya kalmıştır.  

Saldırıda 20 milyar dolara varan maddi kaybın yanında, 1 hafta boyunca 
ABD hava sahasını kapatmış (Kanada ve İsrail’de bu arada hava sahâlârını 
kapattılar) dolayısıyla uçaklar uçmamış, insanlar New York başta olmak üzere 
birçok kentte işlerine gitmemiş, Dünya Ticaret merkezinde 47 ülkeden çeşitli 
insan ve firmalar büyük maddi kayıplarının dışında bilgi sistemlerini, 
istihbaratlarını kaybetmiştir. Bütün bunların sonucunda bazı uçak firmaları zarar 
etmiş, Swissair gibi dünya çapındaki bir hava taşımacılığı firması kapanmış, 
Boing bile üretimini kısma yoluna gitmiş, sigorta şirketleri iflas etmiş ve büyük 
firmalar büyük zarar görmüştür. Dolayısıyla ABD’ye ve onun ekonomisine bu 
yolla darbe vurulmuştur.  

Ama bunun dışında asıl önemli olan bir başka boyut, saldırının hem ABD 
hem dünya için taşıdığı sembolik anlam ve verdiği mesajdır. Bilindiği üzere 
SSCB’nin dağılmasından sonra ABD tek süper güç olarak ayakta kalmış, körfez 
savaşıyla da âdeta dünyaya aba altından sopa göstererek bu gücünü 
pekiştirmişti. Soğuk Savaş’ın sona ermesi ile ABD küresel düzeyde Yeni Bir 
Dünya Düzeni (YDD) tesis etme yoluna gitmiş (Baba Bush bu kavramı ilk defa 
telaffuz ederek mesajlar vermişti); ABD bu süreçte, bir yandan en güçlü tarafı 
olan askerî gücünü dünyada sergilerken öbür yandan ekonomik olarak Japonya, 
Almanya gibi ülkelerle yarışmanın ve onları ekonomik olarak da alt ederek 
dünyanın tek hâkimi olduğunu göstermenin yollarını aramıştır. Bu süreç aynı 
zamanda ABD’nin başını çektiği küreselleşme sürecinin en çok tartışıldığı 
dönemdir. Sonuçta ABD küreselleşmeci güçlerin başını çeken bir ülke, bir 
sembol hâline gelmiştir. Bu aynı zamanda zengin-yoksul ayırımından ve kuzey-

                                                 
5 Bu nedenle olacak ki, ismi de “Dünya Ticaret Merkezi” konulmuştur.  
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güney tartışmasından sonra, küresel güçler ve küresel olmayan güçler ayırımını 
gündeme taşımış, anti küreselcilik şiddet dâhil her yola başvurma noktasına 
gelmiştir. Dolayısıyla New York’taki ikiz kulelere yapılan saldırı aynı zamanda 
küreselleşmeye yapılmış bir itiraz şeklinde de yorumlanabilir.6  

Askerî Elitlere, Dolayısıyla Küresel Korkuya Saldırı: Bu saldırı, aynı 
zamanda, ABD’nin dünyadaki eli-kolu olan, ABD’yi dünya çapında 
korkulan bir güç yapan Askerî Elitlere yapılmış bir saldırıdır. Bundan 
ötürü özellikle askerî gücün kumanda merkezi Pentagon seçilmiştir. 
Aslında Pentagon özellikleri itibarıyla sadece ABD’nin değil, neredeyse 
dünyanın askerî kumanda merkezi ve ana karargâhı durumunda bir 
yerdir. Dünyadaki bütün askerî hareketler buradan izlenmekte, buradan 
sevk ve idare edilmektedir. Dolayısıyla 1,5 milyona yakın askerî olan, 
dünyanın en gelişmiş ve modern ordusu sayılan böyle bir ordunun ana 
üssüne saldırı, bir meydan okuma olarak değerlendirilebilir. Bunu 
yapanlar muhakkak ki karşı bir saldırı için ağır tahrik unsuru 
yarattıklarını biliyorlardı, bu nedenle sonuçlarını da hesaba katmışlardır.  

Ayrıca böyle büyük bir güce (bütün savunma sistemine, gücüne, 
büyüklüğüne rağmen) istenilen tarzda sonuçlanan bir saldırı düzenlenmiş olması 
ABD’nin askerî prestijine, etkinliğine büyük bir darbe vurmuş, bu eylem (tanka 
taş atan çocuk gibi) âdeta korku duvarını aşan bir deneme çabası sergiler 
nitelikte olmuştur. Daha doğrusu bu olay ile tek kutuplu dünya imajı ve monist 
bir yapı üzerinde yükselen Amerika’nın dünyanın tek hâkimi olduğu şeklindeki 
yaygın imajı büyük yara almıştır.  

Siyasi Elitlere, Dolayısıyla Yönetimin Beynine Saldırı: Üçüncü saldırı 
sadece ABD’yi değil, dünyayı yönetmeye kalkan beyni sayılan siyasi seçkinlere 
yapılmak istenmiş, ancak bu saldırı amacına ulaşmamıştır. Nitekim dördüncü 
uçağın siyasi elitleri temsil eden Beyaz Saray’a ya da onun muadili Camp 
David’e yönelik olduğu yöneticiler tarafından açıklanmıştır. Eylemin dehşeti 
karşısında Başkan Bush’un Beyaz Saray’dan uzaklaşması, saatlerce Forse One 
uçağında havada kalması, sonra Nebraska’daki yer altı askerî üstüne âdeta 
sığınması bunu gösteriyor.  

Sonuç olarak bu saldırının birincil hedef(ler)i ABD’nin gücünü temsil eden 
(ekonomik, askeri, siyasi) sacayaklarına yapılmış, bu yolla hem ABD’ye hem 
de dünyaya net mesajlar verilmek istenmiştir. Bu güç/saç ayaklarına yönelmekle 
hem bu güçleri hırpalamış, hem ABD kamuoyunu sarsmış hem de dünya 
nezdinde prestijine gölge düşürmüştür. Seçilen hedefler aynı zamanda ABD’nin 
küresel düzeydeki ekonomik askerî ve siyasi gelişmesine ve yayılmasına, güç 
kullanımına bir itiraz olarak sergilenmiştir.  

                                                 
6 New York sadece ABD’nin ekonomik kalbi değil, aynı zamanda dünya ölçeğinde küresel bir 

kent olması buna işaret eder.  
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4. Saldırının Dünyaya Yansımaları ve Muhtemel Sonuçları 

Bu saldırıyı Usame Bin Laden yapmamışsa bile ki, bunun ABD açısından 
çok büyük bir önemi yok, ABD bunu gerekçe yaparak Afganistan’a müdahale 
etti, ardından da Irak’ı işgal etti. Bunun birkaç nedeni vardır. Bunlar petrol, Orta 
Doğu ve Orta Asya’nın kontrolü, İslami fundamentalist hareket grup, örgüt ve 
devletlere gözdağı verme ve nihayet YDD’de yeni bir dizayn yaparak hâlâ tek 
süper güç olduğunu göstermek ve kanıtlamak isteğidir.  

4.1. Enerji Kaynaklarına Dayalı Bir Egemenlik Alanı Yaratma 

Ülkeleri ve imparatorlukları büyük güç hâline getiren unsurların başında, 
kendi dönemlerindeki kritik üretim maddesinin üretimi yanında geçtiği yolları 
kontrol altında tutmak gelir. Makine öncesi kritik üretim maddesi baharattı, 
makine sonrası kritik üretim maddesi ise enerjidir. O nedenle enerjiye 
kaynaklarına sahip olan ve onun dolaşım yollarını kontrol eden (ulaşılabilirliği 
sağlayan), dünyayı da kontrol edecektir denilebilir. ABD hem Orta Doğu’daki 
enerji kaynaklarına ulaşılabilirliği sağlamak hem de burada bulunan, kendince 
aykırı ilan ettiği ülkeleri yeni uluslararası düzene uydurmak amacıyla (Büyük 
Orta Doğu Projesi çerçevesinde) buralara saldırı düzenlemektedir.  

Dünyadaki mevcut petrol rezervlerinin üçte ikisi Hazar Bölgesi’nde 
(Kafkasya ve Orta Asya’da) ve Orta Doğuda (özellikle Irak, İran ve 
Arabitan’da) bulunuyor.7 21. yüzyılda temel enerji kaynağı hâline gelme 
durumunda olan (su’dan başka) gaz da önemli ölçüde bu bölgelerde bulunuyor. 
Bu durumda ABD Hazar ötesi ve Orta Doğu enerji kaynaklarına ulaşılabilirliği 
sağlamayı ve bunu süreklileştirmeyi istiyor. Bu kaynaklardan Hazar ötesi 
olanları Batıyla buluşturmanın ise üç önemli yolu bulunuyor: Biri Rusya 
üzerinden (ki bu ABD’nin istediği bir tercih değil, çünkü bu Rusya’nın tekrar 
güçlenmesine yarar), ikincisi Türkiye üzerinden (Clinton yönetimi bu alternatife 
sıcak bakıyordu, oysa Bush yönetimi bu alternatife soğuk duruyor, çünkü 
Bush’a yakın petrol lobisi bu güzergâhı istemiyor), üçüncüsü ise Güney’den 
Basra’ya açılan yoldur. Bush yönetimi ve bu yönetime yakın Hazar bölgesinde 
yatırımları da olan Exon, Mobil, Chevron, Texoco, Unocol gibi büyük petrol 
şirketleri daha çok bu yolu tercih ediyorlar. Bu üçüncü senaryonun hayata 
geçirilmesi Afganistan ile çok yakından ilgilidir. Çünkü Afganistan bu 
güzergâhtaki kilit ülkedir. Hem coğrafi olarak hem de Taliban’ın bu yol 
üzerinde yaratmış olduğu tehditten ötürü. İşte söz konusu dönüm noktası da 
burasıdır. ABD bu nedenle Taliban yönetimini bertaraf edip kendine yakın hatta 
kendi denetiminde bir idareyi burada ihya etmek istemiştir.  

Orta Doğu petrolleri içinde durum farklı değildir. Irak burada kilit noktadır. 
Burada bulunan kaynakların hâkimiyeti ABD’nin elini güçlendirmenin ötesinde 

                                                 
7 Bilindiği üzere 19. yüzyılda temel enerji kaynağı kömür iken, 20. yüzyılda bu kaynak petrol 

oldu. Günümüzde bu kaynakların önemli ölçüde tükendiği ve azaldığı bilinse bie önemlerini 
koruyorlar.  
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kontrol gücünü de artıracaktır. Böylece Hazar ötesi ve Orta Doğu enerji 
kaynaklarının mülkiyetinden ziyade, istikrar içinde ona ulaşılabilirlik sağlanarak 
ABD’ye diğer rakipleri karşısında önemli üstünlükler sağlamış olacaktır.  

4.2. Orta Doğu ve orta Asya’nın Kontrolü 

Sovyetlerin yıkılmasından sonra ABD bütün dünyada olmak üzere Kafkaslar 
ve özellikle Orta Doğuda egemenlik peşinde koşmuştur. Bu egemenlik yukarıda 
belirtildiği gibi jeo-ekonomik nedenlere dayandığı gibi aynı zamanda jeo-politik 
ve stratejik nedenlere dayanmaktadır. Çünkü alan hâkimiyetini sağlamayan bir 
ülkenin ekonomik hâkimiyeti de sağlamayacağı açıktır. Bu çerçevede ABD 
Soğuk Savaş sonrası Kafkasya’yı denetlemekte Rusya’dan ötürü orta (ve Ön) 
Asya’yı kontrol etmede Çin’den dolayı zorluk çekmekteydi. 15 Haziran 
2001’de kurulan, başını Rusya ve Çin’in çektiği, içinde Kazakistan, Kırgızistan, 
Tacikistan ve Özbekistan’ın yer aldığı yedeğine Pakistan’ın alındığı “Şanghay 
Bloğu”, başka bir deyişle, güçlendirilmiş ve takviye edilmiş “Rus-Çin İttifakı” 
bir yandan Japonya ve Hindistan’ı tehdit ederken, diğer yanda ABD ve 
Türkiye’yi orta Asya’dan âdeta silmekte, bölge enerji kaynakları ve boru hatları 
üzerinde tam denetimi sağlamaktadır (Karagül, 2001). Bu gelişme, ABD 
denetimindeki tek kutuplu bir dünyaya yapılmış bir itiraz olarak da okunabilir.8 

Afganistan ve Irak sorunu kendi kavlince halledildiği takdirde, bunun 
etkilerinin ve yansımalarının Orta Doğuya, özellikle Filistin-İsrail Sorununa 
yansıyacağı, bu sorunların ABD’nin istediği biçimde çözüme kavuşturulacağı, 
bu da ABD’nin orta Doğudaki egemenliğini daha da pekiştireceği varsayılıyor.9 
Böylece yukarıdaki şıkka bağlı olarak yaratılan alan hâkimiyeti ile Türkmen 
doğal gazı ve Kazak petrolleri Afganistan üzerinden Pakistan’ın Karaçi 
limanına ulaştırılabilecek, Irak petrolleri de ABD ve İngiliz şirketlerinin 
denetimine terk edilecektir/terk edilmektedir. Bu da ABD’nin ekonomik 
hâkimiyetinin bölgede artmasına ve ekonomik hâkimiyetiyle beraber dünya alan 
hâkimiyetini genişletmesine ve güçlendirmesine yol açacaktır.  

                                                 
8 ABD 11 Eylülde ortaya çıkan tablo karşısında ve oluşan psikolojik ortamda NATO’nun da 

gücünü kullanarak Asya ülkeleri üzerinde baskı kullanma, Rusya ve Çin ile (Çin’in itirazlarına 
rağmen) iyi diyalog kurma peşindedir. Nitekim uygulanan baskı, yardım ve mekik 
diplomasisiyle Taliban’ı destekleyerek bugüne getiren Pakistan’ı saflarına çekti, Afganistan’a 
320 milyon dolar yardım paketi ile Taliban karşıtı ittifak güçlendirilmeye çalışılıyor, Tacikistan 
ve Özbekistan ise birer üs hâline getirildi. Bütün bu yatırımlar geleceğe yönelik, kalıcı olacak 
ve ABD’nin bölgedeki çıkarlarını koruyacak bir zemin ve amaçla yürütülüyor. Rusya şimdilik 
(Çeçen sorunundan dolayı) “yaralı gününde” ABD’nin yanında, rolünü oynuyor.  

9 Irak Savaşı’nda ABD ittifak cephesini mümkün mertebe geniş tutmaya çalıştı, büyük devletleri 
yanına almaya çalıştı, BM’yi istediği gibi yönlendirdi, Müslüman ülkeleri böldü, Saddam 
üzerinden kimyasal silah tehdidini kullandı ve vuruş için gerekli ortamı sağladı, süreci bloke 
edebilecek ülke konumundaki Rusya’nın sesini kıstı. Ancak her iki ülkenin (Rusya ve 
ABD’nin) temel çıkarlarının bölgede uyuşmaması nedeni ile bu durumun geçici olduğunu 
söyleyebiliriz. Çin ise, fiili savaşa itiraza rağmen şimdilik pozisyon almıyor. Dolayısıyla 
ABD’nin son saldırı vesilesi/bahanesi ile bu bölgeye yönelimi hukuken değilse bile fiilen 
Şanghay Bloğunu şimdilik rölantiye almış, bloke etmiş durumda.  
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4.3. İslami Fundamentalist Hareket, Grup, Örgüt ve Devletlere Gözdağı 
Verme  

ABD yukarıda sayılmış olan çeşitli örgüt, grup ve devletlere, belli bir sıra 
dönemi içinde saldırarak bunların kimini bertaraf ederek kimini zayıflatarak 
kendisine yönelik yeni tehlikeyi bir süre için durdururken, aynı zamanda 
bununla dünyanın geri kalanına hem gözdağı vermekte hem de dünyanın hamisi 
rolünü sürdürmeye ve pekiştirmeye çalışmaktadır. Ancak bu işin siyasi ve 
sosyolojik temellerini irdelemek gerekir.  

Önce ABD’nin altını çizdiği bir kavramla başlamakta yarar var: İslami terör. 
Bunun da İslamiyet’le ilgisi olmadığını ileri sürüyor, bir Müslüman-Hristiyan 
çatışması görüntüsü vermemek, müttefik İslam ülkelerini incitip yanından 
kaçırmamak için. Peki, İslami kavramını bir yana bırakırsak terör ne demek. 
Sosyolog Emre Kongar (2001: 43-79) terörü, toplumbilim açısından siyasal 
yapıda, yeni egemenlik ilişkisi içinde yer alan bir etkinlik olduğunu, esas olarak 
hedeflediği grubun, kurumun ya da toplumun yönetim felsefesine, egemenlik 
ilişkisine saldırdığını ileri sürer. Otoriter rejimlerde kimi zaman kabul gören bu 
saldırıların demokratik rejimlerde lanetlenmesinin nedeni, bu rejimlerin 
egemenliklerinin halkın rızasına dayalı olarak ortaya çıkmasındandır.  

İşte ABD’nin dayanak noktası; biz ve onlar dediği/demek istediği şey de tam 
burası olsa gerek. Kendisini demokratik, karşısındakileri totaliter olarak 
sınıflayınca, kendisine yapılan saldırıyı lanetlerken, aynı saldırıyı karşı tarafa 
yaptığında kendini haklı görüyor ve bunu “insani değerleri koruma” adına 
yaptığını ileri sürüyor. Bush ve Blair Afganistan’a saldırı öncesi ve saldırı 
gecesi sık sık yaptıkları “Bize yapılan saldırı tüm insanlığa yapılmış sayılır” 
tümcesi üzerinde biraz durmak gerekir. Bu postula doğruysa o zaman aynı 
postulatla mefhumu muhalifinden de bakılabilir ve o zaman da şu soruyu 
sormak gerekir: “Peki Afganistan’a ve Irak’a yapılmış ve Bin Ladin’le (El-
Kaide) ile, hatta Taliban’la ve Saddam’la ilgisi, ilişkisi olmayan binlerce masum 
insanın ölümüne sebep olan uçaklar ve füzelerle yapılan saldırılar kime yapılmış 
sayılır? Yoksa o ölenleri insan saymamak mı gerekiyor? Burada net bir 
ayırımcılık yok mu? Uygar beyaz adamın değeri karşısında, barbar, geri kalmış 
önemsiz adamın değersizliği mi söz konusu olan? O zaman New York’a çarpan 
uçaklarla, Kâbil’in, Kandahar’ın, Bağdat’ın, Necef’in arka sokaklarında 
(gökdelenleri olmadığı için kerpiç evlerde yaşamak zorunda olan) insanların 
üstüne düşen füzelerin, bombaların ne farkı var? Bir fark yok. Çünkü devletler 
ve toplumlar arası savaşlar, doğrudan doğruya egemenlik ilişkisini değiştirmeye 
ve bu ilişkiye el koymaya yönelik olduklarından, zaten tanım gereği terörist 
nitelik taşırlar.  

“Latin Amerika’nın Kesik Damarları”, “Aşkın ve Savaşın Gündüz ve 
Geceleri” adlı kitapların yazarı, Uruguaylı düşünür, Eduardo Geleano, 25 Eylül 
2001 tarihinde İspanya’nın La Jornada’da yayımlanan makalesinde bu durumu 
daha dramatik ve çarpıcı örneklerle şöyle açıklıyor: Saddam Hüseyin İranlılara 
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ve hâlepçe’deki Kürtlere karşı kimyasal silah kullanırken ABD’nin indinde iyi 
idi, ne zamanki (petrol kuyusu) Kuveyt’e girdi kötü ve baş belası oldu. Oysa o 
zaman da ona yol ve silah veren ABD’nin kendisiydi. Dünyanın bir numaralı 
baş belası şimdi Usame Bin Laden deniyor. Oysa ona terörizm hakkında bildiği 
her şeyi CIA öğretti. Afganistan’da komünizme karşı başlıca “özgürlük 
savaşçısı” olarak ABD Hükûmeti’nce korunup silahlandırıldı. Hollywood’un 
Rambo 3ü çektiği günlerde Afgan Müslümanları iyi çocuklardı, 13 yıl sonra bu 
gün oğul Bush döneminde kötünün de kötüsü oldular. Ya Henry Kissingir’e ne 
demeli. Diyor ki: “Her kim ki teröristlere destek sağlar, himaye eder yahut 
ilham verir, onlar en az teröristler kadar suçludur.” Eğer durum buysa ve bu 
doğruysa, şimdiki acil görev, Kissinger’i bombalamak olmalıdır. Neden mi? 
Çünkü Endonezya, Kamboçya, Güney Afrika ve Akbaba Planı’nın kirli 
savaşından çok çekmiş bütün Güney Amerika ülkelerindeki devlet terörüne 
destek, finans ve ilham sağlayan Kissinger’in ta kendisidir. O nedenle 
“umutsuzların terörizmi ile güçlülerin terörizmi arasında epey ortak nokta var. 
Hepsi insan hayatını hiçe saymada birleşiyor. Ancak unutmamalı ki “göze göz” 
düsturu insanlığı kör ediyor.  

4.4. Yeni Dünya Düzeninde Yeni Bir Dizayn Yapmak 

ABD epeydir hem mali konulardaki sorunlar hem yeni ekonomik güç 
odakları (Japonya, Almanya gibi) hem de yeni stratejik güç odakları (Çin, AB 
gibi) karşısında ve dünyanın çeşitli bölgelerini kontrol altında tutma, dünyanın 
tek hâkimi olma ve Yeni Dünya Düzenini oluşturma gibi konularda güçlüklerle 
karşı karşıya bulunuyor, güç ve irtifa kaybediyordu.  

Soğuk Savaş sonrası oluşan YDD özellikle iki gelişme tarafından tehdit 
ediliyordu: Birincisi, Çin, Rusya, Almanya, Japonya ve Hindistan gibi ülkelerin 
devamlı büyümesi ve YDD’ne sığmamasıdır. Çin ve Rusya askerî olarak 
büyürken, Almanya ve Japonya ekonomik açıdan, Hindistan nükleer silah 
olarak ABD’yi ve YDD’ni tehdit etmekteydi. Bu konjonktür Hazar ötesi enerji 
kaynaklarına ABD’nin istediği biçimde ulaşılması ve işletmesini 
güçleştiriyordu. İkincisi, İran, Irak, Libya, Sudan, Kuzey Kore gibi (sayıları 
ABD tarafından 17 olarak belirlenen) doğrudan ABD’ye karşı olan dolayısıyla 
YDD’ne entegre olmak istemeyen ülkelerin varlığı ve YDD için yarattığı 
tehdittir. 11 Eylül Saldırısı bütün bunları yeniden düzenleme konusunda 
ABD’ye olanak tanımış oldu.10 Görüldüğü gibi ABD bir taşla âdeta kuş katliamı 

                                                 
10 Brzezinski Amerika’nın The Wall Street Journal gazetesinin Avrupa baskısında yayınlanan 

makalesinde bütün bu planı şöyle çiziyor: “ABD’nin mücadeleden başarı ile çıkması için hem 
ashem de siyasi cephede etkin hareket etmesi lazım. Bu maksatla uzun, orta ve kısa vadede 
yürürlüğe konulacak bir plan dâhilinde hareket etmesi lazım gelir” diyor. Brzezinski’ye göre 
kısa vadede Usame Bin Laden’e ve Taliban’a savaş açmalı ve bu savaş “acı vermeli”. Orta 
vadede teröristlere destek veren ülkelerdeki rejimler yıkılmalı (Irak’ta Saddam gibi), uzun 
vadede ise Rusya ve Çin’in de desteği sağlanarak öncelikle ABD ve Batı Avrupa güvenliği 
sağlanmalı, kararlı ülkelerin birleşmesine odaklanmalı, siyasi ve mali destekleri kesilmeli, 
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yapmaya çalışıyor. Bütün bunları da dünyanın nefretinin yöneldiği Laden’den 
geldiği söylenen terörist saldırı ve Saddam’ın silahları gerekçe yapılarak 
yapıldı. Elbette ki Laden ve Saddam gibi fanatiklere ve diktatörlere çağdaş 
dünyada yer yoktur, ancak bunlar ABD’nin suçlarını ve günahlarını mubah 
kılmaz/kılmamalıdır.  

5. Saldırının ABD’de Yol Açacağı Sonuçlar/Etkiler 

“Hiçbir şey eskisi (11 Eylül öncesi) gibi olmayacak!” sözü 11 Eylülden 
sonra en sık kullanılan cümleydi. Eğer 11 Eylül değişimin başlangıç noktası ise 
11 Eylül’den sonra ABD’nin geleceği bu değişimi hayata geçirmek için 
yapacaklarından oluşacaktır. Bu da hiç kuşkusuz dünyanın yeniden dizayn 
edilmesi anlamına geliyor. Peki Amerika’yı bu yolda nasıl bir süreç bekliyor? 
Başka bir deyişle ABD’nin psikolojik, sosyolojik (toplumsal), ekonomik ve 
askerî (güvenlik) yapısı bu saldırıdan nasıl etkilenecek? Bu saldırının ABD’ye 
olan etkileri ve muhtemel sonuçları ne/neler oldu? Bu sorular geçiş sürecinde 
açıklığa kavuşturulması gereken kritik soruların başında geliyor. Bu saldırının 
psikolojik, sosyolojik, ekonomik, askerî ve de çatışma dinamiği ile ilgili 
sonuçları oldu ve bu etkiler devam etmektedir. Şimdi bu etkileri kısaca 
irdelemeye çalışalım.  

Saldırının Psikolojik Sonuçları: Her şeyden önce bu saldırı birçok yeni 
kavramı yaşamımıza soktu. Küresel gösteri, küresel terör, küresel 
tedirginlik, küresel hareket gibi.11 İlk defa bütün dünya bu çapta bir 
terörist eylemi âdeta sinemada film seyreder gibi evlerinde, iş yerlerinde 
veya bulundukları yerde canlı yayında izledi. Bu durum neredeyse ikiz 
kuleleri bir beyaz perdeye, bütün dünyayı ise âdeta bir sinema salonuna 
çevirdi. Şimdiye kadar küresel birlikler, bağlar, ilişkiler vardı ama böylesi 
küresel bir gösteri yaşanmamıştı. İşte bu dev gösteri beraberinde başka bir 
kavramı getirdi. Küresel tedirginlik. Çünkü bu filmin senaristi, aktörleri ve 
yönetmeni ilk etapta belli değildi ama ilk andan beri bütün dünyadaki 
seyredenler aynıydı ve bunlar aynı anda heyecanlanıyor, korkuyor, 
tedirgin oluyor, çığlık atıyorlardı.  

Bu gelişme dünyanın ötesinde Amerikalılarda bir şok etkisi yaptı ve bir 
toplumsal travmaya yol açtı. Bunun sonucunda iki yönlü psiko-sosyal bir 
gelişme oldu denebilir: Bir yandan, ABD vatandaşları olağanüstü derecede 
korkmuş, ürkmüş, onurları zedelenmişti; öte tarafta, bu korku ve endişe 
oranında (bütün büyük felaketlerde olduğu gibi) bir birine kenetlenmiş âdeta ilk 
defa bu oranda ABD milliyetçiliği tetiklenmişti. Hatta bu saldırı, sıkıntı, 
                                                                                                                        

kontrol altına alınmalıdır (02 Ekim 2001, Radikal) Merkeze ABD’yi koyan ve tüm dünyayı 
onun çıkarları doğrultusunda dizayn eden bir plandır, söz konusu olan.  

11 İkiz kulelerin seçilmesinin psikolojik boyutu da var. Amaçlananın sadece orada bulunanları 
öldürmek olmadığı, onların ölümünü bütün Amerika’ya ve dünyaya izletmek suretiyle küresel 
tedirginlik yaratmak olduğu anlaşılmıştır. Nitekim bu saldırılar dünya ölçeğinde küresel bir 
tedirginliğe yol açmış, herkes kendi durumunu özdeşleştirme ve yansıtma yoluyla tekrar 
gözden geçirmiştir.  
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saldırganlık ve nefret güdülerini tetiklemiş, bu duygular bir anda yön 
değiştirerek dış gruplara (Müslümanlara) karşı ön yargılı ayırıma ve (ABD’de 
ilk defa görüldüğü biçimiyle) bir ırkçılığa yol açmıştır.12 Dolayısıyla ABD’deki 
saldırı, organizasyonu, çapı, biçimi ve etkileri bakımından küresel bir teröre yol 
açtı ve böylece artık küresel kavramlar sadece ekonominin tekelinde almayıp 
teröre de sıçramış oldu. Sonunda küreselleşme olgusu her alanda olduğu gibi 
kendi terörünü de yaratmıştı.13 

Sosyolojik Sonuçlar: 11 Eylül saldırısı sonrası yapılan bir araştırmada 
çıkan sonuçlara göre saldırı sonrası Amerikalıların yarısından fazlası 
yakınlarını arayıp, “Seni seviyorum” demiştir. Bu durum sosyolojik açıdan 
çok önemli mesajlar içeriyor. Çünkü ABD toplumunda son yıllarda 
giderek artan oranda çekirdek aile parçalanmaya yüz tutmuş, bu aile tipi 
yerini olmayan (dağılmış) aileye bırakmaya başlamıştı. Toplumun önemli 
bir bölümü evliliğe güveni olmadığı için evlenmiyor. Önemli bir bölümü bu 
ortam içinde homoseksüel ilişkilere yöneliyor. Ayrıca vahşi kapitalizmin 
acımasız rekabet ortamında âdeta “altta kalanın canı çıksın” felsefesi 
giderek yaygınlaşıyor. Yıllarca aynı apartmanda kapı komşusu olarak 
oturanlar birbirini tanımıyor, yalnız insanların cesetlerini kediler ya da 
kokuları ortaya çıkartıyor… Kısacası aile parçalanmış, değerler ultra 
kapitalist ilişkilere kurban edilmiş, toplumu bir arada tutan toplumsal 
sosyal güvenlik mekanizmaları çürümeye başlamıştır.  

Tam da böyle bir kavşakta bu olay ABD’yi yakaladı. Bu durum yukarıda 
bahsettiğimiz birçok olumsuz ilişkinin üzerinde pozitif bir rol oynayacağı 
muhakkaktır. Nitekim gene 11 Eylül sonrası ABD’de yapılan bir araştırmaya 
göre, (daha önce nüfus artış oranı giderek gerileyen ülkede) hamile kadınların 
sayısında % 50’ye yakın bir artış gözlenmiş, kan bağı ilişkisi olanların da 
birbirini sorma/arama oranında buna yakın bir artış gözlenmiştir.  

Ekonomik Sonuçlar: Saldırının ABD’ye maliyetinin yan etkileri ile 
birlikte 200 milyar dolar olarak hesaplandığı açıklandı. “İkiz Kuleler”deki 
küresel firmalar maddi zarara uğramaktan başka, bilgi ve iletişim 
şebekeleri tahrip oldu, beyin takımını kaybetti. Yetişmiş önemli bir insan 
kaynağı (yaklaşık 7000 kişi) yok oldu. Ayrıca Boing gibi dev uçak 

                                                 
12 Camilere saldırılar düzenlenmesi, Müslümanların tecrit edilmesi, Orta Doğu kökenlilerin 

uçaklardan indirilmesi, bu sosyal tutum ve davranışların örnekleri olarak sayılabilir. Hatta 
Başkan Bush bile kendini tutamayıp, sonradan değiştirse bile, Haçlı Seferi’nden bahsetti. Bütün 
bu sosyo-psişik tutuma ve dünyadaki küresel tedirginliğe ancak küresel bir terör neden 
olabilirdi? 

13 Bu eylem biçimi aynı zamanda devletten çok topluma karşı bir tehdit mesajı içermektedir. 
Mesaj şudur: Bunu yapan, daha büyüğünü de yapabilir. Güpegündüz New York’un 
gökdelenlerini New Yorkluların tepelerine yıkan güç biyolojik, kimyasal silah da kullanabilirdi. 
Bu durumda saldırının boyutları ve sonuçları daha da korkunç ve dehşet verici olurdu. Bunun 
düşüncesi bile insanları derinden etkilemiş, ABD Hükûmeti ve halk sık sık bu potansiyel 
tehlikeyi dile getirmiştir.  
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fabrikaları kapanmayla karşı karşıya kaldı, Swissair gibi dünya çapındaki 
hava taşımacılık şirketleri kapandı, birçok sigorta firması iflas bayrağını 
çekti. Bunlar saldırının direkt ortaya çıkan ekonomik etkileri olarak 
sayılabilir. Bütün bunlar kadar önemli olan başka bir etki de dünya 
çapında yaşandı. ABD hem ülke olarak hem de küresel ekonominin motor 
gücü olarak bu saldırı ile büyük bir yara aldı, prestij kaybına uğradı.  

Askerî (Güvenlik) Sonuçları: Bu saldırı artık klasik savaşların bir 
anlamda sona erdiğini, terörizmin kılık ve biçim değiştirerek yeni bir savaş 
biçiminin kışkırtıcılığını ortaya koymuş bulunuyor. Nitekim bu saldırıda 
ilk defa dünya tarihinde bazı ilkler yaşanmıştır.14  

Saldırı, sadece terörist bir saldırı olarak ABD’nin savunma zaaflarını 
ortaya çıkarmakla kalmamıştır, aynı zamanda tek kutuplu dünya sistemine ve bu 
sistemin hâkimi olduğunu iddia eden ABD’nin imajına indirilmiş ağır bir darbe 
olmuştur. Bu eylemde ABD’nin en önemli iki güvenlik kuruluşu olan Merkezî 
Haber Alma Örgütü (CIA) ile Federal Soruşturma Bürosu (FBI) büyük bir yara 
almış, âdeta ABD’nin bu konudaki gücünün kağıttan kaplan olduğunu ortaya 
koymuştur. (Buna rağmen bu dönemde bu örgütlerden hiç kimsenin görevden 
alınmaması veya istifa etmemesi manidardır ve düşündürücüdür). Ayrıca sadece 
Amerika’nın değil, bir yerde bütün dünyanın jandarmalığını yürüten 
Pentagon’un merkezinin vurulması hem büyük bir meydan okuma şeklinde 
algılanmış hem de ABD’nin vurulamazlığı/dokunulmazlığı ortadan 
kaldırılmıştır.  

Pearl Harbour’dan sonra (ki bu düzenli bir ordu tarafından ve merkezi 
Amerika’dan yüzlerce kilometre uzakta, bir uçak üssünde gerçekleşmiş bir 
olaydı) en büyük saldırı olarak tanımlanan 11 Eylül saldırısı, ABD’nin içinde 
güvenlik ve askerî açıdan birçok yeni düzenlemeye yol açtığı biliniyor. 
Bunlardan biri ABD’nin Yıldızlar Savaşı (Nükleer Füze Kalkanı) Projesi’ni 
yeniden hayata geçirmesi için zemin yakalamış olmasıdır, öbürü ise askerî 
harcama ve personel kısma politikasından vazgeçerek bunları daha da 
güçlendirmesi ve bunun sonucunda da daha şahin politikalara yönelmesi 
olmuştur.15 

                                                 
14 Saldırıda, 7 bin civarında çoğunluğu Amerikalı olmak üzere 47 ülkenin vatandaşı insan öldü; 

bunun üzerine dünya çapında bütün zamanların en kapsamlı soruşturması başlatıldı; ikiz 
kulelerin çökmesiyle 300’den fazla itfaiye görevlisi ve polis kayboldu; ilk kez aynı anda 4 uçak 
kaçırıldı ve uçaklar füze olarak kullanıldı; ikinci kuleye çarpan uçağı bütün dünya canlı yayınla 
izledi; saldırıdan sonra ABD’deki bütün havaalanları ve hava sahası kendi tarihinde ilk kez 
tamamen uçuşa kapatıldı; ABD borsası ilk kez bu kadar uzun süreli kapalı kaldı; NATO ilk 
defa 5. maddeyi böyle bir nedenle uygulamaya koydu ve ilk kez bütün AB ülkelerinde yas ilan 
edildi.  

15 Bilindiği üzere Reagan döneminde başlanan, maliyeti 500 milyar dolarlarla ölçülen, Amerika 
kıtası üzerinde nükleer şemsiye oluşturma projesi baba Bush döneminde devam ettirilmek 
istenmiştir (ki SSCB’nin yıkılmasına neden olan unsurlardan biri de bu proje olarak 
belirtilmektedir: Reel sosyalizmin bazı sorunları yanında SSCB bu silah yarışında mali olarak 
çökmüş, ABD ile yarışamayınca dağılıp gitmiştir.) Ancak Clinton bu projeyi gerek iç ve dünya 
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İkinci olarak, Clinton yönetimine göre daha sertlik yanlısı olan oğul Bush 
yönetimi (ki bunların çoğu baba Bush döneminden kalma kişilerdir.) dünyanın 
birçok yerinde (başta Afganistan ve Irak olmak üzere) bu şahin politikaları 
hayata geçirme fırsatını elde ettiler.  

SONUÇ: ASİMETRİK DÜNYA, ASİMETRİK SAVAŞ, ASİMETRİK 
SONUÇLAR 

Dünya gittikçe her bakımdan asimetrileşmektedir. Asimetrileşme ise 
dünyayı, dengesiz, olumsuz, itici bir dünya hâline getirmektedir. Bu dünya, 
şirketlerin gücü karşısında insanların güçsüz olduğu bir dünya; devletlerin 
yetkisi karşısında toplulukların sesini çıkaramadığı bir dünya; en zenginin 
karşısında en fakirin ölüme mahkûm edildiği bir dünya; en üstte eğitim 
görenlerin karşısında okuma yazma bilmeyen kitlelerin yer aldığı bir dünya; yer 
üstü egemenlerinin karşısında insanların yer altında yaşamak zorunda kaldığı 
bir dünya; kısacası haksızlığı kural sayan, çaresizliği suç yapıp çaresizin 
boynuna dolayan bir dünyadır. Böyle bir dünyada terör de “asimetrik terör” 
olacak, savaşta “asimetrik savaş” olacaktır (Atabek, 2001).  

İşte bu nedenle ABD’ye saldıran güç ile ABD’nin gücü aynı değil. ABD’nin 
de neredeyse gelişmiş dünyanın yarısını arkasına alarak dün saldırdığı ve yarın 
saldıracağı güç(ler) de kendi dengi değildir. Günümüzde ABD’nin yürüttüğü 
savaşlar âdeta fillerle karıncaların savaşı gibidir. Karınca ısırıp kaçıyor, filler 
can havliyle bahçeye dalıyor. Failler saklanırken olan çimenlere ve diğer 
canlılara oluyor. Karıncalardan başka her şey (bütün canlılar) tahrip ediliyor. 
Fillerle karıncaların savaşında fillerin kazandığı görülmemiştir. Ancak bu savaşı 
karıncalar da kazanamamıştır. Yani bu savaşın galibi yoktur, mağlubu ise 
mağdur halklardır.  

Elbette terör dünyadan kazınabilirse, kazınmalıdır. Ancak her yeni savaşın 
yeni saldırıların tohumlarını içinde barındırdığını, atılan her bombanın terör 
vasatının döl yataklarına düşen bir dölleyici olduğu unutulmamalıdır. En 
önemlisi de terörü savaşla değil, yokluğun, yoksulluğun, açlığın, sefaletin, 
adaletsizliğin kol gezdiği vasatı ortadan kaldırarak yok edilebileceği gerçeğidir. 
Batı biraz kendine dönmeli, bir iç muhasebe yapmalıdır. Üç yüzyıllık 
aydınlanma, sanayileşme, modernleşme serüveninde birçok iyi şeyi yaratmanın 
yanında, İtalyan Faşizmi’nin de Alman Nazizmi’nin de bu kültürden çıktığını 
unutmamalıdır. Gittikçe simetrisi bozulan dünyanın içinde her türlü tehlikeyi 
beslediği de. En önemlisi dünyanın simetrisini bozanlar, dünyayı bu duruma 
getirenler asıl sorumlular değil mi? Bu sebeplerle dünya uzun bir savaşa değil, 
uzun bir barışa acilen ihtiyaç duymaktadır.  

                                                                                                                        
kamuoyunun/ve devletlerinin muhalefeti gerekse irrasyonel olması ve büyük ekonomik 
kaynakları yutması nedeniyle askıya almıştı. Şimdi oluşturulan yeni psikolojik konseptde hem 
muhalefet nötralize edildi hem de projeye kaynak ayrılarak hayata geçirilmesi denenmek 
isteniyor. Bu olmasa dahi silahlanmaya eskisinden misliyle yüksek oranda kaynak ayrılma işi 
garantiye alınmış oldu.  
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NATIONAL AND GENERAL SECURITY WITHIN 
ECONOMIC-FINANCIAL CONDITIONS OF GLOBALIZATION 

 PAPARI, George Daniel-MUNTEANU, Iuliana Gabriela 
ROMANYA/ROMANIA/PУМЫНИЯ 

The Globalization Phenomenon –as a whole– implies economics and 
finances, commerce, labor market, informatics technologies, communications, 
educations, culture, administration, politics, security, etc. Globalization also 
implies juridical, ethno-cultural, psychological, historical aspects and so on and 
so forth. So globalization, namely the generalization of the extremely complex 
system of the contemporary reality, has important effects on the entire limits 
and levels of the whole: communities, states, zones, regions, and continents.  

Critics see globalization just as transnational corporations, with maximized 
profit-making, when states and nations have diminished their development. The 
adepts put into light just the good effects (political, economic, educational, 
technological etc.). A couple of years ago, Gordon Smith and Moises Naim 
discussed about “the wave of the international integration and of 
interdependency, when the links and the impact of these links, considering the 
person level and the state level, are numerous, deeper, but more transforming, 
implying changes within our way of living, and our way of wishing for how to 
be leaded”.  

 Now, coming back to the whole named globalization, we find out that that is 
conditionally dependent on a part of it, namely the Security. For the entire 
whole to function, it is necessary to find security on the entire levels: 
communities, states, zones, regions, and continents. That refers to security as 
environment, as a state of being, as a coming into being, but which is in balance 
with the insecurity inducted by the perils, which, on their part, are also global.  

Considering that, Zygmunt Bauman describes what he calls “the new world 
disorder”, as the world’s problems would have now an indefinite, non-
organized, and self-propelled character, along with an unpredictable and out of 
control evolution, having no center/board of command or committee/managerial 
office. Under this situation, it seems to be right to ask whether is there possible 
to be at least controllable and controlled insecurity, in order to have 
globalization under security circumstances, and also security under 
globalization?  

These two realities –Globalization and Security– share interdependent 
relations and they put each other, simultaneously, into cause to effect, and effect 
to cause relations, while they aim to stability.  



 

 

1162 

 

Taking into account its evolution, globalization –as a real, irreversible, 
complex, continuum, dynamic, and deep phenomenon– is permanently 
modeling and remodeling itself, it implies specific forces of different contents 
(global, zonal, regional, local, national and individual), and it develops a system 
of processes. That system has various descriptions. Some authors consider that 
through globalization, the world can see the wave of forces, which can ask for 
integration and uniformity within a global, homogeneous and commercial 
network, through rhythmic music (MTV), fast computers (Macintosh), and fast 
food (McDonalds): in a single word, a “MacWorld”, connected and linked 
through four elements: technology, ecology, communications and commerce.  

This complex system of processes displays itself simultaneously, and it 
requires interdisciplinary approaches of globalization strategy and of security 
strategy, which means an exhaustive approach. That is why I shall present, 
synthetically, just three subsystems.  

Economic Globalization defines an assembly, which components, being 
spread all over the world, are the interconnected and interdependent national 
economics, showing specific phenomena such as:  

1. The production factors have great international mobility; the production 
processes and the markets for labor, goods and services integrate themselves 
progressively, and they compete strongly on markets; that is why the national 
market cannot be protected anymore, even if the state involves itself on that. 
The transnational connections are amplified, and sometimes specialized. As 
Aurel GHIBUTIU, the former President of Chamber of Commerce and Industry 
of Romania observed, they make problems to be more global than national.  

2. The interconnection and interdependent degree increases itself, being 
determined by the telecommunications technology and the global transport 
facilities.  

3. On-line, on the world’s level, the great companies promote economic 
plans, on various periods, showing rentable prices for various products.  

4. The system of the multinational firms is developed; the phenomenon of 
excluding the non-performing firms is extended; the polarization of richness and 
economic power is accentuated; the geo-economics and geo-social differences 
considering the prosperity and migration phenomena from poor countries to 
prosper countries are carrying on.  

5. The characteristic processes of opening the economics through goods and 
assets are extended.  

6. The commerce develops faster than production, and, in a specific way, the 
international and the regional trades configure themselves: 50 % of the South- 
East of Asia (the amount of 25 % of the world’s trade!) is directed again toward 
countries of Asia; 2/3 of the Western Europe go towards Europe, too; 60 % of 
USA and Canada export is directed toward North America and EU.  
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 7. If the access to the natural resources is going to be stopped, the industrial 
states intervene in the states having precarious economics.  

Financial Globalization is accelerated, and it is interconnected with the 
acceleration of the global economic process. It is formed of components spread 
all over the world. Its specificity is given by phenomena such as:  

– The boom of the international production, and of financial transactions.  

– The assets free market and the extraterritorial assets increase 
exponentially.  

– The increasing of the number of countries, which absorb the export capital 
from other countries, and encourage the direct foreign investments (DFI). The 
DFI facilitates the economic development, the export, the access to 
technological innovations, the increasing of the number of employed persons, 
the competition between the initiators, and the consumers of such financial 
fluxes.  

– The DFI volume is increasing: of 6 times during 1950-1970, and more than 
10 times during 1980-1989. In countries of Central and Eastern Europe, the 
increasing is of 13 times during 1991-2004: in Latin America and The 
Caribbean the DFI flux increases of 10 times during1990-2004. China has, in 
2004, 31% of the global flux of DFI, and Brazil has 28%.  

– The DFI percentage within the World Brut Intern Product (BIP-W) is 
increasing: from 5% to 15% during 1980-1989: the world leaders in DFI are 
USA, EU, and Japan, which, in 1990, have 90% of the world stock of actions in 
foreign countries; 2/3 of this stock belongs to economic developed countries.  

– The volume of the financial transactions is increasing: 200.000 millions 
USD/daily, in 1985, and 1.400.000 millions USD/daily, in 2000, by using new 
financial instruments (options, futures, swaps), giving up some juridical 
barriers, developing the goods markets, and communication between the 
financial markets.  

– The fictive economics and the future type of the financial markets are 
developing: in 2004, in the world, there are 60 future exchanges in Europe and 
USA, and over 40 future exchanges in other countries. The future type of the 
financial markets has a positive effect over stabilization of the increasing of the 
national economics, and it permits the forming of three kinds of prices’ 
structures: CBOT for the agriculture products; LME (London Metal Exchange) 
for non-ferrous metal; LIFEE (London International Financial Futures 
Exchange) for financial derivates.  

– It is confirmed the logic of the global financial markets, having inevitable 
effects over the entire subsystems of society.  

This economic-financial globalization, as a whole, has a strong impact over 
the security environment, including the national level.  
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National Security: Nowadays, national security doesn’t refer anymore, 
strictly to the frontiers’ geography. This special situation is determined by 
important and numerous evolutions. We are going to describe some of them, 
pointing out those which are influenced by the subsystem of economic-financial 
globalization:  

– Increasing of the discrepancies between the states of the rich center and 
the states of the poor periphery;  

– Accentuating of the partnership sequences, the dialogue, confidence in 
the evolution of the world’s development, technological integration of the 
informational processes and communication, culture penetration; 

– Producing of diffusion of high technologies, including the military ones, 
towards the center to the periphery, which has a multiple effect on security; they 
are proliferated till the Cold War, including the technologies and the weapons 
having a great power of destruction; 

– Opening of the national space, of the intercultural, the perspective of free 
access to the common values of the humankind. There are two realities facing 
each other: On one hand, the legal or illegal, fast and consistent flux of data, 
news, information, ideas, cultural values, assets, goods, services, technology, 
disease, weapons and persons; on the other hand, the less and less reduced 
control of the frontiers. People, values and ideas are moving over the frontiers, 
and, sometimes, over the continents, but not all the time this movement is utile 
to security; the population’s migration is followed by these persons’ very 
special way of behavior/manifestation/and action.  

– There are also registered aspects of “forced globalization”, “imposed 
globalization”, wiping out of the national identities, over hierarchy and 
periphery, domination, imposing of aims, orientations and interests, which 
belong to the powerful ones; it is accredited the idea that independence and 
freedom of nations have become anachronistic, that they can be preserved by 
some kind of alliance, or by some kind of world power.  

– Within the global world, there are realities and tendencies, which can get 
out of control, and they can generate an unexpected world order; 

– We are facing the asymmetric and atypical war, which is provoked by 
terrorism and the trans frontier organized crime; 

– It is developed the impact of globalization, and the new vision over the 
security environment, where there are registered great geopolitics changes.  

Corruption, as the Main Threat for the National Interests of Romania 

Far of being an actual phenomenon, or even an isolate one, corruption and 
the inherent reactions, which it provoked, demonstrated the inefficiency of 
defensive approaches developed till now. The scandals were rapidly developed 
under the eyes of the public opinion, the provenience of the implied persons was 
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various, from the central or local authorities to physicians, policemen or 
teachers. The methods became keen, and hard to be identified, under the 
circumstances of the functional opacity of some institutions. All these 
demonstrate that the corruption’s phenomenon steps over any kind of rigidity, 
while it proves to be expansive, flexible and precautious. Parallel with that, the 
institutions implied in combating corruption are still searching for their identity, 
they are following reforms of the legislative revisions, and they are dominated 
by speed less bureaucracy, always being “catch on wrong leg” by the innovative 
burst of corruption.  

The public is the viewer of such type of manifestations. It has an opinion, 
which has always been formed by information and its own experience, it 
reviews its opinion, and it is satisfied when it is coming into an acceptable 
normality, from its own point of view. Parallel with that, the public can hardly 
express itself, its voice is hard to be heard; the sensation is that those who 
decide are not interested in the opinions’ trends, and they do not know the 
reality on the mass level.  

The corruption acts are penal acts. They represent a very bad social peril, 
and they are punished in prison. The main corruption infractions are the 
following: given bribery (direct or indirect promise, offering, giving money, or 
of any item of value to influence the actions as an official or other person in 
discharge of a public or legal duty. The bribe is the gift bestowed to influence 
the receiver’s conduct, in order to fulfill, to not fulfill, or to delay his/her 
action); taken bribe (receiving, or soliciting money or of any item of value to 
influence the actions as an official or other person in discharge of a public or 
legal duty; to accept the promise of such items of value, to influence the 
receiver’s conduct, in order to fulfill, to not fulfill, or to delay his/her action); 
traffic of influence (receiving or soliciting money or of any item of value, or 
accepting promises, or gifts, directly or indirectly, for his/her self or for other 
person to influence or to let somebody know that he/she has influence over an 
official, so to determine the latter to do, or not to do an act in discharge of a 
public or legal duty); taken of items of value (receiving of money or of any item 
of value as an official, after he/she has fulfilled an act related to his/her position, 
considering its role of functioning).  

Corruption is just one of the consequences of the general lack of control over 
the government, and the government transparency, which derive from the 
administrative culture of the communist period, and it survives due to bad and 
complicate regulations. As far as corruption will be the single way to make 
administration to function, it will continue to exist, despite of any punitive acts 
against it. Where there is no civic culture, and the juridical system’s reform is 
delayed, it is possible not to function the vertical mechanisms of control (the 
elections), along with the horizontal mechanisms (courts of law). If these 
systems are full of too many responsibilities, exactly in the moment when they 
should become efficient to gain their legitimacy, there is the risk to be run over 
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by these tasks. In the developed democracy, the vertical control is assured by 
regular elections, and by competition for resources on different levels of power. 
The horizontal control is assured on the formal level by legislative and court of 
law power, and also by NGO’s, groups of interests, mass media, which are 
powerful and correct, having an essential contributions.  

The rapid way to win over corruption, from the interior of an institution, 
seems to be the initiation of the structural reforms. For example, in the case of 
police and justice, they were too powerful over the citizens, and it is about time 
to be distributors of the public things, of law and order, in their case, so to 
answer, in the same time, for the quality of their services. If the rules of the 
game are still the secret and the aberrant practices, the most courageous of the 
citizens will go on bribing the general attorneys, the judge, and the policemen. 
The only way to make law and order to be correctly and impartial distributed is 
transparency and responsibility, on the horizontal level, and not on the vertical 
level, since now.  

Corruption and the public responsibilities are regulated by several laws, 
which are contradictory, or they open the ways to be interpreted. The status of 
the public officials, for example, does not refer to the official’s activities before, 
and after he/she has the respective position, and it does not give penalties for the 
incompatibilities between the position as public administrator, and some 
economic activities, just, in the worse case, asking for resigning. The economic 
activity has an unclear formula, because of the fact that it opens the possibility 
to make profits by any ways. The administration needs a Conduit Code, not just 
for assuring legality and the current practice, but to offer also a comprehensible 
guide of action in any situation.  

In 2006, the World Bank and BERD study reaffirm that Romania is a corrupt 
country. The study, entitled “Business Environment and Enterprise Performance 
Survey- BEEPS), was done by questioning 9. 500 representatives of an equal 
amount of enterprises from 26 countries in Central and Eastern Europe, 
including Turkey, and the majority of states of the former Russian block.  

The percentage of enterprises that act in Romania, and for which corruption 
is still a problem for business, is almost 50 % (!), over the South-East European 
average, and more over the EU percentage (38 %). This percentage has been 
little diminished after the BEEPS percentage, in 2002.  

The same study also indicates that the business environment is less favorable 
to productivity than that in Ukraine, Georgia, Belarus, or Albania! The 
progresses concerning the structural reforms are twice important than in 
Moldova, Ukraine, Georgia, Hungary, Poland, Czech Republic and Lithuania, 
and it is third times important than that in Armenia, and four times than that in 
Serbia and Montenegro. Considering that, we can compare ourselves with 
Uzbekistan, Tajikistan, Azerbaijan, Bosnia & Herzegovina, Estonia, Slovakia 
and Bulgaria. The percentage of firms that are paying protection taxes is of 13 
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% in Romania, by comparison with 9 % – the South-East European average, 
respective 8.5 % in EU. The percentage of annual selling of the firms, which are 
paying protection taxes, is of 0.25 %, much over the South-East European 
average.  

Generally speaking, related to the problems of the business enterprises, 
Romania, as the majority of those 26 countries included by BEEPS, has 
registered progresses, more or less significant ones. But there are also some 
important chapters, where there are regresses, and that is why we are in a 
delicate position, by comparison with the situation of the rest of the South-East 
European countries. Those are represented by transportation, education and the 
workers abilities, the law legislation and the costs for the labor force, for 
obtaining visas and business licenses, for customs regulations, and for those 
referring to foreign trade, and the taxes system.  

In a report presented this month, Transparency International-Romania has 
noticed that, related to combating corruption phenomenon into the state’s 
institutions, there is no significant evolution for the last year. TI also has 
realized a report during March 2005-March 2006, where they have analyzed the 
problem of corruption in Romania.  

 In the chapter about combating corruption, TI indicates as factors for 
lacking the precisely moment to create the instruments for regaining the wealth, 
taking into account the UNO Convention against corruption, the low 
administrative capacity for preventing and combating wash money, lack of 
cooperation, inefficiency of administrative jurisdiction, and the neutrality of 
disciplinary commissions for public officials.  

Related to prevention, in the report presented by TI-Romania, the important 
aspects on the level of administrative procedures related to citizens, are very 
simple and clear, but without a visible impact on little corruption.  

TI-Romania thinks that during the analyzed period (March 2005-March 
2006) public institutions have improved their administrative procedures.  

Despite that fact, from the citizen point of view, the anti-corruption reforms 
do not encounter the target results, and there are still problems in relation with 
the public sector.  

TI-Romania appreciates as necessary preventing corruption and the security 
of public decision within the public sector, especially in domains of health, 
education, public acquisition, infrastructures and local public administration 
agreements.  

The organization considers that there are no significant behavioral changes 
from the part of the public officials, by comparison with the citizens and the 
other beneficiaries of the public services.  
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Also for the prevention sphere, there is noticed that applying of the 
decisional transparency law has suffered serious recoil, and the Law 544/2001 
for the information access is boycotted by public institutions, for its excessive 
secret of information. The law of protection the integrity notifications has not 
been applied by public authorities, which have the obligation to harmonize the 
internal regulations, and to disseminate its sections.  

The anti-corruption dimensions are structured on the following components, 
which were analyzed as efficacy from 1 very weak to 5 very good:  

 

 

 

Short Term 

 

Intermediate Term  
 
Long Term 

Prevention 

Combating 

Sanction 

3 

1 

1 

3 

3 

2 

     3 

     4 

Non-concluded 

The key-requests for the national system of integrity in order to cover the 
lacking:  

– Institutional Infrastructure of control for conflicts of interest, 
incompatibilities and wealth. 

– Perfection of the procedural law so to ensure cooperation and efficacy of 
common politics.  

– Perfection of substantial law to complete the institutional competencies of 
enterprises, which reclaim non-justifiable limitations. 

– Functionality of ministerial responsibilities on the existent normative 
frame of work. 

– Usage of administrative and disciplinary instruments for any type of 
breaking the law.  

In conclusion, after this attempt for a not so optimistic radiography, all we 
have to do is to keep us optimistic, hoping that things will develop and that the 
politics willpower manifested by the authorities rhetoric will be doubled by 
much more expertise and coherence.  

Romania is still a country having a high level of corruption, keeping itself on 
the level of 3 points from 10 possible, in the Index of Corruption Perception, 
calculated by information amalgamation of independent studies, and of deeper 
interviews with all the entire Romanian environment (political, administrative 
and business), not just with foreign investors or with the participants to public 
acquisition auctions.  
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HİNDİSTAN ÇİN İLİŞKİLERİNİN BUGÜNÜ VE YARINI 

SARIALİOĞLU, İrşat∗ 
 TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

 ÖZET  

Küreselleşme sürecinin üretimin coğrafi mekânlarında yarattığı 
değişikliklerin uluslararası sistem üzerindeki en önemli etkilerinden birini 
“Asya’nın yükselişi” oluşturmaktadır. Doğu Asya’nın yaşadığı hızlı ekonomik 
kalkınma süreci dikkatleri bölgeye toplarken, Çin ve Hindistan’ın muazzam 
nüfusları ve geniş coğrafyalarıyla dünya dengeleri üzerinde gelecekte nasıl bir 
etki yaratacakları sorusu cevabını aramaya devam etmektedir. İki ülke 
arasındaki ilişkilerin niteliği ve gelecekte izleyeceği güzergâh, bu soruya 
verilecek tatminkâr bir cevabın en önemli parçalarından birini oluşturacaktır. İki 
büyük komşu arasındaki ilişkilere odaklanan çalışmalar incelendiğinde, mevcut 
literatürün dikkate değer bir kısmının sorun ve çatışma alanlarına odaklandığı 
görülmektedir.  

Bu tebliğde, mevcut sorunlara rağmen, Hindistan-Çin ilişkilerinin iş birliği 
için elverişli potansiyeller barındırdığı gösterilmeye çalışılmaktadır. Tebliğde, 
ebedî komşular arasında tarih boyunca devam eden etkileşim ve rekabete dikkat 
çekilmekte, ancak rekabetin zorunlu olarak çatışma doğurmadığı 
savunulmaktadır. Tarihsel örnekler ve güncel gelişmelerin analizleri üzerinden 
sorun alanları ve rekabetin maddi koşulları varlıklarını korusalar da, başka 
değişkenlerin etkisiyle iki ülkenin birçok konuda iş birliği içinde hareket 
edebilecekleri gösterilmeye çalışılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Hindistan-Çin ilişkileri, Doğu Asya, iş birliği ve 
rekabet, çok kutupluluk, sömürgecilik. 

ABSTRACT 

One of the most important effects of globalization which has recreated the 
geographies of production, over the international system is “Rise of Asia”. 
While East Asia’s economic miracle takes all attentions to region, China and 
India have a special place within the debates about the future design of the 
world order. The character and possible future trajectories of the two countries’ 
relations are significant parts of those debates. But, when we look at the studies 
that focus on the relations between two big neighbours, we can see that most of 

                                                 
∗∗∗∗ Arş.Gör., Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, 
Ankara/TÜRKİYE e-posta: irsadsarialioglu@yahoo.com 



 

 

1172 

 

the literature has a perspective which gives primacy to problems and conflict 
potentials.  

In this paper, I chose a different perspective to analyse the relations. I try to 
show that relations between China and India have also sufficient potentialities 
for cooperation. Although I underlie the interactions and competition which has 
continued during the long history of the relations, I claim that competition does 
not necessarily create conflict. By using historical examples and analysing the 
current developments I try to tell that even the material conditions of problems 
and conflict issues continue to exist, two countries can cooperate in many areas 
under the pressures of other factors.  

Key Words: Relations between India and China, East Asia, cooperation and 
competition, multipolarity, imperialism. 

GİRİŞ 

Coğrafi olarak neredeyse başlı başına birer kıta büyüklüğüne sahip bulunan, 
barındırdıkları nüfus açısından ise dünyada ilk iki sırayı paylaşan Çin ve 
Hindistan arasındaki ilişkilerin, iki komşu ve kadim medeniyetin oluşum ve 
evrim süreçlerinin hikâyesi olarak okunabilecek tarihini karakterize eden temel 
unsurları şu şekilde özetlemek mümkündür. Coğrafya ve tarihin mahkûm ettiği 
ebedi komşuluğun uzun tarihi boyunca iki ülke arasında özellikle ticari ve 
kültürel alanlarda kesintisiz devam eden etkileşim, bir yandan rekabeti 
kamçılarken diğer yandan önemli potansiyel iş birliği zeminleri hazırlamış, iki 
ülke ilişkilerinin tarihindeki dalgalanmaların yönünü belirleyen ise, tercihlerin 
dışardan gelen müdahalelerin de gölgesinde çatışmaya kadar uzanan rekabetten 
mi yoksa iş birliği arayışlarından yana mı yapılacağı sorusuna verilmiş cevaplar 
olmuştur.  

Hindistan Çin ilişkilerinin bugününü anlamak ve oluş hâlindeki yarına 
bugünün bırakacaklarını kurgulayabilmek için bu tebliğde, ilişkilerdeki 
dönemlik dalgalanmaların günümüzdeki yönüne uygun olarak, rekabet 
unsurunun varlığını yadsımayan bir iş birliği perspektifi esas alınmak suretiyle 
konuya yaklaşılacaktır.  

I. Fikirler, Ticaret ve Teknoloji Alanlarında Etkileşim ve İşbirliği 

Arkalarını yaklaşık beş bin yıllık mazilerinin birikimine yaslayan dünyanın 
en eski iki medeniyet havzası arasındaki ilişkilerin kökleri de bu büyük tarihin 
derinliklerine uzanmaktadır.1 Giriş bölümünde de işaret edildiği gibi komşular 
arasında nerdeyse kesintisiz devam eden karşılıklı etkileşim ve rekabetin iç 
içeliği ilişkilerin uzun tarihî macerasını yüzyıllar üzerinden aşarak 
özetlemektedir.  

                                                 
1 Das, D. K., (2004), “China and India: An Era of Escalating Economic Interaction”, China & 

World Economy, Vol. 14, no. 4, 105.  
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Coğrafyanın ortaya çıkardığı engellere rağmen tarihin hemen her döneminde 
yüksek düzeylerde seyrederek iki ülkeyi birbirine bağlayan ticari, kültürel, dinî 
etkileşim ve alışveriş süreci, bilinen tarihi başlangıç noktası olan İÖ 221’den 
günümüze kadar önemli boyutlara ulaşarak devam ede gelmiştir.2 Alışverişin 
ticaret ve teknoloji tarafında Çin’in ağırlığı hissedilirken, geniş anlamda fikirler 
söz konusu olduğunda Hindistan’ın açık üstünlüğü kendisini göstermektedir. 
Hindistan’ın Hint kültürüne ait değerleri ihraç yoluyla Güneydoğu Asya’da elde 
ettiği tarihsel etki, teknoloji ve ticaret karşısında fikirlerin oluşturabileceği 
ağırlığın küçümsenmemesi gerektiğini, aksine hâkimiyet için verilen 
mücadelelerde fikirlerin, diğer maddi güç unsurları kadar önemli olduklarını 
gösteren güzel bir örnek oluşturmaktadır. Nitekim konu üzerine yaptığı 
çalışmalarla tanınan Walles, 1967 tarihinde yayınlanan kitabında Hindistan’ın 
kültürel kolonilerini oluşturma politikasını “Hintleştirme” olarak nitelerken 
fikirlerin yaratabileceği etkinlik alanının boyutlarına işaret etmektedir.3 

Hindistan’da doğan Budizm’in Güneydoğu Asya ve Çin’de yayılmasının 
yarattığı bu etki ve ilişkiler yumağının, geçmişten günümüze bölgenin jeopolitik 
dengelerini belirleyen önemli unsurlarından biri olma özelliğini koruduğu 
görülmektedir. Bu etkiyi daha iyi anlayabilmek için, İ. S. 1. yüzyıldan itibaren 
iki ülke arasında bilim ve din adamı değişimi, Sanskritçe metinlerin çevrilmesi 
gibi faaliyetlerle başlayan Budizm’in Çin’deki macerasının 11. yüzyıla kadar 
aralıksız devam ettiğini ve yerini Konfüçyüsçülük ile Taoizm’e bırakana kadar, 
yaklaşık olarak bin yıl egemenliğini tartışmasız bir şekilde sürdürdüğünü 
hatırlamak gerekmektedir.4  

Ancak fikirlerin bu göz kamaştırıcı gücü dile getirilirken, komşular 
arasındaki alışveriş ve etkileşim sürecinin tarihî seyri içinde Çin’in avantaj ve 
üstünlükleri de gözden kaçırılmamalıdır. Başta ipek olmak üzere birçok ticari 
mal Hindistan’a Çin üzerinden taşınırken, beraberlerinde getirdikleri Çince 
isimler Hint alt kıtasının kültürel mirası içinde koruna gelmiştir. Ayrıca, 
ilişkilerin tarihinde Çin’in Hindistan üzerindeki etkisinin yalnızca ticaretle 
sınırlı kalmadığını, teknoloji ve sanayi alanlarında da komşusu üzerinde derin 
tesirler bıraktığını kaydetmek gerekmektedir.5  

İlişkilerin geçmişine hakkındaki bu genel değerlendirmelerin ışığında tarihî 
seyrin devamlılığına odaklanıldığında, komşular arasındaki etkileşimin 
günümüzde de benzer güzergâhları izlediğine dair ilginç örnekler dikkatleri 
çekmektedir.  

Hızla yükselen Asya’nın iki devi, izledikleri farklı kalkınma modelleriyle 
günümüzde de fikirler alanında fiilî bir rekabetin içindedirler. Dünyanın en 
                                                 
2 Chaturvedi, G., (1991), India-China Relations: 1947 to Present Day, MG, (India), 1.  
3 Quaritch, W. H. G., (1967), The Indianization of China and of Southeast Asia, Bernard 
Quaritch, (London), 1., naklen, Das, a.g.m., 106.  
4 Das, a.g.m, 105-106.  
5 Chaturvedi, a.g.e., 5.  
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büyük nüfusa sahip demokrasisi olan Hindistan, kalkınmasını demokratik 
sistem içerisinde sürdürmeye çalışırken, Çin Komünist Partisi siyasi alanda tek 
otorite kaynağı olarak gücü elinde tutmaya devam etmektedir. Her iki modelin 
avantajları ve dezavantajları bulunmakla birlikte, uzun vadede zenginleşmenin 
beraberinde demokrasi taleplerini getirdiğini gösteren tarihsel örnekler, 
Hindistan’ın fikirler alanında komşusunu gelecekte de etkilemeye devam 
edeceği görüşünü desteklemektedir.  

Ancak iki ülke arasındaki ilişkilerde fikirler ile teknoloji ve sanayi yalnızca 
rakip oyuncuların birbirlerine karşı kullanmak için hazır tuttukları güçlü 
yumrukları olarak görülmemelidir. Nitekim komşular, güçlü taraflarına 
dayanarak çatışmak yerine, bunları bir araya getirerek oldukça karlı iş birlikleri 
de yapabilmektedirler. Bir “fikrî” ürün olarak yazılım sektöründe Hindistan’ın 
üstünlüğü ile Çin’in bilgisayar donanımlarının üretiminde aldığı mesafe bir 
arada değerlendirildiğinde, dünyanın geri kalanıyla rekabette fikirler ile 
teknoloji ve sanayi dallarındaki mukayeseli üstünlüklerin birbirlerini 
tamamlamak için kullanılabilmesi hâlinde her iki tarafı da daha fazla 
zenginleştirebilecek iş birliği zeminlerinin somut altyapılarının mevcut olduğu 
sonucuna varılmaktadır. Bu açıdan bakıldığında stratejik ve küresel boyutları 
olan Çin Hindistan ortaklığının gündeme taşındığı iki ülke liderlerinin 2005 
tarihli Delhi buluşmasında yazılım ve donanım alanlarındaki iş birliğini 
derinleştirme ve geliştirme kararı oldukça önemlidir. Bir başka söyleşiyle, tarih 
boyunca komşuların birbirlerine üstünlük sağlamak için kullandıkları 
özellikleri, giriş bölümünde sorulan soruya iş birliği yönünde cevap verildiğinde 
rekabetin araçları olmaktan çıkıp, beraberce zenginleşmenin kuvvetleri hâline 
dönüşebilmektedirler. Çin ve Hindistan bu yönde attıkları adımlarla, ilişkilerin 
tarihine eşlik eden rekabetin, iş birliği için de her zaman açık kapılar bıraktığını 
bir kez daha göstermişlerdir.  

1980’lerden itibaren yeniden yakınlaşmaya başlayan Hindistan ve Çin 
arasındaki ticari ilişkilerin büyük bir hızla ilerleyişi, iki ülkenin potansiyel 
olarak iş birliği yapabilecekleri alanların aslında ne kadar geniş olduğunu somut 
bir şekilde göstermektedir. 1984 yılında imzaladıkları ticaret anlaşmasıyla 
birbirlerine en ziyade müsaadeye mazhar ulus statüsü tanıyan Hindistan ile Çin 
arasındaki ticaret hacmi 1991 yılında 3 milyon dolar civarında iken 2000’lerin 
başında 2,9 milyar dolara, 2002’de 4,9 milyar dolara, 2003’te 7,6 milyar dolara 
2004’te ise 13,6 milyar dolara yükselmiştir.6 Taraflar Nisan 2005 tarihinde Wen 
Jiabo’nun Delhi’ye yaptığı ziyaret sırasında, o tarihte 18.7 milyar dolara ulaşan 
ticaret hacmini 2008 yılında 20 milyar dolara (bu rakam 2006 yılının sonunda 
büyük ölçüde yakalanmıştır.),7 2010 yılında ise 30 milyar dolara çıkarmak 
niyetinde olduklarını ilan etmişlerdir.8 2006 yılına gelindiğinde ise iki ülke 

                                                 
6 Das, a.g.m., 108.  
7 Aiyar, P., (2006), “Chindia: Not quite a juggernaut yet”, Asia Times, http://www.atimes.com/ 

atimes/ China_Business/HI16Cb02. html.  
8 Das, a.g.m., 108.  
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çıtayı yükseltmek suretiyle hedeflerini yeniden belirlemişlerdir. 2010 yılında 
ticaret hacminin 40 milyar dolar seviyelerine taşınması için anlaşırlarken, 
küresel ekonomiyi giderek daha fazla şekillendirmeye başlayan gelişmekte olan 
ülke statüsündeki iki dev ekonomi için rekabetten çok iş birliğine dayanarak bir 
arada var olma fırsatının mevcut olduğuna dair görüş birliği içinde 
bulunduklarını resmi ağızlardan beyan etmişlerdir.9 Bu rakamlar yakından 
incelendiğinde, Çin’in şimdiden Kuzeydoğu Asya’da Hindistan’ın en fazla 
ticaret yaptığı ülke olan Japonya’nın yerini aldığı ve muhtemelen birkaç yıl 
içinde de Hindistan’ın dünyadaki bir numaralı ticari ortağı hâline gelerek 
ABD’yi geride bırakacağı görülmektedir.10  

II. Dış Politikada Etkileşim ve İş Birliği 

Hindistan-Çin ilişkilerini tarihten bugüne karakterize eden karşılıklı 
etkileşimin rekabetin yanında açtığı iş birliği ufuklarının ekonomi ve fikirlerle 
sınırlı kalmayıp dış politika alanına da uzandığını gösteren hem tarihsel hem de 
güncel örnekler bulunmaktadır.  

20. yüzyıla baktığımızda, Hindistan ve Çin’in bağımsız birer devlet olarak 
ortaya çıktıkları 1947 ve 1949’a kadar Batılı güçler tarafından maruz 
bırakıldıkları muamelenin, yüzyılın ortalarında oluşacak siyasi iş birliğinin 
zeminini hazırladığını görmekteyiz. Hindistan İngiliz idaresi altında uzun bir 
sömürge geçmişi yaşamışken, Çin de benzer acılarla dolu bir tarihe sahip 
bulunmaktaydı. 1839-1841 Afyon Savaşı sırasında ilk defa Batıyla karşı karşıya 
gelen Çin, 1842 tarihli Nanking Antlaşması ile limanlarını açmaya 
zorlanmıştı.11 1850’de başlayan ve on dört yıl süren Taiping ayaklanması 
sırasında ülke, yabancı misyonerler ve diplomatlar ile dolarken12 uygulanan açık 
kapı politikası Çin’in Batı karşısında tamamen çözülmesini sağlamıştı. Bu 
süreç, İngilizler’i Asya’nın tek hâkimi hâline getirirken Asya’nın kaderinin 
Asyalı olmayan bir güç tarafından yazıldığı, uzun yıllar devam edecek bir 
dönemi başlatmıştır. Yalnızca iki komşunun değil, neredeyse tüm Asya’nın 
özgürlüğü üzerine Batı tarafından koyulan bu şerhin doğurduğu derin tepki, iki 
ülkeyi bağımsızlık sonrasında Batı karşıtlığı ve Asya’nın Asyalılara ait olması 
gerektiği kabulünde birleştirecek iş birliğinin zeminini oluşturmuştur. Nitekim 
bu zemin üzerinde somut adımların atılabileceğini gösteren gelişmeler I. Dünya 
Savaşı’nın sona ermesiyle birlikte ortaya çıkmaya başlamıştır.  

II. Dünya Savaşı’nın 1945 Ağustosunda sona ermesi, Hint alt kıtasında bir 
geçiş, Çin’de ise bir iç savaş döneminin başlangıcını oluşturur. İngiltere’nin 
Hindistan’dan çekilerek yetkilerini devretmesi Hindistan ve Pakistan olmak 

                                                 
9 Gentleman, A., (2006), “China and India Emphasize Cooperation”, The New York Times, 

www.nytimes.com/2006/11/21/world/asia/21cnd-india. html?.  
10 Aiyar, a.g.m.,  
10 Das, a.g.m., 108.  
11 Mcneil, W., (2005), Dünya Tarihi, Çev. Şenel A., İmge Yayınevi, (Ankara), 627-628.  
12 Mcneil, W., a.g.e., 678.  
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üzere iki ayrı ve yeni devlet ortaya çıkarırken aynı zaman diliminde Çin, 
milliyetçiler ve komünistler arasında yaşanan şiddetli bir iç savaşa sahne 
olmaktaydı.13 Hindistan’ın bağımsızlığa kavuşmasının hemen öncesinde, henüz 
iki komşu, bölgede yaşanan değişimin yarattığı kargaşa ortamından 
sıyrılamamışken, Mahatma Gandi şu sözleriyle ülkesinin eski dostluğu 
uyandırmak arzusunu açıkça ifade etmekteydi: “Özgür bir Hindistan ve özgür 
bir Çin’in birbirleriyle iş birliği ve dostluk içerisinde kendilerinin, Asya’nın ve 
dünyanın ortak iyiliği için çalışacakları zamanın özlemini çekmekteydim.”14  

Bu geçiş dönemini Hindistan Çin’den daha önce tamamlayarak 1947 
Ağustosunda bağımsızlığını ilan etmiştir. Çin’deki iç kargaşanın durulması ve 
Çin Halk Cumhuriyeti’nin dünya sahnesindeki yerini alması ise 1949 Ekim’inde 
gerçekleşmiştir. Hindistan Gandi’nin yukarıdaki sözlerinde de ifadesini bulan 
komşular arasında dostluk ve iş birliğinin hayata geçmesi umudunun bir 
göstergesi olarak Ekim 1949’da kurulan Çin Halk Cumhuriyeti’ni Aralık 
1949’da tanımış ve Pekin’e elçi atamıştır. Sosyalist bir yönetim altında olmayan 
ülkeler arasında Çin Halk Cumhuriyeti’ni ilk tanıyan ülke de Hindistan 
olmuştur.15  

Bağımsızlığın ilk yıllarında Hindistan’ın izlediği Çin politikasının mimarı 
Jawaharlal Nehru’dur. Nehru’nun Çin siyaseti dostluk, iyi komşuluk ve iş birliği 
prensipleri üzerine kurulmuştur. Bu tercihin arkasındaki temel sebepleri ise 
şöyle sıralayabiliriz. Her şeyden önce Nehru, Asya özellikle de Güney Asya 
barışı için Hindistan ve Çin arasındaki ilişkinin belirleyici bir rol oynayacağına 
inanmaktaydı.16 Diğer yandan Nehru’nun kendisine biçtiği temel görevlerden 
biri de Asya ile Avrupa arasındaki ilişkinin yeniden düzenlenmesiydi. Nehru’ya 
göre Asya uzun bir süre Avrupa’nın “oyuncağı” olmuştu ve artık Asya’nın 
kendisine ait olma zamanı gelmişti. Büyük bir nüfusa ve önemli kaynaklara 
sahip Asya’nın Avrupa karşısındaki gücü oldukça sınırlıydı. Ancak Nehru, bu 
durumun değiştirilmesi gerektiğine inanıyordu. Söz konusu amaca ise Hindistan 
ve Çin’in iş birliği yapması sağlanmadan ulaşmak mümkün değildi. Nehru’ya 
göre, Batı’ya karşı Hindistan ve Çin’in önderlik edeceği bir Asya direnci inşa 
edilmeliydi. Hindistan ve Çin’in birbirlerine düşmanca yaklaşmaları ise tüm 
Asya’nın zararına olacak, bundan Batı istifade edecekti.17 Ayrıca süper güçleri 
Asya’dan uzak tutarak Soğuk Savaş’ın Asya’ya etkisini mümkün olduğunca 
azaltma fikri de Nehru’nun Çin’e yönelik politikasını şekillendiren etmenlerden 

                                                 
13 Yang, Y., (1987), “Controversies over Tibet: China versus India, 1947–1949”, The China 

Quarterly, No. 111, 407.  
14 Lal, P. S., (1992), “India-China Relations”, International Relations and Foreign Policy of 

India-3, (eds Grover, V.), Deep&Deep, (India), 199.  
15 Sharma, B., (1992), “The Indo-Chinese Pact”, International Relations and Foreign Policy of 

India-3, (eds Grover, V.), Deep&Deep, (India), 27.  
16 Dutt, G., (1992), “India and China: A Reappraisal of Their Relations” International Relations 

and Foreign Policy of India-3, (eds Grover, V.), Deep&Deep, (India), 205.  
17 Swarup, S., (1992), “A Brief Note on India’s China Policy”, ” International Relations and 

Foreign Policy of India-3, (eds Grover, V.), Deep&Deep, (India), 43.  
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biri olmuştur.18 Nehru’nun bu yaklaşımının önderliğini üstlendiği Bağlantısızlık 
Hareketi’nin dünyaya bakışından kaynaklandığını da belirtmek gerekmektedir.19  

Bu gerekçelerin yanı sıra, küresel ölçekteki hedeflere ulaşmayı mümkün 
kılacak şekilde ülkenin ekonomik gelişimi ve endüstrileşmesinin hızla 
tamamlanması için ihtiyaç duyulan güvenli ortamın sağlanması da Hindistan ve 
Çin’in komşuluk ilişkilerini dostluk ve iş birliği temelleri üzerine inşa 
etmelerini gerektiriyordu.20 Çin Halk Cumhuriyeti önceleri Hindistan’a bazı 
şüphelerle yaklaşsa da21 anti-kolonyal fikirler zemininde buluştuğu Hindistan ile 
etkileşimi arttırarak iş birliğine girmeyi, hem Asya’nın dünya politikasında güç 
ve söz sahibi olabilmesi hem de ülkenin yaşadığı karmaşa ortamından sıyrılarak 
ekonomik gelişmenin hızlandırılabilmesi için yararlı bulmuştur.22 Görüldüğü 
üzere bağımsızlıklarının ilk yıllarında hızla kalkınarak Asya’yla birlikte 
kendilerinin de dünya politikasında güç sahibi olmasını isteyen iki komşu ülke, 
ortak amaçlar doğrultusunda ilişkilerini iş birliği zeminine oturtmaya karar 
vermişlerdir. “Hindi-Chini Bhai Bhai”23 sözüyle tanımlanan bu dönemde, iki 
ülke arasındaki rekabetin ortadan kalktığını öne sürmek mümkün olmasa da 
komşuların söz konusu tercihlerinin bir sonucu olarak ilişkilerdeki vurgunun 
rekabeti kamçılayacak noktalara değil, iş birliğini perçinleyecek unsurlara 
yapıldığı görülmektedir.  

Hindistan-Çin ilişkilerinde vurgunun iş birliği üzerinde toplandığı bir diğer 
süreç de Sovyetlerin 1979’da Afganistan’ı işgal etmelerinin ardından 
yaşanmıştır. 1960’lardan itibaren ilişkilerdeki rekabeti yer yer çatışma boyutuna 
taşıyan komşular, yanı başlarındaki işgal karşısında karşılıklı etkileşim ve iş 
birliğini öne çıkarma ihtiyacını duymuşlardır. Zira işgal, Çin’in ve her ne kadar 
Sovyetler Birliği ile yakın ilişkiler içinde olsa da Hindistan’ın bölgeye dair uzun 
vadeli plan ve stratejik hesaplarını alt üst etmiştir. İşgalin yanı sıra ilişkilerde 
yaşanan vurgu değişikliğinin sebepleri arasında, 1960’larda, Soğuk Savaş’ın da 
etkisiyle içine girilen rekabet havasının her iki tarafın da ekonomik 

                                                 
18 Das, a.g.m., 106-107.  
19 Kısaca ifade etmek gerekirse, bir dış politika stratejisi olan bağlantısızlık, belli başlı bloklar ile 

siyasal ya da ideolojik yakınlaşmalardan kaçınma politikası şeklinde tarif edilebilir. Birinci 
Dünya Savaşı sonrasında oluşan Doğu ve Batı bloklarının içine girmemeyi öngören 
bağlantısızlık politikasının, bu dönemde Hindistan, Yugoslavya, Mısır gibi ülkeler ile Asya ve 
Afrika’da yeni kurulan devletlerin çoğu tarafından uygulandığı görülmektedir. Ancak, 
“bağlantısızlık” uluslararası sistemden soyutlanmayı beraberinde getiren bir yansızlık politikası 
olarak anlaşılmamalıdır. Bloksuzluğu değil Doğu ve Batı bloğunun yanında üçüncü ve yeni bir 
bloğu uluslararası ilişkiler alanına taşıma çabasıdır. Bkz.: Sönmezoğlu, F., vd., (2000), 
Uluslararası İlişkiler Sözlüğü, Der Yayınları, (İstanbul), 7.  

20 Deshingkar, G. D., (1992), “India: A Non-Antagonistic contradiction”, International 
Relations and Foreign Policy of India-3, (eds Grover, V.), Deep&Deep, (India), 185.  

21 İlk etapta Çin Komünistleri Hint liderlerini “Anglo-Amerikan emperyalizminin yardakçıları” 
olarak tanımlamışlardır. Bkz.: Leng, S. C., (May 21, 1972), “India and China”, Far Eastern 
Survey, Vol. 21, No. 8, 74.  

22 Leng, a.g.m., 74.  
23 Hint Çin kardeştir.  
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kalkınmasına verdiği zararlar da yer almaktadır.24 Bu dönemde, ilişkilerde iş 
birliğine yapılmaya başlanan vurgu, Soğuk Savaş’ın sona ermesinin ardından 
günümüze kadar artarak devam etmiştir.  

Hindistan ve Çin’in Soğuk Savaş sonrasında başlamakla birlikte özellikle 
2000’li yıllarda giderek şiddetlenen, Amerikan hegemonyasına dayalı tek 
kutuplu dünya düzeni karşısında sergiledikleri ortak duruş, komşular arasındaki 
etkileşim ve iş birliğini daha üst seviyelere taşımıştır. ABD’nin Asya ve 
Avrupa’da hegemonyasına meydan okuyabilecek güçlerin ortaya çıkışının 
önlenmesine yönelik stratejisi çok kutuplu bir dünya düzeni içinde temel güç 
merkezlerinden birini oluşturmak isteyen Hindistan ve Çin’in gelecek planları 
ile uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmektedir.25 Komşuların bu ortak tehdidi 
göğüsleyerek küresel ölçekteki hedeflerine erişmek için ekonomik ve teknolojik 
kalkınmaya verdikleri büyük önem, iş birliği kanallarını hem genişletmiş hem 
de hızlandırmıştır. Nitekim iki ülke arasındaki ticaret hacmine dair yukarıda 
verilen rakamlardan da söz konusu hızlanma açıkça izlenebilmektedir.  

Aradaki rekabetin bir türevi mahiyetindeki sorun alanları üzerine yapılan 
vurgu giderek düşerken, hâlen yaşanmakta olan iş birliği sürecinin ivme 
kazanışını, 2003 ve 2005 yıllarında üst düzey devlet yetkililerinin 
gerçekleştirdikleri karşılıklı ziyaretler esnasında verilen beyanatlardan da takip 
etmemiz mümkündür. Hindistan Başbakanı Vajpayee’nin 2003 yılındaki Çin 
ziyareti sırasında iki ülkenin aralarındaki sorunlara, yasal ve tarihsel iddialarını 
bir kenara bırakıp politik bir tabanda çözüm arama26 ve birçok konuda karşılıklı 
iş birliğini arttırma kararı aldıkları ilan edilmiştir.27 Bu beyanat ve sonrasında 
komşular arasında yaşananlar, sorun alanlarının ve dolayısıyla rekabet 
unsurunun ilişkiler üzerindeki etkisinin iş birliğini ön plana çıkaran dinamikler 
tarafından bastırıldığını göstermektedir. Söz konusu ziyaret esnasında tarafların 
“çok kutupluluk” üzerindeki mutabakatlarının devam ettiğinin altını çizmeleri 
ve “doğru yönde bir küreselleşmeye olan ihtiyacı” vurgulamaları28 komşuların 
siyasi iş birliği ile neyi hedeflediklerini bir kez daha gözler önüne sermektedir.  

Çin Başbakanı Wen Jiabao’nun Nisan 2005’te Delhi’ye yaptığı ziyarette ise, 
Tibet ve sınır anlaşmazlığı gibi konularda önemli adımlar atılmış, Çin, 
Hindistan’ın BM Güvenlik Konseyi’ne katılma isteğini destekleyeceğini 
bildirmiş, taraflar ticaret, ekonomi ve teknoloji gibi alanlardaki iş birliğini 

                                                 
24 Kumar, D., (1992), “The Current State of Sino-Indian Relations”, International Relations and 

Foreign Policy of India-3, (eds Grover, V.), Deep&Deep, (India), 185., 114-115.  
25 Malik, J. M., (1995) “China-India Relations in the Post Soviet Era: The Continuing Rivalry”, 

The China Quarterly, No. 142, 319.  
26 Mohan, C. R., (2006), “India and the Balance of Power”, Foreign Affairs, Vol. 85, No. 4, 21.  
27 Jain, B. M., (2004), “India-China Relations: Issues and Emerging Trends”, The Round Table, 

Vol. 93, No. 374. 259.  
28 The Hindu, 24 June 2003, 1.  
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arttırmaya yönelik anlaşmalar imzalamışlardır.29 Ziyaret sonrasında yayınlanan 
bildiride Hindistan-Çin ilişkilerinin küresel ve stratejik bir karaktere sahip 
olduğu, iki hükûmetin de barış ve refah için stratejik iş birliğine dayanan bir 
ortaklık kurma kararı aldığı hususlarına yer verilmiştir.30  

Hindistan başbakanı Sing’in 2005 yılında Çin Başbakanı Wen’i Delhi’de 
karşılarken kullandığı “Hindistan ile Çin birlikte dünya düzenini yeniden 
şekillendireceklerdir” ifadesi, günümüzde niçin “Hindistan-Çin ilişkilerinde 
etkileşim ve iş birliği”nin öne çıktığı sorusuna verilecek cevapların en 
önemlisini özetlemektedir. Sing’in de anlatmak istediği gibi dünya nüfusunun 
üçte birinden fazlasına sahip, iki yükselen büyük güç olarak Hindistan ve Çin 
dünya düzenini yeniden şekillendirmek, yani tek kutupluluktan çok kutupluluğa 
geçişi sağlayarak yeni düzen içerisinde arzu ettikleri yeri alabilmek için iş 
birliği yapmaktadırlar. Aralarındaki rekabet ve rekabetin doğurduğu sorun 
alanları varlıklarını korusalar da, iş birliğinin sağlıklı temellere oturmasına 
duyulan ihtiyaç yüzünden ilişkilerin niteliğini belirleme kabiliyetlerini yitirerek 
arka plana itilmektedirler. Bir başka söyleyişle, içinden geçtiğimiz süreçte iki 
ülke arasındaki rekabet, çatışmaya varmasına ve iş birliği kanallarını tıkamasına 
izin verilmeden sürdürülmektedir.  

SONUÇ 

Geçmişten günümüze doğru Hint-Çin ilişkilerine bakıldığında iki büyük 
medeniyet arasındaki münasebetlerin rekabet veya iş birliği unsurlarından 
sadece biri üzerinden belirlenmiş zorunlu bir güzergâhının bulunmadığı 
görülmektedir. Konuyu değerlendirirken rekabet ve iş birliği unsurlarını 
birbirlerini tamamen dışlayan alternatifler olarak ele almak ve ilişkilere “ya 
rekabet edecekler ya da iş birliği içinde hareket edecekler” şeklinde bir bakış 
açısıyla yaklaşmak yeterli olmamaktadır. Rekabet ve iş birliğinin iki büyük 
ülkenin komşuluk tarihine eşlik etmesi bize ilişkilerin geçmişinde bugünü 
anlamamızı sağlayacak alternatif potansiyellerin, vurgulanışları dönemsel 
farklılıklar arz etse de tıpkı günümüzde olduğu gibi birlikte var olduklarını 
göstermektedir. Bir diğer ifadeyle, ebedi komşuluğun tarihî seyri göstermektedir 
ki Hint-Çin münasebetlerinde rekabet ve iş birliği unsurları yan yana var 
olagelirken, çatışan bu imajlardan hangisinin diğerini bastırarak ilişkileri 
yönlendireceği veya vurguyu üstüne çekeceği hususu sadece tarafların iradeleri 
ile değil, dış güçler ve dünyadaki politik konjonktürün de işin işine girdiği daha 
karmaşık bir yapının etkileşimleri sonucunda belirlenmektedir.  

Hindistan-Çin münasebetlerinde rekabet ve iş birliği unsurlarının yan yana 
var oluşunun yarattığı karmaşıklık, ilişkilerin belli başlı iki şekilde yanlış 

                                                 
29 Lancaster, J., (2005), “India, China Hoping to ‘Reshape the World Order’ Together Once-

Hostile Giants Sign Accords on Border Talks, Economic Ties, Trade and Technology”, 
Washington Post Foreign Service, http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/articles/A43053-2005Apr11.html,A16.  

30 Lancaster, a.g.m., A16.  
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okunması riskini de bünyesinde barındırmaktadır. Bunlardan ilki iş birliği 
unsuruna vurgunun yoğun olduğu dönemlerde komşular arasındaki sorun 
alanlarının karanlığa itilmekle birlikte; varlıklarını korudukları gerçeğini gözden 
kaçırıp tüm sorunların hallolduğu varsayımına dayanarak yapılan okuma 
biçimidir. Diğer yanlış okuma tarzı ise iki ülke arasındaki ilişkilerin yalnızca 
tarihsel rekabete dayalı olarak ortaya çıkmış sorunlara indirgenerek 
incelenmesidir. Komşular arasındaki münasebetlerin sadece Tibet, sınır sorunu, 
Pakistan ile olan ilişkiler, Himalayalar ve Hint Okyanusunda karşılıklı olarak 
girişilen etkinlik yarışı gibi sorun doğuran alanların ışığı altında incelenmesi, 
ilişkilere sanki her dönemde bu sorun alanlarının belirleyiciliği altında 
yürütülen ve yürütülecek olan, sorun alanlarının çerçevesini ve sınırlarını 
çizdiği mecburi ve belirlenmiş bir tarihî akış imajı yüklemektedir.  

Hint-Çin ilişkilerinin mümkün olan en kapsamlı ve gerçeğe en yakın 
okumasını yapabilmek için tebliğde de gösterilmeye çalışıldığı gibi rekabetin iş 
birliğine engel olmadığının, tarafların çatışmadan rekabet edebileceklerinin ve 
sorun alanları varlıklarını az ya da çok korusa da tarafların ilişkilerini iş birliği 
vurgusu altında yürütebileceklerinin unutulmaması gerekmektedir. Hindistan-
Çin ilişkilerinde son dönemde yaşananlar da bu perspektifi desteklemektedir. 
Daha önce de belirtildiği üzere, Hindistan ve Çin çok kutuplu bir dünya 
arzusunda birleşmekte ve ilişkilerini küresel ve stratejik boyutları olan iş birliği 
vurgusunun yoğun olduğu bir çerçevede yürütmektedirler. Aralarındaki mevcut 
ve tam olarak çözüme kavuşturulmamış meseleler ise “Hindistan Çin 
rekabetinin akıtıldığı” alanlar olarak varlıklarını korumakla birlikte iş birliği 
vurgusunun altında yumuşamakta ve her iki ülke de bu sorunlarla bağlantılı 
olarak çıkabilecek ve iş birliği sürecinde herhangi bir tıkanmaya yol açabilecek 
tutumlardan kaçınmaktadır.  
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NÜKLEER TARTIŞMANIN İRAN MİLLİYETÇİLİĞİNE ETKİLERİ 

SARIKAYA, Yalçın∗ 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET 

Bir İslam Cumhuriyeti olan İran’da birbirinden oldukça farklı çok çeşitli 
milliyetçilik anlayışları toplumsal ve entelektüel gruplar arasında yaşamaktadır. 
Ancak “İran Milliyetçiliği” denildiğinde, tarihsel gelişim sürecinde en önemli köşe 
taşını “Musaddık” hareketinin oluşturduğu türden “modern” vatanseverlik akla 
gelmektedir. 20. yüzyılın sonlarından 21. yüzyılın başlarına kadarki süreçte, İran, 
kendisini en çok “nükleer” konuda dünya kamuoyunun gündeminde bulmaktadır. 
Bu nükleer tartışma, İran’da milliyetçiliğin çeşitli dinamiklerini etkilemekte ve 
İran’ın nükleer güç olmasından endişe edenlerin değil, Tahran’ın işine 
yaramaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İran, milliyetçilik, nükleer tartışma, ABD-İran İlişkileri. 

ABSTRACT 

Across Iran, which is an Islamic Republic, various perceptions of nationalism 
that differ from each other endure among social and intellectual groups. Hence, 
the term “Iranian Nationalism”, springs to mind a kind of “modern” patriotism 
whose most important milestone was the “Mosaddegh” movement in its historical 
development process. From late 20th to beginning 21st centuries, Iran fınds herself 
mostly with “nuclear” debate. This nuclear debate is affecting many dimensions of 
nationalism in Iran and serves for Tehran’s purpose but not for those who are 
anxious of Iran to be a nuclear power. 

Key Words: Iran, nationalism, nuclear debate, USA-Iran Relations. 

GİRİŞ  

Bundan tam 6 yıl önce, 11 Eylül 2001’de ABD’de gerçekleşen terör saldırıları 
sonrasında Afganistan’la başlayan ve Irak’la devam eden yeni bir savaş çağına 
girdik. Literatürümüze de “Büyük Orta Doğu”, “Genişletilmiş Orta Doğu ve 
Kuzey Afrika İnisiyatifi” gibi kavramlar hâkim olmaya başladı. 1990 sonrasında 
artan ve 2000’lere doğru yavaşlayan etnik çatışmalar bu kez dünyanın en sıcak 
bölgelerinde yeniden filizlendi. Bu kez, medeniyetler arası çatışma, dinler savaşı, 
Armageddon, Evanjelizm, Kilise-Devlet ilişkisi, mezhepler, mezhep çatışmaları 
gibi unsurlarla beslenen; aslında içinde nefes alıp verdiğimiz ancak maalesef 

                                                 
∗∗∗∗ Gazi Üniversitesi, FEAS Dept. of International Relation. e-posta: sarikayalcin@gazi.edu.tr 



 

 

1182 

 

şiddetine alıştırıldığımız, çok kanlı bir yüzyıla girmiş olduk. 

Bu yeni savaş döneminde bütün kıyamet; İran’a konuşu coğrafyalarda koptu. 
Afganistan’da Taliban’ın devrilişi, yeni yönetimin oluşturulması, bu yönetimin 
nüfuzunu yerleştirme çabası ve hâlen sağlanamamış olan sükûnet İran’ın 
doğusunda cereyan etti. İran’ın batısında da Irak’ta Saddam döneminin bitişine, 
ABD destekli KDP ve KYB unsurlarının ülkeye hâkim hâle getirilmesine şahit 
olduk. KDP ve KYB’nin ülkenin yarısına yakınında fiili bir zorba denetim 
uygulamasına, Sünni Araplar’dan bazı grupların çevre ülkelerin bir kısmının 
desteği ile ortaya koydukları ancak pek çok yönü ile Irak toplumunu 
kucaklamayan kanlı direnişine, Şii Milislerin intikam infazlarına, cami 
saldırılarına, suikastlere ve bütün bunların üzerine yağdırılan Amerikan 
bombalarına şahit olduk. Günlerce süren, Hizbullah-İsrail Savaşı’na, Lübnan’a 
çok uluslu gücün girişine, Suriye-İsrail Çatışması’nın ve dolayısıyla İran-İsrail 
Çatışması’nın provasına şahit olduk. 

Bu gelişmelerle eş zamanlı olarak, İran’ın nükleer faaliyetlerinde bir hızlanma 
ve uranyum zenginleştirme konusunda İran’ın ısrarlı açıklamaları gündemi işgal 
etmeye başladı. Geçmişi Şah Dönemi’ne kadar uzanan nükleer faaliyetler ABD ve 
dünyanın ilgi odağı hâline geldi. 

Burada nükleer faaliyetin teknik boyutuna, İran’ın nükleer çalışmalarının 
tarihçesine girilmeyecektir. Ancak İran’ın nükleer faaliyetinin Şah dönemine 
uzandığını, 1990’larda Rusya’nın desteği ile ivme kazandığım, faaliyetlerin 
nükleer silaha ulaşma imkânı veren boyutlarının ise İranlı muhalifler tarafından 
2001 sonrasında ifşa edildiğini vurgulamakla yetinilebilir. Bu çalışma, bu nükleer 
tartışmanın İran’ın kendine özgü siyasal yapısında milliyetçiliklere nasıl bir etkisi 
olduğunu özellikle de “İran Milliyetçiliği” olarak ifade edilebilecek mekanizmayı 
nasıl etkilediğini sorgulamaktadır. 

İran’ın nükleer teknolojiyi geliştirme ve Uranyum zenginleştirme isteğinin 
öncelikle ABD ve diğer bazı devletlerin tepkisine yol açması, konunun BM 
gündeminde olması, İran’a askerî yöntemleri de içeren müdahalelerin ihtimal 
olarak uluslararası siyasal gündemde olması, İran içinde yansımaları olan bir 
konudur. Bu dış politika tartışması ve beraberindeki iç tartışmalar, İran 
coğrafyasında bulunan ve birbiriyle yanşan farklı milliyetçilik algılamalarının da 
hareketlendiği bir dönemde yaşanmaktadır. Nükleer tartışmanın, Panfarsizm, 
Paniranizm ve İran yurtseverliği anlayışlarını hem birbirine yaklaştırmakta olduğu 
hem de bunlarla din-mezhep ve devlet arasındaki ilişkileri güçlendirdiği ifade 
edilebilir. Ancak eş zamanlı olarak daha hızlı ve aktif bir Azerbaycanlı Türk 
milliyetçiliği hareketinin geliştiği, alt etniklerin de muhtemel bir müdahaleden 
kendi alt gruplarının geleceklerinden endişelenerek çeşitli faaliyetlere giriştikleri 
görülmektedir. Bu durum, İran ve bölge için nükleer tartışmadan daha fazla 
boyutlu ve daha riskli bir siyasal ortamın habercisidir. Dolayısıyla konunun arka 
planının anlaşılması ve bölgenin geleceğinin tahmin edilmesi açısından gereklidir. 
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Nükleer Tartışmadan Millî Reflekse 

İran yönetimi, özellikle UAEA’nın 2003 yılındaki raporunu takiben, ülke 
içinde İran milliyetçiliğini canlandırmaya çalışmıştır. Bu süreçte, ABD’nin, 
İran’ın teknolojik ilerlemesini istemediği iddiasını toplumsallaştırmak istemiştir.1 

Bu amaçla resmî televizyon ve radyolarda, haber ajanslarında ve bunlara ait 
internet sayfalarında kampanyalar düzenlenmiş, daha sonra da geniş katılımlı 
mitingler gerçekleştirilmiştir. Bu mitinglere, Hizbullah ve Besiç unsurları büyük 
katılım sağlamış, ancak bu unsurların bulunduğu yerlerden uzak durma 
eğilimindeki halktan da bu kez ilgi ve destek görülmüştür. İran’ın neredeyse bütün 
şehirlerinde yapılan bu mitinglerin bir kısmı, “Muharrem” ayına ve “Aşure” 
gününe denk getirilmiş, böylelikle toplumsal hareketin ivme kazanması 
hedeflenmiştir. 

Aralık 2006’da BM Güvenlik Konseyi’nin kabul ettiği ve İran’ın 
“zenginleştirme ile bağlantılı olan, araştırma ve geliştirme faaliyetleri dâhil bütün 
faaliyetlerini durdurmasını öngören 1737 sayılı kararından sonra, Ahmedinejad 
yönetiminin millî hislere yönelik propaganda faaliyeti hız kazanmıştır. Şubat 
2007’de yapılan ve hem Muharrem ayma hem de Devrim’in 28. yıl dönümüne 
göre ayarlanan gösterilerde; “Enerji-ye Heste-yi Hagge Musellem-e Ma” 
(“Nükleer Enerji Bizim Kesin Hakkımızdır!”) Sloganı atılmış, “Merg Ber Amrika-
Merg Ber İsrael” (Amerika’ya Ölüm, İsrail’e Ölüm!) sloganları gölgede kalmıştır. 
Ahmedinejad, bu gösterilerin en büyüğü olan Tahran’ı meşhur Azadi 
Meydanı’nda yaptığı konuşmada, “Nükleer faaliyetlerinden asla 
vazgeçmeyeceklerini vurgulamış ve İran milletinin kahramanlıklarından” 
bahsetmiştir.2 

Bilindiği gibi, Pakistan ve Hindistan arasındaki nükleer teknoloji ve silah 
yarışı, literatüre “nükleer milliyetçilik” kavramının girmesine neden olmuştur. 
Peki, Bugün, İran’da gördüğümüze; ideolojik içerikle donanmış bir tür “nükleer 
milliyetçilik” diyebilir miyiz? 

Nükleer teknolojiye sahip olma düşüncesine İran halkının farklı kesimlerinden 
farklı yaklaşımlar olduğu söylenebilir. Hem Nükleer teknolojiye evet, nükleer 
silaha hayır; hem de nükleer teknolojiye de nükleer silaha da evet, diyenlerin 
varlığı ortada. Nükleer silah istemeyenler içinde İran’ın rejiminden rahatsızlık 
duyan muhalifler olduğu gibi, uranyum zenginleştirme meselesinin, dış 
müdahalenin önünü açacak bir koz olup asla kullandırılmaması gerektiğine inanan 
faydacılar da var. Keza nükleer silaha sahip olma konusunda rejimin politikasına 
destek olanlar arasında, bunu ABD’ye karşı dürüst ve cesur bir çıkış olarak 
görenler olduğu gibi; Türkiye, Hindistan, Pakistan gibi komşu ülkelerle askerî 

                                                 
1 Shahram Chubin ve Robert S. Litwak, “Debating Iran’s Nuclear Aspirations”, The Washington 

Quarterly, 26, 4, Sonbahar 2003, 99. 
2 Iranians Gather in Support of President and Nuke Rights, http://english.deopledailv. 

com.en/200702/l 2/eng20070212349371.html. 12 Şubat 2007. 
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rekabette bir aşama olarak değerlendirenler, hatta nükleer silah konusundaki 
ısrarın ABD’nin kaçınılmaz müdahalesini hızlandıracağı umudunu taşıyan aşırı 
muhalifler bile bulunmaktadır. 

Nükleer tartışmanın geldiği son noktayı gösterme iddiasında olan, telefonla 
yapılmış bir kamuoyu yoklamasına göre İranlıların % 52’si nükleer silaha sahip 
olunmasını istemektedirler. ABD merkezli “Terörsüz Yarın” platformunun yaptığı 
çalışmada, her on kişiden dokuzu, daha fazla iş sahası açmak, enflasyonu 
düşürmek, petrol ve gaz sanayini güçlendirmenin yanında nükleer güç elde etmeyi 
gerekli gördüğünü ifade etmiş, paranın bu alanlarda adil biçimde kullanılması 
inancını belirtmiştir. 2007’nin Mayıs ve Haziran ayında meydana gelen benzin 
krizinden önce yapılan bu kamuoyu yoklamasına göre halkın sadece üçte biri 
Ahmedinejad’m enflasyonla mücadele politikasını başarılı buluyor ve her on 
kişiden sekizi Rehber’i halkın seçmesi taraftarı.3 

İran 11 Araştırmacı Kerim Seccadpur da nükleer tartışmanın bir tür 
milliyetçilik ve millî gurur meselesi özelliği taşıdığını ancak kitlelerin bu konuda 
bilgili olmadan hisleriyle hareket ettiklerini söylemektedir. Hâl böyleyken aynı 
Seccadpur’a göre halkın esas kesimi günlük ekonomik ihtiyaçları ile daha fazla 
ilgilenmekte, Arap-İsrail uyuşmazlığının kendilerini ilgilendirmediğini, İran’ın 
kaynaklarını Filistin için harcamanın bir getirisi olmadığını düşünmektedir.4 

Bu sözlerde doğruluk payı vardır. Gerçekten de İran halkının geneli, 
kendilerini Filistin meselesinin tarafı olarak görmemekte, ülkelerinin Arap 
dünyasının sorunlarıyla birlikte anılır olmasından rahatsızlık duymaktadırlar. 
Lübnan’daki savaşı da, Afganistan’da olup biteni de öncelikli sorunlar olarak 
görmemektedirler. Ancak İslam Cumhuriyeti bürokrasisi, İran’ın güç ve etkisinin 
asıl kaynağının içeride değil, dışarıda olduğunu bilmektedir. Orta Doğu’daki 
politikaları tepki doğuran ABD’nin karşısında keskin bir politika izlemenin İran’ın 
öncelikle çevre ülkelerdeki Şii azınlıklar için geniş anlamda da İslamcı muhalefet 
hareketleri için taşıdığı değer üzerinden siyaset geliştirmektedir. Dahası bu özgün 
konum, İran halkının kökleri 19. yüzyıla giden İngiltere ve Batı’ya ilişkin 
şüpheciliği ve millî onur mitiyle de örtüştüğünde, Tahran, hazine değerinde bir 
sosyal motivasyona kavuşmaktadır. 

Peki, Batı ve ABD bu durumun farkında değil mi? İşte burada İran’ın kendine 
özgü şartlarını yeniden düşünme zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. İran, Batılı 
entelektüel zihinlerin önemli bir kısmı için bir taraftan doğudaki Sami ve 
Turanlılar arasındaki yegane Hint-Avrupalı imparatorluk, bir taraftan da Sünni 
köktenciliği dengeleyecek Şii köktenciliğinin merkezî konumundadır. 
Afganistan’da Taliban yönetimi sonrasında İran açısından çok daha verimli bir 
zeminin oluşması, keza Irak’ta % 65’lik Şii nüfusun bir anda İran’ın etki ve 
                                                 
3 “Poll: Iranians Support Nuclear Weapons”, The Washington Post, 10 Temmuz 2007, 

http://www.terrorfreetomorrow.org/upimagestft/5%20WP%20July%2010%202007.pdf 
4 “Sadjadpour: On Iranian Public Support for Tehran’s Nuclear Ambitions”, CFR, 13 Mart 2006, 

http://www.cfr.org/publication/10100/ 
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yönlendirmesine açık hâle gelmesi gibi siyasal gerçekliklerin ABD veya İngiltere 
diplomasisini hâlâ harekete geçirmemiş olmasını bu iki sebepten bağımsız 
anlamak mümkün değildir. 

İran’ın 23 Mart 2007’de İngiliz deniz piyadelerini rehin almalarının İran’a 
sağladığı propaganda imkanını da bu bakımdan görmek gerekir. Hatırlanacağı 
üzere nükleer dosyanın tartışıldığı, Hizbullah-İsrail Savaşı’nın yankılarının 
sürdüğü bir dönemde, İngiliz donanmasına mensup 15 asker İran’ın körfez 
bölgesindeki karasularını ihlal etmişlerdi. ABD ve İngiltere bunu yeni bir rehine 
krizi gibi takdim ederken, askerler, bunun bir karasuları ihlali olduğunu itiraf 
etmişlerdi. Donanımlarına ve eğitimlerine bakıldığında bölgede operasyon 
yapmak üzere gizlice görevlendirilmiş iyi eğitimli bir askerî takım izlenimi 
doğurmayan İngiliz askerler, İran’dan çıktıkları güne kadar Tahran rejiminin 
bütün propaganda amaçlarına hizmet etmişlerdir. Bu durum, İran’ın maruz kaldığı 
nükleer sıkıştırmayı gündemden düşürmek ve esirlere bile insani şartlarda ev 
sahipliği yapmak konusunda Tahran’ın elini güçlendirmiştir.5 Ahmedinejad, 
İngiliz askerleri Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle serbest bıraktıklarını 
açıkladığı basın toplantısından sonra, “İran’a saldırdıklarını iddia ettiği bu 
İngilizleri çiçekler ve hediyelerle Londra’ya uğurlamıştır.”6 

Oysa bölgenin, ayrılıkçı Arap El Ahvaz hareketinin eylemlerine sahne olan 
Huzistan eyaletine bitişik deniz alanı olması, bu bölgede sıkça bombalama 
eylemleri ve bu eylemleri işlemekle suçlanan Arapların idamlarının gerçekleşiyor 
olması bilinen bir husustur. Hâl böyle iken İngiltere neden bu kadar açık bir 
başarısızlığın kapısını aralamış olabilir? 

İngiliz askerlerle ilgili krizin üzerinden bir ay geçmeden bir başka önemli 
gelişme daha olmuş ve ABD 27 yıl aradan sonra ilk defa İran ile masaya 
oturmuştur. Irak Başbakanı Nuri El Maliki’nin konutunda gerçekleşen temasta, 
Nükleer faaliyet konusu gündeme gelmemiştir. Bu temas, Bush’un İran’da rejim 
değişikliği isteyenlere yardım edilmesine ilişkin kararı onaylamasından kısa bir 
süre sonra gerçekleşmiştir. Görüşmelerde İran yine propaganda unsurlarına ağırlık 
vermiş ve Irak güvenlik güçlerine eğitim verebileceklerini belirtmiştir. Görüşmeler 
sonrasında ise, bu temasa ilişkin talebin karşı taraftan geldiğini içeride ısrarla 
vurgulama ihtiyacı hissetmiştir.7 

İran Milliyetçiliği Neden Ateşlendi? 

İran’da nükleer tartışmanın bir millî refleks propagandasına dönüştürülmesini 

                                                 
5 “Cole: Khamenei Used British Captives to Energize Iranian Nationalism”, CFR, 05.042007, 

http://www.cfr.org/publication/13001/cole.html. 
6 “Saldırgan İngiliz Deniz Piyadelerinin Tutuklanması”, 06.04.2007, http://turkish.irib.ir/ 

siasi/ingiliztutuklular.htm. 
7 Sabah, 29 Mayıs 2007, http:/Avww.sabah.com.tr/2007/05/29/haber.0004EACDF776414 

ö80269AC2B5D5006 A.html. İran-ABD Görüşmeleri Sürebilir, 28 Mayıs 2007, 
http://wwvv.bbc.co.uk/turkish/news/storv /2007/05/070528_us_İran_talks.shtml. 
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değerlendirirken 2006 Mayısında başlayıp 1 aydan daha fazla süren karikatür 
krizini ve Azerbaycan’da meydana gelen isyanı mutlaka değerlendirmek gerekir. 
100 kişinin bile rejimin bilgisi ve onayı dışında bir araya gelemediği İslam 
Cumhuriyeti şartlarında yüzbinlerce insan Tebriz başta olmak üzere, birkaç 
şehirde saatler süren sokak gösterileri yapmış, olaylar bazı yerlerde çatışma 
boyutuna ulaşınca 50’nin üzerinde sivil Azerbaycanlı aktivist hayatını kaybetmişti. 

Bu olaylardan sonra, İran toplumuna ve siyasal/ekonomik sistemine en iyi 
entegre edilmiş etnik kitle olarak değerlendirilmesi alışkanlık hâline getirilmiş 
olan İran Türkleri, kafaları karıştırmıştır. Gerek ABD’nin gerekse İngiltere ve 
İsrail’in bu kitlenin potansiyelini yeniden değerlendirdiğini, stratejik planlarını 
gözden geçirdiğini görmek gerekir. 

İran’daki Azerbaycan ve genel olarak Türkler meselesi, Batı’nın eskiden beri 
bildiği ve önem verdiği bir konu olup 1990’larla ya da 11 Eylül ile ortaya çıkmış 
bir gelişme değildir. 20. yüzyıl başına ait İngiliz gizli belgelerinde Turancılık 
konusunun ele alınışını aktaran Zeki Velidi Togan, İngiltere’nin İran Türklerine 
bakışını anlamamıza yardımcı olacak çok önemli bir bilgiyi sunmaktadır. Buna 
göre, Denison Ross’un İngiliz Deniz Kuvvetleri İstihbaratı için hazırladığı bir 
çalışmada, şu ifadeler yer almaktadır: 

“Tekmil Turan kavimlerinin Türk, Moğol, Fin, Oğuz kavimlerinin ittihadı 
manasıyla panturanizm boş bir laftan ibarettir. Ne coğrafi ve ne de içtimai şartlar 
buna müsaittir. Türkiye, Kafkasya, Türkistan ve Edil sahalarındaki Müslüman 
Türklerin birleşmesi de, millî şuur itibarıyla geri kalmış, siyasetten gafil ve 
zevksiz olduğundan, en faal zümrelerinden olan Anadolu Türkleri de gittikçe 
azaldığından, bir tehlike teşkil etmez. Fakat bu hareket bugün Kafkasya’da olduğu 
gibi Almanların eliyle teşvik edilecek olursa, keza Türk kavimlerinin beşte birini 
teşkil eden cesur ve cengâver İran Türkleri kendilerinin Kafkasya’daki 
kardeşleriyle birleşir ve propaganda sayesinde Osmanlılarla da sıkı münasebet 
tesis edebilirlerse, Türklerin böyle bir birliği Hindistan’da İngiliz hâkimiyeti için 
tehlike teşkil edebilir.”8 

İngiltere, kısmen Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra, ancak büyük ölçüde İkinci 
Dünya Savaşı’ndan sonra, dünya üzerindeki konumunu ABD’ye devretmişse, bu 
bilginin anlamı daha da artmaktadır. ABD’nin İran Türkleri’nin bugününü ve 
geleceğini göz önünde bulundurmadığı denklemlerle Hazar, Orta Doğu, Kafkasya 
ve Türkistan alanlarında siyaset üretmesi ihtimal dâhilinde değildir. 

İkincisi, Güney Azerbaycan Türkleri, bugün 20. yüzyıl başındaki özelliklerini 

                                                 
8 “A Manual on the Turanians and Pan-Turanism”, Conpiled by the Geographical Section of the 

Naval lntelligence Division, Naval Staff and Admirality, Printed by Frederich Hail, Oxford 
1918), 222-223’ten naklen A. Zeki Velidi Togan,, Bugünkü Türkili (Türkistan) ve Yakın 
Tarihi, Cilt I, Batı ve Kuzey Türkistan, 2. Baskı, İstanbul 1981, 562, 563. Togan çalışmadaki 
haritanın üzerinde 1918 tarihinin bulunduğunu ve bu çalışmayı yapanın Ross olduğunu bizzat bu 
şahıstan öğrendiğini yazmaktadır. 
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büyük ölçüde korumaktadırlar. Dolayısıyla Ross’un yorumu, 21. yüzyıl başı 
itibarıyla da doğrudur. Elbette söz konusu değerlendirmede, o günün şartlarında 
Anadolu’daki Kurtuluş Savaşı zaferi ve Cumhuriyet’in ilanı ile yeni Türk 
Devleti’nin ortaya çıkışı öngörülememiştir. Bununla birlikte, Türk dünyasının 
birliği perspektifinden bakma noktasında da hareketliliğin ağırlık merkezi doğru 
tespit edilmiştir. 

İran’da Rejimi Değiştirmek? 

2006 olayları, Tahran rejimini değiştirmek ve modern ve yeni bir, çok etnikli 
Fars devleti yaratmak fikrinin gözden geçirilmesini gerektirmiştir. Tahran’daki 
bütün siyasal değişimlerin başrol oyuncusu olan Azerbaycanlılar, 2006 olaylarında 
Türklük meselesini rejimin niteliğine tercih eden bir profil ortaya koymuşlar ve 
bunu sloganlaştırmışlardır. Dolayısıyla değişecek bir İran’ın nasıl bir şekil alacağı 
Anglo-Sakson zihnindeki berraklığını yitirmiştir. 

Eylemlerin bastırılmasından sonra birbiri ardına siyasi tutuklamalar 
gerçekleştiren Tahran yönetimi, nükleer faaliyetlerin kendisine sağladığı 
propaganda malzemelerini daha fazla kullanmaya başlamış, birkaç yıldır yoğun 
katılımla gerçekleşen Babek Kurultaylarını, yoğun güvenlik tedbirleri ile imkânsız 
hâle getirmiştir. Tahran, Tebriz ve Erdebil hapishaneleri, Azerbaycanlı siyasi 
mahkûmlarla doldurulmuştur. 

2005 yılından itibaren hızlı bir devrimci söylemle iktidarda olan Ahmedinejad 
yönetimi, Rafsancani ve Hatemi dönemlerinde ağırlık verilen “İslam’ın 
liberalleştirilmesi” ve Fars kültürünün vitrine çıkarılması tercihlerini geri plana 
alarak, Musaddık dönemi anti-emperyalist çıkışlarını hatırlatan bir söylemi 
benimsemeye başlamışlardır. 

Öte yandan, İran devlet ve siyaset yapısında, din adamlarını değil Humeynist 
devrimci kanadı temsil eden Ahmedinejad çizgisi, İslam ve İslamizm ağırlıklı 
retorik yerine “millet-e İran”, “Gehramanha-ye İran-e bozorg” (Büyük İran’ın 
kahramanları) gibi malzemeleri daha fazla kullanmıştır. 

İran’ın protest çizgisi, hâlen İran içinden çok İran dışından ilgi ve takdir 
toplamaktadır. İran içinde siyasal ve etnik çatışma potansiyeli varlığını 
sürdürmektedir. Bugün, İran’daki Azerbaycan Türkleri, Ahmedinejad’ın 
Türkiye’de neden takdir edildiğine akıl erdirememekte, Humeynizm’in Türkiye ve 
Türklere bir bütün hâlinde duyduğu nefreti düşünüp hayıflanmaktadırlar. 

Fars milliyetçisi bürokrasi ise, ülkenin kimliğine vurulmuş Şii Fars mührünü 
perçinleme isteği ile 25 milyonluk Türk kitleyi İran siyasal dairesi içinde tutma 
arasında ikilem yaşamaktadır. Rejim ise, bu iki tercihin arasında kendisine 
dışarıdan sağlanan bütün reklam imkanlarını da kullanarak bir tür “nükleer İran 
milliyetçiliği” inşa etmektedir. 

İran, hâlihazırda yeni bir ultimatomun içindedir. Ancak bu ültimatom da daha 
öncekilerden farklı olmayacak yeni bir müzakere ve istişare devresini 
başlatacaktır. ABD ve İsrail kaynaklarının yıllar öncesinde açıkladıkları takvime 
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göre İran’ın şu anda nükleer bomba sahibi olmaması için hiçbir neden yoktur. 
Ancak burada İran’ın sınırlandırılması niyetinin olmadığı açıkça görülmelidir. 
ABD, PKK ile temas ve hatta iş birliği içindeyken, Türkiye’yi güvenilir bir 
müttefik olarak görmezken, bölgede yeni bir rekabet kapısı araladığı, bunun bir 
ucunda Türkiye, bir ucunda İran ve Suriye, bir ucunda Sünni Arap devletleri 
bulunduğunu görmek gerekir. 

İran, Musaddık’ın bundan 54 yıl önce petrolün millîleştirilmesi sürecinde 
gelişen Cephe-ye Millî çizgisine benzer bir sürece yönlendirilmektedir. Musaddık, 
Panfarsizme dayanmayan ve İran’a doğrudan Almanya ve İngiltere üzerinden 
gelen Fars ırkçılığını değil İran yurtseverliğini öne çıkarmıştı. Bu bakımdan 
Ahmedinejad’ın söylemleri ile benzeşen yönleri vardır. Ancak bugünkü şartlar 
farklıdır. Musaddık’ın doğrudan “millî ekonomik çıkar” ve “siyasal bağımsızlık” 
fikrine dayalı İran milliyetçiliği bir muhalif hareket olarak gelişmiş, Şah’ın 
iradesine, karşı çıkmıştı. Oysa Humeynist Ahmedinejad, İslam Cumhuriyeti’nin 
bütün derin noktalarını yürütmeye taşımış bir yönetimdir. Dolayısıyla içeride 
mücadele ettiği kesim Musaddık’ınki ile benzeşmemektedir. 

Kürtçülük 

Nükleer tartışmanın İran’da PJAK konusunu ısıttığı da görülmelidir. PKK’nın 
İran kolu olan PJAK bugünlerde Irak-İran sınırında İran birlikleri ile 
çatışmaktadır. PJAK’ın eylemlerinde sadece 2005 yılında 120 İran askerinin 
öldüğü belirtilmiştir. Kuzey Irak’ta 3000 silahlı adamı olduğu belirtilen PJAK’ın 
İran içinde (örgüt yöneticilerinin ifadelerine göre) on binlerce faal sempatizanı 
vardır. Bunların Kürt kimliğini oluşturmak için faaliyette bulundukları 
bildirilmektedir.9 İran’dan kaçarak Türkiye’ye giren, bir kısmı yasadışı şekilde 
Türkiye’de bulunan ve bir kısmı da yasal yollardan, BM Mülteciler Yüksek 
Komiserliği ve Türkiye İçişleri Bakanlığı’nın bilgisi dâhilinde Türkiye’de bulunan 
İran Kürtlerinin de özellikle Batı Azerbaycan bölgesinden gelenlerin içinde PJAK 
taraftarı olanların varlığı bilinmektedir. 

ABD’nin genel bir devlet politikası biçiminde, Türkiye’nin Irak’ta güç ve etki 
sahibi olmasını engellemeyi benimsediği açıktır. Bunun 1 Mart Tezkeresi ile 
doğrudan ilgili olduğu da şüphelidir. ABD’nin Körfez’deki birinci savaştan beri 
Kürt gruplar (PKK dâhil) ile ilişkili olduğunu gösteren deliller vardır. Türkiye-
ABD ilişkilerinin özellikle Kuzey Irak ve terör boyutunun sorunsuz addedildiği bir 
dönem olarak bilinen Clinton döneminde dahi bu gerçeğin değişmediği 
anlaşılmaktadır. Nitekim siyasal bir görevi ve zorunluluğu olmamasına rağmen 
Clinton, gazetecilerin kendisine yönettiği “Irak’ta bizim bilmediğimiz bir tehlike 
var mı” sorusuna, kararlı biçimde “Türkiye” karşılığını vermiş ve şunları 
söylemiştir: “Bölgedeki en büyük risk şu anda Türkiye’nin olası operasyonudur. 
Türkiye çok uzun süreden beri çok iyi ilişkiler içinde olduğumuz ve müttefiğimiz 

                                                 
9 James Brandon, “”Iran’s Kurdish Threat: PJAK”, (Haziran 2006) 4, 12, 1.” 

http://www.iamestovvn.org/terrorism/news/uploads/TM 004 012.pdf, 19.08.2006. 
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olan bir ülke. Ancak buna rağmen Türkiye’nin Irak’a girmesine izin 
vermemeliyiz. Askerlerimizi Kürdistan’a konuşlandırmalı ve Türkiye’nin 
Kiirdistan’a girmesini engellemeliyiz. Kürtler’i korumak zorundayız.”10 

Tüm verilere rağmen, İran, Kürt meselesi bağlamında Türkiye ile aynı 
pencereden bakmamakta, gizli temaslarla kendi ajandasının gerçekleşmesini temin 
etmeye çalışmaktadır. İran’ın bu farklı yaklaşımının gerisinde iki temel çıkış 
noktası vardır. Bunlardan birisi Fars milliyetçiliğinin geleneksel Kürt politikası 
diğeri ise Irak Şiileri ve Şiizm’dir. İran, Irak konularını öncelikle bu iki 
perspektiften ele alır. Nitekim, Türkiye, Irak’ın parçalanmasından duyduğu 
endişenin aynen İran tarafından da taşındığına dönem dönem inanmak istediği 
hâlde, İran’ın Kuzey Irak’taki Kürtçü partilerle stratejik temasları olduğu basına 
da yansımaktadır. Kerkük’ün Kürtleştirilmesi sürecinde Şii Arapların Barzani ve 
Talabani’yi desteklemesine hiç ses çıkarmamaları, bunun karşılığında 
Türkmenlerin İran’ın Irak’taki beşinci kolu aracılığıyla Şii-Sünni ekseninde 
ayrıştırılması projesini doğrulamaktadır. Stratejik değeri yüksek olan ve tamamen 
Türkmenlerle meskûn Telafer bu uzlaşmanın kurbanı seçilmiştir. İran-Irak 
Savaşında açık ve güçlü biçimde İran’ın yanında yer alan ve gençliğinin bir 
kısmını da İran’da geçirmiş olan Barzani, İran’la teması sürdürmekte, Talabani ise 
bu sistemi diplomatik zemine taşımaktadır. Uzlaşma noktası, Şii Araplarla 
Kürtlerin Irak’a sahip hâle getirilmesi, bunun önündeki engellerin de ortadan 
kaldırılmasıdır. Bu anlamda İran’daki Kürtçülüğün iki taraflı yansımaları olduğu 
görülmelidir.”11 İran, içerideki PJAK faaliyeti ile Kuzey Irak Kürtçülüğüne karşı 
ayrı iki tutum geliştirmiştir. Statejik açıdan ipleri KDP ve Barzani eline 
dolayısıyla ABD eline geçmiş olan PJAK faaliyetinin, İran’ın öncelikli çıkarlarına 
zarar vermekten çok, bölgede ileride yaşanması muhtemel bir Kürt-Azerbaycanlı 
Türk çatışmasının başrol oyuncusu olması muhtemel görünmektedir. 

İran’ın, ABD’nin Irak’a 2003 yılında müdahalesinden sonra, tedbir adıyla 
resmî Batı Azerbaycan eyaletindeki Kürtlerle temas ederek aşiretleri 
silahlandırdığı bilinmektedir. Üst düzey İran İçişleri Bakanlığı ve Genelkurmay 
yetkililerinin Urumiye'de aşiret liderlerini toplayıp, Hinare, Avdoyi, Hirki, 
Beyzade, Diri gibi aşiretlerinin liderlerine “içlerinden Tahran'ın belirlediği kişilere 
silah verip, askeri eğitime tabi tutacağını ve belirli bir maaş ödeyeceğini ilettiği” 
belirtilmiştir.12 Bu silahların kime karşı ve ne zaman kullanılacağı, bölgedeki 

                                                 
10 Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Büyükanıt’ın Türkiye’nin Kuzey Irak’ta bir 

operasyon yapmasının fayda getirceği ve siyasal bir karar olması durumunda göreve hazır 
olduklarını açıklamasının hemen akabinde ABD eski Devlet Başkanı Clinton sözkonusu 
açıklamayı yapmıştır. Aynı gün, ABD’nin Irak büyükelçisi de sözleri Türkiye’nin rahatsızlığına 
neden olan KDP lideri ile bir görüşme yapmıştır. Bkz.: Vatan, 16.04.2007, 
http://www.vatanim.eom.tr/root.vatan?exee=haberdetay&tarih=l6.04.2007&'Newsid=l16l80
&Ca.tegorvid=30. 

11 Benzer bir analiz için Bkz.: Ümit Özdağ, “Tahran K. Irak’ta Kürt Devletini Destekliyor”, 
Yeniçağ, 8.5.2007. 

12 “İran Kürtleri Silahlandırıyor”. Radikal, 05.11.2004, http://wwvv.radikal.com.tr/ haber.php? 
haberno=l33351. 
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PJAK unsurlarının eline geçip geçmeyeceği üzerinde durulması gereken 
hususlardır. 

Bununla birlikte, PJAK ve Kürtçülükle silahlı mücadele, merkezin 
Azerbaycan’daki etnik rahatsızlığı dengelemesine de yaramaktadır. 1979 
Devriminin özellikle ilk iki yılında Kürt bölgelerinde yaşanan çatışmaların 
Azerbaycan’daki MHCP “Halg-e Müselman” hareketinin merkeze entegre 
edilmesi yönünde yaptığı etki burada hatırlanmalıdır. Etnik kompozisyonun kritik 
olduğu Urumiye çevresindeki PJAK operasyonları, Tebriz’i bir anlamda 
sakinleştirmektedir. 

SONUÇ 

İran, zengin yer altı kaynaklarına ve Şii İslam dünyasının siyasi merkezi olma 
niteliğine rağmen, içeride derin çalkantıları hisseden bir devlettir. Rejim içinde ve 
rejim sınırları aşan ancak “İran içi” sayılabilecek daire içinde yaşanan gerilimlerin 
önümüzdeki yıllarda siyasal krizlere dönüşme riski bulunmaktadır. 

İran’ın 1979 Devrimi’nden itibaren yakın çevresinde yürüttüğü dış politika ile 
Lübnan’dan Afganistan’a uzanan kuşakta, görece operasyonel bir siyasi güç elde 
etmiştir. ABD’nin Afganistan ve Irak operasyonları da Irak’ın iki önemli yakın 
tehdidini ortadan kaldırmış, ancak yerini ABD’nin kendisi ile değiştirmiştir. ABD, 
İsrail ve genel anlamda “Batı”nın İran politikası nükleer bir tartışma zeminine 
kaydıkça, Tahran, içeride yaşadığı sıkıntıları bertaraf etmek için önemli bir 
sosyal/siyasal zemin bulmaktadır. 

1990’lardan sonra sadece Orta Doğu ve Afganistan merkezli değil, Hazar 
Havzası, Türkistan ve Kafkaslar merkezli yeni dengelerin paydaşı olmayı 
hedefleyen ancak bu dağınıklık içerisinde önemli sorunlarla karşı karşıya kalan 
İran için nükleer yol, aynı zamanda “İran Milliyetçiliği” olarak ifade edilebilecek 
bir tür patriotizmi tetiklemenin de vasıtası olmuştur. Böylelikle hem 30 yıldır 
Tahran’ın ürettiği dış politika yaklaşımına ilgi ve inancı olmayan kitlelerin 
harekete geçirilmesi hem de Türk (Azerbaycan), Kürt, Arap ve Beluç gibi 
halkların etnik tavırlarını önleyici bir yol genişletilmiş olacaktır. 

Geniş kitleler arasında var olan siyasal memnuniyetsizliğin nedenini içsel 
kaynaklarda değil, ABD ve genel olarak Batı’nın İran karşıtı tutumunda aramanın 
ve topluma unu sunmanın “nükleer iklim”den daha müsait bir hava bulacağını 
söylemek zordur. 

KAYNAKÇA 

Brandon, James, “Iran’s Kurdish Threat: PJAK”, (Haziran 2006) 4, 12, 1.”, 
http://www.iainestown.org/terrorism/news/uploads/TM004012.pdf, 
19.08.2006. 

Chubin, Shahram ve Litwak, Robert S., “Debating Iran’s Nuclear Aspirations”, 
The Washington Quarterly, 26, 4, Sonbahar 2003, 99. 

“Cole: Khamenei Used British Captives to Energize Iranian Nationalism”, 



 

 

1191 

 

CFR, 5.4.2007, http://www.cfr.org/publication/13001/cole.htinl. 

“Iranians Gather in Support of President and Nuke Rights”, 
http://english.Deopledailv.com.en/200702/l 2/eng20070212349371.html. 12 
Şubat 2007. 

“İran-ABD Görüşmeleri Sürebilir”, 28.05.2007, http://www.bbc.co.uk/ 
turkish/news/storv/2007/05/070528 us İran talks.shtml. 

“İran, Kürtleri Silahlandırıyor”, Radikal, 05.11.2004, http://www. 
radikal.com.tr/haber.php?habemo=:133351. 

Özdağ, Ümit, “Tahran K. Irak’ta Kürt Devletini Destekliyor”, Yeniçağ, 
8.5.2007. 

 “Poll: Iranians Support Nuclear Weapons”, The Washington Post, 
10.07.2007, http://www.terrorfreetomorrow.org/upimagestft/5%20WP %20 
July% 2010%202007.pdf. 

“Sadjadpour: On Iranian Public Support for Tehran’s Nuclear Ambitions”, 
CFR, 13.03.2006, http:// www.cfr.org/publication/10100/ 

Sabah, 29 Mayıs 2007, http://www.sabah.com.tr/2007/05/29/haber. 
0004EACDF776414680269AC2B5D5006A.html.  

“Saldırgan İngiliz Deniz Piyadelerinin Tutuklanması”, 06.04.2007, 
http://turkish.irib.ir/siasi/ingiliztutuklular.htm. 

Togan, A. Zeki Velidi, Bugünkü Türkili (Türkistan) ve Yakın Tarihi, Cilt I, 
Batı ve Kuzey Türkistan, 2. Baskı, İstanbul 1981, 562, 563 içinde “A Manual on 
the Turanians and Pan-Turanism”, Conpiled by the Geographical Section of the 
Naval lntelligence Division, Naval Staff and Admirality, Printed by Frederich 
Hail, Oxford 1918), 222-223. 

Vatan, 16.04.2007, http://www.vatanim.com.tr/root.vatan?exec-haber 
detav&tarih=l 6.04.2007&Newsid-=l 16180&Categorvid=30. 

 

 



 

 

1192 

 



 

 

1193 

 

 

 

LORAINE VE TÜRKİYE 

SARIKOYUNCU DEĞERLİ, Esra* 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

GİRİŞ 

Sir Percy Lyham Loraine, 5 Kasım 1880 tarihinde Londra’da Kirkharle’nin 
11. Baronet’i olan Amiral Sir Lambton Loraine’nin ikinci oğlu olarak dünyaya 
geldi. Eton Cemiyeti üyesi olarak 1893 yılında Eton’a giderek önce Sydney 
James’s House’da daha sonra ise R. W. White-Thomson House’da eğitim 
gördü. Eton Gönüllü taburuna katıldı. Babası onun orduya katılmasını arzu 
ederken, Loraine büyükelçi olmak istiyordu. Tarih eğitimi almak için Ağustos 
1899 yılında Oxford Üniversitesi’ne gitti.1 Aynı tarihte Güney Afrika 
Savaşı’nın başlaması üzerine 1901’de okulu bırakarak savaşa katıldı. Bu arada 
komisyon tarafından “Imperial Yeomanry”(İmparatorluk Gönüllü Birlikleri)ye 
seçildi. Loraine daha sonra Kaptan L. P. Cooper’in emrindeki 53. (East Kent) 
Imperial Yeomanry Suvari Birliği’ne katıldı. Ağustos sonunda dizinden 
yaralandı. Üç ay sonra tekrar birliğine döndüğünde savaşın bitmek üzere olduğu 
açıkça anlaşılıyordu. Loraine 1902 yılının Mayıs ayında İngiltere’ye geri döndü 
ve 13 Haziran’da da teğmen rütbesine yükseltilerek teğmen üniforması giymeye 
hak kazandı.2  

Diplomatik servise girmek için 25 yaş sınırının olması Loraine’i onur 
derecesi ile mezun olma ümidi ile Oxford’a devam etmek ya da çok çetin 
sınavlardan geçerek ataşe olarak Diplomatik Servise girmek arasında bir seçim 
yapmak mecburiyetinde bıraktı. Loraine Oxford’dan ayrılmaya karar verdi. 
Diplomatik Servis’in sınavlarını geçerek Mayıs 1904’te ücretsiz ataşe olmaya 
hak kazandı. Ön hazırlık olarak önce Dışişleri tarafından Afrika’ya gönderildi. 
Buradaki vazifesini başarıyla yerine getirmesi üzerine de ücretsiz ataşe olarak 
Sir Nicolas O’conor’un büyükelçi vazifesinde bulunduğu İstanbul 
Büyükelçiliği’ne atandı. Bu dönemde Osmanlı Padişahı Sultan II. Abdulhamid 
idi. İstanbul Loraine için iyi bir eğitim alanı oldu. Bu dönemde Almanya’nın 
Bağdat demiryolu projesi Avrupa’nın Büyük Güçleri tarafından tartışılıyordu. 
Ayrıca Genç Türk hareketi Makedonya’da gün geçtikçe büyüyordu. İstanbul’da 
kaldığı süre zarfında Loraine, Türk dilini ve kültürünü tanıma imkânı da buldu.3  

                                                 
* Dumlupınar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi. e-posta: 

esradegerli@gmail.com 
1 Gordon Waterfield, Professional Diplomat: Sir Percy Loraine of Kirkharle Bt. 1880-1961, 

London, John Murray Ltd., 1973, s. 6.  
2 PRO, FO 1011/235, s. 1-2.  
3 PRO, FO 1011/235, s. 3-4.  
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Mayıs 1906’da 3. Sekreterliğe yükseltildikten sonra Şubat 1907 tarihinde 
Tahran’a gönderildi. Burada Sir Cecik Spring Rice ve Sir George Barclay’in 
emri altında başarılı hizmetlerde bulundu. Mayıs 1909’da ise 2. Sekreterliğe 
yükseltildikten sonra Sir Rennell Rodd’un emri altında çalışmak üzere Roma 
Büyükelçiliği’ne gönderildi. Mart 1911 tarihinde de Pekin Ortaelçiliği’nde hiç 
beklenmeyen ani bir boşluğun meydana gelmesi nedeniyle Pekin Elçiliği’ne 
transfer edildi. Pekin’e gittiğinde bölge oldukça huzursuzdu. Cumhuriyet’in ilan 
edilmesi ile politik durumun düzelmesi üzerine Loraine’nin de görevi sona 
erdi.4  

Ocak 1912’de Paris Büyükelçiliği’ne atanan Loraine, önce Sir Francis Bertie 
ve akabinde ise Lord Bertie emrinde çalıştı. Kasım ve Aralık 1912’de Paris’te 
fakir ülkelerin durumunu görüşmek amacıyla toplanan uluslararası konferansta 
İngiltere’nin çıkarlarını koruma görevi ile İngiliz Delegasyonu’nu yönetti.5 
Paris’teki görevini tamamladıktan sonra I. Dünya Savaşı esnasında Askerî 
Servise transfer edilmek istediyse de bu dönemde Dışişleri Sekreteri olan Sir 
Edward Grey tarafından bu isteği reddedildi. Mayıs 1916’da 1. Sekreterliğe 
yükseltilerek Madrid Büyükrlçiliği’nde görevlendirildi.6  

Mayıs 1917’de babası Sir Lambton Loraine vefat etti ve böylece Loraine, 
Kirkharle’nin 12. Baronet’i oldu. Almanya’nın 3 Ekim 1918 tarihinde ateşkes 
istemesinden sonra İngiliz Delegasyonu’nun dört üyesinden biri olarak Paris 
Konferansı’na gönderildi. Kendisiyle birlikte Paris Barış Konferansı’na 
gönderilen diğer üyeler ise Mr. Herman Norman, Mr. Eric Phipps ve Hon. T. 
Spring Rice idi. Loraine ayrıca 1918-1919 yılları arasında Paris Barış 
Konferansı Sekreterliği’nin de üyesi olarak görev yaptı.7  

İtilaf Devletleri ve Ortakları Yüksek Konseyi’nin Özel Delegesi olarak 
Budapeşte’de görev yapan Sir George Clerk’in 20 Kasım 1919-4 Aralık 1919 
tarihleri arasında danışmanlığını yaptı.8  

1919 yılında Sir Horace Rumbold’un emri altında çalışmak üzere 
Varşova’daki İngiliz Ortaelçiliği’ne gönderildi. Sovyet güçlerinin düşmanca 
hareketlerinin Varşova’ya kadar uzanması nedeniyle burada bulunan Ortaelçilik 
görevlilerinin güvenliğini sağlamak için elçilik görevlileri Pozen’e gönderildi. 
Ancak Loraine, General Carton de Wiart’a danışmanlık yapmak için 
Varşova’da kaldı. Kasım 1920’de Büyükelçiliğe yükseltilen Loraine, Haziran 
1921’de Lord Curzon tarafından Tahran’a atanarak Ekim 1921’de göreve 
başladı. Bu görevini Eylül 1924’e kadar sürdürdü.9  

                                                 
4 PRO, FO 1011/235, s. 3-5.  
5 PRO, FO 1011/235, s. 6.  
6 PRO, FO 1011/235, gös. yer.  
7 PRO, FO 1011/235, s. 7.  
8 PRO, FO 1011/235, gös. yer.  
9 PRO, FO 1011/235, s. 7-8.  
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Ekim 1924’te Loraine, General Hon-Edward Stuart’ın ablası ve Lady 
Rennell’in kardeşi olan Louise Stuart Worthey ile evlendi. Evlendikten kısa bir 
süre sonra Haziran 1925’te Atina’ya büyükelçi olarak atandı. Aralık 1926’da ise 
Loraine, Mısır ve Sudan’a Yüksek Komisyon Üyesi olarak atanarak Lord 
Lloyd’dun görevini devraldı. Bu görevi de yaklaşık dört yıl sürdü.10 Mısır’dan 
ayrıldıktan sonra Loraine, 21 Aralık 1933 tarihinde “The Privy Council” 
(Devlet Şurası)’in daimî üyesi seçildi.11  

1933 sonlarında İngiliz Hükûmeti’nin büyükelçisi olarak Ankara’ya atandı 
ve bu görevini Mayıs 1939 tarihine kadar sürdürdü. Bu görevi pek çok 
nedenden dolayı özel önem taşımaktadır. Osmanlı İmparatorluğu yıkılmıştır, 
ülkede bundan böyle ne bir sultan ne de bir halife olacaktır. Osmanlı toprakları 
ile karşılaştırıldığında oldukça küçülmüş kara parçası üzerinde ilk 
Cumhurbaşkanı olan Mustafa Kemal’in dinamik liderliği altında Cumhuriyetçi 
bir devlet kurulmuştur. Yeni Hükûmet maceradan uzak bir politika güderek, içte 
ve dışta barışı ve huzuru esas prensip olarak benimsemiştir. Aşağıda sözü 
edileceği gibi Loraine atandığı dönemde mesafeli olan iki ülke ilişkileri kısa 
zamanda olgunlaşarak yerini sıcak dostluğa bırakmıştır.12  

İtalya’nın, Almanya’nın saffında savaşa dâhil olmasını engelleme görevi ile 
Mayıs 1939’da Roma büyükelçisi olarak atanan Loraine, 1 Eylül 1939 tarihinde 
Almanya’nın Polonya’yı işgali ile II. Dünya Savaşı başlaması nedeniyle İngiliz 
Büyükelçiliği kapatıldığından “The Political Warfare Executive (Politik Savaş 
Yönetimi)” bölümünde danışman olarak çalışmıştır.13 Savaş’ın sona ermesi ile 
de Ağustos 1945’te de bu görevinden emekli oldu. 22 Mayıs 1961 tarihinde de 
Londra’da hayata gözlerini yumdu.14  

1. Loraine’nin Türkiye Cumhuriyeti’ne İlişkin Görüşleri 

Sir Percy Loraine, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilkelerinin Atatürk’ün 
düşünceleri doğrultusunda çizildiği kanaatindedir. Cumhuriyeti’nin kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk, yeni Türk devletinin Türk halkının devleti olmasını 
istediğini belirtmektedir. Loraine’e göre Atatürk’ün tasarladığı devlet anlayışına 
göre halk kendi üstün yeteneklerine inanacak, hiçbir yabancı devletin 
ideolojinin etkisi altında kalmayarak tam bağımsız, kargaşadan uzak, barışçı 
olacaktı.15 Loraine Atatürk’ün amacının, tükenmiş, parçalanmış, çok kültürlü 
Osmanlı İmparatorluğu’ndan geriye kalan Türk Ulusundan türdeş bir millet 

                                                 
10 PRO, FO 1011/235, s. 10.  
11 PRO, FO 1011/235, gös. yer.  
12 PRO, FO 1011/235, s. 11-12.  
13 PRO, FO 1011/235, s. 12-14.  
14 Waterfield, a.g.e., s. 294.  
15 PRO, FO 1011/199. (Sir Percy Loraine’nin 10 Kasım 1942 tarihinde BBC’de gerçekleştirdiği 

konuşması).  
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yaratmak ve bu doğrultuda Türkiye’yi yeniden inşa etmek olduğunu 
söylemektedir.16  

Loraine, Ankara’da büyükelçilik görevine başlamış olduğu 1933 yılında 
Türk Devrimi’nin yerleştirilmesine çalışıldığına dikkat çekmektedir. Atatürk’ün 
önderliğinde gerçekleştirilen Türk Devrimi’nin Loraine’e göre dört temel amacı 
vardır. Birincisi kadınları özgürleştirmek ve onlara sınırlamasız bütün meslek 
dallarında kariyer yapma imkânı sağlamak. İkincisi ülkeyi laikleştirmek ve 
bütün dinlerin inananlarının ülkede eşit haklara sahip olmalarını sağlamak. 
Üçüncüsü ülkeyi medeni dünyanın geri kalan insanlarını onlardan ayıran ve 
diğerlerine alay ve bir eğlence sebebi veren dış tesirleri Türkiye’den ve Türk 
ulusundan atmak ve sonuncusu ise, tarımsal reformu gerçekleştirerek tarımı 
Cumhuriyet’in temel endüstri kolu hâline getirmektir.17 Bu bağlamda Hükûmet 
devletin laikleşme çabalarını hızlandırmış, prensipleri inkılâpçılık, laiklik, 
cumhuriyetçilik, milliyetçilik ve ulusun hayatının belli başlı bütün yönlerinde 
devlet kontrolünü şart koşan devletçilik ilkesiyle Cumhuriyet Halk Partisi 
Türkiye’yi yönetmiştir. 1934 yılında Türk kadınına seçme ve TBMM’ye 
milletvekili olarak seçilebilme hakkının verilmesi,18 gelecekte Türk müziğinin 
Avrupa saflarında yer alması kararı,19 tek metrik sistemden yararlanma 
yasasının yürürlüğe girişi20 ve bütün vatandaşlara kanuni soyadı benimseme 
zorunluluğu getirilmesi21 Loraine’nin önemli bulduğu devrim 
hareketlerindendir. Loraine’nin olumlu olarak değerlendirdiği diğer iki reform 
ise, zümre ve üstünlük oluşmasına yol açan, Cumhuriyet ruhunu rahatsız eden 
paşa, bey, efendi, ağa, hacı gibi hitap şekillerinin ve lakapların kaldırılması22, 
ibadet yeri dışında ruhani kisvelerin kullanılmasının yasaklanması23 olmuştur. 
Ancak bu yasa yazımı sırasında Müslim ve gayrimüslim cemaat arasında 
galeyana sebep olduğunu ifade eden Loraine, İstanbul’daki Ortodoks kilisesinin 
endişelerine ilgi göstererek, yapılan müracaat ile kanunda bazı iyileştirmeler söz 
konusu olduğunu ifade etmektedir.24 Loraine’e göre, Türkiye reformlar yaparak 
ülkesini yeniden şekillendirmektedir. Türk Hükûmeti ile meydana gelen 
sorunların aşılmasında ise tek anahtar, bireysel dostluk ilişkileridir ki, Loraine 

                                                 
16 PRO, FO 1011/199.  
17 PRO, FO 1011/199.  
18 5 Aralık 1934 tarih ve 2599 sayı ile çıkarılan yasa ile Anayasa’nın 10 ve 11 maddesinde 

değişiklik yapılmıştır. Bkz.: Cumhuriyet Gazetesi, 6 Aralık 1934, Sayı: 3792, s. 1-8.  
19 Bkz.: Milliyet Gazetesi, 2 Kasım 1934, Sayı: 3137, s. 2.  
20 Bkz.: Milliyet Gazetesi, 1 Ocak 1934, Sayı: 2837, s. 10.  
21 Bkz.: Cumhuriyet Gazetesi, 25 Kasım 1934, Sayı: 3783, s. 1.  
22 Bkz.: Cumhuriyet Gazetesi, 27 Kasım 1934, Sayı: 3785, s. 1.  
23 Bkz.: Cumhuriyet Gazetesi, 27 Kasım 1934, Sayı: 3785, s. 1.  
24 PRO, FO 369/2377.  
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İngiltere ile Türkiye arasında sıcak ilişkileri oluşturacak dostluk atmosferini 
bireysel çabaları ile oluşturduğunu ifade etmektedir.25  

Yine Loraine’nin belirttiğine göre, bir taraftan Hükûmet çıkardığı yasalarla 
halkı çağdaşlaştırırken, diğer taraftan da Halk Partisi yerel teşkilatları 
vasıtasıyla 1934’te sayıları 60’dan 80’e çıkan Halk Evleri ile halkı politik ve 
sosyal yönden olgunlaştırmaya gayret etmiştir. Ayrıca 1935 yılı başında genel 
seçimler yapılmış ancak Loraine’nin iddiasına göre, seçim kurulları emirleri 
yukarıdan aldıkları için seçim sonuçları gerçeği yansıtmamıştır. Ancak ilk defa 
16 kadın milletvekilinin çıkarılan kanun gereğince Meclis’te yer almasını 
Loraine önemli bir adım olarak değerlendirmiştir.26  

Loraine, 1934 yılında birinci beş yıllık kalkınma planının uygulamaya 
konulduğunu ve başarılı girişimlerde bulunulduğunu ifade etmektedir. 
Rusya’dan alınan kredi, uzman ve makinelerle Kayseri ve Konya Ereğli tekstil 
fabrikaları kurulduğunu belirten Loraine, Türkiye’nin kendi demir ve kimya 
sanayini kurarak mümkün olduğunca çabuk bağımsız olmak istediği 
kanaatindedir. O, Türk Hükûmeti’nin kendi demiryolunu yapma ve finanse 
etmedeki kararlılığının endüstri, sermaye ve savunma alanlarında da 
görüldüğünü, bunun Türkiye’nin bağımsızlık yönünden yabancı devletlerle aynı 
seviyede olma isteğinden kaynaklandığını ifade etmektedir.27 Ayrıca 1934-1938 
yılları arasında Loraine Türkiye’de eğitim imkânlarının genişletilmeye devam 
edildiğini de vurgulamaktadır.28  

Yine Loraine’nin ifadesiyle, 1934’te kabul edilen İskân Kanunu29 ile 
Hükûmet kanuni bir yetki ile Türkiye’nin her tarafında vatandaşların 
yerleşmelerini kontrol ve tespit etme yetkisine sahip olmuştur. Homojen ve saf 
nitelikte bir nüfus elde edilmesi amaçlanan İskan yasası ile Türk olmayan 
topluluklar yerlerinden koparılarak, saf Türk-Müslüman gruplarının arasına 
dağıtıldığını ifade etmektedir. Bu bağlamda Loraine, 1934 yılında Balkanlardan 
çok sayıda Türkiye’ye gelen Müslüman mültecilerin saf Türk olan bölgelere 
yerleştirildiklerini belirtmektedir. Bunun yanı sıra Loraine, Türk Hükûmeti’nin 
Trakya bölgesini özellikle Kırklareli ve Tekirdağ’ı Yahudilerden temizlemek 
için faaliyete geçtiğini iddia etmektedir. Adı geçen bu iddiasını kanıtlamak için 
İsmet Paşa (İnönü)’nın bir demeci üzerine dereceli boykotlar ve aşırı milliyetçi 
görüşe sahip gençlerden oluşan çetelerin Yahudi evlerinin camlarını taşlamaları 
gibi olayları örnek olarak sunmaktadır.30 Ayrıca o, Türk Hükûmeti’nin ülkesini 

                                                 
25 PRO, FO 1011/175 (10 Temmuz 1934 tarihinde Dışişleri Bakanlığı’na gönderdiği mektup) 
26 PRO, FO 1011/179 (Loraine’nin Günlüğü, 1 Mart 1935.) 
27 PRO, FO 1011/39.  
28 PRO, FO 369/2377.  
29 14 Haziran 1934 tarih ve 2510 sayı ile çıkarılan İskan Yasası için bkz.: T.C. Resmi Gazete, 21 

Haziran 1934, Sayı: 2733.  
30 PRO, FO 1011/174 (22 Temmuz 1934 tarihli Sir Percy Loraine tarafından İngiltere Dışişleri 

Bakanlığı’na gönderdiği mektup.). 
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millîleştirmeye çalışırken Doğu illerinde kargaşa yaşanmaya devam ettiğini ve 
bu bölgede yaşayan Kürtlerin Türkiye Cumhuriyeti’nin bir kısmını da içine 
alacak şekilde bir Kürdistan kurma hevesinde olduklarını da ifade etmektedir.31  

Loraine göre, Türk Hükûmeti’nin millîleştirme çabaları sadece nüfusla ilgili 
çıkarılan yasalardan değil, aynı zamanda yabancı kurumlara karşı takındığı 
tavırdan da açıkça hissedilmektedir. Her ne kadar en yüksek fiyatla hastanelerin 
satışı sağlanmışsa da İstanbul’daki İngiliz Deniz Hastanesi’nin ve İzmir’deki 
İngiliz Hastanesi’nin kapatılmasının bunu açıkça gösterdiğini söylemektedir. 
Loraine’nin 10 Temmuz 1934’te İzmir’de Karavan Köprüsü’ndeki Hristiyan 
mezarları ve İngiliz Protestan Mezarlığı da kapatılmasından büyük üzüntü 
duyduğu anlaşılmaktadır. Çünkü ifadesine göre, İngiliz Konsolosluğu oldukça 
üzgün olarak İngilizlerin, fakir Müslüman mezarlığının bulunduğu yerle yan 
yana, uzak, susuz, taşlı bir yerde bütün Hristiyan mezhepleri için tahsis edilen 
yeni bir mezarlığa; Kiliseler ve Anglikan Kilisesine bağlı olmayan 
mensuplarının ise, Bornova’daki İngiliz mezarlığına ve Kokluca’da Yunan 
Ortodoks Mezarlığı’na gömülmesini kabul etmek zorunda kalmıştır.32 

Loraine, Türk Hükûmeti’nin Türkiye’yi millîleştirme politikası nedeniyle, 
yabancı okullara karşı da bir kampanya başlatıldığı görüşündedir. Ayrıca Türk 
basınında devam eden kapitülasyonların mevcut etkileri daimî olarak 
eleştirilmekte olduğundan İstanbul’daki İngiliz kız ve erkek okullarında Türk 
öğrenci sayısının azaldığını, Türk yetkililerinin zorlaması ile belli sayıda Türkçe 
ders saatleri gibi pek çok yönetmeliklere uymanın zorunlu hâle getirildiğini ve 
Millî Eğitim Bakanlığı yetkililerinin rahatsız edici ziyaretleri takip ettiğini ifade 
etmektedir. 1879’da Amerikan idare heyeti yönetiminde İzmir’de kurulan, 
1903’ten beri bağımsız bir mütevelli heyeti idaresinde varlığını sürdüren 
Uluslararası Kolej, 1934 yılında son birkaç yıldır yaşadığı zorluklar nedeniyle 
kapatılmıştır. Loraine’ye göre, pek çok yabancı okulun durumu Uluslararası 
Kolej’den pek farklı değildir. Türkiye’de faaliyet gösteren 224 yabancı okul 
sayısının 163’e düşmüş olması da Loraine tarafından endişe verici bulunmuştur. 
Bu bağlamda Loraine’e gönderilen rapordan İngiliz Hükûmeti’nin de bu konuda 
çok hassas olduğu ve Türkiye’deki yabancı okulların tamamen kapatılmasından 
endişe duyduğu anlaşılmaktadır. Loraine’e verilen en önemli görevlerden biri de 
dostça görüşmeler gerçekleştirerek, beş-altı ay içerisinde Türk Hükûmeti’nden 
bu okulların kapatılmayacağına dair garanti elde etmek olmuştur.33 Bu konuda 
Loraine, Lady Lowther’a gönderdiği 28 Temmuz 1934 tarihli mektubunda, 
Türk Dışişleri Bakanlığı ile görüşeceğini ve sorunun halli konusunda umutlu 

                                                 
31 PRO, FO 1011/35 (3 Mart 1934 tarihli Sir Percy Loraine’den Sir Lancelot Oliphant’a 

gönderilen mektup).  
32 PRO, FO 369/2377.  
33 PRO, FO 1011/176 (25 ve 28 Temmuz 1934 tarihinde İngiliz Parlamentosu’nda İngiliz Erkek 

Lisesi hakkında gerçekleştirilen görüşme W.G.M. Edwards tarafından Loraine’ne 
bildirilmiştir.). 
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olduğunu ifade etmiştir.34 O, söz vermiş olduğu gibi 19 Mart 1935 tarihinde 
Türkiye Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras ile İngiliz okulları konusunu 
görüşmüştür. Görüşmede Loraine, İstanbul’da bulunan kız ve erkek İngiliz 
liselerinin çok eski bir geçmişe sahip olduklarının altını çizerek, bu okulların 
kapatılmamasını istemiştir. Bu okullarda kesinlikle kültürel propaganda 
yapılmadığını iddia eden Loraine, çıkarılan yasayla35 12 yaşından küçük Türk 
çocuklarının İngiliz okullarına gönderilmesinin yasaklanmasını da 
anlayamamaktadır. Çünkü Ona göre, 8 yaş bile düzgün bir telaffuz sahibi olmak 
için geç kabul edilirken, 12 yaşında çocukların aksansız bir telaffuz kazanmaları 
mümkün değildir. Loraine, Türkiye Cumhuriyeti’nin Türk çocuklarının Türk 
kalmasını istemesini anladığını, ancak bu yolla kendi çocuklarına haksızlık 
etmiş olacaklarını belirtmiştir. Son olarak da Loraine görüşmede, Lozan Barış 
Anlaşması ile yabancı okulların Türkiye’de kalmasına karar verildiğini de 
hatırlatmıştır. Kendi Dışişleri Bakanlığı’na gönderdiği 19 Mart 1934 tarihli 
raporunda Loraine, bu görüşme sonucunda İngiliz Hükûmeti’nin arzu ettiği 
sonuca ulaşıldığını kaydetmektedir.36  

Loraine, Mustafa Kemal Atatürk’ün sevilen ve dinmeyen enerjisi ile halkına 
ilham veren ve milletinin geleceğini yönlendiren kişi olduğunu da belirttikten 
sonra, 1934-1938 yılları arası Türk siyasetinin; çok nüfuslu, zengin, tamamıyla 
batılaşmış, çok milliyetçi, kendisini güçlendiren, kendi kendine yeten, saldırılar 
ve savunmalar için güçlü, saf bir dil sahibi, tamamen aşağılık duygusundan 
arınmış tek bir Türkiye yaratma amacı güttüğü yorumunu yapmaktadır. Ayrıca 
O, Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin 1939’a kadar güç yitirmeden 
varlığını sürdürdüğünü, Türkiye’nin bu kararlı duruşunun sadece Türkiye’nin 
geleceği için değil, aynı zamanda acılarla dolu kararsız dünya için de bir denge 
unsuru oluşturduğunu vurgulamaktadır.37  

2. Loraine’nin Türkiye’nın Dış Politikasına İlişkin Görüşleri 

 Ankara’da çok iyi şekilde karşılandığını ve kendisi için güzel bir kabul 
töreni düzenlendiğini öncelikle ifade eden Sir Percy Loraine, Türkiye’nin 
dünyadaki konumunun çok hassas olduğunu belirterek, Türklerin bütün büyük 
devletlerle eşit muamele görmek istediğini vurgulamaktadır. Bu arada 1932 
yılında Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne yarı daimî üye seçilmesinin, 
Türklerin gururunu okşadığının da altını çizen Loraine’e göre, Türkler her ne 

                                                 
34 PRO, FO 1011/176 (28 Temmuz 1934 tarihinde Loraine tarafından Lady Lowther’e gönderilen 

mektup.). 
35 23 Mart 1931’de mecliste kabul edilip 29 Mart 1931’de yasalaşan 1778 numaralı kanuna göre 

Türkiye’de ilk tahsillerini yapmak üzere tüm Türk vatandaşları ancak Türk okullarına 
gidebileceklerdir. Çıkarılan bu kanunla artık azınlık durumunda olan Gayri-Müslim Türk 
vatandaşların da yabancı okulların ilkokul bölümüne gitmeleri yasaklanmıştır.  

36 PRO, FO 1011/39 (19 Mart 1935 tarihli Sir Percy Loraine’den Sir Lancelot Oliphant’a 
gönderilen rapor).  

37 PRO. FO 1011/287.  
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kadar barışçı bir politika izlemekteyse de38 1935-1936 ve 1937-1938 yıllarında 
kısmen İtalya ve Bulgaristan’ın Türkiye’ye karşı tutumları nedeniyle 
savunmaya % 35 gibi önemli bir bütçe ayırmak zorunda kalmış, bu durum Türk 
halkına ağır vergiler yüklemiştir.39  

O, Atatürk’ün yakın arkadaşı olan Fethi Bey (Okyar)’in Londra’ya 
Büyükelçi olarak atanmasını İtalyan korkusunun Türkiye’yi İngiltere’ye 
yaklaştırdığı şeklinde yorumlamaktadır.40 Özellikle Mustafa Kemal Atatürk’ün 
Türk-İngiliz ilişkilerine büyük önem atfettiğini, İngiltere ile bağları politik 
olduğu kadar bireysel dostluklarla da pekiştirmeyi arzuladığını bildirmiştir. 
Ancak Loraine’nin yorumuna göre Atatürk, İngiltere’nin kurulan sıcak ilişkileri 
politik olarak Türkiye’yi destekleyerek de göstermesi beklentisi içerisindedir.41  

Ancak Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifleriyle her geçen gün daha iyiye 
gitmekte olan Türk-İngiliz ilişkilerinde 1934 yılında kısa süreli bir gerilim 
yaşanmıştır. Bu durum Türk-İngiliz ticaret anlaşmasının yapılması için 1934 yılı 
Ocak ayından itibaren İngiliz Hükûmeti’nce çaba harcandığı hâlde, Türk 
Hükûmeti’nin anlaşma koşullarını kapitülasyonların devamı olarak 
yorumlayarak kimi maddeler üzerine çekince koyması nedeniyle bir sonuç elde 
edilememesi42 ve 1934 Temmuzunda Dip Burnu’nda bir İngiliz donanma 
subayının şanssız bir kaza ile vurulmasıdan43 kaynaklanmıştır. Ancak Loraine, 
ticaret anlaşması söz konusu olduğunda Türkiye’nin diğer ülkelere nazaran 
İngiltere’ye çok ılımlı bir yaklaşım sergilediğini44, Dip Burnu’ndaki hadisenin 
ise bir kaza olduğunun altını çizmiştir. Dip Burnu’ndaki hadise Loraine’e göre, 
şu şekilde cereyan etmiştir:  

 14 Temmuz 1934’te üç İngiliz donanma subayı tekneleri bayraksız ve 
subayları üniformasız olduğu hâlde, küçük bir sandal ile Sisam Yunan adasını 

                                                 
38 PRO, FO 1011/35 (15 Ağustos 1934 tarihli Sir Percy Loraine’den Sir Lancelot Oliphant’a 

gönderilen mektup).  
39 PRO, FO 1011/39.  
40 PRO, FO 1011/35 (22 Mart 1934 tarihli Sir Percy Loraine’den Sir Lancelot Oliphant’a 

gönderilen mektup).  
41 PRO, FO 1011/35 (29 Haziran 1934 tarihli Sir Percy Loraine’den Sir Lancelot Oliphant’a 

gönderilen mektup).  
42 PRO, FO 1011/176 (Donald Whittall’dan Sir Percy Loraine’ne gönderilen 3 Ocak 1934 tarihli 

mektup ve Loraine’nin Denizaşırı Ticaret Bölümü Başkanı C. C. Farrer’e gönderdiği 29 Mart 
1934 tarihli yazı.); PRO, FO 1011/34 (Sir Lancelot Oliphant tarafından Sir Percy Loraine’ne 
gönderilen 28 Haziran 1934 tarihli mektup.); PRO, FO 1011/35 (Sir Percy Loraine tarafından 
Sir Lancelot Oliphant’a gönderilen 28 Haziran 1934 tarihli mektup.) Türk-İngiliz ticaret 
Anlaşması uzun görüşmelerden sonra ancak Haziran 1935’te imzalanabilmiştir. Bkz: PRO, FO 
1011/177 (10 Temmuz 1935 tarihli Sir Percy Loraine tarafından İngiltere Dışişleri Bakanlığı’na 
gönderilen yazı.) 

43 PRO, FO 1011/175 (21 Temmuz 1934 tarihinde İngiltere Akdeniz Bölgesi Başkumandanı 
Amiral Sir William W. Fisher tarafından Loraine’ye gönderilen yazı.). 

44 PRO, FO 1011/35 (22 Mart 1934 tarihli Sir Percy Loraine’den Sir Lancelot Oliphant’a 
gönderilen mektup).  
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ziyaret için gemiden ayrılmıştır. Teknenin Türk karasularına girmesi üzerine, 
Dip Burnu yakınında bir Türk devriyesi geri çekilmeleri gerektiği ihtarında 
bulunmuştur. İngiliz subaylarının geri çekilmemesi üzerine de Türk devriyesi 
60-70 el ateş etmiştir. Olay esnasında subaylardan Operatör Teymen Robinson 
ölmüş, ceset suya düşmüş ve bulunamamıştır. Ayrıca Teğmen Maunsell de 
yaralanmıştır. Yapılan Türk açıklamasında, Sisam ve Anadolu arasındaki 
boğazın kaçakçılar tarafından çok kullanıldığı ve şayet burada bulunanlar 
parolaya önem vermezler ise şüpheli görülen tekneleri durdurmak için 
devriyelerin ateş etme yetkisinin bulduğu bildirmiştir. Ayrıca açıklamada, 
kaçakçıları durdurmak için yapılan işaretler anlaşılamadığı ve teknenin İngiliz 
donanmasına ait olduğu bilinemediği, Türk devriyesinin önce havaya ateş ettiği, 
ondan sonra teknenin kaçmaya çalıştığı ve bunun üzerine de ateş açıldığı ifade 
edilmiştir. Kaza haberinin Londra’ya ulaşması üzerine Loraine, 17 Temmuz 
1934’te Türk Dışişleri Bakanı ile görüştüğünü belirtmektedir. Bu sırada 
gelişebilecek her hangi bir olaya hazırlıklı olmak maksadıyla, İngiltere Akdeniz 
bölgesi başkumandanı Sisam’a ilave gemiler getirtmiştir. Türk Büyükelçisi 
Fethi Okyar ve Türk Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras, devriyelerin sadece 
mevcut emirlere uygun davrandığını savunurken, bir yanlış anlama sonucu 
oluşan bu şanssız kazadan dolayı Türk Hükûmeti’nin büyük üzüntü 
duyduklarını belirtmişlerdir. Amiral Sir William tarafından olaydan Türk 
Hükûmeti’nin haberdar olmadığı, Dip Burnu Bölgesi’nin Türkler için büyük 
önemi olduğu, olayın bir kazadan ibaret olduğu Loraine’e bildirilmiştir.45 Bunun 
üzerine İngiliz Hükûmeti Türk Hükûmeti’nin üzüntü ifadesini kabul etmiş, 
olayın geçtiği yere yakın bir mevkide bir cenaze töreni icra edilmesi ve törene 
bir Türk destroyerinin katılması lüzumu kararlaştırılmıştır. Loraine’nin pek çok 
prensip ve detay açısından eksik bulduğu tören, 21 Temmuz’da yapılmış ve 
Türk Hükûmeti ihtiyari olarak maktulün akrabalarına 2000 poundluk tazminat 
önermesi ile olay kapanmıştır.46  

Loraine’nin Türk-İngiliz ilişkileri dışında önem atfettiği konuların başında 
Balkan Paktı’nın yer aldığını görüyoruz. O, Cenevre’de 4 Şubat 1934 tarihinde 
parafe edilen ve Ek Protokol’ü 9 Şubat 1934 tarihinde Türkiye, Romanya, 
Yugoslavya ve Yunanistan’ın katılımıyla Atina’da imzalanan Balkan Paktı’nın 
anılan devletlerin siyasi, kültürel ve sosyal alanlarda iş birliği yapmalarını 
öngörmesinin ötesinde, Balkanlarda mevcut toprak düzenini devam ettirmeyi 
amaçladığı görüşündedir. Bilindiği gibi paktı imzalayan devletler, sınırlarını 
birbirlerine karşı güvence altına almış ve bir Balkan devletince girişilecek bir 
saldırı durumunda yardımlaşmayı şart koşmuştur. Ancak paktı imzalayan dört 
Balkan devleti, Balkanlar dışındaki devlet ya da devletler tarafından saldırıya 
uğrarlarsa sadece savaşa giren Balkan devletine karşı eyleme geçeceklerdi. 
Askerî birlikteliğin sadece Balkanlı bir devlete karşı yöneltilmiş olmasını 

                                                 
45 PRO, FO 1011/175.  
46 PRO, FO 1011/35 (26 Temmuz 1934 tarihli Sir Percy Loraine tarafından Sir Lancelot 

Oliphant’a gönderilen mektup.) 
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Yunanistan’ın İtalya’dan çekinmesinden kaynaklandığı şeklinde yorumlayan 
Loraine, bunun paktın hedeflerinin tamamen gerçekleşmesini engellediğini 
düşünmektedir. O, Balkan Paktı’nı takiben Türkiye’nin Yugoslavya ve 
Romanya ile birer askerî anlaşma imzalandığını, bu anlaşmanın bir benzerinin 
de Yunanistan ile bu ülkeler arasında da imzalanmış olduğunu iddia etmektedir. 
Ona göre, bu anlaşmalar muhtemelen Balkan Paktı’nın tamamlayıcısı 
konumundadır. Her ne kadar Yunanistan Balkan Paktı’nda askerî 
yükümlülükten büyük devletlerin saldırısı karşısında tarafsız kalacağını 
belirterek kaçınsa da, Yugoslavya’nın Selanik’i kullanarak cephane sevkıyatı 
yapmasına olanak tanımak zorunda kalmıştır. Loraine, Yunanistan’ın imzaladığı 
anlaşmanın askerî bir içeriği olmadığından emin olmakla birlikte Yugoslavya ve 
Romanya ile imzalanan anlaşmaların içeriği hakkında bilgi sahibi olmadığını 
belirtmektedir. Görüşmeleri esnasında Tevfik Rüştü (Aras) Balkan Paktı’nın Ek 
Protokolü’nde yer alan maddeler dışında her hangi askerî anlaşma 
yapılmadığını söylemişse de Loraine’nin ifadelerinden buna pek inanmadığı 
anlaşılmaktadır.47 Bununla birlikte pakt imzalandıktan sonra Türkiye’nin 
Bulgaristan’ı da birliğe katma girişimini48 Loraine tutarsızlık olarak 
değerlendirirken, Yugoslavya’nın da şiddetle karşı çıktığını bildirmektedir.49  

Her şeye rağmen 1934 Şubatında Balkan Paktı’nın imzalanması Loraine’e 
göre Türkiye’ye uluslararasında güç kazandırmıştır. Türkiye, 1925 Saldırmazlık 
Paktı ve 1929’da bu paktın kapsamını genişleten Uzlaşma Protokolü çevresinde 
Sovyet Rusya’ya karşı sorumluluklarına sahip çıkmış ve böylece ilişkileri 
bozulmamıştır. Ancak Loraine’nin ifadelerinden İngiltere’nin bu durumdan hiç 
hoşlanmamış olduğu anlaşılmaktadır.50 Mustafa Kemal Atatürk, bir taraftan 
Sovyet Rusya ve Balkan devletleri ile iyi ilişkiler kurmuş diğer taraftan da İran 
ile Türkiye’nin ilişkilerini güçlendirmeye çalışmıştır. Bu bağlamda İran Şahı 
Ankara’yı ziyaret etmiştir. 17 Haziran 1934 tarihinde İran Şahı şerefine Ankara 
Palas Otel’de bir davet düzenlemiştir. Bu davet esnasında Loraine, Mustafa 
Kemal Atatürk ve İran Şahı ile birlikte tüm gece poker oynamışlardır. Ancak 
Mustafa Kemal Atatürk her defasında oyun fişlerini ortada karıştırdığı için bu 
poker oyununun kazananı veya kaybedeni yoktur. Bu oyun esnasında Atatürk 
özellikle Türk-İngiliz ilişkilerinin gelişmesi konusunda vurgu yapmıştır. 
Loraine her ne kadar Türkiye’nin Sovyet Rusya ile dostluk ilişkisi hakkında 
konuşmak istemişse de Atatürk tarafından Sovyet Rusya ile ilişkilerin İngiltere 
ile ilişkileri etkilemeyeceği cevabı verilmiştir. 18 Haziranda bu kez de İran 
Büyükelçiliği’nde Atatürk ve İran Şahı ile poker masasına oturan Loraine, 

                                                 
47 PRO, FO 1011/174 (1 Aralık 1934 tarihli Sir Percy Loraine tarafından İngiltere Dışişleri 

Bakanlığı’na gönderdiği rapor.). 
48 PRO, FO 1011/39 (2 Aralık 1936 tarihli Sir Percy Loraine tarafından Sir Lancelot Oliphant’a 

gönderilen mektup.). 
49 PRO, FO 1011/37 (10 Kasım 1935 tarihli Sir Percy Loraine tarafından Sir Lancelot Oliphant’a 

gönderilen mektup.). 
50 PRO, FO 1011/35 (23 Haziran 1934 tarihli Sir Percy Loraine’den Sir Lancelot Oliphant’a 

gönderilen mektup).  



 

 

1203 

 

enteresan bir diyaloga şahit olmuştur. Atatürk İran Şahına “Birbirimize karşı 
oynadığımızda durumumuzu görüyorsunuz. Birlikte olursak ne kadar güçlü 
olacağımızı hayal ediniz!”51 demiştir. Loraine bunu Atatürk’ün İran ile samimi 
bir dostluk bağı kurmak istediği şeklinde yorumlamaktadır.52 Atatürk’ün İran ile 
iyi ilişkiler geliştirmesi, bir taraftan İngiltere diğer taraftan da Fransa ile 
Türkiye’yi yakınlaştırmıştır. Fransa ile ilişkilerin iyi olması, Suriye ile 
ilişkilerin de düzelmesine neden olmuştur. Afganistan’ın isteği ile Afganistan’la 
bir dostluk anlaşması imzalanmıştır. Almanya ile ilişkiler korunmuştur. Bu 
arada Türkiye’nin Amerika’ya özel ilgi gösterdiğini ifade eden Loraine, 
Amerikalı İşadamı Samuel İnsull’un Amerika’ya iadesi konusunda gösterilen 
kolaylıkları bunun bir göstergesi olarak görmektedir.  

Loraine’nin Türkiye’de büyükelçilik yaptığı dönem olaylarını etkileyen bir 
başka gelişme de yavaş yavaş kendini hissettirmeye başlayan İtalya’nın ve 
kısmen de Bulgaristan’ın revizyonist tutumu olmuştur. Loraine’nin ifadesine 
göre, Türk Dışişleri Bakanı Aras, Kasım 1934’te Cenevre’de Türk-Yunan 
Hükûmetlerinin savunma güçlerini iki katına çıkarma kararı alındığını 
açıklamıştır. Bunun için silah siparişlerini İngiltere’ye vermeyi düşündüklerini, 
fakat nakit para olmadığından borç imkânlarından yararlanmak istediklerini 
bildirmişlerdir.53 Aralık 1935’te de İsmet Paşa açıkça Loraine’ne İngiltere ya da 
Fransa’dan kredi almak istediklerini bildirmiştir.54 Ancak Loraine’nin bu 
konuda oldukça temkinli davrandığı görülmektedir. 13 Aralık 1935 tarihinde 
Loraine’nin İngiliz Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Sir Lancelot 
Oliphant’a gönderdiği mektuptan da Türkiye’ye kredi sağlanmasını riskli 
bulduğunu ifade etmesi bu bilgiyi doğrulamaktadır.55 Ancak daha sonra İngiliz 
Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Mr. Eden, Tevfik Rüştü’ye İngiliz 
piyasalarında dış borçların yükselmesine engel olmaya çalıştığını ancak 
borçların ödenmesinde Türkiye’ye kolaylık sağlanacağına söz vermiştir.56  

Ayrıca Loraine’e göre Türkiye, Lozan Barış Anlaşması imzalandıktan sonra 
Boğazların askerîleştirilmesi arzusu içerisindedir. Bu konudaki düşüncelerini ve 
Tevfik Rüştü’nün konu ile ilgili talebini Sir Lancelot Oliphant’a yazmıştır. 30 
Mart 1935 tarihinde Loraine’e gönderdiği mektupta Oliphant, Türklerin 
Boğazların tekrar silahlandırılması meselesini takıntı hâline getirdiği, ilk defa 
Türklerin bu isteklerini Mart 1933’te daha sonra Cenova’da 31 Mayıs 1934’te 
dile getirdiklerini, sadece İngiltere’nin değil, Fransa ve İtalya’nın da bu fikre 

                                                 
51 PRO, FO 424/279 (20 Haziran 1934 tarihinde Loraine tarafından Sir John Simon’a gönderilern 

mektup).  
52 PRO, FO 1011/35 (5 Temmuz 1934 tarihli Sir Percy Loraine tarafından Sir Lancelot 

Oliphant’a gönderilen mektup.). 
53 PRO, FO 1011/177 (30 Aralık 1935 tarihli Sir Percy Loraine tarafından Sir George Mounsey’e 

gönderilen mektup.). 
54 PRO, FO 1011/37 (15 Aralık 1934 tarihli Sir Percy Loraine tarafından Sir Lancelot Oliphant’a 

gönderilen mektup.). 
55 PRO, FO 1011/37.  
56 PRO, FO 369/2377.  
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kesinlikle karşı olduklarını belirtmektedir. Boğazların askerileştirilmesinin 
kesinlikle söz konusu olmadığının altını çizen Oliphant, Loraine’e nazik bir 
şekilde Tevfik Rüştü’yü bu isteklerinden vazgeçirmeye çalışması talimatını 
vermiştir.57 10 Nisan 1935 tarihinde Loraine bir taraftan Oliphant’ın talimatını 
yerine getirdiğini bildirirken, diğer taraftan da mevcut denge korunduğu 
takdirde bu konuyu Türkiye’nin gündeme getirmeyeceğine inandığını yazmıştır. 
Bununla birlikte dengenin gözle görülür şekilde bozulduğu iddiasında bulunan 
Tevfik Rüştü ile görüşmelerinden Loraine’nin çıkardığı sonuç Türkiye’nin bu 
idealinden vazgeçmeyeceği şeklindedir.58 18 Temmuz 1935 tarihinde 
Loraine’nin İngiliz Dışişlerine gönderdiği rapordan da Başbakan İsmet İnönü ve 
Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras tarafından Boğazların egemenliği yönündeki 
isteklerini yineledikleri anlaşılmaktadır.59 Ancak Temmuz ayına gelindiğinde, 
Boğazlar konusunda Loraine’nin fikrini tamamen değiştirdiği, Dışişleri 
Bakanlığı’na 20 Temmuz 1935 tarihinde gönderdiği metne “Boğazlar hakkında 
gönderdiğim diğer mektubu unutun.” şeklinde giriş yapmasından 
anlaşılmaktadır. Loraine Fransa, İtalya ve Japonya’nın içinde bulunduğu durum 
nedeniyle Boğazlar konusunun tekrar gündeme getirilmesi gerektiğini 
düşünmektedir. Loraine göre, Türkler Boğazların yeniden silahlandırılması ile 
birlikte egemenlik hakkını da almak istemektedirler. Avrupa ve Balkanlardaki 
gelişmeler nedeniyle de mevcut Boğazlar Rejimini güvenli bulmamaktadırlar. 
Lozan’da imzalanan Boğazlar Sözleşmesini imzalayan devletlerin verdikleri 
garanti belirsizlik taşımaktadır. Ayrıca bu durum Ona göre oldukça gülünçtür. 
Çünkü bir savaş durumu ortaya çıkarsa, Loraine’e göre Türkler 12 saat 
içerisinde Boğazları ele geçirebilecek askerî güce sahiptir. Dolayısıyla 
Boğazlarda Türk egemenliğinin tanınması daha iyidir. Böylece Boğazları 
savunmak için de resmen hak sahibi olacaklardır. Ona göre, bir diğer gerçek de 
Türkleri hoşnut etmenin tek koşulunun Boğazlar konusunda yeni bir 
düzenlemeye gidilmesidir.60 Daha sonra da Loraine Dışişleri Bakanlığı’na 
Ağustos’ta gönderdiği yazıda, bir an önce Boğazlar konusunda Türklerle 
görüşmelere başlanması gerektiğini, aksi hâlde Boğazların İngiliz kontrolünden 
çıkabileceği yönündeki görüşünü bildirmiştir.61  

Loraine’nin de vurguladığı gibi İtalya’nın Akdeniz’deki saldırgan tutumları 
nedeniyle Türkiye Lozan Boğazlar Sözleşmesi’ne taraf olan devletlere 10 Nisan 
1936’da bir nota göndererek, Boğazlarda yeni bir rejim belirlenmesi için 
konferans toplanmasını istemiştir. Türkiye’nin bu teklifi olumlu karşılanmış ve 
İtalya hariç Lozan Boğazlar Sözleşmesi’ni imzalayan tüm devletlerin katılımı 

                                                 
57 PRO, FO 1011/36.  
58 PRO, FO 1011/37 (10 Nisan 1935 tarihli Sir Percy Loraine tarafından Sir Lancelot Oliphant’a 

gönderilen mektup.). 
59 PRO, FO 1011/177.  
60 PRO, FO 1011/177 (20 Temmuz 1935 tarihli Sir Percy Loraine tarafından İngiltere Dışişleri 

Bakanlığı’na gönderilen yazı.). 
61 PRO, FO 1011/177 (13 Ağustos 1935 tarihli Sir Percy Loraine tarafından İngiltere Dışişleri 

Bakanlığı’na gönderilen yazı.). 
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ile Montreux Konfesansı 22 Haziran 1936’da toplanmıştır. Fransa, Romanya ve 
Bulgaristan tarafından desteklenen Sovyet Rusya, konferansta Karadeniz’e 
kıyısı olan devletlerin savaş gemilerine geçiş serbestisi verilmesi tezi, İngiltere 
tarafından reddedilmiştir. Türkiye ise konferansta Boğazların hâkimiyetinin 
tamamen kendisine verilmesini istemiştir.62 İki ay süren konferans sonucunda, 
Boğazların hâkimiyetini tamamen Türkiye’ye bırakan ve Boğazları 
askerileştirme hakkı tanıyan Montreux Boğazlar Sözleşmesi Türkiye, 
Bulgaristan, Fransa, Yunanistan, Japonya, Romanya, Sovyetler Birliği, 
Yugoslavya ve İngiltere tarafından 20 Temmuz 1936’da imzalanmıştır. Loraine 
31 Ağustos 1936 tarihli mektubunda, Türklerin bu durumdan ne kadar çok 
memnun olduklarını dile getirmektedir.63  

Ayrıca Loraine, Montreux Boğazlar Sözleşmesi’nin imzalanmasının 
İngiltere ile Türkiye ilişkilerini iyileştirdiğini, ancak Türkiye’yi Sovyet 
Rusya’dan uzaklaştırdığı yorumunu yapmaktadır.64 Bu bağlamda Türk-İngiliz 
ilişkilerinin gelişimi üzerine Loraine’nin Aden’e gönderdiği mektup bir hayli 
ilginçtir. Onun aktardığı söylentiye göre, Atatürk’ün Türk arkadaşlarından biri, 
“İngiltere ile ilişkilerini geliştirdiğini görüyorum.” der. Atatürk de buna karşılık 
olarak “ilişkileri geliştirmek? Kendimi İngiltere’nin kollarına atıyorum.” 
cevabını verir. Loraine, bu diyalogun sadece söylentiden ibaret olduğunu dile 
getirmekle birlikte hayıflanarak Türkiye’nin tutumunun sadece “ilişkileri 
geliştirmek.” yönünde olduğunu ifade etmektedir.65 Türk-İngiliz ilişkilerinde 
Loraine’nin ifade ettiği gibi olumlu yönde geliştiğinin bir diğer göstergesi de 
İngiltere Kralı VIII. Edward’ın İstanbul’u ziyareti olmuştur. Kral VIII. Edward 
“Nahlin” adlı yatıyla Ağustos 1936’da Akdeniz’de tatile çıkmış, 3 Eylülde 
Çanakkale şehitliklerini ziyaret ettikten sonra 4 Eylülde İstanbul’a gelerek 
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk ile tanışmıştır. 
Kral daha sonra 6 Eylülde trenle Viyana’ya gitmek üzere İstanbul’dan 
ayrılmıştır. Loraine gerçekleşen bu görüşmenin, iki ülkenin dostluk ilişkilerini 
geliştirmesi açısından büyük önem taşıdığını ve beklenenden çok daha samimi 
bir havada görüşmelerin geçtiği kanaatindedir.66  

Loraine’nin üzerinde durduğu bir diğer önemli konu da Hatay Sancağı 
olmuştur. 5 Aralık 1936 tarihinde İngiliz Dışişleri Bakanlığına gönderdiği 
raporda, 9 Eylül 1936 yılında Suriye ile Fransa arasında imzalanan anlaşma ile 
Suriye’yi anlaşma imzalandıktan üç yıl sonra bağımsız bir devlet hâline 
gelmesini öngören anlaşmanın imzalandığını bildirmektedir. Türkiye’nin 
                                                 
62 PRO, FO 1011/181 (29 Temmuz 1936 tarihli Sir Percy Loraine’den İngiltere Dışişleri 

Bakanlığı’na gönderilen rapor).  
63 PRO, FO 954/28 (8 Mart 1936 tarihli Sir Percy Loraine tarafından Anthony Eden’e gönderilen 

mektup.). 
64 PRO, FO 954/28 (28 Şubat 1937 tarihli Sir Percy Loraine’den Anthony Eden’e gönderilen 

rapor).  
65 PRO, FO 1011/35 (15 Ağustos 1934 tarihli Sir Percy Loraine’den Sir Lancelot Oliphant’a 

gönderilen mektup).  
66 PRO, FO 1011/185.  
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anlaşma imzalanır imzalanmaz bu anlaşma ile Suriye’ye bırakılan İskenderun 
Sancağı’nın özerk bir yapıya sahip olması için harekete geçtiğini, ancak ne 
Suriye ne de Fransa’nın konu ile ilgili görüşmeye yanaşmadığını belirten 
Loraine, Türklerin ısrarla bölgede plebisit yapılmasını istediğinin altını 
çizmektedir. Ancak bu isteğin, İskenderun Sancağında yaşayan Türklerin 
Fransızlar tarafından katledilmesi ve eziyet görmesi dolayısıyla da Türk-Fransız 
ilişkilerinde gerginlik yaşanmasına sebep olduğunu belirtmektedir.67  

1937 yılı sonlarından itibaren Loraine’nin deyimiyle ırkçı birtakım gazeteci ve 
politikacılar, Türk Hükûmeti’ni Kıbrıs konusunda harekete geçmeye zorlamaya 
başlamıştır. Bu nedenle Loraine, Türkiye’nin tavrını anlamak için Dışişleri 
Bakanı Tevfik Rüştü Aras ile gizli bir görüşme gerçekleştirmiştir. Onun bu 
görüşmeden edindiği izlenime göre, Türk Hükûmeti Kıbrıs’a karşı sempati 
beslemekle birlikte, asla Kıbrıs üzerine bir harekât düzenlemeyi 
düşünmemektedir. Her Kemalist İngiltere’nin dostudur, bu Atatürk tarafından 
çizilen Türk dış politikasının ana ilkelerindendir. Kemalistler Nazi değildir. 
Nazilerin yaptığı gibi işgalci bir politika Kemalistler tarafından reddedilir. Türk 
Hükûmeti oradaki varlığını sürdürmekten başka bir amaç gütmemektedir. 
Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılmasıyla sadece geniş bir toprak parçası değil, 
aynı zamanda Adalar da kaybedilmiştir. Pek çok Türk, Adaları unutmuştur bile. 
Türk Hükûmeti Kıbrıs’taki İngiliz Sömürge Yönetimi’nin cömertliğinin 
farkındadır. Görüşmeyi bu şekilde değerlendiren Loraine, Aras’ın tavrının 
şaşırttığını ve kafasını karıştırdığını da belirtmeden geçememiştir.68  

Loraine kısaca Türkiye’nin dış politikasını özetlediği 10 Kasım 1942 tarihinde 
Atatürk’ün ölümünün dördüncü yıl dönümü nedeniyle geçekleştirdiği radyo 
yayınında, herhangi bir yabancı devlet ile iyi ilişkilerin kurulması ancak Türkiye 
Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının ve egemenliğinin tanınması ve ona saygı 
duyulmasından sonra gerçekleşebildiğinin altını çizmektedir. Loraine’e göre ne 
yazık ki çok az devlet Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan sonra, yirmi yıldan 
az bir süreçte savaş baltalarını gömerek, eski zamanlardan kalmış olan kinlerini 
unutabilmişlerdir. Savaş baltasını ilk gömen devlet Rusya olmuştur. Saltanatın 
eski üyeleri olan Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya ise Türkiye’nin Balkan 
Antantı’nda ortakları olmuşlardır. Bulgaristan ise diğer Balkan devletlerinden 
uzak durmuş ve kendisine uzanan dostluk elini reddetmiştir. Türkiye İran, Irak ve 
Afganistan ile de Sadabat Paktı’nı imzalamıştır. Böylelikle Türkiye Yakın ve Orta 
Doğu’da barışın ve iyi niyetin en önemli faktörü hâline gelmiştir. Diğer taraftan 
Atatürk ve bakanlarının küçük devletlerin büyük devletlere nazaran daha büyük 
bir tehlike arz ettiğini düşündüğünü ifade eden Loraine, Türkiye’nin bir taraftan 
dış politikalarında komşularına anlayışla yaklaşıp, dostluk ellerlini uzatırken, 
diğer taraftan da istikrarlı bir şekilde savunma güçlerini güçlendirmek için orduya 
yatırımlarına dikkat çekmektedir.  

                                                 
67 PRO, FO 1011/39.  
68 PRO, FO 1011/193 (1 Eylül 1938 tarihli Sir Percy Loraine tarafından İngiltere Dışişleri 
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1930’lu yılların ortalarında İngiltere ile Türkiye arasında dostluk ilişkilerinin 
kurulmasının mümkün olduğunu ifade eden Loraine, 1914 yılına kadar olan 
olayların Türkiye’yle İngiltere arasındaki dostluk ilişkisini diğer devletlere 
nazaran daha çok bozacak nitelikte olduğunu, ancak Atatürk bunların hiçbirini 
önemsemeyerek İngiltere ile dostluk ilişkilerinin geliştirilmesini istediğini ve 
Türk-İngiliz ilişkilerinin gelişmesinde Atatürk’ün önemli katkısı olduğunu 
belirtmiştir.69  

3. Loraine’nin Atatürk’e İlişkin Yorumları 

Loraine, “Türkiye’nin kaderini değiştiren adam”70 olarak nitelediği Mustafa 
Kemal Atatürk’ün dış görünüşünden ve giyimine gösterdiği özenden bir hayli 
etkilenmiştir. Atatürk’ün dış görünüşünü şu şekilde tasvir etmektedir: “Onun 
dış görünüşü nasıldı? Onun göze çarpan başlıca özellikleri aşikâr sert mizacı ve 
kusursuz dış görünüşü idi: keskin yüz hatları, delip-geçici mavi gözleri, çatık 
kaşları, belirgin yüz çizgileri, genellikle cesur ve oldukça sert ifadeli yüzü, her 
jest hareketinde hatta hareketsiz olduğu zamanlarda dahi onun ateşli kişiliği 
hemen her bakışta görülürdü. Onun aklı ve vücudu her an harekete hazır 
olduğu izlenimini verirdi. Cumhurbaşkanı olduktan sonra ordunun geçit töreni 
dışında -ki eskisi kadar görkemli idi- asla askerî üniformasını giymedi. İpek 
kumaşından şapkası ve Kurtuluş Savaşı’na ait bir madalya dışında daima sade 
ancak bir o kadar kusursuz kıyafetler giyerdi.”71  

Mustafa Kemal Atatürk’ün dış görünümünü bu şekilde ifade eden 
Loraine’ne göre, Atatürk’ün sahip olduğu karakter yapısının en önemli 
özelliklerinden biri gerçekçiliğidir. Loraine’e göre Atatürk bu özelliği 
sayesinde, kendisinin ve ulusunun gücünü doğru saptamış ve hedeflerini de bu 
doğrultuda belirlemiş, eylemleriyle ulusunu maceraya sürüklememiştir. Loraine, 
Atatürk’ün belirlediği hedeflerin hayallerden ve maceradan uzak, Türk 
ulusunun ihtiyaçlarından kaynaklandığını ve Onun bu ideallerini 
gerçekleştirirken halkının desteği ile büyük ve saygın bir mücadele verdiğini 
vurgulamaktadır.72  

O, Atatürk’ün gerçekçiliği bir diğer ifadeyle hedef saptamadaki başarısı 
kadar, hedeflerine ulaşırken izlediği stratejiden de övgüyle bahsetmektedir. 
Loraine’nin ifadesine göre Atatürk sorunlara çözüm bulma konusunda son 
derece yeteneklidir. Zor ve karmaşık sorunlarla gelindiğinde, Atatürk’ün önce 
meseleleri önem derecelerine göre sınıflayarak daha sonra buna göre derhal 
harekete geçtiğini ifade etmektedir. Loraine’e göre bu süreç Atatürk’te öyle 

                                                 
69 PRO, FO 1011/199.  
70 PRO, FO 1011/199 (Sir Percy Loraine’nin 5 Kasım 1942 tarihinde Londra Türk 

Halkevinde“Turkey: 1905, Turkey: 1935” konulu konuşması.). 
71 PRO. FO 1011/287 (Sir Percy Loraine’nin 10 Kasım 1948 tarihinde yine BBC’den yayınlanan 

konuşması.) 
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otomatik bir davranış hâline gelmiştir ve bu sayede Atatürk, çok hızlı bir şekilde 
sorunları çözüme kavuşturmuştur.73  

Onun altını çizdiği Atatürk’ün bir başka özelliği ise kararlılığıdır. 13 Eylül 
1942’de İngiltere’nin Sunday Times gazetesinde Loraine’nin “Turkey and The 
Kemalist Tradition” başlıklı yazısında Atatürk’ün verdiği kararlardan asla 
dönmediğini, kararlarının arkasında korkusuzca durduğunu ve ölümüne kadar 
da bu özelliğinden asla taviz vermediğini vurgulamıştır.74 Ayrıca 10 Kasım 
1942 tarihli radyo konuşmasında da konuyla ilgili görüşlerini şu şekilde 
belirtmiştir: “Bu adam, hayatı boyunca doğru bildiklerini yapma konusunda 
tereddüde düşmedi, asla korku yaşamadı. En zor anlarda bile korkmadı. Nasıl 
korkusuz yaşadıysa aynı şekilde korkusuzca öldü. Onun ölümünün büyük 
zaferine gölge düşüreceğine kesinlikle inanmıyorum. O, halkının hayat 
standardını iyileştirdi. Onun halkına bıraktığı en kıymetli hediye ise, onurlu 
kıymetli bağımsızlık oldu.”75 

Ayrıca Loraine, Atatürk’ün dalkavuklardan nefret ettiğini ancak “diyaloga 
açık olma” özelliğine sahip olduğunu belirtmektedir.76 10 Kasım 1948 tarihinde 
yapmış olduğu konuşmasında ise konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmaktadır: 
“Onun iletişim kurmakta kullandığı en sevdiği metot, kendisini, kabinesindeki 
üyeleri hatta diyalog kurmak istediği herkese uyguladığı psikolojik olduğu 
kadar da entelektüel olan sözlü sınavlardı. Bunlar araştırma sınavları idi. Onun 
verilen cevaba oldukça yakın birbirine bağlı sorularından, rahatlıkla meseleleri 
dikkatlice en küçük ayrıntısına kadar inceleyen bir kişilik yapısına sahip 
olduğunu anlaşılabilirdi. Üzerinde çok fazla düşündüğü uzun ifadeli meseleleri 
bazen hızla, arka arkaya soru bombardımanı olarak yöneltirdi. Bu art arda 
gelen sorularına aniden ünlem ifadeli sözleriyle ara verir ve kaşlarını 
kaldırarak, buz mavisi gözleriyle içe işleyen, soğuk bir bakış fırlatırdı. 
Karşısındaki bu bakışın ne anlama geldiğini anlardı. Bunun anlamı, geveleme: 
Erkek erkeğe konuşuyoruz. Ne düşündüğünü duymak istiyorum, demekti.”77 

Görüldüğü gibi Loraine, Atatürk’ün düşünceye asla sınırlama getirmeyen, 
karar alırken her türlü eleştiriyi değerlendiren, ancak bununla birlikte düşünce 
sahibi olmayan, dalkavuk şahsiyetli kişilerden itina ile uzak duran bir lider 
olarak, onun bu özelliğinden övgüyle bahsetmektedir.  

Loraine’nin hayran kaldığı bir diğer özellik ise Atatürk’ün geleceğe ilişkin 
doğru öngörülerde bulunabilme yeteneğidir. O, başkentin İstanbul’dan 
Ankara’ya taşımasını Atatürk’ün ileri görüşlü bir hareketi olarak 

                                                 
73 PRO, FO 1011/199: PRO. FO 1011/287 (Sir Percy Loraine’nin 10 Kasım 1942 tarihinde yine 
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76 PRO. FO 1011/287.  
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nitelendirmektedir. Atatürk’ün eski başkentin deniz gücü karşısında savunmasız 
olduğunun farkında olduğunu belirtmektedir. Bunun yanı sıra bu kararının 
psikolojik sebepleri de olduğunu düşünmektedir. Ona göre, Atatürk Meclisi 
Ankara’da açarak İstanbul’un kozmopolit yapısından uzaklaşmak istemiş, bu 
nedenle Ankara’yı başkent yapmıştır. Böylece hem yeni bir devletin yeni bir 
başkenti olmuş hem de bir savaş durumunda Meclisin güven içinde varlığını 
sürdürmesini amaçlamıştır.78  

10 Kasım 1948 tarihli konuşmasında ise Atatürk’ün gelecekle ilgili öngörü 
yeteneği hakkında şu yorumu yaptığı görülmektedir: “Cumhuriyet’in ilk 
günlerinde Atatürk, dönemin ve halkın modern yönetim için henüz hazır 
olmadığının farkındaydı. Halk Osmanlı İmparatorluğu’nun gelenekleri 
nedeniyle sömürülmüştü. ve bu böyle devam ettiği sürece toplumun değişmesi 
beklenemezdi. Dolayısıyla halk kadar yöneticilerin de yeni devlet yapısına ve 
rejimin gereklerini yerine getirebilmek için eğitilmeleri gerekiyordu. Bu arada 
Türkiye’yi modernleştirecek olan değerler sabit tutulmalı, elde olan imkânlar 
ölçüsünde ilerleme sağlanması için çalışılmalı idi. Hepsinden de önemlisi 
uygulanabilir bir ulusal ekonomi yaratılmalı idi; O 1923 yılında ulusuna 
seslenişinde dedi ki: Eğer on yıl içerisinde ulusal bir ekonomiye sahip 
olamazsak, Kurtuluş Savaşımız, verdiğimiz onca mücadelemiz ve 
fedakârlıklarımız boşa gidecektir.  

Onun öngörüsü her ne kadar önceleri anlaşılmaz gelse de son derece doğru 
idi. Onun dünyadaki meydana gelmesi muhtemel gördüğü hadiseler, 
Türkiye’nin uluslararası ilişkilerinde başarılı olabilmesi için izlemesi gereken 
yol gibi konulardaki öngörülerini daima meslektaşları ile paylaşırdı. Ancak 
kabul etmek gerekir ki, meslektaşları Onun öngörülerini anlamakta 
zorlanırlardı. Ancak o bu öngörülerin anlaşılması için bilgilendirirdi, tartışırdı, 
asla emir vermezdi.”79 

Loraine’nin üzerinde durduğu Atatürk’ün bir başka özelliği de izlediği 
barışçı politikası olmuştur. Atatürk, kendinden çok milletinin gücüne inanmakla 
birlikte gerektiğinde barışı korumak maksadıyla ittifaklar kurmaktan 
çekinmemiş, geçmişe dayalı kin ve düşmanlık hisleriyle asla hareket etmemiştir. 
O, Atatürk’ün barışı koruma konusunda da son derece samimi olduğuna 
inanmaktadır. Atatürk’ün izlediği dış politikanın barış, dostluk, uzlaşma 
politikası olduğunu, komşuları olan diğer ülkelerin, yeni Türkiye Devleti’ni 
kabul etmeleri ve sınırlarına saygı göstermeleri koşulu ile de daima onun dış 
politikası savaş karşısında bir garanti olduğunu ifade etmektedir.80  

                                                 
78 PRO, FO 1011/199.  
79 PRO. FO 1011/287.  
80 PRO, FO 1011/199. (Sir Percy Loraine’nin 29 Ekim 1941 tarihinde yine BBC’den yayınlanan 

konuşması.).  
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 Ayrıca Loraine, her fırsatta Atatürk’ün halkına duyduğu derin sevgiyi dile 
getirmiştir. Loraine, Atatürk’ün asla kendisi için değil, halkının daha iyi 
koşullarda yaşamasını sağlamak için hedefler belirlediği yorumunu yapmıştır. 
Ona göre, Atatürk halkını değiştirmemiş, ancak halkının içinde sakladığı büyük 
gücü ortaya çıkarmıştır. 25 Kasım 1938 tarihinde Loraine, Dışişleri 
Bakanlığı’na gönderdiği yazıda Atatürk’ün halkını sevdiği kadar, halkı 
tarafından da sevildiğini ve cenaze töreninde Türk halkının üzüntüsünün 
görülmeye değer olduğunu81 belirtmektedir.  

Atatürk’ün ölümünün onuncu yıl dönümünde BBC’den yayınlanan 
konuşmasında: “Savaşın tüm acılarına rağmen -onurlu bir askerî geçmişe sahip 
insanlar için gurur kırıcı, acı bir deneyim- Türk ulusuna olan inancını asla 
yitirmedi. O halkının inancını tazeledi. O, ulusunun aklını, dimağını serbest 
bıraktı. O, ulusunun enerjisini açığa çıkardı. O geçerliliğini yitirmiş geçmişi 
yaktı. O ulusunu verdiği sözü tutarak, geleceğin kapılarını açtı.”82 diyerek 
Atatürk’ün halkına duyduğu büyük sevgiyi ifade etmiştir.  

Loraine, Atatürk’ün kişilik özellikleri üzerinde durduğu kadar Atatürk’e 
karşı yapılan birtakım eleştirilerin de karşısında yer almıştır. O, gerek 
konuşmalar ve yayınlar yaparak gerekse önemli devlet adamları ve yazarlarla 
yazışmalar gerçekleştirerek bu iddiaları çürütmeye çalışmıştır. Bu bağlamda 
Atatürk’e yapılan “diktatör” nitelemesinin tamamen karşısında yer aldığını 25 
Kasım 1938 tarihinde, İngiliz Dışişleri Bakanlığına gönderdiği yazıdaki şu 
sözlerinden anlamak mümkündür: “Atatürk’ün ölümü Türkiye için çok büyük 
bir kayıp olmuştur. Ölümünden sonra bile kendisine diktatör denilmesine 
şiddetle karşı çıkıyorum.”83 

Yine aynı tarihte Viscount Halifaz’a gönderdiği raporunda H. C. 
Armstrong’un Atatürk’ün yaşamını anlattığı “Grey Wolf”(Bozkurt) adlı 
kitabını, Atatürk hakkında diktatörlük başta olmak üzere pek çok asılsız 
suçlamada bulunulduğu ve yanıltıcı bilgiler verdiği için şiddetle eleştirmiştir.84 
Loraine’nin Bozkurt adlı kitap hakkındaki eleştirilerine Gordon Waterfield 
tarafından kaleme alınan “Professional Diplomat Sir Percy Loraine” adlı eserde 
de yer verilmiştir. Burada da Atatürk’e karşı yapılan diktatörlük suçlamasına ve 
onun kişiliğine yönelik saldırıların karşısında yer aldığı vurgulanmaktadır.85  

Atatürk’e “diktatör” denilmesine neden şiddetle karşı çıktığını, Atatürk’ün 
kesinlikle bir diktatör ve din-karşıtı olmadığını, sadece dinin ve hurafelerin 
politik hayatta etkili olmasının karşısında yer aldığını vurgulayarak, konuyla 
ilgili düşüncelerini 10 Kasım 1942 tarihli konuşmasında şu şekilde ifade 

                                                 
81 PRO. FO 1011/199.  
82 PRO. FO 1011/287.  
83 PRO. FO 1011/194.  
84 PRO. FO 371-21926-E7361-69-44’ten aktaran Prof. Dr. Hikmet Özdemir, Atatürk ve 

İngiltere, Atatürk Araştırma Merkezi Yay, Ankara, 2004, s. 39-40.  
85 Gordon Waterfield, a.g.e., s. 207-208.  
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etmiştir: “10 Kasım 1938 sabahı Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk 
Cumhurbaşkanı Kemal Atatürk, öldü. Yaşadığı dönemin en önemli 
şahsiyetlerinden idi. İsteseydi Sultan ve Halife olabilirdi. Ama o bunu reddetti. 
İstekleri kendisiyle ilgili değil, Türkiye ve Türk halkı içindi. Vefat ettiğinde 
üçüncü defa cumhurbaşkanı olarak seçilmiş bulunuyordu.  

… Mustafa Kemal genellikle diktatör olarak sınıflandırılır; din karşıtı 
olmakla suçlanır; bazen de İngiliz karşıtı olduğu düşünülür. Benim düşünceme 
göre O, bu kendisine yapıştırılmaya çalışılan etiketlerden hiçbirini hak 
etmemiştir. Eğer onun hedeflerini anlarsanız, onun bu tip haksız saldırılara 
uğramasının kolay olduğunu görebilirsiniz.  

 … Gerçekleştirdiği büyük dönüşümün ilk sonucu yeni bir devlet kurulması 
oldu ve daha sonra da bu devletin güvence altına alınması. Bu değişim 
sürecinin başlarında Atatürk’ün sahip olduğu güçleri neredeyse diktatörce 
kullandığını inkâr edemem; ancak bununla birlikte O, sahip olduğu gücü 
kendisini egemen kılmak için değil, kanunları oluşturmak ve kanunların 
üstünlüğünü sağlamak için kullanmıştır. Olağanüstü bir durumla 
karşılaştığında bile kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin iradesine 
bırakmıştır. Eğer o diktatörlük peşinde olsaydı, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin iradesine başvurmazdı. Sahip olduğu bireysel otoritesini devletin 
güvenliği sağlanana ve halk kendi devletinin efendisi olana kadar sürdürdü.  

… Hitler ve Mussolini gibi adamlarla Mustafa Kemal’i aynı kategoriye 
sokmak büyük bir haksızlıktır. Onun davranışlarında katiyen kibirlilik yoktur. 
Koyduğu hedefler hayalden uzak, barışçıl ve asla diktatörlüğü özendirecek, akla 
getirecek şeyler değildir. Türkiye Devleti kurulduktan sonra kılıcını kınına 
sokmuş, mareşallik üniformasını da çıkarmıştır ve ölümüne kadar da bu böyle 
devam etmiştir.  

… Eğer Atatürk bir diktatör olsaydı, Hitler ve Mussolini’nin genlerini 
taşıması gerekirdi ama taşımıyordu. Kendisi din karşıtı bir kişi değildi ama 
dinin ve hurafelerin politik hayatta etkili olmasını da kesinlikle istemiyordu. 
Atatürk’ün İngilizlere de karşı olduğu söylendi ama o, iki ülke arasında dostluk 
ilişkilerini kurabilmek için yoğun çaba harcadı. Eğer ona karşı yapılan bu 
suçlamalar doğru olsa idi, bugün onurlu bir Türkiye Cumhuriyeti kurulamamış 
olurdu.”86  

Daha önce Loraine’ne North Eastern Railway’in başkanı bir mektup yazarak 
Atatürk’ün büyük bir diktatör olduğunu düşündüğünü yazmış, ancak onun 
yukarıdaki yazısını okuduktan sonra fikrinin değiştiğini belirtmiştir. Ayrıca 
Atatürk’ü bu kadar güzel anlattığı için Loraeine’e teşekkür etmiştir.87  

                                                 
86 PRO, FO 1011/199.  
87 PRO, FO 1011/199.  



 

 

1212 

 

Loraine Atatürk’e yapılan suçlamalara bir taraftan yazıları ve 
konuşmalarıyla cevap vermeye çalışırken diğer taraftan önemli bazı kişilerle de 
mektuplaşmıştır. Bu açıdan Orta Doğu Uzmanı Morgan Philips Price88 ile 
yaptığı yazışmalar bir hayli dikkat çekicidir.  

19 Mayıs 1957 tarihinde M. Philips Price Loraine’e şu mektubu 
yazmıştır:  

“Atatürk’ün ölüm yıl dönümü nedeniyle hazırlamış olduğunuz yazıyı bana 
gönderdiğiniz için teşekkür ederim. Atatürk hakkında diktatör derken açıkçası 
bu kelime üzerinde çok düşünmüş değildim. İfade etmek istediğim, tek parti 
yönetiminin egemen olduğu TBMM’nin ilk günlerinde meclis hem yasama, hem 
de yürütme yetkilerini elinde tutuyordu. Bu inkılâbı gerçekleştirme maksadını 
güdüyordu ve lider muhalefeti engellemek için baskı uygulamak mecburiyetinde 
idi. Rus Devrimine şahit olduğum için bu konuda Rusya ve Türkiye arasında 
benzerlikler olduğuna inanıyorum. Baskı dönemi her iki ülkede de gerekli idi. 
Ama bununla birlikte Rusya’daki sistem katı idi çünkü devrimin felsefesi 
değişimi kabul etmiyordu. Ancak Türkler pratik ve faydacı bir anlayış 
benimseyerek bu dönemi kolaylıkla aştılar. ve sonuçta sistemleri Batı Avrupa 
rejimine yakın bir hâle geldi.  

Geçen yıl kendi “Türkiye Tarihimi” yazarken 1925 yılında gerçekleşen Kürt 
isyanı karşısında Atatürk’ün takındığı tutum nedeniyle kafam biraz karışıktı. Bu 
dönemde istisnai kanunlar uygulanmıştı ve doğru dürüst bir yargılama 
yapılmadan çoğu kişi asıldı. Bu dönemin diktatörlük dönemi olduğunu 
düşünüyorum ancak bu siz Büyükelçi olarak Ankara’ya atanmadan çok önceydi. 
Sizin yayınınızı okudum ve kesinlikle ben de sizin gibi Atatürk’ün diktatörlük 
sıfatı yapıştırılarak Lenin’le aynı yere konulmasına karşıyım. Ama 
Cumhuriyetin kritik dönemlerinde baskıcı bir idare vardı.89  

Bu mektuba karşılık 23 Mayıs 1957 tarihinde Loraine, M. Philips Price’e şu 
mektubu göndermiştir: “14 Mayıs’ta size göndermiş olduğum mektuba cevap 
olarak 19 Mayısta bana göndermiş olduğunuz mektuba teşekkür ederim. 

                                                 
88 Morgan Philips Price, 29 Ocak 1885 tarihinde İngiltere’de doğdu. Harrow, Trinity College ve 

daha sonra da Cambridge’de eğitim gördü. Türkiye, Irak, İran, Suriye, Lübnan, Mısır, İsrail, 
Afganistan, Ermenistan ve Rusya’da bulundu. 1911-1914 yılları arasında İngiltere’de 
yayınlanan “Manchester Guardian” gazetesinin Rusya muhabiri olarak çalıştı. Birinci Dünya 
Savaşı’nın başlaması üzerine İngiltere’de savaş karşıtı olan “Union of Democratic Control” 
derneğinin kurucu üyeleri arasında yer aldı. 1919-1923 yılları arasında İngiltere’de yayınlanan 
“Daily Herald” gazetesinin Almanya sorumlusu olarak çalıştıktan sonra Labour (İşçi) Partisi’ne 
üye oldu ve seçimlere katıldı. 1922, 1923, 1924 ve daha sonra da 1929 genel seçimlerinde 
başarılı olarak İngiliz Parlamentosunda kalmayı başardı. 1931 yılında seçimleri kaybederek 
siyasetten çekildi. 23 Eylül 1973 tarihinde de öldü. Orta Doğu uzmanı olan Price’nin Türkiye, 
Irak, İran, Suriye, Lübnan, Mısır, İsrail, Afganistan, Ermenistan ve Rusya hakkında 
araştırmaları ve gezi notları mevcuttur (St Antony’s College, University of Oxford, Middle 
East Centre Archive, Ref No: GB165-0232).  

89 PRO. FO 1011/201.  
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İkimizin temelde düşünce ayrılıklarına sahip olmadığımıza inanıyorum. Atatürk, 
Hitler ve Mussolini ile aynı kefeye konulamaz. Bu konuyla ilgili sanki Atatürk’ü 
savunuyormuşum gibi görünsem de bu yanlış anlaşılmanın müsebbibi “Gray 
Wolf (Bozkurt)” adlı kitabının yazarından başkası değildir.  

Bu konuyla ilgili beş yıl boyunca Ankara’da büyükelçiliğim esnasında 
incelemeler yaptım. Bu dönemde Mustafa Kemal’in yakın çevresini oluşturan ve 
İttihat ve Terakki Cemiyeti döneminden beri O’nu tanıyan bazı kişileri dinleme 
şansına sahip oldum. Bu kişiler de Mustafa Kemal’in Enver ve Talat’ın 1914 
yılında Almanların yanında yer almasına kesinlikle karşı olduğunu belirttiler. 
Bu kişiler, Almanya savaşı kazansa da kaybetse de Osmanlı İmparatorluğu’nun 
parçalanacağına dair 1914 yılında Mustafa Kemal’in yapmış olduğu kehanete 
yürekten inanmışlardı.  

1934 yılının başında göreve başlamadan önce, Büyükelçi Sir Nicolas 
O’Conor’ın emri altında 1905-1907 yılları arasında görev yapma şerefine nail 
oldum ve bu dönemde Sultan Abdülhamit diktatörce ülkeyi yönetiyordu. Her iki 
dönemi karşılaştırma imkânı bulduğumu da açıkça söylemeliyim.  

Ben bu gerçeklerin Tevfik Rüştü Aras’ın anılarının birinci cildi 
yayınlanmadan çok önce anlamıştım. Ayrıca Onun anılarının çok aydınlatıcı 
olacağına inanıyorum. Çünkü O, kendi hayatlarını Mustafa Kemal’in 
ideallerine adamış ve bu ideallere hayatlarının sonuna kadar bağlı kalmış 
grubun bir üyesi idi.”90 

 M. Philips Price ile yaptığı yazışmalardan sonra da, Loraine’nin Atatürk’ün 
diktatör olmadığına dair görüşlerinin kabul görmediği için üzüntü içerisinde 
olduğunu 20 Mayıs 1957 tarihinde Tevfik Rüştü Aras’a yazdığı mektuptan 
anlaşılmaktadır. Loraine üzüntüsünü şu cümlelerle ifade etmektedir:  

“… Bildiğiniz gibi Atatürk’ün Mussolini ve Hitlerle birlikte diktatör 
kategorisine konulması fikrini yıkmak için elimden gelen her şeyi yaptım, ancak 
ne yazık ki sonuçsuz kaldı. “Gray Wolf (Bozkurt) adlı kitaptaki görüşlerin 
doğru olduğuna inanılıyor.”91 

Loraine, İngiliz kamuoyunda oluşmaya başlayan Atatürk’ün İngiliz karşıtı 
olduğu yönündeki görüşün de karşısında yer almıştır. 29 Ekim 1942 tarihinde 
“Realite” dergisinde yayınlanan yazısında, özellikle 1934-1939 yılları arasında 
Türkiye ile İngiltere arasında samimi dostluk bağının tam olarak kurulduğunu 
ve bu dostluk ilişkilerinin kurucusunun Mustafa Kemal Atatürk olduğunu 
vurgulamaktadır. Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin övgüye laik 
olduğunu belirten Loraine, Türk Devrimi sayesinde ülkenin gelişmeye açık ve 
modern bir hâle getirilmiş olmasını ise övmüştür. Atatürk’ün kurduğu bu 

                                                 
90 PRO. FO 1011/201.  
91 PRO. FO 1011/201.  
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modern yapı sayesinde, Türkiye ve İngiltere arasındaki dostluk ilişkilerinin 
güçleneceğine olan inancını da dile getirmiştir.92  

Her ne kadar Sir Lancelot Oliphant tarafından “bir diktatör’e böyle bir şeref 
vermede özel güçlüklerle karşılaşılabileceği” gerekçesi ile bu isteği reddedilmiş 
olsa da93, Sir Percy Loraine’nin 9 Nisan 1938 tarihinde İngiltere Dışişleri 
Bakanı Lord Halifax’a yolladığı raporunda Atatürk’e Türkiye ile İngiltere 
arasında samimî dostluk ilişkisinin kurucusu olduğu için fahri bir paye 
verilmesini istemesi de Loraine’nin konuyla ilgili düşüncelerinde ne kadar 
samimi olduğunu göstermektedir.94  

Loraine’nin ısrarla üzerinde durduğu bir başka konu ise, onun Atatürk’ün 
içki ve poker arkadaşı olduğuna dair oluşmuş olan kanıdır. Waterfield 
tarafından Loraine’nin hayatını konu alan eser, onun Atatürk’ün içki ve poker 
arkadaşı olduğu intibasını uyandırmaktadır.95 Ancak O, bir büyükelçi olarak 
Atatürk’ü tanıdığını ve Atatürk ile sadece iki defa poker oynadığını, bunun 
dışında, resmî kabuller dışında bir görüşmenin gerçekleşmediğinin altını 
çizmektedir.  

10 Kasım 1948 tarihinde Loraine’nin BBC’den yayınlanan konuşmasında; 
konuyla ilgili olarak ifade ettiğine göre tamamen resmi durumlarda, örneğin 
büyükelçi olarak görevlendirme mektubunun kabulü gibi durumlarda Atatürk ile 
görüştüğünü dile getirmiştir. Ancak bu tip durumların kesinlikle çok nadir 
olduğunu ifade eden Loraine’nin, diğer meslektaşlarının da onunla aynı 
imkânlara sahip olduğundan hiçbir şüphesi yoktur.96 Ayrıca Loraine, 21 Kasım 
1958 tarihinde Muharrem Nuri Bilgi’ye yazdığı mektupta, Atatürk ile yalnızca 
iki defa poker oynadığını, her iki oyun da Şah Rıza Pehlevi’nin ziyareti 
esnasında gerçekleştiğini belirtmektedir. O, Kralın ziyareti esnasında 
gerçekleşen görüşme ve Çankaya’ya resmikabuller dışında asla gitmediğini 
önemle tekrar vurgulamıştır.97  

SONUÇ 
Sir Percy Loraine, 1905-1907 yılları arasında ücretsiz ataşe olarak İstanbul 

İngiliz Büyükelçiliği’nde görev yapmış, daha sonra da 1933-1939 yılları 
arasında İngiliz Büyükelçisi olarak Ankara’da bulunmuştur. Bu görevleri 
sayesinde Türkleri ve Türkiye’yi tanıma fırsatı elde etmiştir. Özellikle 

                                                 
92 PRO, FO 1011/199.  
93 Selahi R. Sonyel, “İngilizlerin Atatürk’e Doktora veya Nişan Verme Tasavvuru”, Türk 

Kültürü, Sayı: 109 (Kasım 1971), s. 15.  
94 PRO. FO 371/21930’dan aktaran Sonyel, a.g.m., s. 12-32: Ayrıca bu belgenin Türkçe’ye 

çevrilmiş tam metni için bkz: Erdoğan Karakuş, İngiliz Belgelerinde İkinci Dünya Savaşı 
Öncesi Türk-İngiliz İlişkileri 1938-1939, Genelkurmay ATASE Başkanlığı Yay., Ankara, 
2004, s. 59-64.  

95 Waterfield, a.g.e., s. 208-215. Ayrıca eser içeriğinin özetlendiği kapak kısmında Loraine’nin 
Atatürk ile uzun geceler boyunca içki içip poker oynadığı ifadesi yer almaktadır.  

96 PRO. FO 1011/287.  
97 PRO. FO 1011/201.  
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büyükelçilik görevinde bulunduğu yıllarda Türk yöneticileri ile kurduğu samimi 
ilişkilerin de etkisi ile Türkiye’nin iç ve dış siyaseti hakkında kapsamlı bilgi 
edinmiş ve bu bilgileri raporlar, yazışmalar, mektuplar hâlinde İngiliz Dışişleri 
Bakanlığı’na iletmiştir. Loraine’nin kendi Dışişleri Bakanlığı’na ilettiği bu 
bilgiler, dönemin gazeteleri başta olmak üzere Türk kaynaklarından takip 
edildiğinde abartılı ve yanlı olmakla birlikte gerçeği yansıttığını ve Loraine’nin 
Türkleri ve Türkiye’yi çok iyi şekilde tanıdığını söylemek mümkündür. Bir 
taraftan Onun meydana gelen olaylar karşısında takındığı tavrın İngiliz 
Hükûmeti’nin Türkiye’ye bakış açısını da ortaya koyduğunu söylemek yanlış 
olmayacaktır. İngiliz Hükûmeti’nin Kıbrıs konusunda gösterdiği hassasiyet, 
İngiltere’nin Türkiye’nin Sovyet Rusya ile kurduğu iyi ilişkilerden rahatsızlık 
duyması veya Balkan Paktı’nın gerçekleşmesini isteyen İngiltere’nin 
Türkiye’nin Bulgaristan’ı birliğe çekme girişimlerini eleştirmekte olduğu 
Loraine’nin ifadelerinden anlaşılmaktadır. Ancak diğer taraftan Türkiye 
hakkında Loraine’nin de İngiliz Hükûmeti’nin görüşlerinin değişmesi 
konusunda etkili olduğu görülmektedir. Boğazların Türk egemenliğine 
bırakılmasına İngiliz Hükûmeti şiddetle karşı çıkarken, Loraine’nin raporların 
da etkisiyle bu konuda İngiliz Hükûmeti’nin fikrini değiştirmesi ve Boğazların 
egemenliği konusunda Türkiye’nin yanında yer alması buna örnek 
oluşturmaktadır.  

Ayrıca Loraine’nin yazmış olduğu metinlerden Türkiye’nin dış siyasetine 
olduğu kadar iç işlerine de büyük ilgi gösterdiği anlaşılmaktadır. Loraine Türk 
Devrimi ile yeni, çağdaş bir devletin ortaya çıktığını ve bunun kabul edilmesi 
gerektiği görüşündedir. Ancak her ne kadar Türkiye Cumhuriyeti’nin Mustafa 
Kemal Atatürk’ün önderliğinde millî bir yapı kazandırılmasından saygıyla söz 
etse de, İngiliz menfaatleri açısından bu durumdan pek de hoşlanmadığı 
anlaşılmaktadır. Özellikle ülkedeki sanayi, ticaret ve savunma alanlarında 
millîleştirilmeye gidilerek, pek çok İngiliz şirketinin tasfiye hareketine 
girişilmesi, yine aynı politika uyarınca yabancı okullar üzerinde Türk 
Hükûmeti’nin denetim kurması, çıkarılan İskan yasası ile homojen bir ulus 
yaratma girişimleri Loraine tarafından şiddetle eleştirilmiştir. Hatta Türk 
Hükûmeti ile temasa geçerek bu yönde çıkarılan yasaların yumuşatılarak İngiliz 
menfaatlerine uygun hâle getirilmesi için yoğun çaba harcamıştır.  

Görev yaptığı süre zarfında Loraine, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk’ü tanıma ve Türk Devrimi’ni anlama imkânı da 
bulmuştur. O, Atatürk’ün kişiliğine, düşüncelerine, halkına olan büyük 
sevgisine, öngörü sahibi bir lider olarak barışı korumak için gösterdiği gayrete 
hayran kalmıştır. Ankara’daki görevi sona erdikten sonra da, Atatürk’e olan 
hayranlığını ve sevgisini çeşitli konuşmalar yaparak, yazılar yazarak dile 
getirmeye çalışmıştır. Loraine, özellikle Atatürk’ün kin ve husumet duygularını 
bir kenara atarak, başta İngiltere olmak üzere diğer devletlerle samimi dostluk 
ilişkisi kurma yönündeki çabalarını takdirle izlemiş ve Onu ve kurduğu 
Cumhuriyeti “Balkanlarda ve Orta Doğu’da barışın garantisi” olarak 
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nitelemiştir. O, Türk-İngiliz ilişkilerinin tekrar dostluk boyutuna getirilmesinin 
tamamen Atatürk’ün direktifleri ve izlediği dış politika sayesinde olduğu 
görüşünü savunmaktadır. Yazılarında ayrıca Atatürk’ün halkının kültür 
seviyesini yükseltmek, milletini çağdaşlaştırmak için gerçekleştirdiği atılımlara 
dikkat çekmiştir.98 Atatürk’ün bu uğurda gerçekleştirdiği inkılâp hareketinden 
övgüyle bahsetmiş, Türk Devrimi’nin nasıl ve neden gerçekleştirildiğini Batılı 
meslektaşlarına ve kamuoyuna anlatmaya çalışmıştır.  

Diğer taraftan da O, Atatürk’ün kişiliğine ve gerçekleştirdiği Türk 
Devrimi’ne ilişkin yapılan asılsız iddiaları çürütmeye çalışmış, bildiği Atatürk’ü 
bilmeyenlere anlatmak için yoğun çaba harcamıştır. Bu maksatla, Atatürk’ün 
ölümünün Onuncu Yıl Dönümü olan 10 Kasım 1948 tarihinde BBC’den 
yayınlanan konuşma metnini başta Cambridge, Oxford üniversiteleri olmak 
üzere önemli pek çok üniversite kütüphanelerine, bakanlıklara ve diplomatlara 
göndermiştir. Ayrıca pek çok yayın organına bu yazısının yayınlanmasına 
müsaade etmiştir. Loraine, Atatürk ve Türk Milleti hakkında Londra 
Radyosu’nda yapmış olduğu bu konuşma karşılığı BBC idaresi tarafından 
kendisine takdim edilen parayı Türk-İngiliz dostluğunu ve kültür ilişkilerini 
derinleştirmek amacıyla Londra Halkevine bağışlamıştır.99 Bu da Loraine’nin 
Atatürk’e ve Türk Milletine karşı duyduğu samimi sevginin açık göstergesidir.  

O, Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Türkiye Cumhuriyeti’ne olan 
inancını da her fırsatta dile getirmiştir. Yazılarında Atatürk ve Türkiye 
Cumhuriyeti’nden saygıyla bahseden Loraine, iki ülke arasında samimi dostluk 
bağlarının kurulmasında ve iki ülke halkının birbirine yaklaşmasında etkin bir 
rol oynamıştır.  

Sir Percy Loraine’nin bir İngiliz yurttaşı ve diplomatı olarak, Türk-İngiliz 
ilişkilerine katkıları; Atatürk’ü anlamak, anlatmak ve Onun hakkındaki asılsız 
iddiaları çürütmek için gösterdiği çaba övgüye değerdir.  

 

 

                                                 
98 PRO, FO 1011/188(Loraine Fisher’e gönderdiği 5 Aralık 1937 tarihli mektubunda Atatürk’ün 

gerçekleştirdiği bilim, kültür, sanat, arkeoloji alanındaki atılımları ve Türk Devrimi’nin 
sonuçlarını maddeler halinde özetlemiştir.) 

99 PRO. FO 1011/201.  
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АРАБСКАЯ ИММИГРАЦИЯ В ЕВРОПУ: ЭТНО-
КОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

SAVİÇEVA, Elena/САВИЧЕВА, Елена 
RUSYA/RUSSIA/РОССИЯ 

ABSTRACT 

Arab Immigration to Europe: Ethnic and Religious Aspects 

The active international migrations are the distinguishing feature of the 
modern world. The article deals with the modern migrations to the Western 
countries in which Arabs are widely involved. There are more than 20 million 
Arab immigrants in Europe. Islam has become the second in number religion 
there.  

Attendant challenges and threats to the both sides of interaction are also 
examined. The special attention is paid to the ethnic and religious factors in the 
process of Arab immigrants’ adaptation to the new social and cultural 
environment.  

Key Words: Migration, ethnic and cultural identification, contradictions, 
adaptation, integration. 

---  

Без преувеличения можно сказать, что современный мир – это 
результат многовековых перемещений человеческих сообществ. 
Вспомним массовые миграции германских, славянских, тюркских, 
иранских и других племен в IV-VII веках, получившие название «великое 
переселение народов», и далее – арабские, норманнские, османские, 
монгольские завоевания, освоение Нового Света и других земель в период 
великих географических открытий и в последовавшую за ними 
колониальную эпоху. Выходцы из разных социальных слоев, люди 
различной этнической принадлежности, разных вероисповеданий 
стремились туда, где бы им жилось лучше, туда, где благоприятнее 
условия для их самореализации.  

 Таким образом, миграция в более развитые, богатые, благополучные 
страны – явление далеко не новое, если не сказать, извечное. Высокая 
мобильность населения в разных странах мира обусловлена все 
увеличивающимся разрывом в уровнях жизни, благосостояния, культуры, 
здравоохранения и т. д. между развитыми и развивающимися 
государствами. Не удивительно, что в настоящее время преобладающим 
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направлением межконтинентальных миграционных потоков стала 
миграция из стран бедного Юга в государства богатого Севера.  

 Активные международные миграции стали важным фактором развития 
современно мира. На начало XXI столетия в мире насчитывалось около 
180 млн. мигрантов. Миграции оказывают всевозрастающее влияние на 
состояние международных отношений, причем как на двустороннем, так и 
многостороннем уровне, изменяют демографическую, этническую и 
конфессиональную ситуацию в отдельных странах и регионах, имеют 
серьезные последствия и для стран-доноров, и для стран-реципиентов. 
 В зависимости от конкретных обстоятельств миграция может стать как 
положительным импульсом для развития экономического и научно-
технического потенциала того или иного государства, так и оказывать 
негативное, дестабилизирующее воздействие на социумы.  

 Эксперты, занимающиеся данной проблематикой, особо подчеркивают 
многогранность и неоднозначность этого феномена, отмечая, что 
«миграция – это не только социально-экономический, но и сложный 
этнокультурный процесс, который сопровождается, помимо увеличения 
или уменьшения численности населения, еще и изменением его 
этнического состава, формированием локальных этнических общностей и 
диаспор, вносит изменения в культурно-бытовую сферу и даже меняет 
репродуктивные установки населения». (Рязанцев С., 2003, 
«Миграционные тренды и международная безопасность», Международные 
процессы, № 3, сентябрь-декабрь, 36).  

 Глобализация современного мира придала новое измерение широкому 
кругу международных проблем, в том числе и проблеме миграций. Она 
привнесла специфические черты в сами миграционные процессы, а также 
заставила по-иному посмотреть на их причины и следствия. С полным 
основанием можно заявить, что проблема миграций из разряда 
второстепенных вошла в число «горячих тем», став новым вызовом 
мировому сообществу.  

 Арабский Восток является классическим примером региона с 
интенсивными миграционными потоками, в основном из этих стран 
(исключая ряд нефтедобывающих государств, которые сами превратились 
в региональный центр притяжения трудовых мигрантов) в более развитые 
экономические зоны. Западная Европа стала одним из традиционных 
центров притяжения рабочей силы из развивающихся стран, включая и 
арабские. По оценкам Международной организации труда, на нее 
приходится более четверти иностранной рабочей силы мира. По 
масштабам иммиграции лидерство удерживают Германия, Франция, 
Великобритания, Испания, Италия и некоторые другие 
западноевропейские страны.  
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 За последние полвека наблюдался невероятно быстрый рост 
количественных показателей иммиграции в страны Европы, но она 
менялась и качественно. Оставаясь преимущественно трудовой, а также 
принимая характер «семейного воссоединения” (на конец 80-х гг. 
прошлого столетия – 16 млн. иммигрантов), она превратилась в миграцию 
«умов” и проблему политических беженцев в 1990-е гг., – считают 
арабские исследователи (Исмат Фалух, Хассан Абу Бакр, 2002, 
Стратегические вопросы, № 10, 38-39). Дальнейшее увеличение 
миграционных потоков в Европу, в том числе из арабских стран, более чем 
предсказуемо.  

 Большинство арабских иммигрантов (около 70%) прибывают из стран 
Арабского Магриба, что объясняется географической близостью 
последнего к Европе. Попутно заметим, что рассматриваемые в данной 
статье проблемы в самом ближайшем будущем заявят о себе и в арабских 
странах Северной Африки, куда устремляются миграционные потоки из 
так называемой Черной Африки. В Европе же в целом численность 
арабских иммигрантов превысила 20 млн. человек, среди которых велика 
доля нелегалов, а в Париже, например, число арабских иммигрантов 
составляет более 1, 5 млн. человек. Важно отметить и то, что 
рассматриваемые процессы идут параллельно с сокращением рождаемости 
и старением наций практически во всех европейских странах. По 
некоторым прогнозам, население Европы к 2050 г. сократится на 14% и 
составит приблизительно 630 млн. человек (Население и глобализация, 
2002, 202).  

Причины, породившие столь массовые миграционные тренды, лежат на 
поверхности. Это – политическая нестабильность, экономический спад, 
быстрый демографический рост, высокий уровень безработицы в арабском 
мире. Приведем лишь некоторые цифры: в ближневосточном регионе в 
среднем 30-40 % населения живут на два доллара в день, а 5-7 % владеют 
50% национального дохода, 50% жителей неграмотны, 20 млн. человек 
безработные (Ахмедов В. М., 2005, Арабский мир – пути развития. 
http://www.iimes.ru) 

  Обратим внимание и на серьезные демографические проблемы в 
регионе. По данным одного из авторитетных зарубежных экспертов, 
население Ближнего Востока и Северной Африки выросло с 78,6 млн. в 
1950 г. до 307, 1 млн. в начале нашего столетия. Согласно некоторым 
прогнозам, его численность достигнет 376,2 млн. в 2010 г., 522,3 млн. в 
2030 г. и 656, 3 млн. в 2050 г. Такой рост приведет к исчерпанию 
природных водных ресурсов, поставит регион в зависимость от 
источников импорта, увеличит число молодого населения в 
работоспособном возрасте (с 15 до 30 лет) с 20, 5 млн. в 1950 г. до 145,2 
млн. в 2050 г. (Кордесман Э. Х. Усилия Запада в области безопасности и 
Большой Средний Восток. –http://usinfo.state.gov/journals/itps/0604/ijpr/ 
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cordesman/htm). Сохраняющиеся высокие темпы прироста населения 
позволяют предположить, что в ближайшие два десятилетия регион будет 
нуждаться в создании 100 млн. новых рабочих мест.  

Социологические опросы, проведенные в странах региона, показали, 
что 51% молодых людей в возрасте от 17 до 21 года хотели бы 
эмигрировать в другие страны мира. Доля лиц с высшим образованием, 
стремящихся покинуть свои страны и найти возможности для успешной 
реализации своего потенциала, столь же высока. До четверти выпускников 
арабских светских учебных заведений эмигрируют. (Глебова Н. С., 2005, 
Гуманитарное положение в странах арабского мира в докладах ООН 
(2002-2004). http://www.iimes.ru).  

 Ситуация усугубляется спецификой развития самих арабских обществ. 
Здесь давно назрела необходимость серьезной социально-экономической и 
политической модернизации и реформирования. Однако, если даже в 
некоторых странах и предпринимаются попытки в этом направлении, они, 
как правило, не доводятся до логического завершения. А в большинстве 
случаев правящие режимы, не готовые к осуществлению системных 
социально-экономических и политических преобразований в условиях 
острой внутриполитической борьбы и нестабильной, взрывоопасной 
ситуации в регионе, предпочитают силовой путь решения существующих 
проблем, фактически отвергая на деле (но не всегда на словах) 
альтернативу длительного поэтапного, объективно болезненного процесса 
трансформации общества. И как итог – колоссальный разрыв в уровнях 
развития арабских и европейских стран. Например, соотношение уровней 
дохода самой богатой страны севера и самой бедной страны юга 
Средиземноморья составляет 15: 1.  

 Катастрофический размах миграций, потоки которых невозможно 
развернуть в обратном направлении «взмахом волшебной палочки», не 
мог не вызвать серьезной озабоченности в принимающих странах. В них, 
кстати, все чаще находят выход алармистские настроения, так как 
массовые миграции несут в себе реальную и потенциальную угрозу 
безопасности в ее многомерном понимании, прежде всего, национальной. 
Обеспокоенность Европы усиливается тем обстоятельством, что лидеры 
ряда арабских стран, например, североафриканских, практически признали 
неспособность прекратить незаконную миграцию. Арабская диаспора в 
Европе, исчисляемая миллионами, становится базой формирования так 
называемого евроислама.1 Сегодня ислам – вторая по численности религия 

                                                 
1 Термин «евроислам», или «европейский ислам» ввел в научный оборот профессор 

политологии Геттингенского университета Басам Тиби в середине 90-х гг. прошлого 
века. Под этим термином он подразумевал светский ислам, который вполне может 
уживаться с демократическим государственным устройством и укладом жизни 
современных стран Запада.  
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в Европе. Во Франции, например, мусульманская община насчитывает от 
5 до 7 млн. человек, что составляет около 10% общей численности 
населения страны, и является наиболее многочисленной на континенте.  

 Массовый приток иностранных рабочих из афро-азиатского мира 
породил в ряде европейских стран острые социальные, религиозные, 
этнические и расовые противоречия. В принципе европейским 
государствам с их давними демократическими традициями и уважением 
прав человека, свойственна терпимость по отношению к иммигрантам. 
Однако в последнее время все чаще иммиграция воспринимается как 
явление, негативно воздействующее на все стороны жизни европейского 
сообщества, подрывающее его устои и безопасность. Результаты 
социологических опросов дают неутешительный прогноз – количество 
людей в странах ЕС, недоброжелательно относящихся к иностранным 
мигрантам, приближается к 50 %.  

 Какие вызовы и угрозы несет массовая миграция, в том числе арабо-
мусульманская, Европе? Отметим, что они неоднозначны и 
противоречивы, причем для обеих сторон. Известный российский 
востоковед А. В. Малашенко полагает, что в ближайшие десятилетия 
Европе предстоит «коррекция» ее идентичности, а исламская традиция 
становится органической и легитимной частью европейской культуры 
(Малашенко А. В., 2004, «Тень ислама над Европой», Международная 
жизнь, № 9, 99).  

 К сожалению, непосредственное соседство и взаимодействие 
компактно проживающих этно-конфессиональных общин сегодня 
зачастую наполняется конфликтогенным содержанием. Иммигранты, 
недовольные условиями своей жизни и не готовые или не желающие 
адаптироваться в новой среде, являются социальной базой для 
нестабильности, в том числе политической, в странах Запада. Негативное 
восприятие иммигрантов из мусульманских стран не в последнюю очередь 
связано с тем, что они с большим трудом интегрируются в общественную, 
политическую и культурную жизнь принимающих стран, сохраняя 
генетическую и конфессиональную привязанность к своим истокам. 
Безусловно, многим арабам-иммигрантам труднее, чем другим 
иностранцам, приспособиться к условиям жизни в европейской стране, 
будь то Франция, или Италия, или Нидерланды, или Бельгия, поскольку 
они обладают иной культурно-религиозной идентичностью. Им сложнее 
получить образование, найти хорошую работу, обустроить жилище. Они 
очень нуждаются в помощи своих земляков и этнических общин, которые 
постепенно обрели внутреннюю организацию, живут по своим правилам и 
законсервировали внутри себя религию, культуру, нравы и обычаи своей 
родины. В результате здесь возникают своеобразные, чуждые для 
европейского общества анклавы, жизнь в которых зачастую регулируется 
неписанными законами и население в которых де-факто оказывается за 
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пределами официальной юрисдикции (Малашенко А. В., 2004, «Тень 
ислама над Европой», Международная жизнь, № 9, 97). Социокультурные 
различия между коренными европейцами и иммигрантами создают почву 
для национальной и расовой ненависти и ксенофобии.  

 Не должен остаться вне поля зрения исследователя еще один важный 
фактор. Опыт независимого развития ближневосточных государств 
показывает, что западные политические ценности не приживаются в 
арабском мире, они также с трудом воспринимаются и большинством 
иммигрантов-арабов. Более того, следует отметить не только их 
неприятие, а даже некую враждебность в отношении Запада в целом, что 
является отличительной чертой арабской политической ментальности, 
которая, кстати, не понятна тем же европейцам, склонным недооценивать 
влияние исторической памяти на последующее поведение представителей 
той или иной нации. А ведь именно «исторические травмы» колониальной 
эпохи дают почву для возникновения идей, встречающихся на страницах 
арабских изданий, о том, что в настоящее время идет своеобразная 
«колонизация» бывших метрополий.  

 Возможна ли интеграция иммигрантов во все сферы 
жизнедеятельности обществ принимающих стран? Это исключительно 
длительный процесс. Трудности с адаптацией могут быть вызваны не 
только несовместимостью культур или религий, но и неблагоприятной 
экономической конъюктурой. Ведь определенными показателями 
интеграции иммигрантов в новое общество являются степень их 
социальной защищенности, условия труда, обеспечение жильем, 
возможности получать образование и др. Кроме того, не только 
иммигранты должны стремиться войти в общество и культуру принявшей 
их страны, но и коренному населению следует проявить по отношению к 
ним добрую волю, при этом принимая во внимание их особый менталитет, 
психологические особенности, культурные традиции и т. д. Готова ли 
Европа к такому решению вопроса? Думается, не всегда. Открытое 
общество, равные возможности для всех, расовая терпимость, социальная 
гармония и справедливость – все эти достижения западной цивилизации 
зачастую не выдерживают столкновения с жестокой реальностью.  

 Однако огромный приток иммигрантов в Европу, в том числе из 
арабских стран, привел к возникновению значительных проблем у 
местного населения. Это, прежде всего, безработица; кроме того, 
стремительно выросла преступность, возникли опасения о будущем своих 
стран в демографическом плане из-за высокой рождаемости в 
мусульманских семьях и в плане культурном – возможном «растворении» 
национальной самобытности в «поликультурном” обществе. Нелегальная 
миграция является одной из основных предпосылок террористических и 
экстремистских проявлений.  
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 Нельзя забывать и о том, что в современном мире миграция стала 
разветвленным международным бизнесом, часто криминальным, 
обладающим огромным бюджетом; дельцы от этого бизнеса 
манипулируют сотнями тысяч рабочих мест и людей, получают большую 
прибыль за счет транспортировки и трудоустройства мигрантов, 
используют их как курьеров для доставки наркотиков, оружия, 
нелегальных товаров, а это уже проблемы международной безопасности.  

 Всякое государство защищает свои интересы. Оно стремится 
управлять миграцией, овладевать механизмами, способными превратить 
миграции в фактор модернизации и развития, так как от этого зависит, 
станет ли миграция позитивным и стабилизирующим фактором или, 
наоборот, будет фактором обострения социально-экономических и иных 
проблем.  

 Длительное время отсутствие данных о количестве иммигрантов и их 
потомков, о степени их интеграции и ассимиляции, об их этническом 
составе, конфессиональной принадлежности затрудняло проведение 
иммиграционной политики европейских стран. Как показывает практика, 
темпы миграции существенно опережают возможности государств, 
испытывающих на себе сильное миграционное давление, по 
регулированию миграционных процессов и реагированию на их 
последствия. В европейских странах были испробованы самые 
разнообразные способы сдерживания иммиграции – стимулирование 
добровольного возвращения мигрантов на родину, их насильственное 
выселение, ужесточение процедуры получения виз, запрещение выдачи 
нелегальным иммигрантам вида на жительство, изменение кодекса 
предоставления гражданства и другие, однако все усилия желаемых 
результатов не принесли.  

 Таким образом, несмотря на значительные усилия, направленные на 
разработку правовых норм в области миграции населения, наличие 
солидного законодательства, государственной иммиграционной политики 
и т. д., многие из них вынуждены признать, что проблема иммиграции, в 
частности, в ЕС, остается одной из сложнейших среди социальных и 
политических проблем, ведет к социальной напряженности, которая 
используется в политических играх. Наложение социальных проблем на 
проблемы экономического характера провоцируют появление 
нетерпимости и ненависти к иностранцам. Примеров тому немало, из 
числа последних – серьезные беспорядки, произошедшие в предместьях 
крупных французских городов осенью 2005 г., в которых участвовала 
арабская и африканская молодежь, потомки выходцев из некогда 
обширной Французской колониальной империи. Были ли объективные 
предпосылки для волны беспорядков с участием молодежи? Безусловно, и 
они имели под собой как социальную, так и этно-конфессиональную 
подоплеку. Пропасть между богатыми и обездоленными, между 
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образованными французами и не получившими образование 
иммигрантами из арабских и африканских стран постоянно увеличивается. 
Кризис социальной дифференциации имеет серьезные необратимые 
последствия, создает условия для формирования значительного слоя 
люмпен-пролетариев, подрывая тем самым устои «общества всеобщего 
благоденствия», вызывая потенциальную напряженность и угрозу 
стабильности во всей Франции. События во Франции обнажили проблемы, 
злободневные не только для этой страны.  

 В итоге европейские и арабские государства были вынуждены 
приступить к поиску совместных путей разрешения проблем, вызванных 
нелегальной миграцией. Эти проблемы активно обсуждаются в рамках 
евро-средиземноморского партнерства. В частности, на ряде конференций 
в рамках барселонского процесса отмечалось, что проблемы безопасности 
в Средиземноморском регионе напрямую связаны с решением проблем 
нелегальной миграции. На встречах рассматривались программы помощи 
бедным странам, продуцирующим потоки мигрантов, ибо 
увеличивающаяся экономическая пропасть между богатыми и бедными 
является питательной средой для нелегальной миграции. (Амер Лутфи, 
2001, 34-36). Уменьшению потока мигрантов может способствовать 
помощь и стимулирование экономического развития стран эмиграции и 
повышение в них жизненного уровня, что снизит внешнюю 
миграционную мобильность населения.  

 На юбилейной конференции в Барселоне (2005), посвященной 10-
летию евро-средиземноморского партнерства, которое называют 
достаточно успешным проектом создания новых региональных связей 
между странами с разными цивилизациями, культурами и религиями, 
вновь шла речь о совместной борьбе против нелегальной миграции. 
Страны ЕС пообещали в два раза увеличить финансовую помощь 
арабским странам Средиземноморья на эти цели.  

 Окажется ли старушка-Европа способной противостоять «медленному 
завоеванию» со стороны более «молодых» цивилизаций. Можно ли в 
глобальном мире, где многократно возросла степень зависимости друг от 
друга, отгородиться «китайской стеной» от проблем бедного Юга и 
игнорировать их. Видимо, нет, хотя бы в интересах собственной 
безопасности и устойчивого, стабильного развития. Прав ли окажется Ф. 
Фукояма, утверждающий, что будущее западной цивилизации зависит от 
того, насколько Великобритания, Франция и Германия сумеют приручить 
и ассимилировать своих мусульман. (Фукояма Ф., http://www. 
vanews.com/russian/search/cfm).  

 Международная координация и сотрудничество в миграционной сфере 
способны содействовать более эффективному управлению 



 

 

1225 

миграционными процессами, минимизировать опасность сопутствующих 
миграции преступлений и правонарушений.  
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   “YURTTA SULH CİHANDA SULH” İFADESİNİN       
ÖĞRENME KURAMI VE ETİK İLKELER BAĞLAMINDA 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

SEVİMLİ, Şükran* 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET 

Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettiği, “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” 
özdeyişinin bilişsel, gelişimsel kuramlar ve etik açıdan değerlendirilmesi hem 
ifadenin hem de M. Kemal Atatürk’ün bilimsel metodolojiye paralel olan, 
düşünce biçimi hakkında bilgi edinmemize yardımcı olacaktır. M. Kemal 
Atatürk’ün dört kelime ile özlü olarak ifade ettiği barışın inşası ve 
sürdürülebilirliği gerçeği, hem öğrenme kuramcıları hem de filozoflar 
tarafından detaylı olarak tartışılmaya 20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren 
başlamıştır.  

Bu bağlamda önce dünyayı etkileyen temel kuramları sonra da filozofların 
yaklaşımlarını değerlendireceğiz. 

Öğrenme kuramcılarından Piaget, bilişsel gelişimi; gözlem yapmayı, 
araştırarak, keşfederek öğrenmeyi savunur. Bandura, sosyal gelişimin önemi 
üzerinde durur. Kişinin kendisini idare etme kapasitesi, kendisini eleştirme ve 
yenileme kapasitesi (self-reflecting) onun nasıl birisi olacağı bakımından 
önemlidir. Bandura gelişmişlik derecesini anlamaya ve ifade etmeye çalışır. 
Herganhahn ve Olson, 1977’de zekâ; olgunlaşma, sosyal etkileşim ve 
dengelemedir, demişlerdir. Vygotsky, gelişimi; içsel ve dışsal yani sosyal çevre 
ile birlikte olur, demektedir. Gagne ise, problem çözme becerisini en üst düzeye 
koyarak, kural, kavram, ayırt ederek, sözel, zincirleme, uyarım-tepki, işaret 
olarak ifade eder. Bu teoriler bağlamında “yurtta sulh cihanda sulh” ifadesinin 
gerçekleşmesinde iki ana faktör önemlidir. Bunlar, ilki Bandura ve 
Vygotsky’nin belirttiği gibi biyolojik gelişimi de içine alan içsel gelişim ve 
gelişimini paylaşımla, etkileşimle artırmasına neden olan sosyal gelişimdir.  

 Filozofların yaklaşımları; Anadolu’da MÖ 5. yüzyılda rasyonel düşünce ve 
gerçeklerle yaşamı ve doğayı açıklamaya çalışan doğa filozofları ahlaki 
değerlerin gelişmesi ve uygulanması için gelişmiş insana gereksinim olduğunu, 
sağlıklı toplumun yasal düzenlemelerle değil, erdemlerin öğretilmesi ve 
uygulanması için gerekli koşulların yerine getirilmesi ile mümkün olduğunu 
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belirtmişlerdir. Doğa filozofları, öğrenme kuramcılarının görüşlerinin yalın 
temelleridir. Sokrates, erdemli insandan olgun insana giden yolu anlatır, Kant’ta 
yine erdemli insanın hangi özelliklere sahip olması gerektiğinden söz 
etmektedir. 

Sonuç olarak M. Kemal Atatürk, “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” özdeyişiyle 
gerek öğrenim kuramcılarının gerekse filozofların biyopsikososyal açılardan 
sağlıklı olarak kabul ettiği insanın barış inşası ve sürdürülmesi hususunda da 
çaba harcayacağını belirtir. Elbette, bu özdeyişin, algı, anlama, kabul 
aşamalarından sonra tutum ve davranışlarla uygulama alanında ilk doğru 
davranış, barışçıl analizleri gerçekleştirecek insanları yetiştirecek eğitim-
öğretim olacaktır. Soyut kavramları anlayan ve anlatan filozof, sanatçı, bilim ve 
bilge insanlarının öncelikli hedefi insanın kendisiyle ve çevresiyle barışını 
sağlamaktır. Beden, zihin ve tin arasındaki uyum arttıkça ulusal ve uluslar arası 
alanda yerkürede barış ve pozitif eğilimler yükselecektir.  

Anahtar Kelimeler: Barış, çatışma, şiddet, öğretim kuramları, biyoetik, 
etik. 

ABSTRACT 

The Evaluation of the Expression “Peace at Home, Peace in the World” 
in Terms of the Learning Theory and Ethical Principles 

The evaluation of the expression of “Peace at home, peace in the world” in 
terms of the cognitive and developmental theories will provide us a coherent 
knowledge about the scientific aspect of Mustafa Kemal Atatürk and his 
identity as a science person. The fact that Mustafa Kemal Atatürk expressed 
with four words has not been argued by the learning theoreticians and the 
philosophers in a detailed manner, yet. 

In this context, we will first evaluate the basic theories that affect the world 
effectively and then the approaches of the philosophers.  

Learning theories; Piaget, Cognitive development is at the forefront, it 
defends learning by observing, searching and exploring (Charle, 2000). 
Bandura, it lays stress on the social development. The capacity of self-
regulating, self-criticizing and self-reflecting that a person have are essential in 
terms of what kind of person he/she will turn to be. Bandura attempts to 
understand and express the level of development. In 1977, Herganhahn & Olson 
said that the intelligence means maturation, social interaction and balance. 
Vygotsky said that development has two faces; inner on the one hand and 
external which means achieved through social environment on the other hand. 
Gagne puts the problem-solving ability to the highest level, differentiate rules, 
theory and express as verbal, enchainment, impulse-reaction and sign. In the 
context of these theories, two major factors are essential in the realization of 
“Peace at Home, Peace in the World”. The first one is just like Bandura and 
Vygotsky express inner development which includes the biological 
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development and the social development which increase its development with 
sharing and interaction.  

Approaches of Philosophers; The nature philosophers who live in Anatolia 
in 5th Century B.C. attempted to explain the life and the nature with the rational 
thought and the facts, the sophisticated person is needed for the implementation 
and the development of the moral values, the healthy community is achieved 
through by the implementation of the necessary conditions for teaching and 
execution of the virtues not by the legal regulations. The nature philosophers 
laid stress on the simple foundations of the learning theoreticians. Socrates told 
the path to the virtuous, experienced human being, Kant also mention the 
necessary qualifications of the virtuous human being.  

In conclusion, Mustafa Kemal Atatürk, by his expression “Peace at Home, 
Peace in the World” set forth the target in four words which is biologically 
healthy human being and reaching the mental and psychosocial talents and the 
point they reach if they put these talents to the practice. For certain, the 
realization, acceptance and practice of this expression necessitate education and 
teaching. The primary target of the world nations should be raising human 
beings who are consistent with themselves and their social-physical 
environment. Today, we are strongly in need of this.  

Key Words: Peace, conflict, violence, theories of learning, bioethics, ethics. 

GİRİŞ 

Barışın inşası ve sürdürülebilir olması için çatışma ve uyuşmazlık analizi, 
çatışmanın çözüm yöntemleri gibi enstitüler kurulmakta, bu alanda çalışan bilim 
insanları ödüllendirilmekte ancak hala küresel ölçekte bir uyum, hoşgörü, kabul 
etme, saygı ve sevgi gibi pozitif kavramların yaşama geçirilmesi olanaksız hatta 
bir ütopya olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle Mustafa Kemal Atatürk’ün 
“Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” özdeyişi de bu bağlamda değerlendirilmektedir. 
Makalede “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” özdeyişi çerçevesinde barışın ütopik 
olmadığı ve gerçekleştirilmesinin olanak dâhilinde olup olmadığı tartışmaya 
açılacaktır.  

20. yüzyılın sonlarından itibaren gelişen küreselleşme ile etnik gruplar, alt 
etnik gruplar ve devletler arası çatışmalar yer küreyi sarabilecek boyuta doğru 
ilerlemektedir (Tominson, 1999; Giddens, 2002). Örneğin Orta Doğu’da 
Mısır’da başlayan internetin sosyal medyası ile organize olan ve tetiklenen 
çatışmaların, komşu ulusları da hızlı biçimde etkilediği görülmüştür. Bu durum 
giderek kusursuzlaşan ve bağımlı hale geldiğimiz teknolojinin; televizyon ve 
internet gibi görsel yayınların çatışmaları çok daha etkili sunması sonucu 
insanların daha fazla, daha derinden etkilenmelerine neden oldu (Mayton, 
2009). Diğer tetikleyici unsurlar ise, doğal kaynakların sınırlı olduğunun farkına 
varılması sonucu oluşan kaygılar, ticari-ekonomik ilişkilerin çok karmaşık bir 
zincir oluşturması (Yılmaz, 2010), kartellerin oluşması ve teknolojide var olan 
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hızlı gelişmenin aynı düzeyde bilim ve felsefe alanında olmaması sonucu oluşan 
psikososyal delikler, değişen çevre koşullarının ve hesapsız artan nüfusun 
oluşturduğu yeni sorunlar, çözümlerin güçlülere göre belirlenmesi yani etik, 
hukuk dışı gelişmelerdir (Galtung, 1999; Cantti, 1992). “Yurtta Sulh, Cihanda 
Sulh” özdeyişi de disiplinler arası bir zeminde değerlendirilmelidir.  

Bunun gerekçesi olarak çeşitli disiplinlerin ortaya koyduğu araştırmaların 
insanın şiddete olan eğiliminin, barışa olan eğiliminden daha güçlü olduğunu 
biyolojik faktörlerle ortaya koyulmasıdır. Nörolog, fizyolog, psikiyatristlerin 
çalışmaları insan beynindeki şiddet ve saldırganlıkla ilgili alanların ve 
hormonların rolünün tespit edilmekle birlikte, örneğin psikoloji, biyoloji, 
sosyoloji gibi farklı disiplinlerin eklektik çalışmalar yapılarak kompleks bir 
yapıya sahip insan ve toplum daha iyi anlaşılacaktır (Abay ve Tuğlu, 2000). Bu 
ve benzeri çalışmalar şiddet, agresyon, çatışma, uyuşmazlıkların biyolojik 
tarafının da iyi değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koyarak insanı daha iyi 
anlamamızı da sağlayacaktır. Bunun yanı sıra küresel ölçekte çatışma analizi ve 
çözümlenmesi, uyuşmazlıkların tespiti gibi barışa yönelik çalışmalar yapan 
enstitüler “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” özdeyişinin bir ütopya olmaktan çok 
gerçekleştirilebilir bir hedef olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda eklektik 
çalışmalar; bilim, sanat ve felsefe alanında multidisipliner araştırmaların 
artması, daha fazla sayıda insanın barıştan söz etmesi, insanları barış hususunda 
daha umutlu kılmaya başlamıştır. Bu bağlamda bir güzel gelişme de NATO, 
Birleşmiş Milletler gibi uluslararası örgütlerin barışı küresel kamu malları1 
içinde kabul etmeleridir (Yılmaz, 2010; Mendez, 1999). Bu gelişmeyle barış 
bireyin, devletlerin ve uluslararası örgütlerin sorumluluğu, görevleri, ödevleri 
olarak kabul edildi. Negatif ve pozitif barış kavramlarını oluşturan, çelişki, 
davranış ve uzlaşmazlık analizi kavramlarını açıklayan, barış ve uzlaşmazlık 
çözümü konusunda küresel ölçekte yetkin bir bilim insanı olarak kabul edilen 
Johan Vincent Galtung (1964), barışı, sadece fiziksel veya yasal şiddetin 
olmaması hâli değil, bununla birlikte ötekileştirme (Habermas, 2010), 
stigmatizasyon, ayrımcılık, gibi çatışmanın temelini genellikle hazırlayan 
ayrıştırıcı ve karşı karşıya getiren sözsüz-sözel ve davranış olmaması hali 
olduğunu ifade etti. Michel de Montaigne ise, “Bizi komşumuzla kavgaya 
sürükleyen neden, hükümdarları savaşa sürükler; uşağınıza dayak atmanıza 
neden olan şey krala bütün bir ulusu mahvettirebilir.” sözüyle açıklamaktadır. 

Bir diğer önemli husus ise yayınların eğilimi ile ilgilidir. Bu çerçevede 
yapılan bir araştırma, dünya ölçeğinde saldırganlık veya şiddet ile ilgili 
yayınların sayısı 43.666 iken, barış uygulamasının içinde yer alan “pasifizm” 
veya “şiddetsizlik” kavram ve uygulamaları ile ilgili 800 makale yayımlanmıştır 
(Mayton, 2009). Barışı anlatan ve gerçekleştirilmesi için öneriler sunan 
yayınların sınırlı oluşu, dünya ölçeğinde barışın sağlayacağı yararların önemi 

                                                 
1 Küresel kamu malları, küresel düzeyde tüketimde rekabetin olmadığı ve dışarıda bırakılmanın 

mümkün olmadığı türden faydaları olan mallardır. 
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hususunda yeterli desteğin filozoflar, bilim insanları ve sanatçılar tarafından da 
verilmediğine işaret etmektedir. Mohandas Gandhi, Martin Luther King gibi 
dünya politikasında barış anlayışı içinde önemli oluşumlara neden olan ve 
dünya tarihine imza atan liderlerin çabası belki mistik boyutu nedeniyle çok 
özel olarak algılandı. Ancak Osmanlı Devleti’nin parçalanması ve insanların 
yok edilmesine seyirci olmayarak müdahale eden, “Ulusun yaşamı tehlikeye 
karşı karşıya kalmadıkça savaş bir cinayettir.” sözleriyle de o günün koşullarını 
bir özdeyişle anlatan, savaşı olumsuzlayan Atatürk küresel barışa giden yolun, 
uluslardan ve ulusları oluşturan insanlarla olabileceğini, Kant’ın eylemlerin 
genel geçerliliği (coğrafya, zaman, mekân kültür ötesinde) görüşü 
çerçevesindedir (Heimsoeth, 1967). 

Barış Zor, Savaş Kolay   

Savaş ve barış arasında temel faktörlerden en önemlisi savaşın kolay barışın 
ise gerçekleştirilmesinin çok büyük çaba, anlayış ve bilgi birikimi 
gerektirmesidir. İnsanın bilgi birikiminin yetersiz ve/veya eksik olması, analiz 
yapamaması, farklı seçenekleri düşünmemesi yani tek ve sınırlı bakış açısına 
sahip olması, sığ bir anlayış ya da akıl tutulmasının gerçekleşmesi halinde 
şiddet, çatışma ve savaş kaçınılmaz olmaktadır (Horkheimer, 2002, Veysal, 
2010)). Savaş, çatışma ve şiddetin gerçekleşmesine neden olanlar demokrasi, 
özerklik, adalet gibi kavramları öne sürseler de arka planda genellikle çıkar 
zedelenmesi ya da yeni çıkarlar elde etme kaygısı yer alır. 20. yüzyılın önemli 
filozoflarından biri olan  Jean Baudrillard’ın “Smülasyon ve Simülakr” 
kuramında olumsuz sonuçlar veren, insanın gerçeği görmesini engelleyen ya da 
savaş gibi durumlarda, genellikle gerçek olay ve olgulara dayanmayan, 
simülakrların hazırladığı simülasyon2 senaryolarla, grup ya da toplumu ikna 
ederek desteğini alan üst düzey sınırlı sayıda yöneticinin kısa zamanda aldığı 
kararlarla ortaya çıkmaktadır. Bir diğer deyişle savaş sınırlı sayıda insan, kitle 
iletişim araçları, kabul edilebilecek bir senaryo ile gerçekleştirilebilir.  

Barışın inşa edilmesi ve sürdürülebilirliği için öncelikle konu ile ilgili pozitif 
kavramların (özerklik, demokrasi, özgürlük, karar verme, hoşgörü, şiddetsizlik, 
pasifizm,3 olduğu gibi kabul etme vs.) anlaşılması, bu bağlamdaki sorunları 
algılayan, barışı isteyen çok sayıda insanın, grubun ya da toplumun olması ile 
olanaklıdır. Barışı sürdürebilir kılacak çok sayıda insanın yetişmesi için 
yaşamın realitesini gören, değerlendiren bilim insanı, sanatçı, filozof ve toplum 
liderlerine gereksinim vardır.  

Barış, savaşa göre daha yavaş fakat güçlü bir biçimde bireyden gruba, 
gruplardan topluma, toplumdan diğer toplumlara doğru yol alarak kendini 

                                                 
2 Simülasyon: Var olan veya olmayan taklit, hayal ürünü durumların gerçekliklerin zemini 

olmayan bir gerçeklik zemini üzerinden gerçekmişçisine sunulması dururmu.Simülakr, 
simülasyonu hazırlayan ve sunan kişi, kurum ya da kuruluşlar. 

3 “Pasifizm”, uyuşmazlıkların çözümü ya da çıkar sağlama aracı olarak savaşa ve şiddete karşı 
olmak, demektir. 
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gerçekleştirir. Bu bağlamda eğitim-öğretim programları, yazılı ve görsel 
yayınlar, kitle iletişim araçları, multidisipliner çalışmaların yoğunlaştırılmasıyla 
oluşacak ortak bilgi, kültür, düşünce zeminin hazırlanması ve bu zeminin siyasi 
grupları etkileyerek politikalar oluşturmalarıyla olanaklıdır.  

Barış gerçek olay ve olgulara gereksinim duyarken, savaş gerçek dışı 
olaylara ve/veya bunların tehdit olarak algılanmasına yol açan ajitasyonlarla 
biçimlendiren simülakrlarla, simülakrların hazırladığı senaryolara ve bu 
senaryoları gerçekleştirecek üst düzey kartel, holding ve devlet yöneticilerine, 
gereksinim duyar.  

Barış için öncelik barışı içselleştiren beden, zihin ve tin üçgenin uyum içinde 
olan bireylere gereksinim vardır. Bu bireylerin yetişmesi için sağlıklı 
biyofizikîsosyal ortamların aile içinden başlayarak oluşturulması gerekir. Bu 
nedenle, öncelikle her bireyin doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası 
dönemlerde içinde bulunduğu fiziksel ve biyopsikososyal ortamın fiziksel-sözel 
ve sözsüz şiddet, travma, agresyon, yoğun stres ve anksiyete gibi patolojik 
unsurları içermeyen biyolojik ve/veya sosyal ailelere sahip olması çok 
önemlidir.  

Bu bağlamda aile içi şiddetin mutlak önlenmesi, insanların ya da toplumların 
problem olarak gördükleri durumları; şiddet, agresyon uygulayarak, öldürerek 
çözmesinin getireceği somut ve soyut negatif sonuçları değerlendirebilmeleri, 
sağlıklı bir biçimde kâr-zarar hesabı yapabilmeleri için, bilgi donanımını 
verecek ortamların oluşturulması gerekir.  

Barış yaşamayı ve yaşatmayı seven, pozitif sözcükler kullanan bireylerin 
yetiştirilmesi ile daha olanaklı hale gelir. Savaş ise, biyopsikososyal4 açıdan 
patolojik insan ve onun oluşturduğu gruplarla oluşur. Küresel ölçekte patolojik 
insan ve onların davranışı durumlar daha fazla ilgi çekmektedir. Bu nedenle 
patolojik düşünce ve davranışların etki alanı, normal ve pozitif davranışların 
etki alanından daha fazladır. Bu da öğrenme açısından önemli bir durumdur.  

Yukarıda yer alan nedenler, ulusal ve uluslararası ölçekte barışın yaşanması 
için öncelikle barışın insanlar tarafından gerçekleştirilebileceğinin kavranması 
gerektiğini işaret etmektedir. “Makro barış” kavram ve uygulamaları, “mikro 
barış” kavram ve uygulamaları ile olanaklıdır. “Mikro barış” kavram ve 
uygulamaları, Abraham Maslow’un 1954 yılında belirttiği insanın temel 
gereksinimlerini (fizyolojik, barınma-güven, aidiyet ve kendini gerçekleştirme) 
yanı sıra dünya ölçeğinde gelişen değişiklikler bağlamında oluşan 
gereksinimleri dikkate alan, çok yönlü ve detaylı bilginin edinilmesi ve bu 
bilgilerin uygulanabilecek biçime dönüştürülmesi ile olanaklıdır (Rubenstein, 
2011). Bu süreç, öncelikle insan biyolojisini ve fizyolojisini, zihinsel ve tinsel 

                                                 
4 Biyopsikososyal yaklaşım, beyin ve periferal organların fiziksel uyarılara olduğu gibi sosyal 

değişikliklere de duyarlı oldukları temeline dayanmaktadır. İnsanı bir bütün olarak 
değerlendirir.  
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açıdan anlamak ve çözümlemek, insanın kendini anlaması ve içsel barışını 
sağlaması için yapılacak araştırma ve programlar, kusursuzlaşan ve insanın özel 
yaşamına müdahil olan teknolojik gelişmelerden çok daha önemlidir. Bu 
bağlamda; değerler felsefesi, biyoetik, psikoloji, sosyoloji ve eğitim gibi 
disiplinlere daha fazla önem verilmesine ve desteklenmesine yani 
multidisipliner araştırmaların yapılarak ortak zeminin oluşturulması ve bu 
zeminde belirlenen ilkeleri yaşama geçirmek için oluşturulacak politikalara 
gereksinim vardır.  

“Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” özdeyişi bir ütopya olmanın ötesinde zihinsel 
ve tinsel olarak gelişmiş insanların yetiştirilmesi için daha çok çaba sarf 
edilmesi, daha fazla ekonomik destek sağlanması ile olanaklıdır. Lev 
Tolstoy’un “Tanrı’nın Hükümdarlığı Kendi İçimizdedir” eserinde de 
belirttiği gibi yeni multidisipliner bakış açısına sahip yeni kuramların 
oluşturulması ve benimsenmesiyle bu ütopya yaşama geçirilebilir. 

Tarihsel olarak barış uygulamalarını incelediğimizde; orta çağdaki Hristiyan 
anlayışı temelli görüşlerde; “empati”, “şiddetsizlik”, “hoşgörü” gibi kavramların 
yer aldığı; ancak eğitim ve felsefe alanlarında beklenen sonuçlara 
ulaşılamamıştır. 19. yüzyılda ise emperyalizm ve sıcak savaş karşıtı görüşler de 
aynı şekilde sonuçlanmış, barış çabaları ne yazık ki olumlu sonuçlar 
verememiştir. 20. yüzyıldan itibaren kurulmaya başlayan uyuşmazlıkların, 
çatışmanın barışçıl çözümünü temel eğitim alanı olarak seçen barış enstitüleri 
ve barış ile ilgili akademik toplantılar daha ılımlı ortamlar oluşturmaya başladı. 
21. yüzyıl ise ulusal ve uluslararası alanda sözde pozitif kavramlarla 
desteklenen, simülasyonun yoğunlaştığı tam bir çelişkiler yüzyılı olarak 
yaşanmaya başladı. Şiddet ve savaş konuşmaları ulusal ve uluslararası ölçekte 
hem savaş karşıtı olduğunu söyleyen, hem de savaşı destekleyen toplum 
liderleri tarafından sulh-barış adına yapılmaktadır. Tüm bu negatif gelişmelere 
rağmen umudun yitirilmemesi gerekir, çünkü tüm bu olumsuz gelişmeler ulusal 
ve uluslararası barışın inşa edilmesinin olanaklı olmadığı anlamına 
gelmemektedir, tam tersine barışa olan inancın bireyden gruplara, gruplardan 
topluma, toplumdan diğer toplumlara yayıldığı, şiddetin, savaşın karşısında 
barış kavram ve uygulamalarının bilimsel temelli araştırmalarla, felsefi ve 
sanatla birlikte derinleştiği ve daha geniş alanı kapsayacağı doğrultusunda 
gelişmeler de vardır. Çünkü insanın doğasında var olan yaşama ve yaşatma 
güdüsünün varlığı ve bu güdünün geliştirilmesi doğrultusundan yapılacak 
çalışmalarla güçlenecektir. Bu bağlamda bugüne kadar yapılan çalışmaları 
inceleyerek daha detaylı araştırmaların yapılması, multidisipliner anlayış içinde 
yeni kuramlar, eğitim ve yönetim politikalarının oluşturulması bir 
zorunluluktur.  

M. Kemal Atatürk’ün “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” özdeyişinin yaşama 
geçirilmesi barışın inşa edilmesi ve sürdürülebilir kılınması ile olanaklıdır. Bu 
bağlamdaki yayınların, araştırmaların ve çalışmaların insanın kendine ve 
çevresine yabancılaşmasını engelleyecek, bizzat doğasında var olan barışı 
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keşfedeceği, geliştireceği biyopsikososyal yaşam anlayışını sunmasına; yeni bir 
anlayışa gereksinim vardır (Uncu-Akman, 2004). Bu çerçevede dikkate alınması 
gereken hususlar şu şekildedir: 

1. Barışın inşa edilmesinin insanın biyolojik ve psikososyal gelişimine 
sunacağı katkıların net olarak ifade edilmesi,  

2. Bireyin kendisi ile ilgili bağımsız karar vermesinin, bireye dolayısıyla 
toplumun gelişimine olan katkısının net olarak belirlenmesi ve anlatılması,  

3. Şiddetin ve baskıcı yaklaşımların biyopsikososyal ve ekonomik 
kayıplarının belirlenmesi ve açıklanması,  

4. Barışın inşası ve sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla bireyden, topluma 
ve toplumlararası ilişkilere uzanan her türlü şiddetin önlenmesi için programlar 
hazırlanması,  

5. Değerler felsefesi, biyoetik ve tıp etiği çerçevesinde yer alan kavramların 
örneklerle anlatılması ve yaşama geçirilmesi için çaba sarf edilmesi,  

6. “Adalet” kavram ve uygulamalarının hem felsefi çerçevede, hem de resmi 
ulusal ve uluslararası hukuk bağlamında gerçekleştirilmesinin teşvik edilmesi, 
bu bağlamdaki engellerin kaldırılması, 

7. Şiddetin, savaşın, saldırgan hareketlerin kısa ve uzun vadeli zararları ile 
barışın kısa ve uzun süreli faydalarını temel alan, tinsel, politik, felsefi ve 
tarihsel perspektiflere de yer veren biyopsikososyal kuramların oluşturulması, 

8. İnsanın doğal gelişimini, kendini gerçekleştirmesini engelleyen yıkıcı, 
incitici tüm düşünce ve davranışların pozitif bir anlayışa dönüşmesi için gerekli 
her türlü çalışmanın, araştırmanın yayınlanması, yazılı ve görsel basının 
desteğinin sağlaması gereklidir.  

Barış Kültürü, Öğrenme Kuramları ve Etik  

“Barış” kavramı ve uygulamalarını destekleyen önceki değerlerin barışçıl 
formlarını ön plana alan ve önceki değerlerin içinde yer almayan yeni barışçıl 
tutum ve davranış ile uygulamaların yer aldığı kültürün oluşturulması bu 
konuda önemli bir adım olacaktır.  

 Değerler felsefesi, biyoetik, eğitim etiği bağlamında yer alacak eğitim, 
öğretim programları insanın öznel dünyasına ait zihinsel ve tinsel süreçlerinin 
“barış” kavramı ve uygulamalarının gerçekleşmesine çok önemli katkı 
sağlayacaktır (Veatch, 2010).  

Öğrenme Kuramları 

1. Jean Piaget insanın biyolojik gelişimi ile bilişsel gelişim arasındaki 
paralelliği ortaya koymuştur. Bu bağlamdaki evreleri ve birey çevre ilişkilerinde 
etkin bir şekilde yapılandığını ortaya koymuştur. Söz konusu evreler;  
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1) Duyusal motor dönem (0-2 yaş),  
2) İşlem öncesi dönem (2-5/6 yaş),  
3) Somut işlemler dönemi (6/7-11/12 yaşlar)-(somut işlemsel dönem.), 
4) Soyut işlemler dönemi (11/12 ve sonrası). 

Bu kuramın en önemli yanı soyut işlemler sürecinde soyut kavramların daha 
iyi kavranıldığını söylemektedir. Somut işlemler döneminde soyut işlemler 
dönemine geçemeyenlerin barışı algılaması grafik, resim, fotoğraf, müzik, 
tiyatro ve sinema gibi görsel araçlardan yararlanılabilir.  

2. Albert Bandura, sosyal öğrenme ve öz yarar teorileri üstünde çalışmış ve 
"taklit, gözlem ve model alma"nın öğrenmeyi kolaylaştırdığını araştırmalarıyla 
ortaya koymuştur. Bu bağlamda ilköğretimde yer alacak drama eğitimi gibi 
sanatla ilgili programlar çocukların pek çok şeyi daha iyi anlamasına ve 
yaşamlarına geçirmelerine yardımcı olacaktır.  

3. Herganhahn & Olson ise fizikî ve sosyal çevrenin değişiminin, zekânın 
değişimine yol açtığını ifade etmişlerdir. Bu çalışmalar, günümüze kadar oluşan 
anlayışlar, algılamalar sonucu oluşan tutum ve davranış, uygulamaların 
değişebileceğine işaret etmektedir.  

4. Vygotsky, yakınsal gelişim kavramı ile çocukları kendi kararları sonucu 
geliştirecekleri eğitimleri ya da bir yetişkinin rehberliğinde gerçekleşen eğitim 
modelinin farklı kazanımlara yol açacağı görüşünü öne sürmüştür. Öğrencilerin 
yetişkin rehberden bağımsız öğrenme çabaları bilgiyi içselleştirmesi, kendini 
gereçleştirme ve kendi kararını verme becerisini kazanma dolayısıyla özerk, 
özgür birey olmasında önemlidir.  

5. Robert Gagne, bilişsel öğrenme kuramlarının bir sentezini yaparak daha 
etkili öğrenmenin yollarını aramıştır. “Öğretimin Dokuz Durumu” isimli 
kuramında, problem çözme becerisini en üst düzeye koyarak, kural, kavram, 
ayırt ederek, sözel, zincirleme, uyarım-tepki, işaret olarak ifade eder. Bunlar; 
dikkati sağlama, öğrencilere hedefleri bildirme,ön bilgileri hatırlatma, içeriği 
sunma, öğrenmeye rehberlik etmeyi sağlama, davranışı ortaya çıkarma, dönüt 
sağlama, performansı değerlendirme, çabalarıyla, soyut kavramların 
içselleştirilmesine katkı sağlamakta bencil, negatif konuşan (Schaffner ve ark., 
2005) çıkarcı şiddet üreten insan modelini elimine etmeye, en azından sayısını 
azaltmaya çalışmaktadır.  

Yukarıda yer alan ve almayan pek çok eğitim kuramı öğrenmeyi 
kolaylaştırmayı, her türlü becerinin gelişmesi için farklı eğitim modellerinin 
ortaya koyulması “yurtta sulh cihanda sulh” ifadesinin gerçekleşmesinde iki ana 
faktör önemlidir. Bunlar, ilki Bandura ve Vygotsky’nin belirttiği gibi biyolojik 
gelişimi de içine alan içsel gelişim ve gelişimini paylaşımla, etkileşimle 
artırmasına neden olan sosyal gelişmedir  
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Barışın Sağlanmasında Biyoetik İlkeler 

Barış ve biyoetik kavram ve uygulamalarının birbirlerine benzemenin 
ötesinde indirekt ve direkt olarak birbirinin gerçekleşmesine yardımcı 
olmaktadırlar. Canlının zihinsel ve tinsel anlamda kavranması, içselleştirilmesi 
ve uygun davranış geliştirilmesinde biyoetik bugün verilen önemin çok ötesinde 
yer almaktadır. Barışın inşası ve sürdürülebilir kılınmasında biyoetik ve başta 
tıp etiği olmak üzere meslek etiklerinin uygulama alanındaki gelişmeler önemli 
katkı sağlamaktadır. Türkiye'de bu bağlamda önemli gelişmeler oldu.  

Biyoetik ile ilgili kanun bağlamında hazırlanan ve Resmî Gazete’de 
09.12.2003-25311 tarih ve sayı ile yayımlanan “Biyoloji ve Tıbbın 
Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması 
Sözleşmesi: İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi’nin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun”lar önemli gelişmeler olarak değerlendirilebilir. 
Yasal düzenlemeler çevresindeki uygulamalarında hayata geçirilmesi için 
üniversitelerde eğitim-öğretim başladı.  

Üniversitelerde insan ve hayvanlar üzerinde yapılan bilim amaçlı 
araştırmalar da kanun hükmünde kararnamelerle düzenlendi ve ilgili 
yönetmelikler hazırlandı. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan 
Yönetmelik’le üniversitelerde “Hayvan Deneyleri Etik Kurulu” kuruldu. Sağlık 
Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelikle “Klinik, İlaç, İlaç Dışı Klinik ve 
Klinik Olmayan Araşırma Etik Kurulları” kuruldu. Ayrıca 2547 sayılı Kanun’un 
14. ve 42. maddelerine dayanarak “üniversite etik kurulları” oluşturuldu.   

Kamu hizmetlerinin etik ilkeler çeçevesinde gerçekleşmesi için de “Kamu 
Görevlileri Etik Kurulu” 2004 tarih ve 5176 sayı ile Resmî Gazete’de 
yayımlanan yönetmelikle kuruldu.   

Türkiye’deki yasal gelişmeler, “Biyoetik Derneği”, “Tıp Etiği ve Tıp 
Hukuku Derneği” gibi önemli araştırma ve çalışmalar yapan sivil toplum 
kuruluşlarıyla da pekiştirilmektedir.  

Yukarıda yer alan yasal ölçekte gerçekleşen biyoetik ve meslek etiği 
gelişmeleri altı-yedi yaşlarından itibaren çocuklara anlatılması ve öğretilmesi 
için “öğrenim kuramları”ndan yararlanmak barışın inşası ve sürdürlebilir olması 
için artık elzem oldu. Küçük yaşlardan itibaren öğrenilen sözcük, kavram ve 
ilkeler, biyopsikososyal açıdan geleceğin sağlıklı toplumlarının oluşturulması 
açısından çok önemlidir.  

Bu nedenle meslek ve uygulamalı etiğin gelişmesinin hemen her disiplini 
kapsaması ve çeşitlenmesi; hekim, avukat, gazeteci, öğretmen, memur gibi 
çeşitli meslek elemanlarının resmî ve sivil kurum ve kuruluşlardaki hizmet 
sunumlarının yanı sıra, hizmet alanlarını da etkilemektedir. Ayrıca adalet, 
özerklik, dürüstlük, yararlı olma ve zarar vermeme gibi temel ilkelerin ve 
kavramların insanlar tarafından içselleştirilerek, tutum ve davranışlara 
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dönüşmesine katkı sağlamaktadır. Bu gelişme barış adına son derece 
sevindiricidir.  

 Biyoetik; “tıp etiği”, “eğitim etiği”, “gazetecilik etiği”, “avukat etiği” gibi 
alanlarından farklı olarak, yalnızca insanı değil, tüm canlıları, dünyayı, uzayı ve 
evreni şefkat, sevgi, saygı ve adaletle davranmayı öğretir (Haynes, 2002; 
Doğan, 2010; Örs, 2011). Dünya ölçeğinde gelişen olumsuz gelişmeler sonucu 
fizikî çevre alanında yapılan çalışmaların multidisipliner olmasını; 
multidisipliner anlayış içinde hareket edilmesini bir zorunluluk olarak ortaya 
çıktı. Barış kavramı insan yaşamıyla sınırlı bir oluşum, olgu olmaktan çıkmaya 
başladı. Bu gelişmeler barış ve güvenlik “küresel kamu malları”5 içine alınması 
gerekliliğini ortaya çıkardı. Çünkü küresel kullanıma ait olan doğal çevre 
(okyanus, atmosfer, doğa) ile bulaşıcı hastalıklar gibi negatif gelişmeler ulaşım 
ve bilişim teknolojisinin tüm toplumları kapsamasıyla olumlu ve olumsuz  
etkilenmeleri artırdı (Gagne, 2002; Kaul ark., 1999).  

Sonuç olarak ortak tutum ve davranışları oluşturulacak erdemlerin 
uygulama etik alanları içinde yer almasını, uygun tutum ve davranışların 
oluşturulmasını gerekli kıldı. Meslek etik ilkelerin yanı sıra “biyoetik” kavram 
ve uygulamalarını belirleyen ilkelerin detaylandırılmasının içselleştirilerek 
tutum ve davranışa yansıması, barışın inşası ve sürdürülebilir olmasında ayrı bir 
önem taşımaktadır. 

Küreselleşme, teknolojik ve ekonomi alanındaki gelişmeler biyo ve meslek 
etiği uygulamalarını bir lütuf olmaktan çok bir zorunluluk olarak alınmasına yol 
açmaktadır.  

SONUÇ  

Küreselleşen dünyada barışın inşası ve sürdürülmesi açısından olumsuz 
gelişmeler olmakla birlikte, diğer taraftan yaşanabilir çevre, meslek etiği, ortak 
araştırma projeleri, ticaret gibi alanlarda meydana gelen gelişmeler söz konusu 
negatif algılamaları, düşünceleri giderek azaltmaya başlamıştır. Bu bağlamda 
düşünür olma özelliklerini birkaç sözcüğe sığdıramayacağımız M. Kemal 
Atatürk’ün “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” özdeyişi bir ütopyayı ifade etmekten 
çok, üzerinde yeterince düşünüldüğünde yaşama geçirilebilir olduğu üstelik 
bunun bir lütuf değil, bir zorunluluk olduğu anlaşılmaktadır.  
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BHUTAN – 1907-2008: A CENTURY IN SEARCH OF  
NATIONAL IDENTITY AND CULTURAL SECURITY 

SHAW, Brian C.* 
ÇİN/CHINA/КИТАЙ  

ABSTRACT 

Bhutan’s landed, bureaucratic and religious elites agreed on 17 December 
1907 to establish a perpetual monarchy to bring an end to frequent sectarian 
bickering and warfare. During the following century, it was not until external 
events threatened to engulf the region that the complex issues of survival gained 
foremost place in the minds of the country’s leaders. Indeed, only during less 
than a half-century – the 46 years from 1962 – have leaders been increasingly 
devoted to these matters, with necessary urgency. 

This paper attempts to review major developments and consequences during 
these past 50 years in particular, to seek out the strengths and weaknesses of 
social and public policy circumstances, in the face of local and regional threats 
and pressures that were initially seen to be unclear and with uncertain depth and 
timeliness of consequence.  

The analysis is from a perspective of international relations, broadly 
conceived, in which domestic circumstances are a major factor for decisions, 
and in which borders are traditionally seen as flexible and in many ways of 
seasonal validity. 

Overall, looking at constitutional changes now taking place in Bhutan, the 
search for security is necessarily linked to the development of “democracy with 
Bhutan characteristics”, and both the strengths and the weaknesses of the 
traditional consensus decision-making and the traditional conciliation of 
differences are assessed against factors eroding the basis for success of these 
techniques. 

In this brief paper I give only an overview, as a “draft interpretative essay”, 
and then only from one perspective, and of only some aspects of complex 
change in what is today the kingdom of Bhutan. In essence, a collectivity of 
villages and districts was brought from a semi-medieval complex of 
circumstances – where life for many was “brutish and short” – to the verge of a 
new set of possibilities. More specifically, the establishment and growth of a 
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modern education system, establishment and enhancement of health services, 
the development of roads from bridle paths, the arrival of contemporary modes 
of communication and a basis for a slowly-developing sense of “public 
ownership” of civil and economic life has been laid. This small group of people 
in relatively remote valleys were able to evolve their own relatively stable 
relationships within the village, the valley, and the wider community, and 
prepare a basis for community action in times of war, drought or flood. Rules 
were developed and in general held, especially the notion of consensus, 
whereby public issues were engaged publicly and at length until there was 
indeed a meeting of minds. It was understood that all would be bound by the 
conclusions reached, even if bitterly opposed during the preceding debate, if 
one was to remain within the community and enjoy its benefits. This concept of 
unity and consensus is very important in the broader context of a strong 
individualism within these communities. Individual space was sacrosanct, 
inviolate, yielding only to the representatives of civil order and the monastic 
authorities whose cooperation was useful and indeed essential at times.  

But this is only a beginning for the unfolding of human potential, whether 
we speak of economic, intellectual, political, or even religious development. 
Villagers whose whole lives were formerly essentially framed within a hand-to-
mouth subsistence existence now begin to see new vistas for their children and 
grandchildren. Those vistas are still blurred, and the needed clarity requires 
more time and experience (including experience of mistakes and failures). In a 
sense, the challenges and achievements to date of “change” in the past one 
hundred years have been to extend the boundaries of the people’s 
consciousness, to give them awareness of a status as “citizens”, and to prepare 
the possibilities for enhancing human sensibility. 

Bhutan lies between what is now the Tibet region of China and what is now 
the independent republic of India. Its largely mountainous terrain encouraged 
acceptance by the people of comfort from the tenets of the Buddhist faith, and 
the difficulty of communications in the first five decades of the 20th century 
discouraged foreign adventures from either of the large neighbours, themselves 
undergoing political and other changes.  

Bhutan had a history of central authority from at least the 17th century, but 
that authority was often challenged by local leaders, especially in the decades 
before 1907. The last decades of the 19th century in particular saw a series of 
wasteful and inconclusively competitive “mini-wars” for territorial and 
especially economic authority. With some assistance from representatives from 
(then) British India, major representatives of the clergy and local clans were 
persuaded in 1907 to elect one of their number as a hereditary king; this 
arrangement was largely respected by all parties in the ensuing decades, but 
there was little development of the country’s resources. Indeed, to the contrary, 
especially during the reign of the Second King in the 1930’s and early 1940’s, 
the Royal Court expanded the number of attached functionaries and newly-
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created administrative roles. The levy of taxes needed to maintain the court also 
dramatically increased the burden on the people. A series of cobwebbed rituals 
were elaborated around the court and to a certain extent entwined and supported 
the religious order almost as an extension of the “state”. The rejection of what 
some might see as parasitism on the society of both the court and the clergy, and 
its replacement-by goals of a socially useful clergy and of a transparent and 
accountable civil authority- was an important part of the world-changing views 
of the third king, well accepted as the “father of modern Bhutan”. He was not 
able to achieve all of his goals before his untimely demise in 1972. His son – 
the fourth king – came to the throne at an early age, and needed time to discern 
his own thinking and ways of being true to his father’s dreams in the face of a 
variety of self-interested regional and foreign challenges. 

The above is a grossly over-simple background to more recent 
developments. The Fourth King had the political task of further refining the 
goal of a strong and unified country, while dealing with, and accommodating or 
reflecting the interests of advisers whose assumptions and goals were not 
necessarily similar to his own. That this task was one of great complexity is 
shown by the fact that it took almost 25 years before the Fourth King could 
decide that the way was sufficiently prepared to embark on a unique 
“democratic path” for Bhutan with acceptable chances of success. 

A major motivation for contemporary state-building has been national 
survival of this entity called “Bhutan”, even at a time when the “state 
characteristics” and sense of civil society had not been fully formed – borders 
had not been (and are still not) fully agreed with the large neighbouring states, 
and a sense of patriotism (although encouraged by the education system) was 
still imperfect. It was also necessary to bring the monk body out of its 
meditative role and into a new, more constructive and positive relationship with 
the people, through a more formal education and improved discipline of the 
monk body. In addition, it was a clear certainty for the fourth king that all 
changes affecting the livelihood of the people should not be undertaken except 
with their tacit or express support. (Parenthetically, one may note that the 
planned move to “electoral democracy” in 2008 was not accompanied by 
enthusiasm of the people, as evidenced by their responses at a series of local 
meetings arranged during 2006 and 2007: the majority seemed to have the view 
that they saw little need to change the existing situation of a benign leadership 
by the monarch, but would, reluctantly and tentatively, accede to the advice of 
their leader concerning the proposed new system of governance.) 

The country has a small population, which on 31 May 2005 (the first full-
fledged census day) was 672,425 out of which 37,443 were floating population. 
The actual resident population of Bhutan as per the definition of the PHCB 2005, 
enumerated on the census days [30-31 May 2005] was 634,982 persons, out of 
which 333,595 persons (52.5 %) were males and 301,387 persons (47.5 %) were 
females. The sex ratio of the resident population was 111 males per 100 females. 
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The urban population consisted of 196,111 persons (30.9 %) of the total 
population, while 438,871 (69.1 %) were in the rural areas. During the twelve 
months prior to the census, there were a total of 12,538 live births and 4,498 
deaths, giving a natural growth rate of 1.3 %. Given this data, one may see that 
the population of the country in the early years of the 20th century would have 
been very small indeed. 

It is important to note the development of the notion of “gross national 
happiness” by administrators, picking up a theme of the fourth king that “gross 
national happiness [GNH] is more important than gross national product”, has 
come to characterise much of the rationale of development in Bhutan in recent 
years. The fourth king’s theme has been similar to the current Thai king’s 
concern with “sufficiency economics”: both monarchs attempted to focus 
administrator’s minds to the enhancement of long-term benefit for the 
community. The task of elaborating the details of GNH and of translating these 
to practical policies has fallen on Bhutan’s Planning Commission (recently 
renamed GNH Commission):  

Having accepted that the maximization of Gross National Happiness is a 
philosophy and objective of the country’s development, it was necessary to 
more clearly identify the main areas, which would most contribute towards 
furthering this philosophy and objective. Recognizing that a wide range of 
factors contribute to human well-being and happiness and that it may not be 
possible to fully and exhaustively define or list everything for the purpose of its 
development planning, the country has identified four major areas as the main 
pillars of Gross National Happiness. These are economic growth and 
development, preservation and promotion of cultural heritage, preservation and 
sustainable use of the environment, and good governance. 

– From Ninth Five Year Plan document, chapter 3 

Bhutan is the only country pursuing the “unique and profound” concept of 
Gross National Happiness. This concept is now taken as the foundation of 
Bhutan’s approach to development. The ultimate goal of development in Bhutan 
is to maximize happiness of the people, which seeks to take into account the 
values of spiritual and emotional needs more than just satisfying material needs. 
GNH comprises four goals; economic self reliance, environmental preservation, 
cultural promotion and good governance, which are “mutually linked, 
complementary and consistent” and “embody national values, aesthetics and 
spiritual traditions”. 

Benefits of GNH include the following:  

• The concept is a Bhutanese idea, which helps strengthen Bhutan’s 
individual identity (“Brand Bhutan”) in the international realm;  

• The concept can have a theoretical link or bridge between the past 
religious tradition and the secular future  
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• It seques to a concept of “cultural industry” as expressed in the 10th 
Five-Year Plan 2008-2013. 

Note, however, that the religious authorities have no place in the new 
constitutional arrangements. However, new regulations adopted in July 2007 
(notably a Religious Organisations Act) allow for registration of an executive 
oversight body on which the government of the day will have its 
representatives, so that the linkage between secular and religious institutions is 
not broken. 

Bhutan’s Tenth Plan asserts that while the people will witness momentous 
socio-political change, “our development philosophy of maximizing Gross 
National Happiness will still hold true and its four pillars will continue to form 
the core values for the Tenth Plan. In view of the significant proportion of 
people living below the national poverty line and the incompatibility of such a 
situation with the principles of Gross National Happiness, the Government has 
decided that poverty reduction will be the main development goal for the Tenth 
Plan. Given this focus, all sectors should formulate programmes and projects 
that target the poor, the vulnerable and the unreached.” 

There are several unusual features of Bhutan’s “democratic constitution”: 

• Art 3 – spiritual heritage – “Buddhism is the spiritual heritage of Bhutan, 
which promotes among others the principles of peace, non-violence, 
compassion and tolerance. The [king] is the protector of all religions in 
Bhutan”, while religious institutions and personalities “shall remain above 
politics” 

• Art 4 – Culture – The state has obligation to support the preservation of 
“the cultural heritage of the country”, and “The State shall recognize culture as 
an evolving dynamic force and shall endeavour to strengthen and facilitate the 
continued evolution of traditional values and institutions that are sustainable as 
a progressive society.” 

• Art 5 – Environment – “Every Bhutanese is a trustee of the Kingdom’s 
natural resources and environment for the benefit of the present and future 
generations and it is the fundamental duty of every citizen to contribute to the 
protection of the natural environment…”; “The Government shall ensure that, in 
order to conserve the country’s natural resources … a minimum of sixty percent 
of Bhutan’s total land shall be maintained under forest cover for all time.” 

• Only two political parties are allowed to compete in the final elections for 
47 seats in the National Assembly – although there is no limit to the number of 
parties in pre-final electoral contest; 25 non-party seats (one seat for each of 20 
administrative districts, plus five “appointed” by the king) are established for 
the National Council (upper house of parliament). 

• Candidates must be recognised first degree graduates 
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• Political parties will have their election costs paid from the public purse 

• Representatives are to have a 5-year term of office 

• Party members, upon election, may not defect to another party. 

• The monarch must retire at 65 

CONCLUSION 

During the first 100 years of monarchy in Bhutan, significant engagement 
with the world has occurred only in the past 45 years or so.  

The commitment to popular “secret” elections as a basis for governance is a 
relatively novel development – but selection of leaders by consensus has a long 
and (mostly) honourable history. 

The process of elections by itself is no guarantor of good governance, 
especially when resting on a tradition of consensus decision-making allied with 
the (over-riding) decisions or directions of an absolute monarchy – however 
benevolent. Bhutanese have been accustomed to look to a single person at the 
apex of power who can resolve all injustices and unfairness. 

The internal strengthening of civil society must be based on growing 
mechanisms for accountability, allied to transparency of public policy. The 
further implication is the desirability of a stronger “free press” and access to 
broader and deeper education for the population of all ages. 

The circumstances of Bhutan society “at present” are by no means ideal for 
“party politics” as understood in some more “developed” societies. But the 
principle of choice is being established and will be further refined.  

“Democracy with Bhutanese characteristics” is still raw clay; the potters are 
still under apprenticeship, but are intelligent and resourceful. An important 
aspect of Bhutan’s democratic experience is the continuing leading role of the 
monarch, who has come to be seen as the principal distributor of kidu. One may 
say that the hoped-for evolution to “democracy with Bhutanese characteristics” 
at present is a complex enterprise laid underneath (or indeed perhaps on top of) 
“kidu democracy”, itself necessarily a work in progress, but with a history of 
proto-democracy in the consensus model of decision-making at all levels in the 
past. Kidu (as in mutual aid, self-help, cooperative) democracy is the 
acknowledgment by those in authority of a moral obligation to assist those 
others with a legitimate call on the “surplus” or latent collective resources of the 
state. The monarchy’s past role of bringing strength and sustenance to a people 
at times of confusion, pain or loss will not be at all diminished in the future. 
One may see the further unfolding and refining of the democratic impulse in 
Bhutan as a constantly enabling and mutually supportive process between the 
monarchy, elected politicians, and able assistants in ranks of the civil [society’s] 
servants. 
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• If the “democratic experiment” does not succeed for whatever reason, 
Bhutan’s longer-term fate must be to be subsumed by either (or in part by both) 
of the great neighbours, India and China. One cannot assume benevolent 
friendship forever, and Bhutan’s resources are limited. Therefore, it is most 
essential that the “democratic experiment” does “succeed”, even if the 
parameters of “democracy with Bhutanese characteristics” are different from (or 
even quite unlike) those in other polities. 

• In this broadest sense, Bhutan is like all other countries, and unlike any of 
them: a small conglomeration of peoples with customs and beliefs in common, a 
fragile life-style (note the risks of earthquakes, the limited area of usable land), 
in recent decades accustomed to the sole leadership of a king who foresees 
problems and attends to the unpredictable. Now the peoples have to 
accommodate to being ruled by their own selected representatives, with all of 
their individual shortcomings and dreams. 

• The subtle adjustment of international relations becomes the umbrella 
under which the self-strengthening of the state can take place. Buddhist states 
do not have a tradition of surviving the pressures from more power-oriented 
neighbours in times of developing conflict. The future belongs to the (educated) 
youth here as elsewhere; yet the new developing circumstances open up the 
possibilities for creative approaches to problematic issues that will arise and to 
some extent can be foreseen.  

• The chances of survival are becoming better than before: but require even 
more concentration, knowledge, institutional support than in the past. The next 
century offers greater possibilities for a small state to gain greater respect 
internationally and thereby “help” secure “the goal of GNH” in its broadest 
sense. 
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REVERTING TO THE McMAHON-HUSSEIN 
CORRESPONDENCE: INTERPRETATIONS OF McMAHON’S 
PROMISES IN HISTORIOGRAPHY AND THE ANGLO-ARAB 

DIPLOMATIC MATCH IN THE MIDDLE EAST, 1915-1939 

SHEVELYOV, Dzmitry L.  
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ABSTRACT 

The correspondence between Sir Arthur Henry McMahon, British High 
Commissioner in Egypt, and Sharif Husayn, in 1915-1916 is usually called 
“The McMahon-Hussein Correspondence” (Anglo-American historiography) or 
“The McMahon-Hussein Agreement” (Russian papers). The aims of this paper 
are to outline the Anglo-Arab diplomatic match in the Middle East throughout 
1915-1939 and to represent two main approaches that exist in historiography. 
Some controversial and unclear aspects of the topic are discussed shortly: the 
aims of the British negotiators, the problem of “fair play” and “the breach of 
faith” in historiography, Sir Arthur Henry McMahon activity in the Middle 
East.  

Key Words: The McMahon – Hussein Correspondence, Anglo-Arab match 
in the Middle East, 1915-1939, “standard historiography”, “revised 
historiography”, “the breach of faith”, interpretations of McMahon’s promises.  

... 

In 1915-1916 Sir Arthur Henry McMahon, British High Commissioner in 
Egypt corresponded with Sharif Husayn, Sharif and Emir of Mecca, and both 
received five letters from each other. These written negotiations exerted great 
influence on international relations in the Middle East.  

Since 1916 it has become clear that the issue of Palestine was one of the 
essential questions of McMahon’s letters interpretation. Since that time the 
question of Palestine has been the core issue in various interpretations of both 
official ones and those in historiography, it can be seen in memoirs of 
politicians and last survey works (see, e. g.: Ross, 2004: 31-33: Landa, 2006: 
134).  

The aims of this paper are to outline the Anglo-Arab diplomatic match in the 
Middle East throughout 1915-1939 and to represent two main approaches that 
exist in historiography. Also controversial and unclear aspects of the topic are 
discussed shortly beneath.  
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The Arabs referred to the Correspondence as a trump card which would help 
them to lay claims to Palestine. In that case the British were forced to defend 
themselves. They kept on examining McMahon’s letters thus substantiating 
their rights to the Mandate on Palestine.  

“For the Arabs”, as D. Ross, the U. S. envoy to the Middle East in 1988-
2000, has stated, “Sharif Husayn was crystal clear: he was offering alignment 
and an uprising against the Turks in return for independence in all the Arab 
territories of the Ottoman Empire, being quite precise in his definition of the 
territories and boundaries to be included… No commitments on the boundaries 
of the areas that would gain independence, and there would be no Arab uprising 
against the Turks” (Ross, 2004: 31).  

Every detail of the negotiations within 1915-1916 was of great importance 
for further relations between Britain and the Arabs in the 1916-1930s. Yet, a 
number of things remain unclear up to now.  

The Correspondence was published only in 1939 in spite of the requests of 
the British officials. For instance, Sir H. Samuel, British High Commissioner in 
Palestine in 1920-1925, and Sir E. Grey asked to publish McMahon’s letters in 
1923 (Kedourie, 1976: 248, 250: Parliamentary Papers, 1939, Cmd. 5974: 
Annex A, para. 16 and Enclosure in Annex A; Antonius, 1938: 181-182).  

However, the British Government postponed the publication of the 
Correspondence. The denial of giving publicity to the Correspondence was used 
by the Arabs to their advantage. All over the Arab world the opinion was widely 
disseminated that McMahon’s letters veiled something from the Arabs, 
particularly the fact that Palestine had been promised to them (Boyle, 2001: 1: 
Antonius, 1938: 180-181).  

Although the Anglo-Hijazi dealings in 1915-1916 are widely described in 
historiography, it is worth mentioning what took place at that time.  

Hussein bin ‘Ali from the Hashimete clan was appointed as Sharif and Emir 
of Mecca in 1908 (Paris, 2003: 12: see also: Lazarev, 1960: 51). At that time the 
local authorities of Hijaz had strained relations with valis. The appointment of 
Vahib-bey as a new vali of Hijaz in February 1914 meant exacerbating the 
relations between the Porte and Mecca, for the Hashimetes wished to hold 
influence over other Hijazi tribes, and at the same time the Turks wanted to 
strengthen their position in Arabia, particularly in the Holy Places district. Thus, 
the real points at issue between the Sublime Porte and Mecca were control over 
the Red Sea coast, the local tribes, as well as the Holy Places and the ways of 
pilgrimage. All this explained wishes of Istanbul to continue constructing the 
Hijaz railway to Mecca.  

R. Storrs, in 1915-1916 the Oriental Secretary in British Residency in Cairo, 
quoted the letter from Lord Kitchener, British Consul-General in Egypt then, to 
his private secretary Sir W. Tyrell, April 26, 1914. The letter concerned 
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Hussein’s fears about Turkish influence on Hijaz: “…Sharīf Abdullah…. He 
sent for Storrs who under my instructions told him the Arabs of the Hejaz could 
expect no encouragement from us and that our only interest in Arabia was the 
safety and comfort of Indian pilgrims…. The Sharīf seemed to be disappointed 
with the result of his visit to Constantinople and with the determination of the 
Turkish Government to push the railway on to Mecca which he saw would 
mean the economic death of the camel-owning population of Arabia.  

It will be interesting to see developments as the Arabs seem to be much 
excited” (Storrs, 1939: 120, note).  

Mecca is known to have initiated the dealings with the British 
representatives in Cairo. It was Abdullah who visited Cairo and met Lord 
Kitchener and R. Storrs in February and April 1914 (see: Paris, 2003: 22-23: 
Kedourie, 1976: 6-10 etc.).  

Abdullah was trying to enlist the support of the British in Egypt in case of 
direct clash between Hussein and the Turks. Those meetings resulted in nothing, 
except for good feelings between Abdullah and R. Storrs (Storrs, 1939: 129).  

All the researchers believe that it is R. Storrs who took the initiative in 
further dealings between Cairo and the Arabs of Hijaz. But in his memoirs R. 
Storrs himself found it hardly possible to estimate the Anglo-Hijazi contacts in 
1914-1916.  

Two circumstances contributed to further contacts between the parties. 
Certain circles of the British officials in Egypt, and R. Storrs was one of those 
persons, supposed that the Turks could attack Sinai Peninsular, and Hijaz could 
participate if the attack occurred (Storrs, 1939: 155).  

It is R. Storrs who prepared all necessary papers to draw together the 
Hashimetes and the British of Cairo, but most probably it was done following 
Lord Kitchener’s initiative. It is only Lord Kitchener who had had a draft of “an 
autonomous Arabia… between Teutonized Turkey, on the one hand, and Egypt 
and India on the other” before the war broke out (Hogarth, 1924: 120).  

Offers made by the Oriental Secretary were accepted by his authorities and 
finally by Lord Kitchener, who was appointed as the war minister at that time. 
E. Kedourie mentions the paper “Appreciation of situation in Arabia” written by 
officers of the intelligence department in Cairo. The document is based on false 
evidence of the unity between all Arab rivals – Ibn Sa’ud of Nejd, the Idrisi of 
Asir, Imam Yahia of Yemen and the Sharif of Mecca (Kedourie, 1976: 13-14).  

R. Storrs cited a telegram dated September 24, 1914, which was received by 
the Oriental Secretary. In this document Lord Kitchener approved of the offers 
to better the relations between Cairo and Mecca: “…To H. M.’s Representative 
in Cairo. Following from Lord Kitchener. Tell Storrs to send secret and 
carefully chosen messenger from me to Sharīf Abdullah to ascertain whether 
‘should present armed German influence in Constantinople coerce Sultan 
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against his will, and Sublime Port, to acts of aggression and war against Great 
Britain, he and his father and Arabs of Hejaz would be with us or against us’” 
(Storrs, 1939: 156).  

The British representatives were entrusted with similar tasks all over the 
Middle East. To carry out this commission the emissaries were sent to the most 
powerful tribe chiefs. Sir R. Storrs mentioned his agent Ali Asghar whom he 
had sent to Mecca and who returned on October 30, 1914 with Abdullah’s 
message to Cairo officials. E. Kedourie cites this message. “The people of the 
Hedjaz”, the Abdullah’s letter runs as follows, “will accept and be well satisfied 
with more close union with Great Britain and its Government”. Abdullah called 
for the protection of “the rights of our country and the rights of the person of 
His Highness our present Emir and Lord and the rights of his Emirate and its 
independence… against the Ottomans” (quoted from: Kedourie, 1976: 17).  

On October 31, 1914, a draft letter from Lord Kitchener to Abdullah was 
received by the British Residency in Cairo. The next day, on November 1, 1914, 
a British war minister’s message was telegraphed to Hijaz. H. H. Kitchener 
began his letter writing about the beginning of war. Great Britain promised “not 
to intervene in any manner whatsoever, whether in things religious or 
otherwise”, and to recognise and respect “the sacred and unique office of the 
Amir Hussein”, as well as “independence, rights and privileges of the Sharifate 
against all external foreign aggression, in particular that of the Ottomans” if the 
Arab helped Great Britain in her war against the Turks. H. H. Kitchener made a 
suggestion that “the Caliphate at Mecca and Medina” should be “assumed” by 
“an Arab of true race” (quoted from: Kedourie, 1976: 19: see also: Storrs, 1939: 
159).  

Lord Kitchener’s letter became a basis for further dealings with Hijazi 
authorities. Meanwhile, the contacts were suspended, for the partners just took 
their time waiting for the development of military operations.  

The correspondence between the British High Commissioner in Egypt Sir 
Henry McMahon and the Grand Sharif of Mecca was kept up from July 1915 up 
to March 1916 and influenced the situation in the wartime Middle East. Hussein 
was not able to resume the relations with the Porte. He also strived to be ahead 
of Ibn Sa’ud of Nejd, who was carrying out negotiations with the British. By 
that time Hussain had probably received permission to act on behalf of al-Ahd 
and al-Fatat secret societies (see: Antonius, 1938: 157-159).  

By July 1915 the military operation in the Dardanelles ended in deadlock; 
the Arabia chiefs seemed to display loyalty towards the Porte; at the same time 
the Turks planned a new attack on the Suez Canal; and the British lost a channel 
of information from Arabia after the death of Captain W. I. Shakespear, an 
agent of the Government of India, serving under Ibn Sa’ud. Thus, the 
Englishmen found themselves in some kind of cul-de-sac. All this contributed to 
the negotiations between Mecca and the British officials in Cairo.  
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Probably, Lord Kitchener’s concept of the future Middle East was realised 
by Cairo officials. It is rather difficult to record the details of that concept 
because of few facts on it. One could draw an outline of that concept only 
taking into account the fragments of evidence provided by Professor D. G. 
Hogarth and official despatches of that time which are cited by Prof. E. 
Kedourie.  

It is possible to state clearly only three elements of what Lord Kitchener 
referred to as his “Middle Eastern project”. First, H. H. Kitchener, British 
Governor General of Egypt and the Sudan in 1911-1914, as Prof. Hogarth gives 
it, “was… contemplating the possibility of autonomous Arabia between 
Teutonized Turkey, on the one hand, and Egypt and India on the other” 
(Hogarth, 1926: 120). Second, H. H. Kitchener strove to prevent jihad, which, 
he thought, would instigate the movement of the Moslems against the 
Englishmen in India and in the Middle East (Hogarth, 1926: 120). One of Lord 
Kitchener’s trusted, General Sir J. Maxwell, the then G. O. C. in Egypt, 
providing information on al-Faruqi’s interrogations focused Lord Kitchener’s 
attention on October 12, 1915: “If their [members’ of the Arab Party] overtures 
are rejected or a reply is delayed any longer the Arab party will go over to the 
enemy and work with them, which would mean stirring up religious feelings at 
once and might well result in a genuine Jehad” (quoted from: Kedourie, 1976: 
78).  

Third, Lord Kitchener appeared to support the Arabs in their movement 
against the Turks under the British protection.  

On June 30, 1915, a committee, considering Britain’s interests in Asiatic 
Turkey and presided by Sir Maurice de Bunsen, presented a report which could 
clear up some more details of Lord Kitchener’s “Middle Eastern project”. The 
Bunsen Committee report stated that Britain aspired to carry out promises given 
to the Arabs (Kedourie, 1976: 59).  

One element in the H. H. Kitchener’s “Middle Eastern plan” remains 
unclear. It concerns the way how Lord Kitchener saw the Khalifat. It is difficult 
to find out what Lord Kitchener meant when wrote about the Khalifat in his 
documents.  

Lord Kitchener’s dreams did not come true. And there seems to be three 
reasons for it. First, Arab policy founders in Great Britain meant different things 
under the terms of the Correspondence, e. g. “Arabia”, “Syria”, “Khalifat”, etc. 
(see: Kedourie, 1976).  

Second, there was not unity in policy making in the Middle East among 
those founders. Till the early 1920s two British institutions supervised the 
Middle East. They are Foreign Office and India Office. It is natural that these 
two institutions were rivals. And it was only Lord Kitchener – the man of 
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authority and dignity-who could shape the policy on the Middle East and 
impose his views.  

During the written negotiations between Cairo and Mecca both the sides put 
their promises in such words that the negotiations finally turned out a “zero sum 
game”. All the terms were so generally formulated that each party understood 
them in their own way.  

As a result, the British High Commissioner on behalf of Great Britain 
guaranteed “the independence of Arabia and its inhabitants”, as well as their 
“approval of the Arab Khalifate when it should be proclaimed” (Letter No. 2 
from Sir H. McMahon to the Sharif of Mecca, August 30, 1915).  

It is not possible to conclude whether the Sharif of Mecca accepted the terms 
of the proclamation of the Khalifat. The official text of the letter (the text 
published in 1939) from Sharif Husayn, September 9, 1915, is as follows: “May 
God have mercy on the Khalifate and comfort Moslems in it”. Note 6 to the 
official publication of the Correspondence, 1939, runs as follows: “As for the 
Caliphate, God have mercy on its soul and comfort the Moslems for their loss”. 
This is a remark made by G. Antonius, Secretary-General of the Arab 
delegations to the Conference on Palestine of 1939 (see: Antonius, 1938: 417).  

Britain promised the protection for Arabia and “guarantees” to the Moslem 
Holy Places “against external aggression” (Letter No. 4 from Sir H. McMahon, 
October 24, 1915). The Arabs agreed to recognise the treaties of England with 
the Arab chiefs.  

Sir H. McMahon followed the direction given by Lord Kitchener. Only after 
Muhammad Sharif al-Faruqi, an officer deserted from the Ottoman army, 
mentioned above, had been conveyed to the intelligence in Cairo and 
interrogated there, McMahon changed the line in the negotiations. Faruqi 
(probably he was Hussain’s proxy) could convince McMahon that the British 
had to make a decision on the Arab question as soon as possible. After that 
McMahon’s letter, dated October 24, 1915, appeared, and it said about an 
undertaking given to the Arabs by the British.  

Also there was a formula in the Correspondence which would be thoroughly 
investigated afterwards. The letter dated October 24, 1915, runs as follows: 
“The two districts of Mersina and Alexandretta and portions of Syria lying to 
the west of the districts of Damascus, Homs, Hama and Aleppo cannot be said 
to be purely Arab, and should be excluded from the limits demanded”.  

Finally, both the sides agreed to postpone the consideration of the status of 
vilayets Beirut and Aleppo, the “northern parts and their coasts” (as they were 
called in letter No. 6, from Sir H. McMahon, December 14, 1915).  

The consideration of the status of Bagdad was also delayed (letter No. 6 
from Sir H. McMahon, December 14, 1915, and letter No. 8, January 25, 1916). 
The negotiators mentioned Basra as well, but its status remained unclear.  
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The negotiators aimed high. The British wanted to stir up unrest on the 
territory of the Ottoman Empire in order to draw off the Ottoman forces from 
the Suez and take time. The Sharif of Mecca attempted to create his own 
Empire even if it would be created within four Syrian towns-Damascus, Homs, 
Hama and Aleppo. At least Hussein mentioned these four towns via his man 
Muhammad Sharif al-Farouki.  

It is necessary to draw attention to the fact that from the beginning of the 
Anglo-Hijazi contacts each side did not regard its counterpart as an equal but as 
an inferior party. For the British the Arabs were “uncivilised” people. T. E. 
Lawrence spoke about “a manufactured people.” (Lawrence, 2001, chapter 2), 
or as E. Karsh and I. Karsh give it, a “potential junior partner” (Karsh E., 
Karsh I., 2003: 242), and it was not necessary to discuss the essential issues of 
post-war settlement with them. Just as for the Arabs, the British were infidels, 
and the Moslems saw no need to discuss any issues with gâvurlar.  

Since 1916 the McMahon–Hussein Correspondence has become the subject 
of consideration for both the Arabs and the British. E. Kedourie thoroughly 
examines all the interpretations which were made by the British officials as well 
as some Arab leaders. Thus, there is no need to describe all of them now.  

It is worth reminding that all the interpretations were used to accomplish 
specific political tasks. For instance, the interpretation made by the Arab Bureau 
in April 1916 concerns British claims on Palestine (Kedourie, 1976: 204-205) 
against French ones on the whole territory of Syria. The political task of both 
the Arabs and the British concerned their claims to Palestine.  

Almost in every interpretation of the McMahon – Hussein correspondence 
the phrase was coined resourcefully by Sir H. McMahon, it is “portions of Syria 
lying to the west of the districts of Damascus, Homs, Hama and Aleppo”. The 
expression has been already mentioned in the article.  

The interpreters of the Correspondence made some mistakes and created 
clichés which were copied from one reading to another. It should be noted that 
the absence of the Arabic copies, haste in which the interpretations were 
prepared, and probably interpreters’ disinclination to investigate all the 
materials were the causes of those false readings. For instance, those false 
readings referred to the letter from Sir H. McMahon dated October 24, 1915 as 
the main one in the Correspondence.  

Also, it should be mentioned that up to now a lot of things in the 
Correspondence interpretations remain unclear. There are some examples.  

In 1922 the interpretation of the Correspondence by the Palestine Arab 
Delegation headed by Mousa Kazim al-Husayni appeared (Parliamentary 
papers, 1939, Cmd. 1700). The arguments in the Palestinians’ position, 
however, have not changed since that time. On June 3, 1922, the official of the 
Colonial Office Sir J. E. Shuckburgh sent the draft statement on British policy 
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in Palestine to the Zionist Organisation (encl. in letter No. 5). It is generally 
known that in that statement the British Government excluded Palestine from 
the area of independence of the Arabs, since this area had been reserved by Sir 
H. McMahon within “the portions of Syria lying to the west of the district of 
Damascus”. But in the letter dated June 17, 1922, the Palestine Delegation 
strongly objected to the formula “vilayet of Damascus”, which was not in the 
draft of the Colonial Secretary memorandum. From whence the term “vilayet 
Damascus” arose in the Palestinians’ letter dated June 17, 1922 (letter No. 6)?  

Replying to the Colonial Office inquiry on March 12, 1922 Sir H. McMahon 
presented the arguments why he had not mentioned Palestine in his letters of 
1915-1916 (Karsh E., Karsh I., 2003: 238: Friedman, 1970: 108: Kedourie, 
1976: 247-249). But why did the British Government never use McMahon’s 
letter dated March 12, 1922, to defend its official position (Karsh E., Karsh I., 
2003: 238)? 

Two main lines are distinguished in contemporary historiography of the 
Middle East. They are the “standard” and the “revised” lines. It is worth 
remarking some disparities between the two lines of historiography concerning 
the McMahon-Husein Correspondence.  

It is necessary to state that the clichés mentioned above appeared in the 
Correspondence interpretations and were borrowed by “standard 
historiography”. D. J. Hogarth, Amin Said, and G. Antonius were among the 
founders of this line.  

In “standard historiography” the Anglo-Arab relations in 1914-1939 are 
regarded as the “breach of faith” and “double-dealing”.  

Prof. E. Kedourie cited A. J. Toynbee’s memorandum, December, 1918 (at 
that time A. J. Toynbee was a clerk in the Information Department of the 
Foreign Office): “We have pledged ourselves to King Hussein that 
Mesopotamia shall be ‘Arab’ and ‘independent’, subject to special measures of 
British administrative control. There is no controversy about this control: it is 
accepted by King Hussein, by the people of Mesopotamia, and by all British 
Authorities that are concerned in the settlement of the Middle East. But Captain 
Wilson proposes, in effect, to take advantage of this control to isolate 
Mesopotamia from the other Arab countries, and deliberately to break up the 
Arab National Movement.  

This would clearly a breach of faith with King Hussein…” (Kedourie, 1976: 
215).  

Prof. A. J. Toynbee also in his dispute with I. Friedman in 1970 stated that 
although McMahon’s pledges in the letter of October 24, 1915, “had no 
juridical validity”, “yet an undertaking may be morally valid, even if it does not 
have the force of law” (Toynbee, 1970: 193).  
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Lord F. H. Maugham, Lord-Chancellor of England, declared during the 
Conference on Palestine, February 24, 1939: “…His Majesty’s Government must 
make it clear that they repudiate very strongly any suggestion of breach of faith 
on the part of their predecessors or of themselves” (Parliamentary Papers, 1939, 
Cmd. 5974. Annex B “The ‘McMahon-Husain’ Correspondence”, para. 43).  

G. Antonius wrote in the Arab Awakening: The story of the Arab 
National Movement (1938): “The Sykes-Picot Agreement is a shocking 
document. It is not only the product of greed at its worst, that is to say, of greed 
allied to suspicion and so leading to stupidity: it also stands out as a startling 
piece of double-dealing” (Antonius, 1938: 248).  

“But more serious”, argued G. Antonius, “…was the breach of faith”. And 
then he went on: “The Agreement had been negotiated and concluded without the 
knowledge of the Sharif Husayn, and it continued provisions which were in direct 
conflict with the terms of Sir Henry McMahon’s compact with him. Worse still, 
the fact of its conclusion was dishonestly concealed from him because it was 
realised that, were he to have been apprised of it, he would have unhesitatingly 
denounced his alliance with Great Britain” (Antonius, 1938: 249).  

S. S. Boyle in her work Betrayal of Palestine: The Story of George 
Antonius (2001) wrote: “His story [the life of G. Antonius] is that of betrayal by 
empires and individuals – betrayal not only of promises made to Arabs but also of 
the universal moral code of fairness, justice, and truth” (Boyle, 2001: xv).  

And below: “The British double-dealing that ruptured Arab trust began during 
the war. Although the abnormality of war might explain much opportunism, 
unscrupulous behavior, and conflicting judgments, this is not the whole story. For 
the double-dealing Antonius witnessed was not simply blind to Arab suffering at 
the hands of the empire and to Arab friendship and alliance with Britain – but far 
more egregious, a matter of what Antonius described as ‘greed’ and ‘stupidity’. 
The post-war problems began with European leaders adopting an amoral 
conqueror’s code: Satisfying imperial appetites meant breaking promises and 
betraying Arab allies. The resultant culture of lies and deceit would haunt Middle 
East policy-making for generations” (Boyle, 2001: 57).  

These clichés stuck deeply in the minds of English political elité. In an 
interview, reproduced by the BBC on November 15, 2002, Mr. J. Straw, then 
UK Foreign Secretary, declared: “The Balfour declaration and the contradictory 
assurances which were being given to Palestinians in private at the same time as 
they were being given to the Israelis-again, an interesting history for us, but not 
an honourable one” (British empire blamed…, 2002).  

I. Friedman and E. Kedourie seem to have been the first who took the 
deductions of the “traditionalists” sceptically. It was Prof. I. Friedman who 
endeavoured to prove that Palestine had not been within McMahon’s 
undertakings (see: Friedman, 1970). It was E. Kedourie who proved that British 
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political elité had had “a corrosive feeling of embarrassment” and that the 
Correspondence itself “did… demoralize British Middle-Eastern policy” 
(Kedourie, 1976: 319). (Prof. E. Kedourie was one of the founders of “revised 
historiography”.)  

One more disparity is the thesis proposed by the “traditionalists” that the 
“Sykes – Picot Agreement” of 1916 on Asiatic Turkey partition contradicts 
McMahon’s promises given to the Arabs.  

The terms of the so-called “Sykes – Picot Agreement” are widely known, 
and there is no need to remind them. The author of this paper has already 
mentioned the agreement on Asiatic Turkey partition or the “Sykes – 
Georges-Picot – Sazonov Agreement” (see: Shevelyov, 2001).  

In spite of the inference that McMahon’s undertakings and the “Sykes – Picot 
Agreement” contradict, the authors hardly confirm this contradiction. Not saying 
about some “conqueror’s code” mentioned above, it is G. Antonius who shows 
why he regards the agreement as “shocking documents” (Antonius, 1938: 248).  

First, the agreement on Asiatic Turkey partition “cut upon the Arab 
Rectangle in such a manner as to place artificial obstacles in the way of unity” 
(Antonius, 1938: 248). G. Antonius also states that the agreement was 
“provided for a topsy-turvy political structure in which the first were to come 
last and the last first” (Antonius, 1938: 249).  

Second, he calls “absurdity” the fact that Syria and Iraq as regions 
“politically more developed and mature” than “inland regions” were to be 
“placed under a régime of direct foreign administration”. Inland Syria was “to 
form independent Arab States” (Antonius, 1938: 249).  

Third, according to him, the “Sykes – Picot Agreement” is a “breach of 
faith”.  

For “revised historiography” the Anglo-Arab relations are considered a 
competition. At first, Prof. E. Kedourie refers to a “crude gambit”, concerning, 
for instance, the letter from Hussein to Sir Sayyid Ali al-Mirghani, a Moslem 
leader in the Sudan and a trusted of Sir R. Wingate, October 1915 (Kedourie, 
1976: 72).  

Then Prof. E. Karsh and I. Karsh wrote in 2003 about the Anglo-Sharifian 
dealings: “It was a process of intricate bargaining in which both parties pitched 
for the highest possible prize: Hussein for the largest empire he could secure for 
himself and his family; McMahon for harnessing the entire ‘Arab Nation’ to the 
Allied cause” (Karsh E&I., 2003: 235).  

It can also be said that the Anglo-Arab dealings resembled a match.  

The authors of “revised historiography” do not find any contradiction 
between McMahon’s undertakings and the “Sykes – Picot Agreement”. 
According to E. Karsh and I. Karsh, “the historiographical debate about the 
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Sykes – Picot Agreement has been a tempest in a teacup” (Karsh E&I., 2003: 
247).  

The negotiations of 1916 between British and French representatives, Sir M. 
Sykes (also a man of Lord Kitchener) and F. Georges-Picot, which were 
considered to be Asia Minor experts, were the continuation of the dealings with 
the Sharif of Mecca in 1915-1916.  

The negotiations dealt with “an independent Arab State or a Confederation 
of Arab States”, with the “districts of Damascus, Homs, Hama and Aleppo” to 
be given to the Arabs. Meanwhile, in McMahon letters there was mentioned a 
draft project of the area of “Arab independence”.  

E. Kedourie proves that before the Bolsheviks published the terms of the 
“Sykes – Picot Agreement” Sharif Husayn had already known its terms after the 
meetings with Sir M. Sykes and F. Georges-Picot in May 1917 (Kedourie, 
1976:  163-167). Therefore the Sharif of Mecca was acquainted with the 
agreement drafted by the English and French officials.  

Nevertheless, Sharif Husayn denied it every time as he wanted to take 
advantage of it. For example, in the mid-1918 Hussein inquired his proxy, as Sir 
R. Wingate informed the Foreign Office, about the details of the agreement on 
Turkey partition. Hussein seemed to have known about the agreement from a 
French newspaper (Kedourie, 1976: 166, 197).  

Moreover, Hussein knew about the terms of the Balfour Declaration, 1917. 
As it can be concluded Hussein willingly accepted the fact that the “Jewish 
national home” was to be built in Palestine.  

In 1938 G. Antonius unveiled the terms of the message Cdr. D. G. Hogarth 
delivered to King Hussein in January 1918 (Antonius, 1938: 267-269). The 
massage was also published among the documents of the joint Anglo-Arab 
Committee at the Palestine Round Table Conference (Parliamentary papers, 
1939, Cmd. 5974. Annex F). Hussein said nothing against the determination of 
the British Government “that no obstacle should be put in the way of the 
realization” of Jews returning to Palestine. In February of that year Hussein 
appealed to his followers that he had been assured by the British “that the 
settlement of Jews in Palestine would not conflict with Arab independence in 
that territory”. In March 1918 he also initiated an article in Mecca’s official 
“al-Qibla” applying to Arabs in Palestine “to welcome the Jews as brethren and 
co-operate with them for the common welfare” (Antonius, 1938: 269: see also: 
Friedman, 1970: 117). At the same time, Hussein spurred some Syrian notables 
in Cairo to protest against the Balfour Declaration (Friedman, 1970: 117).  

The facts just mentioned prove that in the diplomatic game in the Middle 
East the Grand Sharif of Mecca defeated the British. It is worthwhile reminding 
one more example.  
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The Arabic original texts, which were sent to the Sharif of Mecca from Cairo 
in 1915-1916, were lost. This fact was found out only in April 1917 (Kedourie, 
1976: 156-157). Their absence was confirmed also in 1919. Till now it remains 
unclear why the Arabic drafts disappeared (probably it was a blunder committed 
by R. Storrs).  

Hussein seems to have taken this fact to his own advantage and bluffed. He 
had the Arabic copies of McMahon’s letters but he did not allow either Colonel 
C. E. Wilson in April 1917, nor H. Goldie in March 1919, both British agents in 
Jeddah, to have a look at the documents. Only C. E. Vickery, British agent in 
Jeddah too, was able to obtain some Arabic copies in 1919. Colonel C. E. 
Vickery described this occasion in his letter to The Times on February 21, 1939 
(Documents relating…, 1939: 18-19).  

E. Kedourie thinks that C. E. Vickery copied four letters of the 
Correspondence, dated August 30, October 24, December 14, 1915, and March 
10, 1916 (Kedourie, 1976: 227). But up to now no one knows whether the 
British had the Arabic copies of other letters because the official publication of 
1939 was prepared based not only on the Arabic originals but also on Sir H. 
McMahon’s drafts (see: Parliamentary Papers, 1939, Cmd. 5957, Explanatory 
Note [to the official publication]).  

For thirty-three years the British had to defend themselves, for the Arabs 
challenged one of the essential principles of the Mandate for Palestine – a 
creation of the Jewish national home.  

The match between London and the Arabs seems to have been the success of 
“the Arab cause”. The sequence of failures in British imperial policy resulted in 
unrest in the colonies in 1920-1930s. Both Arab elité and the masses were able 
to unite namely in struggle against the Jewish national home.  

In 1939 the Arab leaders tried their best to prove once again that the British 
had promised Palestine to the Grand Sharif of Mecca, hence the Jewish national 
home was illegitimate. The disturbances in 1936-1939 demonstrated the crisis 
of British policy in Palestine. The Arab leaders used this fact to their own 
advantage, as well as the disappearance of the Arabic original letters, and the 
resignation of the main actors of the negotiations of 1915-1916, e. g. Sir H. 
McMahon, G. F. Clayton, Sir R. Wingate, Hussein himself, and naturally Lord 
H. H. Kitchener. The Arab policy was very well thought-out.  

The documents of the joint Anglo-Arab committee for consideration of the 
Correspondence illustrate the struggle of the Arabs against Jewish Palestine. 
This can be proved by the following lines: “There is no room for doubt that 
Palestine was in fact and in intention included by both parties to the 
McMahon-Husain Correspondence in the area of Arab independence. This is an 
abundantly plain from the terms of the Correspondence itself and is, moreover, 
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borne out by the evidence of the historical background” (Parliamentary Papers, 
1939, Cmd. 5974. Report of the joint Anglo-Arab committee, para. 12 a).  

In March 1939, after the McMahon-Hussein Correspondence had been given 
publicity by the British Government, the Jewish Agency for Palestine published 
the brochure Documents relating to the McMahon Letters. This collection of 
documents comprises various declarations, interviews, and statements of British 
officials and Arab representatives of 1917-1938. The collection begins with the 
Balfour Declaration, November 2, 1917, and has as its ending the quotations 
from a manuscript copy of T. E. Lawrence’s Seven Pillars of Wisdom as well 
as from the edition of this book published in 1935.  

It is necessary to point out that Colonel Lawrence gave rather contradictory 
assessments of the British policy towards the Arabs at that period. For example, 
in chapter 122 of his Seven Pillars of Wisdom he wrote:  

“…Anyone who pushed through to success a rebellion of the weak against 
their masters must come out of it so stained in estimation that afterward nothing 
in the world would make him feel clean.” (Lawrence, 2001: chapter 122).  

At the same time he affirmed in a “draft preface to an abridgement of the 
Oxford Text” of the book: “I do not wish to publish secret documents, nor to 
make long explanations: but must put on record my conviction that England is 
out of the Arab affair with clear hands” (Documents relating…, 1939: 19-20), 
and in his letter to Prof. W. Yale, October 22, 1929: “It is my deliberate opinion 
that the Winston Churchill settlement of 1921-1922 (in which I shared) 
honourably fulfils the whole of the promises we made to the Arabs, in so far as 
the so-called British spheres are concerned” (Documents relating…, 1939: 20).  

Based on these messages the Jewish Agency put its position clearly:  

“Had any promises been contained in these letters such as the Arabs now 
allege, and had claims been raised on that bases at the Peace Conference, even 
then an international Treaty and an international Mandate would cancel the 
legal validity of previous declarations and agreements. But from the documents 
published below, emerges the fact that during the crucial years 1917-1921 no 
claims to Palestine were raised by the Arab representatives on the basis of the 
McMahon correspondence. Indeed, they did in various ways explicitly agree to 
Palestine being treated differently from Arab territories” (Documents 
relating…, 1939: 4).  

In conclusion it is necessary to note one aspect which was insufficiently 
explored. It concerns the role of Sir Henry McMahon in the Anglo-Arab 
negotiations of 1915-1916. Surprisingly, the researchers have the opinion that 
Sir Henry McMahon’s activity was rather mediocre, but this thing has not been 
proved. Only E. Kedourie does not express it openly, trying to analyse the 
recollections of the men who performed their duties together with him 
(Kedourie, 1976: 34-37).  
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Sir Henry McMahon was appointed British High Commissioner in Egypt in 
1914 after Lord H. H. Kitchener had occupied the post of war minister. But at 
the same time Lord Kitchener continued and wished to continue controlling the 
Middle East. From the beginning of the war Lord Kitchener succeeded in it via 
reliable persons – men who were faithful to him. They were General Sir J. 
Maxwell, G. F. Clayton, the Sudan agent in Cairo and head of the military 
intelligence, Sir R. Wingate, Governor-General of the Sudan and the sirdar of 
the Egyptian army, R. Storrs who had served under Lord Kitchener’s command, 
and Sir A. H. McMahon himself sent to Egypt from India.  

It is essential to record that before his appointment to the post of British 
High Commissioner in Egypt he had already had experience of written 
negotiations with local clans’ representatives in the East. In March 1914 he 
conducted negotiations with Lonchen Shatra1 by exchanging letters. Those 
negotiations resulted in the Simla Convention, July 3, 1914. It was Sir Henry 
McMahon who before his dealings with the Sarif of Mecca had drawn a line on 
the map, later called as the McMahon Line (see: Article 9 of the Simla 
Convention 1914)2.  

It is also worth mentioning the fact that Sir Henry McMahon had four 
decorations for his service – G. C. M. G., G. C. V. O., K. C. I. E., and C. S. I. It 
emphasizes the fact that Sir Henry McMahon was not a mediocre diplomat. 
Incidentally, Sir A. H. McMahon was also in the list of recipient of the Hijazi 
Order of al-Nahda (the Order of Renaissance), awarded on March 8, 1920, First 
Class Order. And it was C. E. Vickery who also was awarded by the Order of 
al-Nahda on January 16, 1920 (Owain Raw-Rees, 2003).  

Sir Henry McMahon was appointed to the post, as E. Kedourie 
demonstrated, for carrying out Lord Kitchener’s policy in the Middle East. And 
one of the key element of this policy was “the Hejaz question” that is the 
negotiations with the Grand Sharif of Mecca.  

All the recollections of Sir Henry McMahon diplomatic activity are quite 
contradictory. E. Kedourie cites Lord Ch. Hardinge, then Viceroy of India, Sir 
Ronald Graham and Mervyn Herbert, both British officials in Egypt, Sir 
Valentine Chirol, a journalist, etc. (Kedourie, 1976: 35-37). All the men 
supposed that Sir Henry McMahon was not involved in the Egyptian affairs and 
was involved only in “the Hijaz question”.  

                                                 
1 Lonchen Ga-den Shatra Pal-jor Dorje as it is in Simla Convention 1914.  
2 Article 9 of the Simla Convention runs as follows: “For the purpose of the present Convention 

the borders of Tibet, and the Boundary Between Outer and Inner Tibet, Shall be as Shown in 
Red and Blue Respectively on The Map Attached Hereto.” 

“Nothing in the present Convention shag be held to prejudice the existing rights of the 
Tibetan Government in Inner Tibet, which include the power to select and appoint the 
high priests of monasteries and to retain full control in all matters affecting religious 
institutions” (See the text of the Simla Convention on: http://www.tibetjustice. org/. See 
also: Rossiya i Tibet, 2005: 205-208).  
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It is worth reminding some more evidence. Sir R. Storrs in the memoirs of 
1939 wrote that the “Egyptian atmosphere” was “foreign” to Sir H. McMahon, 
but  

“Yet all who were privileged to work under him were struck with admiration 
for his faculty of making up his mind on great matters, of courageously taking 
decisions and no less tenaciously maintaining them; and I noted that he never 
once obtruded Indian repercussions or other irrelevancies into major 
Near-Eastern issues” (Storrs, 1939: 201-202).  

T. E. Lawrence who used to make no secret of what he thought about people 
wrote in his Seven Pillars of Wisdom about Sir Henry McMahon’s “shrewd 
insight and tried, experienced mind” (Lawrence, 2002: chapter 6).  

It seems interesting to quote an abstract from a confidential letter of K. D. 
Nabokov, Russian Consul-General in Calcutta, to A. A. Neratov, deputy foreign 
minister, August 19, 1913:  

“As I have previously reported to Your Excellency, it is extremely difficult 
for me to receive any information on the British activity in Tibet directly from 
the foreign secretary [that is Sir A. H McMahon]. Sir Henry McMahon, being 
so courteous and attentive to me, however does not miss an opportunity to 
emphasize that I have no diplomatic functions. He also refuses to discus 
political events or undertakings of the Government of India and obstinately 
insists that all the information about these issues is to be given by London. 
Thus, I have to form my own opinion about everything that is happening in 
Tibet from newspapers or from conversations with people, who have no panic 
fears, as every official from the local foreign department does, to reveal a 
secret” (Rossiya i Tibet, 2005: 199).3  

Thus, Sir H. McMahon’s diplomatic activity was not ordinary or middling. It 
is Sir H. McMahon who was one of the trusted officials who had to continue 
Lord Kitchener’s Middle Eastern policy and to fulfil his project. It is Sir H. 
McMahon who arranged dealings with Hijaz taken full advantage of the 
Sharifian position before and during the war. It is Sir H. McMahon who coined 
the very phrase “portions of Syria lying to the west of the districts of Damascus, 
Homs, Hama and Aleppo” which both the sides have been trying to interpret 
since 1916.  

It is necessary to state that the Anglo-Arab relations throughout 1914-1939 
resembled a match, and the wording of the partners’ arguments was rather 
vague.  

Sharif Husayn seems to have bluffed. In response the British had to agree 
with him. They accepted the claims of the Arabs on Palestine.  

                                                 
3 Translated from Russian by the author of this paper.  
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In 1916 after the written negotiations between Cairo and Mecca it seemed 
that the British had won the diplomatic match – Husayn was involved in the war 
against the Ottoman rule in the Middle East. But in 1939 the British gave in to 
the Arabs thus proclaimed a new policy of Jewish immigration restriction. The 
diplomatic win at the beginning of the dealings in 1914-1916 seems to be Sir 
McMahon’s merit who conducted negotiations with Sharif Husayn.  
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RUHANİ KÜLTÜRÜMÜZ VE AB SÜRECİYLE  
UYUM SORUNU 

SUİÇMEZ, Yusuf∗ 
KUZEY KIBRIS/NORTH CYPRUS/СЕВЕРНЫЙ КИПР 

ÖZET 

Türkiye’nin jeopolitik konumu ve sahip olduğu kültürel miras, Avrupa 
Birliği sürecinin diğer üye ülkelerle olduğu gibi doğal bir seyir izlemesini 
engellemektedir. Bundan dolayıdır ki, ruhanî kültürümüzle ilgili konular 
ilerleme raporlarında geniş bir yer tutmaktadır. Özellikle Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nın yapısı, azınlıkların dinî, siyasi ve sosyal hakları ana başlıkları 
oluşturmaktadır. Ancak bu sorunlar, Türkiye’nin Avrupa Birliği sürecini 
olumsuz neticelendirecek bir güce sahip değildir. Buna rağmen sürecin olumsuz 
neticelenmesi durumunda –esas sebep olmasa da– Türkiye’nin kültürel mirası 
bunun esas sebebi olarak mütalaa edilecek ve radikal akımların hem sosyal hem 
de siyasi alanda güç kazanmalarına yol açılacaktır.  

Sürecin olumlu işlemesi durumunda ise karşıtlık psikolojisi üzerine 
kurulmuş olan Müslümanlık ve Hristiyanlık, bir değişim sürecine girerek daha 
barışçı bir düşüncenin doğmasına vesile olacaktır. Sonuç olarak Türkiye’nin 
üyeliğinin olumlu sonuçlanması durumunda, diğer İslâm ülkelerini de etkisi 
altına alabilen bir Avrupaî İslâm modeli ortaya çıkacak ve bu modelin öncüsü 
Türkiye Cumhuriyeti olacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Avrupa Birliği, dinî azınlıklar, Avrupai İslâm, 
terör. 

ABSTRACT 

The geopolitical position and cultural legacy of Turkey makes Turkey’s 
progress towards accession to the EU difficult. As a result of this, human rights 
issues such as freedom of religion, property rights and training of clergy in 
Turkey took an important part almost in every accession reports. But these 
problems do not have the grounds to stop the negotiation process and full 
membership to the EU. But it seems that if the negotiation slows down or stops 
The Turkish cultural legacy would be shown as the main reason for this 
negative development. This would eventually lead to an increase in radical 
Islamic and nationalist movements and they will gain more social status and 
political power in all parts of life.  
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If this process continuous with a successful membership, the traditional 
Muslim and Christian minds which based on historical hostility feelings will 
change and leave its place to the more peaceful feelings. In the case of a 
successful membership, a new European Islamic thought will rise under the 
leadership of Turkey.  

Key Words: Turkey, European Union, religious minorities, European Islam, 
terror. 

--- 
Türkiye’nin Avrupa Birliği süreci diğer AB üyesi ülkelerle olduğu gibi doğal 

bir seyir izleyememektedir. Bunun ana sebeplerinden birisi olarak Türkiye’nin 
tarihî ve kültürel mirası gösterilmektedir.1 Ancak Türkiye’nin sahip olduğu 
tarihî ve kültürel mirasını AB’ye girişi için bir avantaj olarak da değerlendirmek 
mümkündür. Türkiye Cumhuriyeti, hem Eski Yunan’ın hem de Hristiyanlığın 
tarihî mirasını barındıran bir coğrafyaya sahip olması sebebiyle Batı kültürünün 
de ruhanî mirasçısı sayılabilir. Türkiye’nin kendisini Batı ve Doğu arasında hem 
coğrafi hem de kültürel bir köprü olarak görmesinin2 ana sebebi budur.  

Konuyu teolojik açıdan ele aldığımızda, İslâmiyet’in kendisini yeni bir din 
olarak değil; Yahudilik ve Hristiyanlığın koruyucusu ve doğrulayıcısı olarak 
tanımladığını görürüz.3 Bu yüzden olsa ki, Bernard Lewis İslâm ve Hristiyanlık 
arasındaki sorunların benzerliklerden kaynaklandığını belirtmiştir.4 Ancak bu 
iki inanç sisteminin çok farklı temeller üzerine kurulduğunu; dolayısıyla bunları 
uzlaştıracak yeni bir sentezin yapılmasının imkânsız olduğunu ileri sürenler de 
olmuştur.5 Bizce bu farklı inanç ve düşüncelerin yeniden yorumlanarak 
sorunların bazılarının çözümü mümkün ise de, teolojik sorunların tamamen 
çözülmesi mümkün değildir. Dolayısıyla AB sürecinde din ile alakâlı sorunların 
çözümünü teolojik temellerde ele almak, sorunu daha da karmaşık ve çözümsüz 
hâle getirebilir. Zira dinler tarihsel gelişimlerini sosyal ve politik şartların etkisi 
altında geçirdiklerinden, tarihsel bir yapıya da sahiptirler. Dolayısıyla dinleri bu 
yapıları ile kabul edip daha üst çözüm yolları bulmak gerekir. Bunun için 
teoriden çok yaşanan olayları ele alıp çözmeye çalışmak daha sağlıklı bir 
yaklaşım olacaktır. Çünkü pratik hayat, diyaloğu zorunlu kıldığından, bu 
diyalog zemini en azından birbirini anlama ve beraber yaşama yollarını 
öğreterek daha gerçekçi politikaların üretilmesini sağlayacaktır. Bunun için biz 
bu çalışmamızda, Türkiye’nin AB sürecinde ruhanî kültürü ile bağlantılı olarak 
gündeme gelen bazı önemli olayları ele alarak, her iki tarafın bu süreçte 

                                                 
1 Kütük, Zeki (2003), Turkey’s Integration into The European Union. Finland: Turun 

Yliopisto Turku: 27, 28. 
2  Graham, E. Fuller ve Ian, O. Lesser (1996), (Çeviren: Özden Arıkan). Kuşatılanlar: İslâm ve 

Batı’nın jeopolitiği, İstanbul: Sabah Kitapları: 152.  
3  Maide 5/48 
4 Lewis, Bernard (2004), The Crisis of Islam, London: Phoenix: 37.  
5 Bkz.: Daniel, Norman (1993), Islam and The West. Oneworld Oxford: 335, 336: Davie, Grace 

(2005), (Çeviren: Akif Demirci), Modern Avrupa’da Din. İstanbul: Küre Yayınları: 15.  
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karşılıklı etkileşimini tespit etmeye ve ileride ortaya çıkabilmesi muhtemel 
gelişmeleri öngörmeye çalışacağız.  

I. Türkiye İçerisinde Gelişen ve AB İlerleme Raporlarına Giren Ruhani 
Kültürümüzle İlgili Konular 

Türkiye’nin AB yolunda daha ciddi ve kararlı bir şekilde yol almaya 
başlamış olması, dine ve dinî azınlıklara yönelik politikalarının daha yoğun bir 
şekilde hem Türkiye’nin hem de Avrupa kamuoyunun gündemine gelmesine 
vesile olmuştur. Bu olaylardan ilerleme raporlarına yansıyanlardan en 
önemlileri şunlardır:  

1. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Yapısı ve Diğer Dinî Grupların 
Temsiliyeti Sorunu 

Türkiye ile AB birliği arasında sorun olarak gündeme gelen ve ilerleme 
raporlarında sürekli olarak değinilen konulardan birisi Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nın yapısıdır. Bu konu ilerleme raporlarında sadece Alevilerle 
bağlantılı olarak gündeme gelmiştir. AB ve Türkiye yetkililerinin bu konu ile 
ilgili açıklamalarına bakıldığında, tarafların konu ile ilgili farklı bakış açılarına 
sahip oldukları görülmektedir.  

Hollandalı Türkiye Raportörü Camiel Eurlings, AB’yi, ibadetleri 
Sünnilerden çok farklı, Türkiye nüfusunun beşte birini temsil eden;6 ancak 
Devlet tarafından dinî bir cemaat olarak tanınmayan Türkiye Alevilerinin 
durumuna eğilmeye davet etmiş7 ve bu konu ilerleme raporunda sürekli yer 
almıştır.8 Diyanet İşleri’nden sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Aydın bu konu 
ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, 20 Alevi-Bektaşi büyüğünün eserlerinin 
üzerinde çalıştıklarını, bu eserler okununca Alevi ve Sünni vatandaşların aynı 
ruhaniyeti, kültürü, anlayışı paylaştığının görüleceğini söylemiştir.9 Mehmet 
Aydın’ın açıklamasından anlaşılacağı üzere, AB tarafından Alevilerin azınlıklar 
statüsünde ayrı bir cemaat olarak kabulüne bir itiraz vardır. Nitekim Millî 
Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in: “Alevi dostlarımızı, Alevi kardeşlerimizi 
azınlık olarak ilan eden veya onlara böyle bakan insanların alnını karışlarız. 
Alevilik, İslam kültürü ve medeniyeti içinde oluşmuş ve gelişmiş, İslam’ı 
anlama, anlatma ve yaşama biçimidir. Mezhepler İslâm’ın, dinin özü değil, 
gerçeğe varan yollardır. Kâbe’ye giden yollar farklı farklıdır. Ama hepimizin 
Kâbe’si birdir.” şeklindeki açıklaması10 da bu meseleye bakış açısında bir fark 

                                                 
6 2004 İlerleme Raporları’nda Alevi nüfusu 12-20 milyon olarak zikredilmiştir. Bkz.: 2004 

Regular Report on Turkey’s Progress Towards Accession, p. 44 (Footnote 14). http://ec. 
europa. eu/enlargement/archives/pdf/key_documents/2004/rr_tr_2004_en.pdf.  

7 http://www.byegm. gov. tr/yayinlarimiz/avrupabirligi-haftalik/2005/avrupa2005-10.htm. 
8 Bkz.: 2003 Regular Report on Turkey’s Progress Towards Accession, p. 36. http://ec. 

europa. eu/enlargement/archives/pdf/key_documents/2003/rr_tk_final_en.pdf. 
9 http://www.tumgazeteler.com/?a=792888.  
10 http://forum.megaturka.com/archive/index.php/t-4311.html. 
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olduğunu göstermektedir. Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu’nun, İslâm içi 
farklı grupların gelenekleri, ritüelleri, törelerinin var olduğunu ve bunların 
yaşanması konusunda kendilerinin kınayıcı, engelleyici bir tutumlarının 
olamayacağını; ancak cem ayininin namazın yerini tutamayacağı,11 şeklindeki 
açıklaması Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin aslında belli bir dinî düşünceye 
taraf olduğunu göstermektedir. Bu durum, Türkiye’nin İlerleme Raporlarına 
Sünni olmayanlara karşı ayırım yapıldığı şeklinde yansımıştır.12 Dolayısıyla 
Türkiye Cumhuriyeti’nin laik karakteri ile birlikte Sünni bir İslâm anlayışını da 
benimsediği söylenebilir.  

Bazı Alevi ve Bektaşi cemaatler Cemevlerine ibadethane statüsü verilmesi, 
Diyanet İşleri teşkilatında Alevilere kadro tahsis edilmesi ve Alevi inançları için 
ödenek ayrılması taleplerini içeren başvurunun reddedilmesi üzerine13 
Başbakanlık işleminin iptali istemiyle açtıkları davanın duruşması, Ankara 6. 
İdare Mahkemesi’nde yapıldı.14 Cem Vakfı Hukuk Komisyonu’nun 
Başbakanlığa açtığı davada, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu 
Üyesi Saim Yeprem’in, “Alevilik İslâm’ın alt kimliğidir” ve “Cemevleri özel 
ibadethanelerdir.” sözlerine Alevi temsilcileri tepki göstermiştir.15  

Bu taleplerine karşılık olarak devletten aradığını bulamayan Alevi gruplar, 
taleplerini kapsamlı bir dosyayla AB gündemine taşıma yolunu seçtiler16 ve 
zorunlu din öğretimi konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne açılan 
davada Türkiye haksız bulundu.17 Şimdi ise din hizmetleri ve Alevi kimliğiyle 
ilgili müracaatların kabulü beklenmektedir. Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, 
din dersi kitaplarına Alevilikle ilgili bir bölümün eklendiğini, bunun da AB’nin 
isteğinden değil, vatandaşın isteğinden kaynaklandığını söylemiştir.18 Ancak bu 
konuda AB’nin de etkisinin olduğu şüphesizdir. Zira Alevilerin zorunlu ders 
kapsamında olan din derslerinde konu edilmemesi 2000 ve 2001 raporunda 
eleştiri konusu olarak zikredilmiştir.19  

                                                 
11 http://www.cemvakfi.org/haber_detay.asp?ID=154.  
12 Bkz.: 2004 Regular Report on Turkey’s Progress Towards Accession, p. 44. Türkiye’nin 

ABD ve Sünni Arap devletleri arasındaki arabuluculuk rolü de rapora yansımıştır. Ayrıca bkz.: 
2006 Regular Report on Turkey’s Progress Towards Accession, p. 71. 
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2006/nov/tr_sec_1390_en.pdf. 

13 http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=224742&tarih=21/06/2007. 
14 http://www.aramanet.com/haberaran. netara?searchstr=yeprem. 
15 http://www.cemvakfi.org/haber_detay.asp?ID=208. 
16http://www.aramanet.com/haberaran.netara?searchstr=Aleviler+A%C4%B0HM+ba% 

C5%9Fvurdu. 
17 http://www.guncelegitim.com/haber_oku. asp?haber=64. 
18 http://forum.megaturka.com/archive/index.php/t-4311. html. 
19 Bkz.: 2000 Regular Report on Turkey’s Progress Towards Accession, p. 18. http://ec. 

europa.eu/enlargement/archives/pdf/key_documents/2000/tu_en.pdf; 2001 Regular 
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Alevi ve Bektaşi Oluşumları Birliği Kültür Derneği, Anayasa’nın 14 ve 
24’üncü maddeleri ve Dernekler Kanunu’nun 5’inci maddesi uyarınca, 
Müslüman dinî topluluklarına atıf yapacak şekilde “Alevi” veya “Bektaşi” adı 
altında dernek kurulamayacağı gerekçesiyle feshedilmesi, 2002 İlerleme 
Raporu’na bir eleştiri olarak; daha sonra Türkiye’nin attığı adımlar neticesinde 
derneğin yasal statü kazanması ile 2003 Raporu’na olumlu bir gelişme olarak 
geçmiştir.20  

Tüm gelişmelerden sonra 2006 İlerleme Raporu’na Alevi konusu şöyle 
yansımıştır: “Alevi topluluğun durumuna dair hiçbir gelişme olmamıştır. 
Aleviler ibadethanelerini (Cemevleri) açmakta güçlüklerle karşılaşmaktadırlar. 
Cemevleri ibadethane olarak tanınmamakta ve resmi makamlardan mali yardım 
alamamaktadırlar. Alevi ailelerin çocukları okullarda kendi özgünlüklerini 
tanımayan zorunlu din eğitimine tabi tutulmaktadır. Zorunlu din eğitimine dair 
bir dava hâlen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde görülmektedir. 
Önümüzdeki seneden itibaren ortaöğretim müfredatında Alevilere değinilmesi 
öngörülmektedir. Genel olarak, ibadet özgürlüğüne saygı duyulmaya devam 
edilmektedir. Ancak gayrimüslim cemaatlerin karşılaştıkları zorluklara dair 
hiçbir gelişme kaydedilmemiştir. Ayrıca Aleviler ayrımcı uygulamalarla karşı 
karşıya kalmaya devam etmektedirler.”21 Bu açıklamadan da anlaşılacağı üzere 
Türkiye Cumhuriyeti’nin Alevilerle ilgili yapmış olduğu açıklama ve 
çalışmalar, AB yetkililerince tatmin edici bulunmamıştır. Bu durum Alevi 
sorununun AB yolunda tartışma konusu olmaya devam edeceğini 
göstermektedir.  

Alevi sorunu AB ilerleme raporlarında sürekli yer almasına rağmen 
Türkiye’nin üyeliği konusunda fazla büyük sorun yaratacak nitelikte 
gözükmemektedir. Çünkü AB ülkelerinde ortak bir yapı olarak kabul edilecek 
dinî sistem bulunmamakta; her ülke kendi şartlarına uygun olan yapı ile 
tutumunu belirlemektedir. Önemli olan bu tutumun genel insan hakları 
çerçevesinde şekillenmesidir. Mesela bazı AB ülkelerinde belli kiliselere 
ayrıcalıklı bir konum verilerek millî kilise ya da devlet kilisesi olarak kabul 
edilmektedir.22 Yine Salman Rüştü olayında Müslümanların kitabın 
yasaklanması için şikâyetleri üzerine İngiltere yargısı, Dine Hakaret Yasası’nın 
Müslümanlığı kapsamadığına hükmetmiş ve siyasi irade bu karara dayanarak 

                                                                                                                        
Report on Turkey’s Progress Towards Accession, p. 27 (http://ec.europa.eu/enlargement/ 
archives/pdf/key_documents/2001/tu_en.pdf).  

20 Bkz.: 2002 Regular Report On Turkey’s Progress Towards Accession, p. 37 
http://ec.europa. eu/enlargement/archives/pdf/key_documents/2002/tu_en.pdf; 2003 
Regular Report on Turkey’s Progress Towards Accession, p. 37.  

21 2006 Regular Report On Turkey’s Progress Towards Accession, p. 16.  
22 Bkz.: Klausen, Jytte, The Islamic Challenge, (2005), Oxford University Press: 136: Davie, 

Grace, Modern Avrupa’da Din, s. 16-24.  
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yasanın kapsamının genişletilmesini uygun bulmamıştır.23 Dolayısıyla 
Türkiye’nin Alevi-Sünni çatışma zemini yaratmadan, konuyu vatandaşlık 
hakları çerçevesinde ele alarak tatmin edici bir noktaya vardırması için daha 
fazla çaba sarf etmesi gerekmektedir.  

2. Azınlıkların Dinî Hakları Sorunu 

Türkiye’nin AB sürecinde önüne çıkan sorunlardan birisi de gayrimüslim 
azınlıkların dinî hakları sorunudur. Lozan Antlaşması’na göre Türkiye’de 
bulunan ve AB Raporlarında da zikredilen; Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler 
olmak üzere üç azınlık grup bulunmaktadır. Bu antlaşmaya göre zikredilenlerin 
dışında kalan grupların yasal kimlikleri bulunmamaktadır. AB 2004 İlerleme 
Raporu’nda zikredilen azınlıklar ve nüfusları ile ilgili gayriresmî rakamlar ise 
şöyledir: 60.000 Ermeni Ortodoks; 20.000 Yahudi; 20.000 Roman Katolik; 
20.000 Süryani Ortodoks; 3.000 Rum Ortodoks; 2.500 Protestan; 2.000 Süryani 
Katolik; 2.000 Ermeni Katolik; 500 Ermeni Protestan ve 300 Keldani Katolik.24 
Bunlarla ilgili genel olarak üç sorun gündeme gelmektedir. Bunlar: Yasal 
kimlikleri ile mülkiyet haklarının kabulü ve din adamlarının eğitimleridir.  

Eğitim bağlamında Ermeniler, İstanbul’da özellikle Hristiyanlık eğitimi 
veren bir ilahiyat fakültesi açılması talebinde bulundular; ancak Türkiye’nin 
eğitimi üstlenmesi şartını ileri sürmesi sebebiyle bu isteklerinden vazgeçtiler.25  

Türkiye içerisinde bulunan inanç grupları içerisinde en aktif olanlar, Rum 
Ortodokslardır. Bunun ana sebebi, Ortodoksluğun eski merkezinin İstanbul 
olması ve Fener Rum Patriği’nin yüzyıllar boyunca ruhani liderliği ifade eden 
ekümenlik sıfatını kullanmış olmasıdır. Rum Ortodoks Kilisesi’nin liderliğini 
Patrik I. Bartholomeos yapıyor ve Avusturya’daki Rum Ortodoks Patrik’i dâhil 
kendi patrikliği olmayan bütün Ortodoks metropolitleri ona tabidir. Ancak 
Türkiye Cumhuriyeti ekümenlik sıfatını kabul etmediği için Patrik’i sadece 
İstanbul’da bulunan Ortodoksların dinî lideri olarak kabul etmektedir.  

T.C.nin AB müzakere sürecine girmesiyle Rum Ortodoks kilisesi bu fırsatı 
değerlendirerek taleplerini AB gündemine taşımıştır. Rum Ortodoks kilisesinin 
taleplerini üç ana başlık altında toplayabiliriz: Kilisenin ekümenlik unvanının 
Türkiye tarafından kabul edilmesi, Heybeli Ada’daki Ruhban Okulu’nun 
açılması ve kilise taşınmazlarının iade edilmesi. Bu her üç konu, Türkiye’nin 
AB sürecinde önemli tartışma konuları hâline gelmiş ve her biri farklı şekilde 
Avrupa Birliği’nin Türkiye raporlarında yer almıştır.  

                                                 
23 Baubérot, Jean (2003), (Çeviren: Fazlı Arabacı), Avrupa Birliği Ülkelerinde Dinler ve 

Laiklik, İstanbul: Ufuk Kitapları: 174.  
24 2004 Regular Report on Turkey’s Progress Towards Accession, p. 43, (Footnote 13). 1998 

raporundaki rakam ise sadece yaklaşık 12 milyon şeklindedir. Bkz.: 1998 Regular Report on 
Turkey’s Progress Towards Accession, p. 19. http://ec.europa.eu/enlargement/archives/ 
pdf/key_documents/1998/turkey_en..pdf. 

25 2002 Regular Report on Turkey’s Progress Towards Accession, p. 39.  
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a. Fener Rum Patriği’ne Ekümenlik Unvanının İadesi Meselesi 

Fener Patrikliği, Türkiye’nin AB ile müzakere süreci başlamadan önce 
ekümenlik26 meselesini AB’nin gündemine taşımış; ancak henüz bundan bir 
sonuç alamamıştır. Burada dikkat çeken; bu unvanın geri alınma girişiminin 
Türkiye’nin AB ile müzakerelere başlaması için yapılan oylamanın öncesine 
rastlamasıdır. Bunun amacı Türkiye’nin müzakere sürecini provoke etmek 
olabileceği gibi bu isteğinin gerçekleşmesi için doğan fırsatı değerlendirmek de 
olabilir.  

Bilindiği üzere Amerikan elçisi Eric Edelman tarafından düzenlenen bir 
resepsiyona Bartelemeos “Ecumenikal” unvanı ile davet edilmiş ve bunun 
üzerine Başbakan Tayip Erdoğan Türk yetkililerinin bu davete katılmaması için 
talimat vermişti. Türkiye’nin bu tutumu, 2003 İlerleme Raporu’nda bir eleştiri 
konusu olarak yer almıştır.27  

Bir iddiaya göre AB ve ABD Fener Rum Patrikhanesi’ni, Ortodoksların 
ikinci merkezi olan Rusya’ya karşı kullanmak istedikleri için bu konuyu 
önemsemişlerdir. Böyle bir girişimle, Ortodoksluğun siyasi gücünün Rusya’nın 
elinden alınabileceği düşünülmüş olabilir. Rus Ortodoks Kilisesi’nin Patriği    
II. Alexiy, Rusya Ortodoks Kilisesi’nin her zaman Kıbrıslı Rumların emrinde 
olduğunu söylemiş olması,28 buna dair bir işaret gibi gözükse de Rus 
Kilisesi’nin, Fener Rum Patrikhanesi’nin bu unvanı kullanmasını asla kabul 
etmeyeceği de iddia edilmiştir.29  

Ortodoks kilisesinin Osmanlı Devleti’ne karşı başkaldırılarda etkin rol 
oynadığı ve Yunanistan’ın yanında yer aldığı bilinmektedir.30 Ortodoksluğun 
belirgin karakterlerinden birisi, din ile milliyetçilik politikalarını birlikte 
yürütmesidir.31 Yunanistan’ın resmî görüşünü ifade eden Ortodoksluk, aynı 
zamanda millî dış politikalarının da belirleyici bir unsurudur. Zira Ortodoksluk, 
Orta Asya Rus-Türk Cumhuriyetlerini ve Bosna Hersek’i birleştirecek 
Türkiye’den gelen bir Müslüman kuşağın ortaya çıkmasına karşılık, 
Balkanlar’da bir Ortodoks kuşağı oluşturma projesi olarak da 

                                                 
26 Hristiyan birliğini sağlamayı amaçlayan bu unvan ilk defa 451 yılında Kadıköy Konsili’nin 28. 

kononu ile resmîleşmiştir. Bkz.: Macar, Elçin, (2003), Cumhuriyet Döneminde İstanbul 
Rum Patrikhanesi, İstanbul: İletişim Yayınları: 29, 30.  

27 Bkz.: 2003 Regular Report On Turkey’s Progress Towards Accession, p. 35.  
28 http://www.abhaber.com/haber_sayfasi. asp?id=9682. 
29 Çelik, Mehmet, (2000), Fener Patrikhanesi’nin Ökümenlik İddiasının Tarihi Seyri (325-

1453), İzmir: Akademi Kitabevi: 132.  
30 Ekincikli, Mustafa, (1998), Türk Ortodoksları, Ankara: Siyasal Kitabevi, s. 146: Graham E. 

Fuller ve Ian O. Lesser, Kuşatılanlar: İslâm ve Batı’nın jeopolitiği, s. 134: Macar, Elçin-A. 
Gökaçtı, Mehmet, Heybeliada Ruhban Okulu’nun Geleceği Üzerine Tartışmalar ve 
Öneriler, s. 14. http://www.tesev.org.tr/etkinlik/ruhbanokulu_17mart2006. pdf. 

31 Bkz.: Graham, E. Fuller ve Ian, O. Lesser, Kuşatılanlar: İslâm ve Batı’nın Jeopolitiği, s. 134.  
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düşünülmektedir.32 Sırbistan’ın Hristiyanlığa dayalı tarihî köklerine dönüş ve 
Türklere karşı Hristiyanlığı koruma siyaseti de bu bağlamda 
değerlendirilebilir.33 Müslümanlar ile Ortodoks dünyası arasında çatışma 
zemininin daha güçlü olduğunun belirtilmiş olması da bunu destekler 
niteliktedir.34  

Ekümenlik konusunda AB ve ABD’nin daha fazla baskı kullanmamaları ise, 
radikal İslâmî grupların buna karşılık olarak hilafet meselesini gündeme 
getirmeleri endişesi olabilir. Nitekim Katolik yardım vakfı “Missio”dan Otmar 
Oehring, AB’nin azınlık haklarını savunmada yeteri kadar kararlı 
davranmamasını buna benzer bir gerekçeye bağlamıştır.35 Bu unvanın kabulü, 
İslâm dininde ona mukabil gelen hilafet meselesinin de gündeme gelmesine 
vesile olabilir. Çünkü hilafetin kaldırılmasıyla birlikte, Ortodoks kilisesinin de 
dışarıya çıkarılması fikri ileri sürülmüş; ancak birtakım endişelerden dolayı 
bundan vazgeçilmiştir.36 Esasen güçlü bir kontrol mekanizması ile bu makamın 
Türkiye’nin menfaatlerine hizmet veren bir konuma getirilmesi mümkün ise de 
belirttiğimiz riskler sebebiyle zor bir adım olarak gözükmektedir. Dolaylısıyla 
AB sürecinde bu konu laiklik ve özgürlük talepleri arasında tartışılmaya devam 
edilecektir.  

b. Heybeli Ada’daki Ruhban Okulunun Açılması  

1884’te Patrikhane’ye bağlı bir lise olarak açılan Heybeli Ada Ruhban 
Okulu 1951’de Patrik Athinagoras tarafından ruhban yetiştirmesi için özel 
yüksek okula dönüştürüldü. Heybeli Ada Ruhban Okulu 1971’de “Özel Yüksek 
Okulların Kapatılması” hakkındaki kanun yürürlüğe girince, Millî Eğitim 
Bakanlığı’nca kapatıldı. Türkiye Cumhuriyeti, AB ile müzakerelere başlamadan 
önce Ortodoks kilisesinin onursal lideri kabul edilen I. Bartelemeos okulun 
tekrar açılması için girişimlerini yoğunlaştırdı ve bu konu AB sürecinin 
tartışmalı konularından birisi hâline geldi.  

Bu olaya bağlı olarak Avrupa Parlamentosu’nun Hollandalı Türkiye 
Raportörü Camiel Eurlings, Türk makamlarını din özgürlüğü konusunda ağır 
ihmalkârlıkla suçlayarak Ankara’daki Hükûmetlerin, 1990’dan beri Ruhban 
Okulunu açmaya yönelik verdiği sözlerini tutmaları gerektiğini; Türkiye’nin 
laik bir devlet olarak taviz veremeyeceği şeklindeki anayasal çekincelerinin 
kabul edilemez olduğunu söyledi.37  

                                                 
32 Baubérot, Jean, Avrupa Birliği Ülkelerinde Dinler ve Laiklik, s. 120.  
33 Huntington, P. Samuel (2003), The Clash of Civilizations en Remaking The World Order, 

New York: Simon And Schuster: 315.  
34 Bkz.: Graham, E. Fuller ve Ian, O. Lesser, Kuşatılanlar: İslâm ve Batı’nın jeopolitiği, s. 162.  
35 http://www.byegm.gov.tr/yayinlarimiz/avrupabirligi-haftalik/2005/avrupa2005-10.htm. 
36 Macar, Elçin, Cumhuriyet Döneminde İstanbul Rum Patrikhanesi, s. 29.  
37 http://www.byegm.gov.tr/yayinlarimiz/avrupabirligi-haftalik/2005/avrupa2005-10.htm.  
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Ruhban okulu ile bağlantılı olarak ileri sürülen gerekçelerden birisi 
Bartholomeos’un görevi sona erdiği zaman, okulunun 1971’den beri kapalı 
olması sebebiyle bu makama yeni bir atamanın yapılamayacağıdır. Zira patrik 
olarak atanacak olan bu kişinin hâlen Türkiye’de bulunan metropolitler 
arasından seçilmesi ve Türkiye vatandaşı olması zorunluluğu bulunmaktadır.38 
Dolayısıyla bu vasfa sahip olan kişiler sınırlı ve yaşlı insanlardır. Bu yüzden 
2003 İlerleme Raporu’nda Türkiye’den defalarca bu okulun açılması için ricada 
bulunulduğu; ancak Türkiye’nin bu talebe karşılık vermediği ifade edilmiş ve 
ileride bazı dinî grupların yetişmiş insan bulamamak sebebiyle 
kaybolabilecekleri endişesine yer verilmiştir.39  

c. Kilise Mallarının İade Edilmesi 

AB ile Türkiye arasında sorun olan meselelerden birisi de kilise malları 
konusudur. Türkiye’de azınlık mallarının tapu kayıtları, bireyler ya da vakıflar 
adınadır ve bu mallarından sadece 1936 tarih ve 2762 sayılı Kanun çerçevesinde 
beyan edilenler yasal olarak tanımış ve 1936’daki listede yer almayan tüm 
taşınmazları kapsam dışında tutulmuştur. Bilindiği gibi Türkiye’de yaşayan 
azınlıkların statüleri ve hakları Lozan Antlaşması ile belirlenmiştir. Bu antlaşma 
uyarınca Batı Trakya’da yaşayan soydaşlarımız gibi Türkiye’de yaşayan 
azınlıklarda dinî kuruluşlara ait binalarda tadilat dâhil yeni bina inşası ve 
gayrimenkul edinme hakkı yoktur. Dolayısıyla AB süreci, bu antlaşmanın ilgili 
maddelerinin delinmesine yol açmıştır.40  

Avrupa Parlamentosu Hristiyan Demokrat EVP Grubu ve Ortodoksların 
İstanbul’da gerçekleştirdikleri 9. Ortodoks Konferansı’nda, Türkiye’deki 
azınlıklara AB devletlerindeki gibi eşit haklar tanınarak el konulan kilise 
mallarının geri verilmesi ve 1971’den beri kapalı olan Ortodoks Ruhban 
Okulu’nun açılması talep edildi. Patrik Bartelomeos da Türk makamlarını, 
kiliselerin kapatılması ve mallarının sahiplerine iade edilmesi konusunda sert 
bir dille eleştirdi.41 Türkiye’de yaşayan dinî azınlık ve cemaatler, mallarını geri 
almak ve ellerinde bulundurdukları mallar konusunda daha geniş tasarruf 
haklarını sahip olmak için konuyu Avrupa Birliği’ne taşıdılar.  

Aralık 2000’de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Institut de Prêtres 
Français (Asompsiyon Rahipler Topluluğu) hakkında, bir arsa ve onun 
üzerindeki binaların intifa hakkı ile arsayı kâr amacıyla kiraya verme hakkının 
verilmesini öngören uzlaşmayı Türkiye uygulamamakla birlikte,42 azınlıkların 
şikâyetleri doğrultusunda bir dizi reformlar gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda 

                                                 
38 Macar, Elçin, Cumhuriyet Döneminde İstanbul Rum Patrikhanesi, s. 29.  
39 2003 Regular Report On Turkey’s Progress Towards Accession, p. 35.  
40 Çelik, Mehmet, Fener Patrikhanesi’nin Ökümenlik İddiasının Tarihi Seyri (325-1453), s. 

134, 135.  
41 http://www.byegm.gov.tr/yayinlarimiz/avrupabirligi-haftalik/2005/avrupa2005-10.htm. 
42 2003 Regular Report On Turkey’s Progress Towards Accession, p. 34, 35.  
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Ağustos 2002’de Cemaat Vakıfları, Vakfiyeleri olup olmadığına bakılmaksızın 
mülk alım satımına yetkili ve tasarrufları altında bulunduğunu ispatladıkları 
taşınmazları tescil ettirme hakkına sahip kılınmıştır.43 Türkiye’nin yaptığı bu 
iyileştirmeler raporlara olumlu gelişmeler olarak yansımış; ancak Vakıflar 
Kanunu’nun, Ağustos 2002 reformunda yer almayan taşınmazların 
kiralanmasını yasaklamaya devam etmesi; Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün, dinî 
vakıflar üzerindeki, mütevelliyi azletme yetkisine sahip olması ve taşınmaz 
malların tescili ile ilgili prosedürün açık olmaması ve de el konulan malların 
iade edilmesine olanak tanınmaması gibi konular eleştiri olarak 2002 raporunda 
yer almıştır.44  

Eleştiriler neticesinde Vakıflar Kanunu, dördüncü reform paketi kapsamında 
tadil edildi ve Ocak 2003’te bir yönetmelik çıkarıldı. Bu yönetmelik, (Ekim 
2002’de çıkarılan daha önceki bir yönetmelikte öngörüldüğü gibi) taşınmaz mal 
edinmek, tasarruf etmek ve tescil ettirmek için vakıfların Bakanlar Kurulundan 
izin alması mecburiyetini kaldırdı. Bu yönetmelik “gerekli görüldüğünde” ilgili 
bakanlıkların ve kamu kurumlarının görüşlerinin alınmasını da öngörmekle 
birlikte, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden izin alınmasını yeterli görmüştür. 
Altıncı reform paketi ise azınlık vakıflarının taşınmaz mallarının tescil edilme 
süresini altı aydan on sekiz aya çıkarmıştır.45 Ancak Ocak Yönetmeliği’nin, 
yalnızca gayrimüslim vakıflara atıf yapması ve Katolik ve Protestan cemaatler 
dâhil vakıf kuramayan bütün dinî cemaatleri kapsam dışında bırakması; ayrıca, 
yönetmeliğe ilişik 16046 azınlık vakfını içeren listede bulunmayan vakıfların 
taşınmaz mal tescil ettirme hakkına sahip olmaması, 2003 raporunda 
eleştirilmiştir. Aynı rapora göre 116 vakıf, toplam 2234 başvuru yapmış olup, 
bunların çoğu ilgili taşınmazların kamu kurumları veya özel bireyler adına tescil 
edilmiş oldukları gerekçesiyle reddedilmiş, bir kısmı da eksiklerin 
tamamlanması için başvurana iade edilmiş,47 341 ise kabul edilmiştir.48 Yine 
aynı rapora göre 2001 ve 2003 arasında 406 vakıf feshedilmiştir.49  

                                                 
43 Geniş bilgi için bkz.: 2002 Regular Report On Turkey’s Progress Towards Accession, p. 

38, 39.  
44 2002 Regular Report On Turkey’s Progress Towards Accession, p. 39.  
45 2003 Regular Report On Turkey’s Progress Towards Accession, p. 34.  
46 Bu rakam VGM 1936’da azınlık vakıflarından ellerinde bulunan mal varlıklarının dökümünü 

istemesi üzerine ortaya çıkan rakam olmalıdır. Bkz.: Macar, Elçin, Cumhuriyet Döneminde 
İstanbul Rum Patrikhanesi, s. 176. Vakıf islimlerinin listesi için bkz.: 
http://www.belgenet.com/yasa/k4771-y2.html. 

47 2003 Regular Report on Turkey’s Progress Towards Accession, p. 34.  
48 2004 raporunda bu sayı 287: 2005 raporunda ise 341’dir. Bkz.: 2004 Regular Report On 

Turkey’s Progress Towards Accession, p. 43: 2005 Regular Report On Turkey’s Progress 
Towards Accession, p. 30. http://ec.europa.eu/enlargement/archives/pdf/key_documents/ 
2005/package/sec_1426_final_progress_report_tr_en. Pdf. 

49 2003 Regular Report On Turkey’s Progress Towards Accession, p. 35.  
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2005 Raporu’nda ise 2004’ten beri dinî özgürlükler konusunda fazla 
ilerleme olmadığı, hâlâ dinî grupların kendi dinlerini korumak ve geliştirmek 
için yasal güvencelerinin bulunmadığı belirtilerek 2005’te yapılan yasal 
düzenlemelerle Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yabancı vakıflar üzerindeki 
yetki alanının kısıtlanmasından olumlu bir gelişme olarak bahsedilmiş;50 2006 
Raporu’nda ise bu değişikliğin uygulamaya geçmemesi bir eleştiri olarak 
zikredilmiştir. Ayrıca VGM kontrolü altında bulunan Büyükada Rum Kız ve 
Erkek Yetimhanesi konusunda herhangi bir gelişme kaydedilmemiş olması ve 
vakıf malları üzerindeki bazı kısıtlamaların varlığı eleştiri konusu olarak 
varlığını korumuştur.51  

Mülkiyet sorunları ile bağlantılı bir diğer konu da, Azınlıkların sahip 
oldukları araziler üzerine ibadethane inşa etmeleri sorunudur ve yetkililer, 
Diyarbakır’da yeni bir Protestan Kilisesi’nin inşasına Temmuz 2002’de izin 
vermiştir; ancak Nisan 2003’ten beri ibadete açık olan bu yerin hukukî statüden 
yoksun bırakılması 2003 raporunda eleştiri konusu olmuştur. Mayıs 2004’te ise 
bu yerin ibadet yeri olarak kaydedilmesi reddedilmiş; ancak daha sonra bu 
karardan vazgeçilerek burası ibadet yeri olarak kaydedilmiştir. İbadet yerleri 
inşasına izin verilmesiyle ilgili olarak, İmar Kanunu altıncı reform paketi 
kapsamında değiştirilmiş ve bunun ardından, Eylül 2003’te bir genelge 
yayımlanarak, “cami” sözcüğü yerine “ibadet yerleri” ifadesi konulmuş ve 
böylece kiliseler ile sinagoglar da kanunun kapsamına alınmıştır. Bu 
değişiklikle, Edirne’de açılmaya çalışılan Bahai İbadethanesi ile Ankara’da bir 
vakıf bünyesinde açılan Katolik Kilisesi’nin ibadet yerleri kapsamına girmesi 
yasal bir zemin kazanmış oldu.  

Azınlıkların mülkiyet hakları düzenlenirken, Müslümanların aleyhine olacak 
tarzda düzenlemelerin olması durumunda içerde çatışma zeminin güçleneceği 
gözden kaçırılmamalıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin, azınlıkların inanç 
özgürlüklerini genişletmeye yönelik yaptığı çalışmaları AB ülkeleri ile 
karşılaştırdığımızda, bazılarından daha ileri bir duruma geldiği görülecektir. 
Bunun en yakın örneği Yunanistan’dır. Yunanistan Anayasası’nda Ortodoksluk, 
devletin resmi dinî olarak tanınarak diğer inanç gruplarına karşı ayrıcalıklı bir 
konumda kabul edilmektedir. Aynı şekilde Yunanistan’da resmi belgelerde 
kişinin inancının belirtmesi yasal bir zorunluluk olarak bulunmaktadır. Hatta 
Yunanistan, Ortodoksluğa bağlılığı sebebiyle farklı inanç gruplarına baskı 
uygulayarak devlet içerisindeki hareketlerini kısıtlamaktadır.52  

Sonuç olarak Türkiye Cumhuriyeti, yaptığı reformlarla bazı AB üyesi 
ülkelerin standartlarının da ötesine geçmiştir. Dolayısıyla ruhanî kültürümüzle 
ilgili müzakere konularının, üyelik konusunda büyük bir engel teşkil edecek 

                                                 
50 2005 Regular Report On Turkey’s Progress Towards Accession, p. 30.  
51 2006 Regular Report On Turkey’s Progress Towards Accession, p. 27. 
52 Baubérot, Jean, Avrupa Birliği Ülkelerinde Dinler ve Laiklik, s. 120, 121.  
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niteliği kalmamıştır. Her hâlükârda Türkiye’den azınlık inanç grupları ile ilgili 
iyileştirmeler yapması talep edilebilir; fakat bu konulara dayanarak Türkiye’nin 
üyeliğinin askıya alınması mümkün değildir.  

Tabiî ki Türkiye’nin üyeliği, iç etkenler kadar dışarıdaki gelişmelere de bağlı 
bir olaydır. Bu yüzden biz bu çalışmamızda, dışarıda gelişen ve Türkiye’nin 
üyeliğini etkisi olan bazı önemli olaylara da değineceğiz.  

II. Türkiye Dışında Gelişen ve Türkiye’nin AB Üyeliğini Olumsuz 
Etkileyen Bazı Olaylar  

Her iki medeniyetin hafıza kayıtlarında geçmişte yaşanmış birtakım 
olayların derin izleri bulunmaktadır. Bunların başında haçlı seferleri ile İslâmî 
cihat ve fetih hareketleri gelmektedir. Yakın tarihimizde gerçekleşmiş bazı 
olaylar bilinçaltındaki bu duyguları yeniden canlandırmıştır. Bu olayların 
hepsini doğudan Türkiye’nin AB süreciyle bağlantılı değerlendirmek zor da 
olsa, sonuç itibarıyla Türkiye’nin ruhanî kültürü sebebiyle AB sürecini olumsuz 
etkiledikleri aşikârdır.  

1. 11 Eylül Olayı ve Afganistan ile Irak’ın İşgali  

Batıda İslâm fobisinin artmasına ve İslâm’ın dünya kamuoyunda terörle 
birlikte anılmasına en çok tesir eden olayların başında 11 Eylül olayı 
gelmektedir. Bu olay her iki medeniyetin hafıza kayıtlarında bulunan 
güvensizlik duygularını pekiştirmiştir. Bu olayın akabinde gerçekleşen 
Afganistan ve Irak işgali, olayın izlerinin uzun süre hafızalarda canlı kalmasına 
vesile olmuştur. 11 Eylül olayı birçok Müslüman tarafından İslâm ülkelerinin 
işgali için bir bahane; Batı tarafından ise kendi demokrasi ve özgürlüğüne karşı 
bir terör eylemi olarak algılanmıştır.53 Müslümanların küçük bir azınlık terörist 
yüzünden terörist imajıyla tehlikeli bir düşman olarak gösterilip kuşatılması ve 
sürekli takip ve baskı altına alınarak inançları ile alay edilir hâle getirilmiş 
olmaları kabul edilebilir değildir.54  

Bu olay Türkiye’nin AB sürecini de etkileyen en önemli olaylardan biri 
sayılır. Zira Orta Doğu Projesi ile medeniyetler ittifakında Türkiye’nin rolü, bu 
olaya bağlı olarak gelişmiştir. Bu olay sebebiyle, özellikle İslâm ile terörün 
sürekli beraber zikredilmesi, AB halkları nezdinde de Türkiye’nin AB üyeliğine 
karşı olumsuz duyguların gelişmesine vesile olmuştur. Başbakan Tayip 
Erdoğan’ın, antisemitizm (Musevi düşmanlığı) gibi İslâm fobisinin de insanlığa 
karşı suç olduğunu ve dünyada Müslümanları yaralayan ‘‘İslâmî terör’’ ve 
‘‘İslâmofaşizm’’ gibi sözlerden kaçınılması gerektiğini belirtmiş olması55 bu 
etkiye de işaret etmektedir. Zira bu tür olay ve tepkilerin artması Türk 

                                                 
53 Bkz.: Husain, M. Zohair (2003), Global Islamic Politics, United States: Addison-Wesley 

Educational Publishers Inc: 332-335.  
54 Graham, E. Fuller ve Ian, O. Lesser, Kuşatılanlar: İslâm ve Batı’nın Jeopolitiği, s. 41.  
55 http://gazeteler.hossohbet.com/hurriyet/4777-erdogan-antisemitizm-gibi-İslâm-fobisi-de-

suc.html. 
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kamuoyundaki AB desteğini azalmakta ve bu doğrultuda siyaset güden iktidar 
partisini zor duruma düşürmektedir.  

2. Karikatür Olayı  

Hatırlanacağı üzere Hz. Muhammed’in karikatürlerinin önce Danimarka’da 
daha sonra başka bazı Avrupa ülkelerinde yayımlanması, İslâm dünyasını 
sokağa dökmüştür. Bazı gruplar tepkilerini şiddete kadar götürdüler ve bu 
tepkiler birçok çan ve mal kaybının yanı sıra, iki medeniyet arasındaki 
düşmanlık duygularını büyümesine vesile olmuştur. Öyle ki, Trabzon’da bir 
papazın öldürülmesi dahi bazıları tarafından karikatür olayına bir tepki olarak 
değerlendirilmiştir.56  

Danimarka Başbakanı Anders Fogh Rasmussen, başkent Kopenhag’da İslam 
dünyasında rahatsızlığa yol açan karikatür krizini ele almak üzere İslâm ülkeleri 
ülkelerinin büyükelçileriyle bir araya geldi. Rasmussen görüşmenin ardından 
yaptığı açıklamada, “Danimarka Hükûmeti, özgür ve bağımsız bir gazete adına 
asla özür sunamaz.” dedi.57 Danimarka’nın Ankara Büyükelçisi Christian 
Hoppe ise karikatürleri yayımlayan gazetenin, özür beyanında bulunduğunu 
belirtti.58 Başbakan Erdoğan ise bu olayı manevi değerlerimize bir saldırı olarak 
değerlendirdi.59 Erdoğan’ın bu konu ile ilgili değerlendirmeleri Avrupa 
Parlamentosu’nda Türkiye’nin üyeliği ile ilgili tartışmalara sebep oldu.60 Bu 
örnek, her iki tarafın da inanç temelindeki konulara karşı ne kadar hassas 
olduklarını göstermektedir.  

3. İngiltere’de Tren İstasyonunun Bombalanması  

Bu olayın faillerinin İngiltere’de doğmuş ve büyümüş kişiler olması, olayın 
boyutunu değiştirmiştir. Bu yüzden Başbakan Tony Blair ülkede İslâmî düşünce 
ve davranışlara karşı daha katı tedbirler alınması gerektiği düşüncesinden 
hareketle antiterör yasasının çıkarılması gerektiği sonucuna varmıştır. Ancak bu 
yeni düzenlemeler dar ve istismara açık görüldüğünden Müslüman gruplar ve 
ülkeler tarafından tepki ile karşılanmıştır. Bu yasa ile birlikte doğrudan ya da 
dolaylı terör desteği suçu, sınırdışı edilmek için yeterli bir gerekçe olarak kabul 
edilmiştir. Bu olay her ne kadar terör ile bağlantılı olarak ele alınmış olsa da, 
kültür ve medeniyete ait olma düşüncesinin verdiği sahiplenme duygusu ile 
İngiltere’de yaşayan tüm Müslümanları etkilemiştir.  

4. Fransa’da Dinî Sembollerin Yasaklanması 

Fransa’da dinî sembollerin yasaklanması kararıyla birlikte başörtüsü sorunu 
Fransa’nın ana sorunlarından birisi hâline gelmiştir. Fransa, büyüyen İslâm 

                                                 
56 http://www.cwnews.com/news/viewstory. cfm?recnum=42227. 
57 http://www.byegm.gov.tr/YAYINLARIMIZ/AyinTarihi/2006/subat2006.htm. 
58 http://www.meclishaber.gov.tr/develop/owa/haber_portal.aciklama?p1=33628. 
59 “Türk Dış Politika Gündemi”, http://www.asam.org.tr/temp/temp355.pdf. 
60 Bkz.: http://www.voanews.com/turkish/archive/2006-02/2006-02-16-voa6.cfm. 
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nüfusuna karşı daha çok yasaklamalara dayalı tedbirlere başvurma yolunu 
seçmiştir. Ayrıca alternatif bir çözüm olarak da, bağımsız bir Fransa İslâm’ı 
yaratmak için bütçe yaratmaya çalışmaktadır.61 Fransa’nın dinî özgürlüklere 
karşı baskıcı bir tavır sergilemesi, Türk kamuoyundaki baskıcı laikliğin yarattığı 
umutsuzluk duyguları, AB sürecinde de bu baskıların devam edeceği şeklinde 
bir endişeye dönüşmüş ve İslâmcı kesim arasında AB üyeliğine verilen desteğin 
azalmasına sebep olmuştur. Zira Türkiye’de İslâmcıların çoğunun AB sürecini 
desteklemelerinde en etkili olan unsurlardan birisi, özgürlükçü AB anlayışı 
sayesinde mevcut sistemin inançlar üzerinde kurduğu baskının kalkacağını 
düşünmeleridir.  

5. Papa 16. Benedict’in İslâm ile İlgili Sözleri ve Türkiye’yi Ziyareti 

Papa XVI. Benedictus’un kendisinin geçmişte öğretim üyesi olduğu 
Almanya’daki Regensburg Üniversitesinde 12 Eylül 2006 tarihinde verdiği bir 
konferans sırasında Bizans İmparatoru II. Manuel Paleologos’un: “Bana 
Muhammed’in hangi yenilikler getirdiğini gösterin, orada hep şeytani ve 
insanlık dışı şeyler bulacaksınız. Örneğin dini kılıç zoruyla yayması gibi” 
sözlerini nakletmesi, özelde Türkiye’de genelde de İslâm dünyasında büyük 
infiale neden oldu. Bilindiği üzere Papa’nın bu göreve gelmeden önce ve 
geldikten hemen sonra yaptığı açıklamalar, Türkiye’nin AB üyeliğine karşı 
açıklamalar idi. Zaman açısından bu açıklamayı ele aldığımızda, AB’nin 
Türkiye raporunu açıklamasına yakın düşmesi bir tesadüf değildir. İstanbul 
örneğinin verilmesi de kesinlikle çok bilinçli bir seçimdi. Bu bilinçli seçim Türk 
kamuoyunun tarihî kodlarında saklı bulunun Batı karşıtlığı duygusunu tahrik 
etmiş ve büyük infiale sebebiyet vermiştir.  

Bu olayın etkisinde kalan Avrupa Parlamentosu’nun Hristiyan Demokrat 
milletvekillerinin bazıları rapora, bu tepkileri kınayan bir paragraf eklemek 
istediler. Ancak bu yaklaşıma, yine Hristiyan Demokrat kökenli olan Türkiye 
raportörü Camiel Eurlings karşı çıktı. Böylelikle Papa’nın sözlerine Müslüman 
dünyadan gelen protestolar ile ilgili bir paragraf ekleme yerine, Papa’nın Kasım 
ayı içinde yapmayı planladığı Türkiye ziyaretine atıfta bulunmaya karar verildi. 
Ancak bu konu 2006 ilerleme raporunda yer almamıştır. Türkiye raportörü 
Camiel Eurlings, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Kasım’da 
Papa’nın Türkiye’ye yapacağı ziyaret mutlaka gerçekleşmeli ve dinler arasında 
yeni köprüler kurulmasına olanak tanımalı. Türkiye hep bu önemli rolü 
üstlenmiştir. Osmanlı devrinde de Türkiye’de her zaman birçok din hüküm 
sürmüştür. Bence Türkiye gene bu konuda liderlik konumuna gelebilir. Ümit 
ediyorum ki, Papa’nın ziyareti bu yönde karşılıklı dostluk ve anlayış ilişkisini 
yeniden yeşertecek bir ortam hazırlar.”62 

                                                 
61 Klausen, Jytte, The Islamic Challenge, p. 2.  
62 Hürriyet gazetesi, 03 Ekim 2006.  
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Papa 16. Benediktus, durumu düzeltmek için Papalık Sarayı’nda İslâm 
ülkelerinin büyükelçilerine hitaben yaptığı konuşmada, günümüz dünyasında 
Hristiyanlarla Müslümanların diyalog içerisinde olmaları gerektiğini belirtti. 
Dinler ve kültürlerarası diyaloğun önemine de dikkat çeken Papa: 
“Müslümanlarla Hristiyanlar arasındaki diyalog, geleceğimizin de büyük 
oranda kendisine bağlı olduğu hayati bir gerekliliktir.” dedi. Katolik 
Kilisesi’nin İkinci Vatikan Konsili’nde (1962-1965) Müslümanlar hakkında 
kullandığı, “Kilise, canlı ve sürgit mevcut olan, merhametli ve kudretli olan, 
yerin ve göğün yaratanı, insanlarla konuşmuş biricik Tanrı’ya tapan 
Müslümanlara da saygıyla bakar” kararını da hatırlatan 16. Benediktus, 
kendisinin de tıpkı selefi İkinci John Paul gibi dinler ve kültürler arası 
diyaloğun sürmesinden yana olduğunu ifade etti.63  

Avrupa Parlementosu milletvekili Cem Özdemir, gazeteye yaptığı 
açıklamada, Papanın açıklamalarının “şık olmadığını” ancak Papa’ya yapılan 
özür taleplerinin de abartılı olduğunu, Türkiye’nin Papa’nın yapacağı ziyareti 
iptal etmemesi ve bu ziyarette diyalog aramasını talep etti.64 Nitekim yükselen 
tansiyonun düşürülmesi amacıyla Papa, Türkiye ziyaretini yapmaya karar verir 
ve sorunsuz gerçekleşen bu ziyarettin sonunda Papa, Türkiye’ye destek beyan 
ederek, Türkiye’nin aleyhine gelişen durumu lehine çevirmiştir.65  

6.AB Anayasası’na “Avrupa’nın Kökeni Hristiyanlığa Dayanmaktadır.” 
Maddesi’nin Eklenmeye Çalışılması 

Papa John Paul II, Avrupa Birliği Anayasası’na, AB’nin köklerinin 
Hristiyanlığa dayandığı maddesinin eklenmesi için kampanyalara öncülük 
etmiştir. Papaya göre Avrupa Anayasası’nda Hristiyanlığı anmamak, tarihin 
tahrifi idi. Ancak bu madde taslak anayasaya girmesine rağmen, daha sonra 
Türkiye’nin de yoğun itirazları üzerine Anayasa’dan çıkarılmıştır. AB bu 
gerçeğe rağmen seküler bir proje olarak kendini ifade etmeyi tercih etmiştir. Bu 
tercih Türkiye’yi de kapsayan AB genişleme süreciyle uyumlu bir tercihti. 
Sonuç olarak AB’nin kökleri Hristiyanlığa dayanır maddesi yerine: “Birlik, 
cinsiyet, ırk veya etnik köken, din ya da inanç, özürlülük, yaş veya cinsel 
tercihe dayalı ayrımcılığa karşı mücadeleyi amaçlayacaktır.” Maddesi AB 
Anayasası’nda yerini almıştır.66 Fazla alakâsı olmamasına rağmen yapılan 
araştırmalara göre AB Anayasası’na hayır denmesinde en etkin rol oynamış 
etkenlerden birisi Türkiye’nin AB üyeliği olmuştur.67 Bu madde AB 

                                                 
63 http://www.hurriyetusa.com/haber/haber_detay. asp?id=9792. 
64 http://haber. ihya. org/lobi/index. php?t2=haber&an=29525&kn=36. 
65 Bkz.: http://www.abgs. gov. tr/index. php?p=39457&l=1. 
66 MADDE III-117 
67 The PEW Form on Religions and Public Life, “Muslims and The Future of Europe”, p. 2. 

http://pewforum. org/publications/reports/muslims-europe-2005.pdf. 
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Anayasası’na girmiş olsaydı, o zaman Türkiye’nin üyelik süreci çok daha zor ve 
imkânsız hâle gelecekti. Zira Türk toplumunun büyük bir kısmında hâlâ AB’nin 
bir Hristiyan kulübü olduğu kanaati vardır. Böyle bir şey gerçekleşmiş olsaydı, 
bu kanaat doğrulanmış ve toplumun tümünü etkileyecek yaygın bir kanaat 
hâline gelerek Türkiye’nin katılımını imkânsız hâle getirecekti. Türkiye’nin 
Katılım Sürecinden Sorumlu AB Genişleme Komiseri Olli Rehn’e sorulan bir 
soru üzerine: “AB hukukun üstünlüğü, insan hakları ve demokrasi 
prensiplerinin temeli üzerine kurulmuştur. Tek bir dine bağlı bir cemaat 
değildir. İleride Birliğe üye olacak Türkiye Avrupa değerleri ile İslâm dünyası 
arasında köprü işlevi görebilir.”68 cevabını vermiş olması, AB’nin laik yapısının 
önemine işaret etmektedir.  

7. Alman Film Yapımcısı Van Gogh’un Öldürülmesi 

Alman film yapımcısı Van Gogh’un İslâm’ın kadına yaklaşımını eleştiren bir 
filmi yönetmesi sebebiyle öldürülmesi, Hollanda Başbakanı Gered Zalm’ın 
radikal İslâm’a karşı savaş ilan etmesine vesile olmuş ve bu ilanı izleyen kısa 
süreçte 20’den fazla cami ve Müslümanlara ait kurum kundaklanmıştır. 
Bunların en kötüsü Müslümanlara ait okul ile caminin bombalanması olmuştur. 
Bu olaylar üzerine AB’de yaşayan Müslümanların entegrasyonu gündeme 
gelmiş ve yapılan kamu oyu araştırmalarında % 80 halkın entegrasyon için 
baskıcı yöntemlerin kullanılması gerektiği ortaya çıkmıştır. Bu durum, 
demokratik özgürlüklerden vazgeçilerek baskıcı anlayışlara doğru kayma 
zemininin ne kadar güçlü olduğunun göstermektedir.  

III. Sürecin Olumlu ya da Olumsuz Neticelenmesi Durumunda Ruhani 
Kültürümüz Üzerindeki Muhtemel Etkileri  

Eğer bu iki medeniyetin temel taşları kabul edilen inançlar bir araya gelerek 
toplumların temel ihtiyacı olan hoşgörü ve barışa katkı sağlarlarsa, o zaman din, 
bu sürecin sağlıklı gelişmesine en çok katkı sağlayan sosyal kurumlardan birisi 
hâline gelebilir. Bu olumlu süreç içerisinde ruhanî kültürümüz, bu yeni etkenler 
ışığında bir değişime uğrayacak ve bir AB İslâm modeli ortaya çıkacaktır. Bu 
modelin ana karakterlerini daha çok Batı ve Doğu’nun ortak değerleri 
şekillendirecektir. Zira bu diyalog süreci karşılıklı bir etkileşimi zorunlu 
kıldığından, ortaya çıkan sorunlar çatışma zeminlerini ortaya çıkaracak ve 
bunların giderilmesi için çözümler üretilmesini zorunlu hâle getirecektir. Tabiî 
ki bunun doğal bir neticesi olarak, her iki medeniyetin etki-tepki kuralı gereği 
ulaştıkları ortak paydalar, yeni ruhanî kültürlerinin ana karakterini 
belirleyecektir. Bundan, geleneksel İslâm ve Hristiyanlık kültürlerinin 
kaybolacağı gibi bir netice çıkarılmamalıdır. Zira her iki kültürün muhafazakâr 
kanatları bu süreçte kendilerini muhafaza etmek için daha da fazla gayret 
gösterecektir. Çünkü her iki taraf da gelişmeleri, kendi varlıkları açısından birer 

                                                 
68 “AB ÜLKELERİ BASINI: Almanya Basını”, http://www.byegm.gov.tr/yayinlarimiz/ 

bultenler/ abbulteniyeni/ab-bulteni-avrupa. htm 
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tehdit olarak algılayarak savunma psikolojisi ile hareket edecektir. Ancak 
konjonktür gereği bu algı, toplumun geniş kitleleri tarafından kabul 
göremeyecek ve daha küçük kitle ve grupların ruhanî dünyası olarak kalacaktır. 
Baskın olan ruhani kültür ise etkileşim sürecinde kırılarak ortak noktalara doğru 
kayan ruhanî kültür olacaktır. AB sürecinin yarattığı yeni İslâm algısı; bir başka 
ifade ile AB İslâm’ı olarak nitelendirilebilir.  

Bugünlerde AB’de, Avrupa’ya özgün bir İslâm yaratma düşüncesi birçok 
AB devleti tarafından millî bir politikaya dönüştürülmüştür. Bu politikayı 
benimseyen devletleri başında Fransa gelmektedir. Zira Fransa, İslâm 
ülkelerinden aldığı büyük göçlerin yarattığı kültürel çatışma zemini kaldırıp, 
göçmenlerin entegrasyonunu sağlamak için başka çıkar yol bulamamıştır. Bu 
entegrasyonun sağlanabilmesi için ise İslâm’ı temsil eden taraflarla iş birliği 
zorunludur.69 Şüphesiz Türkiye’nin AB’ye girmesi durumunda, bu konuda öncü 
bir rol üstlenmesi daha da kolay hâle gelecektir. Tam üyelik durumunda, serbest 
dolaşım ve teşebbüs haklarının kazanılması ile oluşacak nüfus hareketleri, 
kültür transferinde etkin rol oynayacağı için, kültürler arası rekabet hızlanacak 
ve farklılıkları yönetmek için yeni stratejilerin geliştirilmesine ihtiyaç 
duyulacaktır.  

Bugün Avrupa’nın değişik ülkelerinde 15-18 milyon Müslüman 
yaşamaktadır. Bulardan Fransa 5 milyonu aşkın Müslüman nüfusu ile birinci 
sırada gelmektedir. Yaklaşık 4 milyonluk Müslüman nüfusu ile Almanya ise 
ikinci sırada gelmektedir. Fransa’nın T.C.nin üyeliğine karşı çıkmasında bu 
unsurun da etkili olmuş olması muhtemeldir. Zira Müslüman Türkiye’nin tam 
üye olması durumunda, bu Müslüman nüfus sayesinde Tükiye’nin Fransa 
üzerindeki etkisi artabilir. Tabiî ki nüfusu 450 milyonu aşan AB Topluluğu için 
Türkiye dâhil, AB’de yaşayan ve çok değişik mezhep ile etnik kimliklere sahip 
bu halkları Türkiye’nin ne kadar etkileyebileceği de bir soru işaretidir. Tam 
üyelik durumuna Türkiye, Almanya’dan sonra AB’nin ikinci büyük ülkesi 
konumuna gelecektir. Ayrıca Türkiye, artan nüfusu ile ileride AB’nin en büyük 
ortağı olmaya da adaydır. Tabiî ki Türkiye’nin katılımı ile Avrupa Birliği’nde 
yaşayan Müslüman nüfus % 20’lere yükselecektir. Bu durumda AB, İslam 
ülkelerine karşı daha dengeli politikalar izlemek zorunda kalacaktır. Zira İslam 
ülkelerine karşı izlenen dengesiz politikalar, AB içerisinde artan Müslüman 
nüfusun muhalefetini güçlendireceğinden, iç istikrarsızlıklara yol açabilecektir.  

Sürecin olumsuz sonuçlanması durumunda, gerçekte öyle olmasa dahi en 
birinci etken olarak Türkiye’nin kültürel ve tarihî mirası gösterilecektir. Çünkü 
makul bir gerekçe olmamasına rağmen Türkiye’ye karşı farklı bir tavrın 
sergilenmesinin tek makul açıklaması, Türkiye’nin tarihî ve kültürel mirası 
olacaktır. Sürecin böyle neticelenmesi durumunda dinî inançlara dayalı oluşan 
ayrışma, millî kimlikleri de olumsuz etkileyerek, milliyetçilik temellindeki 
ayırımcılığı da körükleyecektir. Dolayısıyla, geçmişin genetik kodlarımıza 
                                                 
69 Klausen, Jytte, The Islamic Challenge, p. 211.  



 

 

1284 

 

işlediği AB ve Hristiyanlık karşıtlığına doğru daha radikal bir dönüş ortaya 
çıkması muhtemeldir.  

İslâm’a dönüş hareketlerinin kriz dönemlerine rastladığı70 gerçeğinden 
hareket edersek, sürecin olumsuz neticelenmesi durumunda böyle bir dönüşü 
beklemek gerekir. Tabiî ki burada dönüş, ılımlı İslâm’dan radikal İslâm’a ve 
milliyetçiliğe doğru olacaktır. Zira AB sürecini yürüten hareket AB ve ABD’nin 
de konjonktür gereği sıcak bakıp desteklediği Ilımlı İslâm’ı temsil eden bir parti 
tarafından yürütülmektedir. Burada dikkat çeken husus, Milliyetçi kanadı temsil 
eden Kemalistlerin AB’ye karşı olmalarıdır. Zira Kemalizm projesi genellikle 
bir Batılılaşma projesi olarak kabul edilmektedir.71 Dolayısıyla başarısızlıkla 
sonuçlanan bir AB süreci, hem İslâmcıları hem de Kemalistleri Batı karşıtlığı 
noktasında ilk defa bir araya getirerek, Batı’ya karşı güçlü bir Türkiye 
ittifakının oluşmasına sebebiyet verecektir. Milliyetçi akımların Türk dünyası 
ile İslâmcıların da İslâm dünyası ile bir Batı karşıtlığı politikasını gütmeleri 
durumunda, esen barış rüzgârlarının çok geniş coğrafyalara yayılmış düşmanlık 
rüzgârlarına dönüşmesi muhtemeldir. Zira Türkiye’nin AB sürecinin 
başarısızlıkla sonuçlanması, Türk ve İslâm dünyasındaki radikal dinci 
söylemlerin öncülüğünü yaptığı Batı karşıtlığı duygularını güçlendirecek ve 
böylece çatışma zemini güçlenecektir. Böyle bir siyasi konjektürde radikal 
İslâmcı ve milliyetçi söylemlerin güç kazanacağı da şüphesizdir. Bu durumun 
İktidar değişimlerine, hatta bazı harita değişiklerine kadar varması muhtemeldir. 
Bu yüzden olsa ki tarihçi Burleigh, NATO’nun öncüsü olan Türkiye’nin 
Batı’nın en büyük düşmanı hâline dönüştürülmemesi uyarısında bulunmuştur.72  

Ayrıca Irak’ın işgali Orta Doğu Projesi’nin önemli bir ayağı olarak kabul 
edilmiş; buna bağlı olarak da Türkiye İslâmî bir model olarak düşünülmüştür. 
Türkiye’de yükselen ılımlı İslâm’ın hem ABD hem de AB tarafından destek 
bulmasının ana sebeplerinden birisi de budur.73 Dolayısıyla Orta Doğu 
Projesi’nin başarıya ulaşması, Türkiye’nin başarıları ile de yakından ilgilidir. 
Zira başarısız bir modelin örnek alınması mümkün değildir. Ayrıca Türkiye’nin 
tarihî ve kültürel ilişkileri sebebiyle Balkanlar’dan Kafkaslar’a ve Orta Asya’ya 
kadar kalkınma ve güvenlik konularında çok önemli bir rol oynayabilme 
potansiyeli onu bölgenin vazgeçilmez aktörlerinden biri konumuna 
getirmektedir.  

Sürecin kesintiye uğraması durumunda, Ankara’nın Batı’yla arasındaki 
güvenlik bağlarının İran, Irak ve Suriye açısından caydırıcılığını korumaya 

                                                 
70 Dağı, İhsan D. (2004), Orta Doğu’da İslâm ve Siyaset, İstanbul: Truva Yayınları: 28.  
71 Dağı, İhsan D., Orta Doğuda İslâm ve Siyaset, s. 163: Huntington, P. Samuel, The Clash of 

Civilisations and Remaking of World Order, p. 74.  
72 http://www.byegm.gov.tr/yayinlarimiz/avrupabirligi-haftalik/2005/avrupa2005-10.htm. 
73 Gerges, A. Fawaz (1999), America and Political Islam: Clash of Cultures or Clash of 

İnterests?, USA: Cambridge University Pres: 194, 195.  
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yönelik rolü74 de değişime uğrayacak ve özellikle İran’ın bölgedeki ağırlığı 
daha da artacaktır. Bu durumda ABD-Türkiye ilişkileri de zarar görecektir. 
Dolayısıyla medeniyetler çatışmasını engelleme konusunda öncü rol üstlenen 
Türkiye’nin, bu misyonunu gerçekleştirmede zaafa düşmesi durumunda, 
medeniyetler mücadelesinin ortasında sıkışıp kalması da muhtemeldir. Bu 
sıkışıklık durumunda Türkiye’nin geleceği belirsiz bir duruma dönüşebilir.  

Her iki medeniyete ait halkların hafızalarına kaydolmuş olayların ileride 
doğabilecek potansiyel düşmanlıklar için kaynak oluşturdukları şüphesizdir. Bu 
tür olaylar belirli grup ve kişiler tarafından gerçekleştirilmiş olmasına rağmen, 
medeniyetlerin genel karakterlerinden kaynaklanan olaylar olarak sunulması, 
medeniyetler arasındaki çatışma zemini güçlendirmektedir.  

Sonuç olarak Türkiye’nin AB süreci iç etkenler kadar, dışarıdaki 
gelişmelere de bağlı bir süreçtir.  

                                                 
74 Graham E. Fuller ve Ian O. Lesser, Kuşatılanlar: İslâm ve Batı’nın jeopolitiği, s. 150. 
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КАСПИЙСКИЙ РЕГИОН – НОВЫЙ В СЕМЕЙСТВЕ 
ВЕДУЩИХ ЦЕНТРОВ УГЛЕВОДОРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

СОВРЕМЕННОГО МИРА 

ŞARİPOV, U. Z./ШАРИПОВ У. З.* 
RUSYA/RUSSIA/РОССИЯ 

Конец XX-го (а именно в 1991 году) столетия ознаменовался расколом 
одной из супердержав – СССР – на целый ряд суверенных государств как 
в Европейской части, так и в Азиатской. Таким образом, новым 
геостратегическим фактором международного права в азиатском регионе 
стали компактно входящие в Каспийский регион новообразованные 
страны: Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. В отличие от 
централизованной политики, проводившейся Москвой в качестве столицы 
бывшего Советского Союза, каждое из указанных государственных 
образований стало формировать и проводить собственную внешнюю 
политику.  

При этом правящие круги этих стран исходили как из конкретно 
сложившейся на их территории политической, экономической и 
социальной ситуации, а также из опыта предшествовавших десятилетий, 
так и из возможностей использования собственных природных и народно-
хозяйственных ресурсов в новых правовых условиях. От этих факторов 
зависело и их внутреннее благополучие, и характер их внешних связей. 
Следует сказать, что все они обладали разнозначными потенциалами, что 
в совокупности и определяло их места в мировой политике и экономике.  

Как известно, в современных международных отношениях и мировой 
торговле весьма важное место занимают углеводородные богатства – это 
нефть и газ горючий. Они же – ведущие в мировом энергетическом 
балансе (особенно в экономике промышленно-развитых держав), 
совокупная доля которых составляет более 60 %.  

 Углеводородные богатства неравномерно распределены на земном 
шаре, и в данной связи за их обладание ведется весьма сложная и нередко 
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ожесточенная борьба среди государств-потребителей и экспортеров, как 
между этими группами, так и внутри них.  

В течение последних ста лет основными регионами – производителями 
и экспортерами на мировой рынок углеводородов (в основном нефти) 
совокупно выступали Ближний и Средний Восток, Африка, Центральная и 
Северная Америка, затем к ним присоединился Советский Союз, Норвегия 
и Англия. При этом в течение того или иного временного отрезка 
значимость тех или иных субъектов либо возрастала, либо сокращалась. С 
90-х годов XX-го века на арену мировой торговли углеводородов шаг за 
шагом стал выходить новый значимый фактор – Каспийский регион с 
ресурсами только что образовавшихся независимых государств, и прежде 
всего – Азербайджана и Казахстана. По имеющимся в последнее время 
данным, достоверные запасы нефти в этой географической зоне 
оцениваются на уровне 9-10 млрд. т, в том числе в Азербайджане – 2,3 
млрд. и в Казахстане – 3,5 млрд. т. Причем предполагаемые, но 
неоткрытые, запасы Азербайджана и Казахстана этого сырья на шельфах 
Каспия оцениваются на уровне 3-4 млрд. т. Что касается природного газа, 
то его запасы на Каспии – 35-40 трлн. куб. м или 26 % мировых, что в 3 
раза выше запасов африканских стран, но несколько ниже российских – 48 
млрд. куб. м (32 % мировых) и в Персидском заливе – 44 млрд. куб. м (29 
% мировых). Наиболее значимые газовые месторождения Каспийского 
региона расположены в Туркменистане, Узбекистане и Казахстане – из 
общего итога доказанных запасов в 6, 6 трлн. куб. м почти половина 
принадлежит Туркменистану, а остальное делится в основном между 
Узбекистаном и Казахстаном («Центральная Азия и Кавказ», журнал 
социально-политических исследований. – Швеция, №1(43), 2006, с. 23).  

Целесообразно учитывать постоянный рост мирового потребления 
углеводородов, несмотря на то, что упорно ищутся альтернативные 
варианты топлива (на основе ядерной технологии, ветровой энергии, 
водорода, производства бензина из ряда видов растений, мусорных 
отходов (от промышленности, коммунальных хозяйств и т. д.). Так, к 
примеру, структура потребления энергии в Европе выглядит следующим 
образом (в %): 79 – нефть, 15 – газ, 6 – остальные виды (Euronews, 
09.04.2005: Daily Telegraph, 16.11.2006). Что касается общемировых 
потребностей в нефти, то, если на рубеже веков они составляли около 80 
млрд. баррелей/день, то в 2007 году – более 85 млрд. б/д. (Financial Times, 
L., 13.04.2007: «Коммерсантъ», М., 08.05.2007). Кроме того, по 
заявлениям ряда экспертов, реальные месторождения нефти в России 
истощатся где-то к 2020 году, а нынешнее наращивание добычи по 
существу осуществляется на износ, а инвестиции в разведку недр 
сократились в несколько раз. По другим данным, у России, хотя 
разведанные запасы нефти составляют 4 млрд. т, общие резервы 
достигают 100 млрд. т, то есть являются самыми богатыми в мире (выше 
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таковых на БСВ и в других регионах). Однако весьма трудно разрешимой 
является проблема ее обнаружения и доведения ее добычи до 
коммерческой целесообразности. В США, также как и в остальных 
ведущих державах мира (Японии, Китае, Франции, Германии, Индии, 
Италии и др.), ситуация с углеводородными запасами еще более сложная. 
Вместе с тем, несколько оптимистичными выглядят оценки 
международных экспертов, которые утверждают, что фактические запасы 
углеводородов в мире по новым оценкам в 3 раза выше нынешних и 
составляют 3, 5 трлн. баррелей – около 0, 5 трлн. т (Euronews, 27. 11. 2006: 
09. 08. 2007). В данном случае имеются ввиду пока труднодоступные 
месторождения в Арктике и остальном мировом океане и т. д.  

Следует отметить, что данные о запасах углеводородов в Каспийском 
регионе до сих пор весьма разнятся. Причинами этого являются разные 
оценки, представляемые правительствами и соответствующими 
компаниями (как местными, так и пришлыми). При этом важную роль 
играют интересы и государств Каспийского региона, и внешних 
субъектов, участвующих в разработках и реализации углеводородов.  

Внешние субъекты  

На современном этапе наиболее заинтересованными государствами в 
каспийских углеводородах как в энергетическом, экономическом, так и в 
политическом отношениях выступают США, Китай, европейские державы 
и ряд других субъектов мирового сообщества.  

Российская Федерация. Бывшие азиатские республики Советского 
Союза (а ныне государства-члены Содружества Независимых Государств) 
в целом вызывают повышенное внимание со стороны Москвы, ввиду их 
непосредственной исторической, экономической и территориальной 
близости к России. И вот именно с этого направления, в частности, она 
видит, и не безосновательно, появление тройной угрозы для себя: 
политического, экономического и военного «вторжения» США и Китая в 
когда-то исключительную сферу влияния России.  

В нефтяной и газовой области Россия имеет здесь двоякий интерес: во-
первых, она усматривает в лице соседних прикаспийских стран вероятных 
конкурентов для себя на внешних рынках; во-вторых, не упускает из виду 
возможность извлечения выгоды от сотрудничества с ними в области 
транзита их продукции через свою территорию, а также от взаимного 
сотрудничества как в их пределах, так и на международной арене.  

Поэтому российское правительство приняло активное участие в том, 
чтобы первый из новых международных нефтепроводов Каспия был 
построен от казахстанского месторождения “Тенгиз” к российскому 
черноморскому порту Новороссийск. Ныне у этого направления 
появились благоприятные перспективы, в связи с начавшимся 
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строительством нефтепровода Бургас – Александропулос, так называемый 
«Южный поток», что (одновременно со снятием своей зависимости от 
пропускной способности Босфорского пролива) выводит российскую, а 
также часть казахстанской и азербайджанской нефти как на Балканы, так и 
на средиземноморский регион в целом (Euronews, 26.08.2007). При этом не 
сбрасываются возможности и трубопровода Одесса-Броды (Украина) с 
выходами в Восточной Европе. Кроме того, Россия, в качестве 
альтернативы проектам о строительстве так называемой «южной» 
(внероссийской) сети газопроводов через территорию Турции, по 
соглашению с той же Турцией проложила по дну Черного моря 
газопровод «Голубой поток». То есть Москва не просто осталась 
пассивным наблюдателем за деятельностью иностранных компаний на 
южных направлениях транспортировки углеводородов без соучастия 
российских организаций, а сама стала предпринимать контрмеры в 
Черноморье и Средиземноморье.  

Что касается мнения Москвы в целом о внероссийских направлениях 
вывоза углеводородов из региона Каспия, то она сомневается в их 
коммерческой целесообразности (при этом не исключается и политическая 
подоплека ее позиции). Особенно критике было подвергнуто 
строительство ниток в Китай: так как экспорт каспийского природного 
газа в Восточную Азию, естественно, составит конкуренцию поставкам 
российских углеводородов из Сибири; а также отчасти усилит сферу 
влияния КНР на Казахстан.  

Западные державы. Запад всемерно стремится вовлечь центрально-
азиатские страны в программу НАТО «Партнерство ради мира». При этом 
он демонстрирует (по крайней мере внешне) свою поддержку соблюдению 
местными правительствами стандартов прав человека. Их политика здесь 
направлена на развитие принципов «западной демократии» и основ 
рыночной экономики. На практике это пока что осуществляется с 
большими трудностями, так как выявились принципиальные 
противоречия с авторитаризмом политических режимов Узбекистана и 
Туркменистана, а также возникала неустойчивая внутрисоциальная и 
политическая ситуация в отдельных странах данного региона (в Грузии, 
Таджикистане и др.). В данной связи, устойчивая стратегическая линия 
Европейского сообщества в отношении азиатских членов СНГ, вероятно, 
проявится нескоро. Однако немаловажную роль в ее появлении сыграет 
тот фактор, что государства Каспия, будучи в настоящее время пока 
второстепенными (с точки зрения масштабов мировой торговли 
углеводородами) экспортерами углеводородов, но, обладая 
перспективными резервными топливно-сырьевыми объектами, все более и 
более вырастают в субъекты – гаранты западной экономики (тем более что 
в Европе растет потребление «голубого” топлива, которое в 2005-2007 гг. 
вышло на уровень между 540-580 млрд. куб. м («Центральная Азия и 
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Кавказ», журнал социально-политических исследований. – Швеция, 
№3(39), 2005, с. 143…) и будет высоким в ближайшие десятилетия.  

В данной связи, деятельность западных компаний в Каспийском 
регионе постепенно наращивается.  

В разработках углеводородных месторождений Каспийского региона, 
особенно в Казахстане и Азербайджане, принимают участие крупные 
западные корпорации: «Шеврон Тексако», “Бритиш Петролеум” (British 
Petroleum), “Мобил Ойл” (Mobil Oil), “Аджип” (Agip), “Тоталь” (Total), 
“Бритиш Газ” (British Gas), “Статойл” (Statoil), и “Шелл Эксплорейшн” 
(Shell Exploration). Особенно активно финансируют нефтегазовые проекты 
на Каспии в пределах Казахстана и Туркменистана американская «Шеврон 
Тексако», а также английские (национальные и транснациональные) 
корпорации – «Бритиш петролеум», «Шелл” и «Бритиш Газ” 
(«Казахстанская правда», Астана, 08.04.2003).  

Ведущими партнерами на Каспии из Европейского Союза являются 
Великобритания и Франция; за ними следуют Германия, Италия и 
Голландия. В свою очередь, прикаспийские страны видят в 
Великобритании и Франции державы, чья политическая роль для региона 
также важна, как и коммерческая полезность.  

Что касается совместимости интересов европейских держав и США в 
каспийском регионе, то они в политическом аспекте по существу не 
препятствовали деятельности Вашингтона здесь.  

Если говорить отдельно о США, то в поведении этой супердержаву 
почти сразу же после установления непосредственных контактов с 
новообразованными азиатскими государствами стала явно проявляться 
имперская специфика принципов и устремлений внешнеполитической 
стратегии Вашингтона. Как известно, группы американских военных 
специалистов и даже более значительные контингенты с 
соответствующим техническим и электронным оснащением были 
дислоцированы в различных странах региона: военно-воздушная база в 
Бишкеке (аэродром Манас, Кыргызстан) и мотострелковая – в Ханабаде 
(на юге Узбекистана); а учебные пункты для ознакомления с западной 
военной теорией и техникой – в Грузии, Азербайджане, Узбекистане и др.; 
периодически в той или иной стране проводятся военные учения, 
одновременно организована подготовка местных военных кадров по 
американской и натовской методологии непосредственно в учебных 
заведениях и учреждениях США и других членов НАТО.  

В невоенной сфере США оказывали Кавказу и Центральной Азии свое 
содействие прежде всего в рамках стимулирования развития частного 
предпринимательства и приведения внешнеполитических курсов этих 
стран в соответствие с американскими «идеалами». Американские 
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мероприятия здесь были разнообразными: в виде гуманитарной помощи, 
потребительских и сельскохозяйственных кредитов, технического 
содействия и посылки американских специалистов в указанные страны. 
Уже в 1991 году Вашингтон предоставил центрально-азиатским 
государствам (то есть Казахстану, Туркменистану, Узбекистану, 
Кыргызстану, Таджикистану) по 500 млн. долл. сельскохозяйственного и 
потребительского кредита для развития фермерских хозяйств, на 
энергопроекты, на обучение кадров в США; гуманитарную и 
медицинскую помощь в размере 640 тыс. долл. – Туркменистану для 
Ашхабада и Ташауза, а Казахстану – в виде продовольствия и 
медикаментов (Слушания в Комитете по иностранным делам Палаты 
представителей, 102 Конгресс, 2-я сессия, 6, 19, 20, 25 февраля; 5, 24 
марта; 30 апреля 1992 – тема «Будущее внешней политики США в эру 
после «холодной войны», Вашингтон, стр. 648-652).  

Что касается американской «каспийской” стратегии в целом, то она и 
сейчас внешне выглядит противоречивой, так как прежде всего исходит из 
постулата сдерживания России, а также КНР и ИРИ. В Вашингтоне 
считают, что идеология и экономика новообразованных центрально-
азиатских государств во многом носят на себе влияние прежней советской 
модели, а региональная инфраструктура все еще сориентирована на 
Россию. Поэтому американские (да и европейские) деловые круги, за 
определенным исключением, не проявляют особого рвения в весьма 
крупном инвестировании капиталов в разработку местных энергетических 
объектов. Вместе с тем, Вашингтон, развивая сотрудничество с 
правительствами стран Каспийского региона, учитывает и значительные 
возможности российских компаний (это традиционные деловые связи, а 
также взаимная территориальная близость инфраструктурных систем 
России и других стран Каспия) заинтересовать местные правительства 
коммерчески выгодными проектами и соответствующими перспективами. 
На нынешнем этапе из этого США пытаются извлечь некое полезное 
«действо» в противоборстве с ОПЕК, чтобы воздействовать на ценовую 
конъюнктуру на мировом рынке сырья («Независимая газета», М., 
25.12.2002: «Центральная Азия и Кавказ», журнал социально-
политических исследований. – Швеция, №6(42), 2005, с. 50-56).  

Однако из этого пока ничего не получилось (как известно, ныне 
мировые цены на нефть уже вышли на рубеж 70 долл./б.).  

Вместе с тем, американские и европейские нефтяные компании достигли 
сравнительно неплохих успехов в области диверсификации экспортных 
направлений углеводородов азиатских стран СНГ, минуя территорию 
России. Уже в марте 2001 года между правительствами Соединенных 
Штатов Америки, Турции, Казахстана, Азербайджана и Грузии был 
подписан «Меморандум взаимопонимания по проекту транспортировки 
нефти», декларировавший равноправные условия для участвующих сторон 
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в данной сфере. Важнейшим проектом, реализованным в рамках этого и 
других соответствующих межгосударственных соглашений, явился 
построенный нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан (расположен на 
средиземноморском побережье Турции) общей протяженностью 1760 км и 
пропускной способностью 50 млн. тонн в год.  

Весьма специфичен политический курс США в отношении Исламской 
Республики Иран. Вашингтон откровенно не скрывает своего намерения 
не допустить стратегически значимого сотрудничества каких-либо 
государств с Ираном, особенно в такой важной сфере, как углеводороды. 
(Мехди Санаи, Отношения Ирана с центральноазиатскими странами СНГ, 
М., 2002, с. 118-120). В этом Соединенные Штаты имеют определенные 
расхождения со своими западно-европейскими союзниками. Однако 
осуществленное Вашингтоном давление на центральноазиатские страны 
дало определенные результаты: в 1992 году Астана отвергла предложение 
Тегерана принять участие в реконструкции порта Актау (бывший порт 
Шевченко) и передала контракт нидерландской компании; а Ашхабад, в 
свою очередь, в 1996 году отклонил иранское предложение о прокладке 
газопровода через территорию Ирана и Турции для поставок туркменского 
в Европу. Вместе с тем, страны региона в дальнейшем изыскивали и 
реализовали некоторые возможности для развития взаимовыгодного 
сотрудничества с Ираном, и в том числе в области нефти и газа.  

Дело в том, что южное направление выхода углеводородного экспорта 
(через Иран и Афганистан) выглядит оптимальным. Оно малопротяженно 
и выводит непосредственно к южно-азиатским портам (а следовательно – 
к крупнейшему региону-потребителю углеводородов на мировом рынке1). 
Кроме того, реализация этих проектов создает основу для развития 
стратегического сотрудничества между Центральной Азией в целом, с 
одной стороны, и всей Азией – с другой. Объективность обоснованности 
этих вариантов частично была признана Вашингтоном, который «через не 
хочу» согласился не препятствовать строительству газопровода из 
Туркмении через Афганистан в Пакистан, а также относительно 
сдержанно наблюдал за реализацией некоторых других проектов, 
связанных с Ираном и т. д.  

Китай. Растущий спрос на энергоресурсы в стране и углеводородный 
дефицит на перспективу (в 150-180 млн. т), привели Пекин к выводу, что 
каспийская зона (особенно Казахстан), являющаяся относительно 

                                                 
1-Так, к настоящему времени импорт нефти Индией превысил 100 млн. т (70 % 

потребляемой ею нефти), а в ближайшие 10 лет он удвоится, импорт же КНР – был вдвое 
больше индийского показателя. Хотя эти державы в своем импорте углеводородов 
преимущественно ориентируются на БСВ и ЮВА, они на перспективу весьма 
заинтересованы в приобретении этого сырья из Каспийского региона (р/с «Свобода», 
Прага, 24.08.2005: «Центральная Азия и Кавказ», журнал социально-политических 
исследований. – Швеция, №1(43), 2006, с. 18: «Коммерсантъ», М., 15.07.2007). 
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недалеким по суше к Китаю крупным нефтеносным регионом, может 
выступить в качестве возможного важного звена в новой энергетической 
стратегии Пекина – гарантированным источником поставок больших 
объемов нефти по стабильным ценам. Это направление также 
предоставляет Китаю сухопутный доступ к энергетическим богатствам 
Ирана и БСВ в целом, дает возможность усилить там свое влияние.  

Итоги деятельности государств Каспия в области разработок и экспорта 
углеводородов.  

В целом регион Каспия по достигнутым результатам значительно 
выдвинулся на международном рынке углеводородов, хотя его доля в 
общей «корзине» этих сырьевых товаров в мире еще осталась во втором 
эшелоне ведущих поставщиков.2  

Рост добычи углеводородов и экспортных возможностей в 
государствах региона. Так, к 2007 году добыча нефти составила (в млн. т. 
в год): Казахстан – 60: Азербайджан-18, Туркменистан – 12, Узбекистан – 
9. Добыча природного газа (в млрд. куб. м в год): Туркменистан – 50, 
Казахстан – 25: Узбекистан – 40. Это сравнительно незначительно на фоне 
общих показателей по мировому потреблению углеводородов. Так, к 
примеру, потребности в нефти составляли: в 2005 г. – 83,5 млн. барр./день 
(4, 8 млрд. т); в 2007 г. (оценка) – 86,0 млн. б/д (5,0 млрд. т).  

Вместе с тем, не у всех стран региона происходило возрастание добычи 
и вывоза этих ископаемых. Так, наибольших темпов в росте этих 
показателей добились Казахстан в области нефти, а Туркменистан – в газе; 
Азербайджан же – довольствовался уровнями, достигнутыми еще в 
советское время, и поэтому его экспортные возможности были 
сравнительно более скромные. Однако, по информации из Баку, в 
последние годы в Азербайджане наблюдается удвоение добычи и экспорта 
нефти («Financial Times», L., 23.07.2007: «Коммерсантъ», М., 14.08.2007).  

Казахстан. По данным на 1995 г., Казахстан экспортировал 10, 5 млн. т 
сырой нефти.  

Из этого количества 3, 7 млн. т – в дальнее зарубежье, 6, 7 млн. т – в 
страны СНГ. На Россию приходилось 4, 4 млн. т, Украину – 1, 8, страны 
Балтии – 0, 6 млн. т. В первые годы XXI века экспорт уже превысил 30 
млн. т, причем в дальнее зарубежье –17 млн. т и в СНГ –13 млн. т. 
(«Казахстанская правда», 17.04.2003).  

                                                 
2 В данном случае Россия не включается в список каспийских экспортеров углеводородов. 

Как известно, Россия является вторым в мире экспортером нефти, а также занимает 
ведущие позиции по поставкам газа, и прежде всего на европейский рынок. Однако 
Каспийское и Кавказско-Черноморское направление является для России вторичным, так 
как эта держава имеет здесь сравнительно незначительные углеводородные разработки и 
мощности, а также выходы с отечественных месторождений. 
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В 2006 г. добыча нефти в Казахстане достигла 60 млн. т, а экспорт – 
около 40 млн. т.  

Основные поставки нефти на внешние рынки сначала (то есть с 1992 г.) 
осуществлялись по нефтепроводу Атырау-Самара, достигнув в 2003 г. 10,5 
млн. тонн в год; после проведения реконструкции они достигли 15 млн. 
тонн.  

Затем начались поставки по системе Каспийского трубопроводного 
консорциума (КТК), соединившего месторождение Тенгиз с 
Новороссийском («Казахстанская правда», 05. 04 2003). Официальная 
церемония начала заполнения нефтепровода состоялась 26 марта 2001 г. 
КТК является приоритетным транспортным путем на средиземноморском 
направлении каспийской нефти. Как известно, его проектная мощность до 
28 млн. тонн нефти в год (примерно 560 тыс. баррелей ежедневно) с 
последующим увеличением пропускной способности до 67 млн. тонн.  

 Хотя трубопровод предназначен в основном для транспортировки 
сырой нефти из Тенгиза (более 20 млн. т), он может использоваться и для 
развития других месторождений в Казахстане и России. Пока что 
Российская Федерация предоставила Казахстану квоту в 5, 6 млн. т нефти 
в год на поставки до Новороссийска (с перспективой значительного 
увеличения). Возможно, введение в строй нефтепровода Бургос (порт в 
Болгарии) – Александропулос (порт в Греции) позволит увеличить 
нефтяной поток казахтанской нефти.  

Однако Казахстан уже сейчас нуждается в большем объеме вывоза и 
поэтому заинтересован в новых направлениях экспорта: через 
Азербайджан и Грузию, Китай, а также Иран, поскольку после 2000 г. 
суммарный потенциал нефтеэкспорта только Казахстана и Азербайджана 
(без учета вывоза российской нефти через указанный Новороссийский 
порт) был оценен на уровне 50-60 млн. т («Казахстанская правда», 
18.04.2003).  

Как известно, уже с 1996 г. Иран приобретает казахстанскую нефть на 
основании «обменного» договора, заключенного сроком на 10 лет, количество 
которой в настоящее время доведено до 100 тыс. барр./д. (Газета, М., 16. 08.2003).  

Что касается выхода на внешние рынки казахстанского газа, то 
рассматриваются различные направления: через Россию; Азербайджан, 
Грузию, Турцию и Черное море, через Иран; через Афганистан на рынки 
Пакистана и Индии.  

Однако реальность подсказывает Астане не ослаблять свои 
политические усилия на получение доступа к экспорту газа через 
территорию России, а также продолжать интенсивно развивать 
сотрудничество в нефтяной сфере. В этом направлении действует 
«Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о 
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разграничении дна северной части Каспийского моря в целях 
осуществления суверенных прав на недропользование» от 13 мая 2002 
года.  

На его основе стороны регулируют вопросы о сотрудничестве по 
поставкам казахстанских нефти и газа в Россию, а также по совместному 
сотрудничеству в Каспийском регионе.  

Так, в частности, с 2003 года «Лукойл” (Россия) и «КазМунайГаз» 
(Казахстан) ведут совместные работы по разработкам нефтегазовых 
месторождений на шельфах и в прибрежных районах двух стран, и в том 
числе таких, как Каламкас-море, Кашаган, Карачаганак, Курмангазы 
(Казахстан) и Хвалынское (Россия) («Независимая газета», 29.01.2003: 
«Казахстанская правда», 17, 19.04.2003).  

 Общий объем прямых инвестиций (с участием местного и 
иностранного капиталов) в независимом Казахстане по проектам, 
связанным с разработкой нефтегазовых месторождений (преимущественно 
в Каспийской зоне), а также с сопутствующими секторами национальной 
экономики, оценивается в 32, 2 млрд. долл. (из них иностранные 
инвестиции составили 21 млрд. долл. Причем, исходя из государственной 
стратегии наращивания самостоятельных позиций в финансировании 
национальной экономики, уже в 2001 году объем отечественных 
инвестиций впервые превысил зарубежные и составил 3,2 млрд. долл. 
(«Казахстанская правда», 05.04.2003).  

 В нефтегазовой отрасли Казахстана в настоящее время действуют 14 
совместных с иностранным капиталом предприятий. Для республики 
вопрос о привлечении внешних инвестиций важен не только для 
структурной перестройки нефтяной и газовой промышленности, но и для 
модернизации производства всей экономики.3 Таким образом, 
сотрудничество с иностранными компаниями и дополнительный экспорт 
нефти выступают в качестве важного источника крупных инвалютных 
поступлений для всей страны. Это важно, помимо прочего, из-за растущего 
внутреннего спроса Казахстана на готовые нефтепродукты, поскольку 
республика располагает весьма ограниченными мощностями НПЗ.  

Так, к примеру, в 2000 году в республику было ввезено: бензина — 482 
тыс. тонн, дизельного топлива — 262, 9 тыс. тонн, мазута — 169, 9 тыс. 
тонн. Всего в указанном году нефтепродуктов было закуплено на 253 млн. 
долл. (экспортировано на сумму 101 млн. долл.). В настоящее время такой 
                                                 
3-Однако целесообразно отметить, что ряду иностранных компаний казахстанские власти 

высказывают свое недовольство за нарушение условий заключенных контрактов. Так, в 
августе 2007 года на 3 месяца было прекращено освоение крупнейшего в регионе 
Кашаганского нефтепромысла из-за нарушений компанией «Аджип» (ЭНИ) в области 
экологии и уплате налогов; претензии были высказаны и компании «Шеврон» (Euronews, 
27.08.2007). 
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финансовый баланс в данной области сохранился.  

 За 1993-2002 гг. деятельности совместного предприятия 
«Тенгизшевройл» американской компанией «Шеврон Тексако” было 
инвестировано 4 млрд. долл., но в случае реализации нового соглашения с 
нею же, в национальную экономику должно поступить 20 млрд. долл., что 
в 2010 году обеспечит добычу 36 млн. т нефти («Казахстанская правда», 
08.04.2003).  

Кроме того, западный капитал проявляет определенный интерес не 
только к казахстанским углеводородам, но и, с точки зрения инвестиций, к 
народному хозяйству в целом этой страны.  

Так, начиная с 1993 года, для изучения существующего потенциала 
республики начали активно действовать Всемирный банк реконструкции и 
развития, Международный валютный фонд, Банк европейского развития и 
представители деловых кругов пятнадцати европейских стран. К 
настоящему времени уже активно реализуются несколько двусторонних 
соглашений (Alain Giroux, Herve Gicquiau, “Kazakhstan”, Le Courier des 
pay de L’est, op. cit., p. 43: «Аму-дарья», Тегеран, №12, 2002, с. 78).  

Казахстан планирует довести добычу нефти в 2010 г. до 100 млн. т, а в 
2015 г – до 150-170 млн. т.  

Что касается перспектив экспорта, то, по оценкам, при добыче газа в 
2010 и 2015 гг. на уровне з5 и 45-50 млрд. куб. м соответственно и 
внутреннем потреблении по 11-16 млрд. куб. м, экспортный потенциал 
возрос до 30 млрд. куб. м.  

 Туркменистан. С точки зрения наличия природных ресурсов (а именно 
– нефти и газа), малой численности населения и особенностей 
национального хозяйствования, Туркменистан нередко уподобляют 
Кувейту 60 – начала 70-х годов (Alan Giroux, Herve Gicquiau, 
“Turkmenistan”, Le Courier…op. Cit., p. 101).  

Исходя из больших энергетических богатств и достаточной 
платежеспособности Туркменистана, западные державы, Япония, Китай, а 
также Иран и Турция проявляют большую заинтересованность в развитии 
своего экономического, политического, а также иного сотрудничества с 
Ашхабадом.  

Такой же интерес продолжает оставаться между Россией и Ашхабадом. 
Стороны неоднократно вели взаимные переговоры по широкому кругу 
вопросов двусторонних отношений, среди которых важное место 
занимали проблема раздела Каспийского моря, а также вопрос поставок 
туркменского газа в Россию и через российскую территорию.   

При этом, туркменистанские президенты-сначала С. Ниязов, а затем Г. 
Бердымухамедов отмечали, что участие России в развитии нефтегазового 
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комплекса Туркменистана, а также в переработке и транспортировке газа, 
“особенно важно” для Ашхабада.  

 В отношении правового статуса Каспийского моря Россия и 
Туркмения заявили о близости взаимных позиций. Как известно, Россия 
предложила разделить дно моря по модифицированной срединной линии. 
Иран же настаивает на общем использовании ресурсов моря, либо на 
полном его разделе – по 20 % каждой стране.  

В апреле 2003 года Россия и Туркмения подписали 
межправительственное соглашение в газовой отрасли сроком на 25 лет. 
Оно предусматривает закупку Россией в ближайшие годы по 60-70 млрд. 
кубометров туркменского газа в год, а в 2009-2028-х – 70-80 млрд. 
кубометров. Кроме того, соглашением предусмотрены: работа по 
совместному выходу на мировой рынок; модернизация и строительство 
газотранспортных сетей, обмен технологиями; российское участие в 
освоении месторождений в Туркменистане («Независимая газета», М., 
11.04.2003). В этом отношении большие надежды возлагаются на новый 
газопровод Туркменистан-Казахстан-Россия (вдоль восточного побережья 
Каспийского моря), а также на расширение поставок через магистральный 
газопровод «Средняя Азия – Центр». В этом отношении экспортные 
возможности у Туркменистана имеются: среднегодовая добыча газа 
составляет 55-60 млрд. куб. м, а внутреннее потребление – только 10-12 
млрд. куб. м («Центральная Азия и Кавказ», журнал социально-
политических исследований. – Швеция, №3(39), 2005, с. 145-147).  

Следует иметь ввиду, что Ашхабад стремится использовать для своего 
экспорта и южно-азиатское направление. В этом его стимулирует Иран.  

Так, в 2000 г. Тегеран предложил план организации газового союза в 
составе ИРИ, Туркменистана и Азербайджана для организации поставок 
газопродукции трех стран через единую газотранспортную систему в Иране, 
далее через Турцию в государства южной Европы.  

Ашхабад благожелательно воспринял такой вариант. Как было 
заявлено туркменским руководством, «для нас главным является то, чтобы 
объемы экспорта расширялись, а цены возросли, по крайней мере, до 40-45 долл. за тысячу 
куб. метров. Как известно, уже с конца 90-х г. г. по трубопроводу Корпедже-Курткуи из 
Туркменистана в Иран поставляется газ в объемах до 8 млрд. кубометров в год.  

В первом десятилетии XXI-го века Тегеран намеревается приобретать до 
13 млрд. кубометров газа, а в долгосрочной перспективе-до 30 млрд. кубометров в год.  

Что касается туркмено-ирано-азербайджанского проекта, то, по замыслам, объем 
поставок в Европу в 2010 г. может составить 56 млрд. кубометров в год. Однако 
реализация данного проекта пока представляется проблематичной (Мехди Санаи, 
Отношения Ирана с центрально-азиатскими странами СНГ, М., 2002, с. 96, 
118).  
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 Таким образом, Ашхабадом в последние годы были заключены 
контракты, которые открывают хорошие перспективы для значительных 
поставок туркменского газа за границу и получения иностранных 
валютных поступлений для роста валового национального продукта (ВВП) 
страны. Так, по новому газопроводу вдоль восточного побережья 
Каспийского моря, а также по магистрали «Средняя Азия – Центр” 
предусматриваются поставки на север туркменского газа в 2009-2028-х гг. 
– 70-80 млрд. кубометров в год. Кроме того, предусмотрена продажа этой 
продукции в южном направлении через Иран, и, возможно, на запад – 
через Каспийское море.  

 Выводы. С 90-х годов Каспийский регион стал вызывать всё 
усиливающийся интерес у мирового сообщества, ввиду появления на 
географической карте Евразии целого ряда новых государств, 
геополитической значимости этого региона, а также ввиду его 
энергетических богатств и относительно развитой промышленной 
инфраструктуры.  

Этот фактор подтолкнул правительства и деловые круги Запада на 
проведение политики с целью переустройства местных экономических 
систем и их внешней ориентации, и прежде всего в добывающей и 
экспортной сферах эксплуатации богатых месторождений нефти и газа.  

Государства региона, в свою очередь, стремятся извлечь из своего 
международного сотрудничества максимальные выгоды для своей 
национальной экономики: продолжая сотрудничество с Россией и 
другими странами СНГ, их правящие круги весьма поощряют приток 
иностранных инвестиций. Причем, в ходе такого сотрудничества они не 
исключают персонального обогащения местной деловой и 
административной элиты.  

В течение прошедших пятнадцати лет с момента провозглашения 
государственного суверенитета в области сотрудничества с внешними 
партнерами были достигнуты определенные положительные результаты: 
значительный рост инвалютных поступлений на основе развития 
национальной нефтяной и газовой промышленности, а также за счет 
привлечения крупных зарубежных инвестиций. Кроме того, возросло 
соучастие иностранных компаний в развитии других сфер экономики и 
социальной объектов.  

Вместе с тем выявились слабые места в возможностях такого 
сотрудничества и ряд проблем разного плана: технические, правовые, 
финансовые и т. д. Главная опасность для независимости этих государств 
заключается в выдвигаемых некоторыми иностранными державами 
ограничениях в свободном выборе внешнеполитических партнеров, а 
также в их претензиях по проблемам внутренней социальной политики.  
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Более оптимистичными могут представиться следующие несколько 
десятилетий. В случае сегодняшних темпов внутренних и внешних 
инвестиций, и отсутствия международной конфронтации из-за местных 
природных ресурсов, вполне вероятно, что будут решены основные 
долгосрочные стратегические проблемы, влияющие на ситуацию в 
Каспийском регионе, в том числе и связанные с жизнеспособностью 
местных политических режимов, с решением их внутренних 
экономических и социальных проблем.  



 

 

 

РОССИЯ-ИНДИЯ-КИТАЙ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В 
МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ 

ŞAUMYAN, T. L./ШАУМЯН, Т. Л* 
 RUSYA/RUSSIA/РОССИЯ 

Россия, Индия и Китай-три ведущие не только азиатские, но и мировые 
державы, которые расположены в едином евроазиатском геополитическом 
пространстве, составляют треть населения мира и относятся к категории 
стран, экономика которых развивается наиболее быстрыми темпами. Речь 
идет о трех государствах, имеющих большой опыт в урегулировании и 
предотвращении конфликтов; странах, на которых лежит особая 
ответственность за судьбы мира. Это три великие цивилизации, имеющие 
исторический опыт тесного взаимодействия и взаимовлияния. 
Взаимоотношения между ними традиционно рассматривались в 
двустороннем формате, причем при анализе отношений двух стран 
учитывался фактор третьей страны.  

Отношения между Москвой, Пекином и Дели всегда носили особый 
характер и даже в период «холодной войны» определялись не столько 
глобальным противостоянием двух военно-политических сил, сколько 
региональными факторами. Они несли на себе отголоски исторического 
прошлого, отношений, которые складывались в эпоху Российской 
империи, Британской Индии и Императорского Китая, вовлеченных в 
«большую игру» и соперничавших за влияние в обширном регионе 
Центральной Азии.  

Сопредельность границ Китая с Россией и Индией создавала 
потенциальную и реальную опасность возникновения споров 
относительно их прохождения, тем более что страны разделены 
естественными рубежами – реками с меняющимся руслом и высочайшими 
в мире горными хребтами, где разграничение на картах далеко не всегда 
совпадало с реальными межгосударственными границами, давая повод для 
пограничных конфликтов. 

Особенности формирования двусторонних отношений. По мере 
утверждения независимости взаимодействие между новыми азиатскими 
гигантами – Китаем и Индией определялось общностью задач по 
преодолению нищеты и бедности, созданию условий для решения проблем 
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экономического развития, укрепления их суверенитета и 
государственности, утверждения достойного места и твердых позиций на  

мировой арене. Отношения между ними вначале складывались как будто 
благополучно: именно они ввели в международный лексикон понятие 
«Панча шила»-пять принципов мирного сосуществования, которые были 
активно поддержаны и Советским Союзом и не потеряли свою 
актуальность и сегодня. Индия с самого начала признавала Тибет и 
Тайвань как части Китая, поддерживала право КНР занять свое законное 
место в ООН. Однако последующие события развивались в направлении 
обострения отношений, что привело к вооруженному конфликту 1962 г., 
формальным поводом к которому стали расхождения в интерпретации 
существующих пограничных линий и отсутствие их демаркации на 
некоторых участках границы. Воспоминания о пограничном конфликте 
1962 г. осложняют процесс урегулирования территориальной проблемы и 
не дают возможности окончательно перевернуть страницу конфликта. В 
настоящее время индийско-китайские отношения находятся на подъеме; 
две страны переживают период бурного экономического роста; 
территориальная проблема временно отодвинута на второй план; при 
определении их отношений звучит понятие «стратегического 
партнерства», а торгово-экономические отношения, достигшие 20 млрд. 
долл. товарооборота в год, к 2010 г. имеют реальные шансы удвоиться.  

В июне 2006 г. Индия заявила, что не собирается добиваться ядерного 
паритета с Китаем и не намерена пересматривать одностороннее 
обязательство о моратории на ядерные испытания 

Подписанный в Пекине Меморандум о взаимопонимании между 
военными ведомствами открывает новый уровень военно-технического 
сотрудничества между странами и отражает общеполитическое сближение 
между государствами.  

В Пекине на высшем уровне обсуждалась также возможность поставки 
ядерного топлива для индийских атомных реакторов, однако было 
отмечено, что государства, входящие в Группу ядерных поставщиков, не 
намерены форсировать события до того, как Конгресс США рассмотрит 
вопрос отмены санкций на поставку топлива и технологий.  

В результате ставшее за последние несколько десятилетий 
традиционным рассмотрение отношений между Индией и Китаем в свете 
острого регионального конфликта, постепенно уступает место более 
трезвому и реалистическому анализу развивающегося взаимодействия 
двух великих азиатских держав в новых геополитических условиях. 
Именно это обстоятельство, скорее всего, и сделало возможным согласие 
Китая на предоставление Индии статуса наблюдателя в ШОС, а 
позитивный опыт Индии и Китая в создании благоприятных условий в 
пограничных районах может использоваться в процессе урегулирования 
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пограничных и иных двусторонних проблем в отношениях между 
государствами-членами и наблюдателями ШОС.  

Между Индией и Китаем сохраняются различия в подходе к проблеме 
пребывания на территории Индии Далай-ламы и тибетских беженцев. С 
точки зрения Китая, тибетский первосвященник при прямой или 
косвенной поддержке со стороны Индии выступает с позиций сепаратизма 
и нарушения территориальной целостности Китая. Индийская сторона с 
самого начала заявляла о том, что Далай-ламе и тибетским беженцам было 
разрешено находиться на территории Индии из гуманитарных 
соображений, без предоставления им права заниматься политической 
деятельностью. Индия связывает этот вопрос с более широкой проблемой 
«двойных стандартов» в подходе к оценке одних и те же действий и 
явлений, которые рассматриваются различными политическими силами 
или как укрепление демократии, обеспечение прав человека и сохранение 
территориальной целостности, или как терроризм, экстремизм и 
сепаратизм. 

На первом этапе советско-китайские отношения носили самый 
дружественный характер: Советский Союз оказывал существенную 
помощь Китаю в создании собственной независимой экономики, 
поддерживал его позиции на мировой арене. Однако во второй половине 
1960-х годов отношения резко обострились, что привело, в конечном 
счете, к столкновениям в районе советско-китайской границы в 1969 г. В 
результате СССР вынужден был вносить серьезные коррективы в 
долгосрочные планы экономического развития страны и усилить 
внимание к проблемам обороны.  

После серьезных внутриполитических перемен в Китае, активного 
выхода страны на мировую арену, окончания «холодной войны» на 
глобальном уровне, распада СССР и становления внешнеполитических 
взглядов России произошли серьезные позитивные изменения в 
советско/российско-китайских отношениях, которые на рубеже 
тысячелетий приобрели статус «стратегического партнерства».  

И лишь состояние советско/российско-индийских отношений с 
середины 1950-х годов развивались стабильно, СССР оказывал Индии 
серьезную экономическую помощь и политическую поддержку, а 
сотрудничество в торгово-экономической, военно-технической и научной 
областях и сегодня является приоритетным направлением их отношений. 
Сотрудничество и взаимодействие на международной арене, общность или 
близость позиций по основным проблемам двусторонних, региональных и 
глобальных отношений привели к объявлению двух стран 
«стратегическими партнерами». Следует отметить и еще одно 
обстоятельство. Несмотря на различие языков, религий, бытовых 
привычек и обычаев, русских и индийцев объединяет нечто большее, чем 
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экономическое сотрудничество, политическая поддержка или даже 
«стратегическое партнерство». Это глубинное духовное родство, общие 
черты национального характера, близость традиционных религиозных, 
литературных, семейных представлений.  

Первый период после распада СССР характеризовался прозападной 
ориентацией внешней политики России, что привело к стагнации и 
ослаблению российско-индийских связей (снижение интенсивности 
контактов на всех уровнях, резкое сокращение товарооборота и др.). На 
рубеже третьего тысячелетия отношения стали выравниваться, однако, 
чересчур медленными темпами. В настоящее время он активизировались, 
но для того, чтобы они развивались и дальше по нарастающей, 
необходима политическая воля и мобилизация всех имеющихся ресурсов, 
тем более что развивающаяся быстрыми темпами Индия привлекает к себе 
внимание крупнейших мировых держав, заинтересованных в развитии с 
ней сотрудничества.  

Трехстороннее сотрудничество: от идеи к реальному воплощению 

Идея трехстороннего взаимодействия обсуждалась в научных кругах 
России, Индии и Китая еще в середине 1990-х годов. Озвучена же она 
была на государственном уровне в 1998 г. тогдашним премьер-министром 
России Е.М.Примаковым во время его официального визита в Дели.  

1. На первом этапе идея трехстороннего взаимодействия была 
воспринята партнерами довольно сдержанно, а на международном уровне 
– с настороженностью. В условиях бомбардировок Югославии и, позднее, 
обострения ситуации вокруг Ирака и негативного отношения трех стран к 
действиям стран Запада неизбежно возникало предположение, что 
российский премьер-министр по существу выдвигает идею создания некой 
антиамериканской группировки или нового военного блока. Правда, сам 
Е.М.Примаков специально оговорил, что речь не идет о создании каких-
либо блоков или союзов, направленных против третьих стран, однако 
именно такое понимание инициативы российского премьера вызвало на 
первом этапе опасения и сдержанность как Индии, так и Китая. Сама же 
по себе идея сотрудничества трех стран в самых различных областях 
никоим образом не отвергалась.  

В ходе обсуждений выдвинутой идеи высказывалась точка зрения, что 
установление особых отношений между тремя странами может стать 
реальностью при условии, что все стороны предполагаемого треугольника 
будут равнозначными, что речь может идти о формировании такой 
системы отношений, при которой все три стороны чувствуют себя 
равноправными субъектами сотрудничества, и отношения между ними 
находятся на достаточно высоком уровне. В тот период «слабым звеном» 
могли считаться отношения между Индией и Китаем.  
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2. Интерес к взаимодействию в трехстороннем формате возрастал по 
мере расширения и углубления отношений партнерства и сотрудничества 
России с Индией и Китаем и нормализации индийско-китайских 
отношений. В ходе визита в Дели в апреле 2005 г. премьера Госсовета 
КНР Вэнь Цзябао было объявлено об установлении индийско-китайского 
стратегического партнерства, подписано соглашение о принципах 
пограничного урегулирования, которое отразило заинтересованность на 
политическом уровне в поэтапном решении территориальной проблемы. 
Этот процесс был подкреплен и договоренностями, достигнутыми в ходе 
визитов на высшем уровне в 2006-2007 гг. В обеих странах неоднократно 
подчеркивалось, что развитие двусторонних отношений – это их 
стратегический выбор.  

3. С сентября 2001 г. осуществляется трехсторонний научно-
исследовательский проект «Россия-Индия-Китай в ХХ1 веке», 
инициаторами и организаторами которого стали Институт Дальнего 
Востока РАН, Индийский институт китаеведения и Китайский институт 
международных проблем при участии экспертов-политологов из других 
научных центров России, Китая и Индии. Научно-практические семинары 
проходят поочередно в Москве, Пекине и Дели. Так, в октябре 2007 г. 
состоится очередная, седьмая встреча в Москве. Ученые-политологи трех 
стран обсуждают широкий круг проблем – от последних тенденций на 
уровне глобальных и региональных международных политических и 
экономических отношений – до проблем двусторонних отношений, в том 
числе и тех, которые до сих пор ждут своего урегулирования. 
Неофициальные практические дискуссии, развивающиеся в рамках так 
называемой «третьей дорожки»-на уровне ученых-политологов, 
способствуют выводу переговорного процесса на уровень «второй 
дорожки» при участии официальных лиц с трех сторон, а отсюда путь 
лежит и к «первой дорожке», предусматривающей встречи руководителей 
трех стран.  

4. Начало трехстороннего переговорного процесса в рамках 
«второй дорожки» было положено встречами министров иностранных 
дел России, Индии и Китая в ходе сессий Генеральной Ассамблеи ООН в 
Нью-Йорке в 2003-2005 гг. В октябре 2004 г. министры встретились в 
Алматы в рамках встречи министров иностранных дел стран-участниц 
Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. 

2 июня 2005 г. во Владивостоке состоялась четвертая по счету 
неофициальная встреча и первая встреча руководителей 
внешнеполитических ведомств трех стран вне рамок участия в каких-либо 
других международных форумах. Обсуждались вопросы стратегической 
стабильности в мире и в регионе, борьбы с международным терроризмом, 
незаконным оборотом наркотиков и другими новыми вызовами и 
угрозами, а также перспективы налаживания трехсторонних связей в 
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экономике, прежде всего, в сфере транспорта, энергетики и высоких 
технологий, координации усилий по преодолению стихийных бедствий в 
регионе. По итогам владивостокской встречи было впервые опубликовано 
Совместное коммюнике, в котором была подтверждена общность 
подходов к основным вопросам мирового развития в ХХ1 веке; министры 
«высказались в пользу демократизации международных отношений, 
нацеленной на построение справедливого международного порядка, в 
основе которого должны лежать соблюдение норм международного права, 
равенство и взаимное уважение, сотрудничество и продвижение в сторону 
многополюсности». Была отмечена важность многосторонних усилий для 
поддержания стратегической стабильности на глобальном и региональном 
уровне и центральная роль в этом ООН. Министры высказались за 
налаживание взаимодействия правоохранительных органов трех стран в 
борьбе с наркотрафиком и другими проявлениями трансграничной 
преступности. Обсуждались также перспективы трехстороннего 
экономического взаимодействия, в том числе в таких областях, как 
транспорт, сельское хозяйство, энергетика и высокие технологии.  

14 февраля 2007 г. в Нью-Дели состоялась очередная встреча 
министров иностранных дел Республики Индии, Российской Федерации и 
Китайской Народной Республики, по итогам которой было принято 
Совместное коммюнике, в котором стороны заявили, что «глобализация 
открывает возможности для более равномерного распределения в мире 
ресурсов для развития и влияния, создавая, тем самым, фундамент для 
более стабильной и сбалансированной международной системы», 
высказались за сохранение в современном мире разнообразия культур и 
цивилизаций, за демократизацию международных отношений, 
подчеркнули важность реформ в Организации Объединенных Наций, в 
том числе в Совете Безопасности, для более эффективного реагирования 
на множество вызовов современного мира. Министры Китая и России 
подтвердили, что их страны придают большое значение статусу Индии в 
международных делах и с пониманием и поддержкой относятся к 
стремлению Индии играть более важную роль в ООН. Министры 
согласились, что скорейшее вступление в силу Международной конвенции 
по борьбе с актами ядерного терроризма, а также принятие ООН 
предложенного Индией проекта Всеобъемлющей конвенции о 
международном терроризме, приведут к дальнейшему упрочению 
международно-правовой базы для борьбы с терроризмом. Была 
зафиксирована общность или близость позиций по таким международным 
проблемам, как ситуация на Ближнем Востоке, в Ираке и Афганистане. 
Приветствуя вступление Индии в Шанхайскую организацию 
сотрудничества (ШОС) в качестве страны-наблюдателя, министры 
иностранных дел России и Китая заявили, что будут активно 
содействовать скорейшей реализации такого вклада Индии в ШОС, 
который отвечал бы интересам всех.  
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Был отмечен значительный потенциал взаимовыгодного 
экономического взаимодействия между тремя странами в таких областях, 
как энергетика, транспортная инфраструктура, здравоохранение, высокие 
технологии, включая информационные технологии и биотехнологию. 

5. Пункт о трехсторонних встречах Россия-Индия-Китай был 
впервые включен в текст Совместной российско-индийской декларации 
по итогам визита президента РФ В.В.Путина в Индию в декабре 2004 г. 
Было отмечено, что регулярные трехсторонние встречи министров 
иностранных дел «полезны для повышения взаимопонимания и 
поиска взаимных сфер сотрудничества в трехстороннем и 
международном форматах» и отражают «серьезную обеспокоенность 
терроризмом». Стороны выразили «убежденность в пользе 
поступательного углубления трехстороннего сотрудничества, которое, 
среди прочего, способствует социально-экономическому развитию трех 
государств». В Совместном заявлении по итогам визита В.В.Путина в 
Индию 25 января 2007 г. также отмечалось, что «стороны выступают за 
расширение сотрудничества в трехстороннем формате Россия—Индия—
Китай», которое способствует «развитию взаимовыгодного 
экономического сотрудничества России, Индии и Китая, укрепляет 
международное согласие в вопросах противодействия новым вызовам и 
угрозам, в особенности международному терроризму, вносит свой вклад в 
дело укрепления мира и стабильности в Азии и во всем мире». 

6. 17 июля 2006 г. в Санкт-Петербурге в ходе мероприятий, связанных с 
саммитом стран «Большой восьмерки», состоялась первая трехсторонняя 
встреча Президента России В.В.Путина с Премьер-министром Индии 
Манмохан Сингхом и Председателем КНР Ху Цзиньтао. трех стран. 
Было отмечено, что эффективное решение экономических, финансовых и 
энергетических проблем невозможно без участия таких быстро 
развивающихся экономик, как Китай и Индия.  

Таким образом, трехстороннее политическое сотрудничество 
постепенно переходит на уровень «второй и первой дорожки», что 
свидетельствует о его реальной важности для России, Индии и Китая.  

Сферы совпадения или близости интересов: региональный и 
глобальный аспекты 

Политические отношения России и Индии, России и Китая, Китая 
и Индии, создают благоприятный фон для взаимодействия на уровне 
глобальных, региональных, двусторонних и трехсторонних 
отношений, развития торгово-экономического и научно-технического 
сотрудничества.  

1. Противодействие международному терроризму сегодня входит в 
список приоритетов внешней политики большинства государств мира. На 
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территории Индии продолжаются террористические действия, 
осуществляемые, по всей территории страны, прежде всего, в индийском 
штате Джамму и Кашмир, боевиками, в том числе, базирующимися по 
другую сторону индо-пакистанской границы. Для России 
террористические действия боевиков создают прямую угрозу 
безопасности и стабильности не только на территории Северного Кавказа, 
но и в центральных регионах страны.  

Китай вынужден закрыть границу в районе Ваханского коридора, 
опасаясь проникновения сторонников Бен Ладена на территорию 
Синьцзяна, так как имеющая место в течение последних десятилетий 
поддержка извне исламских фундаменталистов и сепаратистов в этом 
районе создает угрозу территориальной целостности Китая.  

Таким образом, Россия, Индия и Китай являются естественными 
геополитическими союзниками в борьбе против международного 
терроризма. Они считают, что терроризм не должен ассоциироваться с 
какими-либо религиозными, национальными, культурными или 
этническими группами, выступают против политики «двойных 
стандартов» и рассчитывают на то, что, столкнувшись с чудовищными 
актами терроризма, мировое сообщество с гораздо большим пониманием 
будет относиться к мерам, предпринимаемым тремя странами в борьбе с 
терроризмом и сепаратизмом, и окажет им всестороннюю поддержку в 
этой борьбе.  

Возрастает угроза международного терроризма, целью которого могут 
стать ядерные объекты и нефте- или газопроводы, что приведет к 
непредсказуемым последствиям. Поэтому вопрос о совместных мерах, 
направленных на противодействие международному терроризму, 
постоянно включается в повестку дня трехсторонних и двусторонних 
переговоров России, Индии и Китая; создаются специальные рабочие 
группы, которые разрабатывают планы необходимых 
антитеррористических действий. Все три страны готовы сотрудничать для 
скорейшего принятия глобальной стратегии борьбы с терроризмом под 
эгидой ООН и подписания международной конвенции по 
предотвращению ядерного терроризма.  

П. Афганский фактор. Индия, Китай, новые независимые 
Центральноазиатские республики и Афганистан находятся в едином 
геополитическом пространстве, в непосредственной сфере жизненных 
интересов друг друга. Несмотря на то, что воинские подразделения России 
выведены из района афгано-таджикской границы, военные советники 
продолжают выполнять здесь свои функции. Россия, Индия и Китай 
заинтересованы в стабильности в сопредельном регионе, в прекращении 
вооруженных столкновений внутри Афганистана, в укреплении в Кабуле 
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режима, представляющего умеренные политические силы, в сохранении 
его территориальной целостности и незыблемости существующих границ.  

Традиционно Индия и Россия придерживались в целом сходной или 
близкой позиции в оценке ситуации в Афганистане, которая в последние 
десятилетия стала во многом разделяться и в Пекине. Так, все три страны 
признавали правительство Б. Раббани, оказывали значительную 
гуманитарную помощь Афганистану, а на международной арене 
выступали за мирное политическое урегулирование ситуации в 
Афганистане на основе резолюций ООН, за прекращение вооруженного 
противостояния и формирование коалиционного правительства с учетом 
интересов всех противоборствующих сторон. Утверждение власти талибов 
расценивалось в Москве и в Дели как угрожающее их стратегическим 
интересам в регионе. Китайские представители предпринимали попытки 
вести неофициальные переговоры с талибами с целью предотвращения 
дальнейшего проникновения на территорию Синьцзяна подготовленных в 
Афганистане боевиков-уйгур. Однако по мере подтверждения 
информации о том, что именно в террористические центрах, 
расположенных на территории Афганистана, прошли подготовку 
несколько тысяч уйгуров (воевавших в Афганистане на стороне талибов), 
китайское руководство пересмотрело свои отношения с талибами, 
учитывая, что их деятельность противоречат национальным интересам 
Китая. Именно в этот период Россия, Китай, Казахстан, Киргизия и 
Таджикистан начали разработку Конвенции по борьбе с терроризмом, 
сепаратизмом и экстремизмом и приняли решение о создании Шанхайской 
организации сотрудничества.  

Правительство Индии рассчитывало на то, что «нейтрализация» 
Афганистана как базы террористов, ликвидация тренировочных лагерей 
боевиков, ранее находившихся близ границ Джамму и Кашмира, а затем 
переместившихся на территорию Афганистана, вернет эту страну в 
мировое сообщество и напрямую отвечает национальным интересам 
Индии.  

Взаимопонимание между Россией, Индией и Китаем в их стремлении 
противостоять международному терроризму неизменно укрепляется. Три 
страны придают особое значение роли ООН и считают, что любые 
действия, направленные на борьбу с терроризмом или – как в ситуации с 
Ираком – на ликвидацию оружия массового поражения – должны 
осуществляться лишь с санкции ООН. Усиление роли ООН должно 
способствовать созданию противовеса формированию однополярного 
мира, в котором одна доминирующая мировая держава стремится 
принимать односторонние и единоличные решения о том, какую страну и 
за что нужно «наказывать». Взаимодействие России, Индии и Китая в 
вопросах противодействия терроризму, борьбы с распространением 
наркотиков, укрепления мер доверия и сокращения вооружений в 
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пограничных районах осуществляется и в рамках Шанхайской 
организации сотрудничества, где Россия и Китай являются членами, а 
Индия имеет статус наблюдателя.  

Ш. Характер двусторонних отношений Индии, России и Китая с США, 
их поддержка усилий союзников в борьбе против международного 
терроризма, определяют необходимость анализа взаимодействия в 
условном «треугольнике» с учетом «американского фактора». Как 
Россия, так Индия и Китай заинтересованы в расширении торгово-
экономического сотрудничества с США, которое способствует 
укреплению их экономических позиций на глобальном уровне. В то же 
время, все три страны продолжают выступать против стремления США 
утвердить себя в качестве единственной сверхдержавы, лидера 
однополярного мира. На региональном уровне американская политика в 
отношении Китая учитывается при выработке курса Индии в отношении 
как Китая, так и самих США. При этом развивающееся в последнее время 
сотрудничество Индии с США в ядерной области способствует 
укреплению ее позиций в отношениях с Китаем, угроза со стороны 
которого в 1998 г. была названа основной причиной принятия решения о 
проведении ядерных испытаний. Россия и Китай, со своей стороны, 
сдержанно относятся к развитию стратегического партнерства Индии с 
США.  

Поскольку Россия, Индия и Китай как самостоятельные мировые 
державы развивают свои отношения с США, исходя из своих собственных 
национальных интересов, антиамериканизм как таковой не может 
стать объединяющим фактором для взаимодействия трех стран. 

В последнее время в деятельности ШОС появился новый компонент: 
состоявшиеся совместные маневры вооруженных сил России и Китая в 
августе (на них в качестве наблюдателя присутствовал представитель 
Индии), России и Индии в октябре 2005 г. и России, Китая и 
центральноазиатских государств в августе 2007 г. на территории России 
рассматривались в контексте участия трех стран в ШОС. Не исключена 
возможность проведения в будущем совместных военных маневров с 
участием России, Индии и Китая, которые также могут проводиться в 
рамках ШОС. 

У. Возможности и перспективы взаимодействия в сфере 
экономических и научно-технических интересов 

1. Разработка планов сотрудничества в торгово-экономических 
отношениях и предпринимательской области. Многолетний и 
позитивный опыт двустороннего российско-китайского и российско-
индийского сотрудничества в области торгово-экономических и научно-
технических отношений, позитивные сдвиги в этой области в индийско-
китайских отношениях, создают благоприятные условия для поисков 
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точек соприкосновения интересов, характерных одновременно для трех 
стран. Их предпринимательские круги придают большое значение 
проведению первого Делового форума трех стран в Нью-Дели, цель 
которого – создание условий для активизации «триалога», широкого 
обмена мнениями, разработки планов сотрудничества. Организатором с 
индийской стороны – Федерацией торгово-промышленных палат Индии – 
были предложены для обсуждения такие области трехстороннего 
сотрудничества, как обеспечение энергоносителями, в первую очередь, 
нефтегазоснабжение; энергетика, в том числе, гидроэнергетика; 
фармацевтика и производство новых лекарств; научно-техническое 
сотрудничество; производство среднемагистрального гражданского 
коммерческого авиалайнера; биотехнологии с акцентом на сельское 
хозяйство; информационные технологии; финансовые услуги.  

Российская сторона также разработала предложения о возможных 
сферах трехстороннего сотрудничества.  

Авиация. В связи со значительным увеличением объема перевозок 
гражданское самолетостроение трех стран имеет реальные перспективы 
многократного роста. Как в Индии, так и в Китае растет интерес к 
использованию гражданского малого и среднего самолета-перевозчика 
главным образом для внутренних рейсов, который может быть создан на 
базе российского Объединенного Авиационного Консорциума (ОАК). 
Перспективным может быть создание трехстороннего Транс-Азиатского 
центра гражданской авиации. 

Биотехнология и фармацевтика. Только в Индии сектор 
биотехнологий может к 2010 г. вырасти до 4,5 млрд. долл., включая 
производство сельскохозяйственных культур, лекарств на основе 
искусственных протеинов (инсулин, интерферон и др.). Колоссальный 
научный потенциал России в этой области не развивается из-за недостатка 
инвестиций; в Индии же есть проблемы с тестированием лекарств. 
Трехстороннее сотрудничество в этой области может заключаться, в том 
числе, в создании системы международной сертификации продукции и 
выводе совместного тройственного фармацевтического продукта на 
мировой рынок.  

Информационные и наукоемкие технологии. Эта сфера создает 
условия для продуктивной и эффективной кооперации России, Индии и 
Китая: Россия обладает серьезной научной базой и квалифицированной 
рабочей силой; Китай может решить проблему субсидирования 
потребительской электроники, дешевой рабочей силы и площадями; 
Индия – экспортом программного обеспечения (в 2003-2004 гг. он 
составил 21% национального экспорта). Перспективным направлением 
сотрудничества является создание совместных образовательных и 
тренировочных центров.  
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Металлургия. Для индийской и китайской стороны может 
представлять интерес предложения по совместному производству со 
стороны ВСМПО-АВИСМА – крупнейшего в мире производителя 
титановой губки (30% мирового производства), широко применяемой в 
авиастроении, космическом машиностроении, производстве, 
легированных сталей и др. нефтяного и химического оборудования. 
Одним из заинтересованных партнеров с индийской стороны может стать 
компания TATA STEEL.  

2. Обеспечение энергетической безопасности. Трехстороннее 
сотрудничество в области энергетики является важной составной частью 
российско-индийско-китайского взаимодействия.  

При анализе перспектив российско-индийско-китайского 
взаимодействия в области энергетики следует учитывать целый ряд 
геополитических и экономических факторов. 

– Россия обладает крупнейшими в мире запасами энергетических 
ресурсов, причем пока еще около 95% нефти и почти 100% газа 
экспортируются в Европейский регион, включая Турцию. Индия и Китай 
являются самыми быстрорастущими в мире рынками, в них 
нуждающимися. К 2030 г. зависимость Индии от поставок нефти может 
составить 91%, Китая – 74%. Будучи стратегическим партнером как 
Индии, так и Китая, Россия занимает ведущее место в их доктринах 
обеспечения энергетической безопасности. Поэтому обе страны 
заинтересованы в реализации проекта «Транснационального 
трубопровода». В национальных интересах России – создание 
долговременной модели инвестирования индийских и китайских 
финансовых средств в разведку, добычу и переработку нефтяных ресурсов 
Восточной Сибири. Российские энергетики имеют богатый опыт в 
прокладке подземных коммуникаций, реформировании объектов 
энергетики, разработках в области возобновляемых энергоресурсов.  

– Важными областями сотрудничества России, Индии и Китая могут 
стать трансконтинентальные проекты строительства железных и 
шоссейных дорог, нефте- и газопроводов, соединяющих Центральную, 
Северо-Восточную и Южную Азию. Осложняют осуществление 
трехсторонних проектов природные факторы: значительные расстояния, 
высочайшие горные массивы, через которые строительство коммуникаций 
и трубопроводов потребует значительного времени и огромных средств. 

В то время как российско-китайское сотрудничество облегчается 
наличием общей границы, Россия и Индия разделены обширным 
центральноазиатским регионом, ситуация в котором осложняется 
сохранением нестабильности в Афганистане и продолжением индийско-
пакистанской конфронтации. Индия и Китай разделены естественной 
границей в Гималаях, что ограничивает возможности создания 
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необходимой инфраструктуры для «прорубания окна» через высочайшие 
гималайские хребты.  

- Россия нуждается в значительных инвестициях для разработки своих 
энергетических ресурсов, и может рассчитывать на сотрудничество в этой 
области как с Индией, так и с Китаем.. Обсуждаются возможности 
совместного участия в реконструкции нефтеперерабатывающих заводов 
как на территории России, так и в третьих странах, а также долевое 
участие индийских фирм в российских нефтекомпаниях, в строительстве 
нефте- и газопроводов и нефтяных разработках на Северном и 
Каспийском морях, в Татарстане, зонах тихоокеанского побережья.  

Российско-индийское сотрудничество в топливно-энергетической 
сфере. Зависимость Индии от поставок энергоресурсов достаточно высока 
и, скорее всего, будет возрастать. Индия к 2020 г. вынуждена будет 
импортировать около 200 млн тонн нефти в год, а к 2030 г. – около 250 
млн тонн. Сегодня почти 70% нефти Индия импортирует из стран 
Ближнего Востока, частично – из Африки и ЮВА. Внутреннее 
производство природного газа в Индии постоянно увеличивается, однако в 
условиях постоянно растущего спроса его будет недостаточно. Индия 
заинтересована в импорте газа преимущественно в сжиженном состоянии, 
для чего осуществляется строительство 12 новых терминалов по приему и 
регазификации СПГ. В конце 1990-х годов правительство Индии 
предприняло шаги, направленные на упрощение процедуры вкладывания 
финансовых средств индийскими предпринимателями в зарубежные 
проекты, и в связи с этим наметился интерес в инвестициях в российский 
топливно-энергетический сектор.  

В начале декабря 2006 г. первый танкер доставил в Индию нефть с 
совместного российско-индийского проекта «Сахалин 1», где 
разрабатываются три месторождения по добыче нефти на шельфе острова 
Сахалин. Проект «Сахалин 1» предусматривает разработку трех 
месторождений по добыче нефти на шельфе острова Сахалин. 
Предполагаемый уровень добычи – 8 млн. тонн нефти (60 млн. баррелей) и 
9,5 млрд. куб метров природного газа в год. Подтвержденные запасы – 340 
млн. тонн (2400 млн. баррелей) и 420 млрд. куб метров газа.  

В 2002 г. восточное отделение ONGC подписало с РВО 
«Зарубежнефть» контракт на сотрудничество в освоении и реконструкции 
нефтяных месторождений в штате Ассам. Газпром участвует в освоении 
одного из перспективных блоков в западной части Бенгальского залива.  

Компании «Роснефть» и Газпром России ведут переговоры с «ONGC-
Videsh» о совместной разработке нефтяных месторождений в Баренцевом 
море. Газпром участвует также в тендерах, проводимых Индией для 
нефтяных разработок на суше, в прибрежных водах и глубоководных. 25 
января 2007 г. был подписан меморандум между индийской нефтяной 
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компанией ONGC и компанией Роснефть о создании двух совместных 
рабочих групп для разработки путей дальнейшего сотрудничества в 
области энергетики.  

Разрабатывается проект участия России («Газпром») в осуществлении 
строительства газопровода, соединяющего Индию и Иран, для поставок в 
Индию иракской и иранской нефти и газа. В конце 2002 г. «Газпром» и 
министерство нефти и природных ресурсов Пакистана подписали 
Меморандум о взаимопонимании по строительству подводного 
газопровода через территориальные воды Пакистана, который позволит 
экспортировать иранский газ в Индию. Одновременно разрабатывался 
вариант строительства такого газопровода по сухопутной территории 
Пакистана. Стоимость проекта оценивалась в 3,5 млрд. долл., 
протяженность трубопровода – 2670 км. Такой путь является кратчайшим, 
а Исламабад мог бы получать более 500 млн. долл. ежегодно за транзит.  

 В декабре 1994 г. правительство Индии приняло окончательное 
решение о сооружении в сотрудничестве с Россией АЭС «Куданкулам» в 
штате Тамилнаду, и был подписан контракт на сумму 535 млн. долл. В 
подписанном в 1998 г. Дополнении к Соглашению, касающемся 
финансовых и технических вопросов, предусматривалось, что Индия 
будет хранить и перерабатывать отработанное ядерное топливо на своей 
территории. В результате после завершения строительства три южных 
штата Индии получат электроэнергию от этой станции. В ходе визита в 
Индию В.В.Путина в январе 2007 г. был подписан протокол о 
строительстве дополнительных реакторов в Куданкуламе, строительстве 
мирных ядерных объектов в других частях Индии.  

Однако существуют определенные ограничители развитию российско-
индийского сотрудничества в топливно-энергетической сфере. Уже 
упоминались природные и геополитические факторы, осложняющие 
реальное осуществление сотрудничества. Существующая структура 
российских нефтяных экспортных терминалов благоприятствует экспорту 
российской нефти в Европу, в то время как морские перевозки в Индию 
ограничиваются непростой ситуацией в зоне Суэцкого канала и Баб-эль-
Мандебского пролива, а также отсутствием возможностей для приема 
супертанкеров в портах Новороссийска, Туапсе и Приморска. Серьезная 
проблема-фактическое отсутствие в России производства сжиженного 
природного газа, который реально транспортировать морским путем.  

Индия располагает значительными запасами природного угля, который 
используется для производства электроэнергии (сегодня – около 80%). По 
прогнозам Индия сможет значительно увеличить добычу угля и таким 
образом в основном покрыть собственные потребности в угле. 

С учетом вышесказанного, можно было бы развивать сотрудничество с 
Индией в энергетической области путем продолжения и расширения 
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совместной разведки и добычи нефти и газа, строительства 
трубопроводов; более активного участия в поставках оборудования и 
строительстве электростанций (прежде всего АЭС и ГЭС); сотрудничества 
в производстве и совместной эксплуатации морских судов (в том числе 
крупных танкеров); активного участия в строительстве и модернизации 
морских портов и терминалов; осуществления совместных работ по 
созданию международного транспортного коридора ''Север – Юг''.  

 Российско-китайское сотрудничество в области энергетики. Рост 
потребностей китайской экономики в энергоресурсах в 2010 гг. будет 
составлять 180-200 млн тонн нефти и 20-25 млрд куб. м. в год. По 
прогнозам, к 2020 г. Китай станет вторым после США мировым 
потребителем нефти. Китайские компании инвестируют в связанные с 
энергоносителями отрасли более чем в 20 странах, включая Россию, 
интерес к которой все возрастает. Способствовать сотрудничеству России 
и Китая в этой области может географическая близость, наличие 
продолжительной общей границы.  

Российско-китайское сотрудничество в области энергетики в настоящее 
время осуществляется на основе Соглашения между Правительством РФ и 
Правительством КНР от 18 июля 2000 г. Основными объектами 
сотрудничества Газпрома с китайскими партнерами – КННК и «Петро 
Чайна»-являются участие в строительстве на территории Китая 
магистрального газопровода «Запад-Восток»; составление проекта 
разработки газового месторождения Кэла-2 Таримского бассейна в 
Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, а также выполнение 
технико-экономических обоснований по созданию системы подземных 
хранилищ газа в Северо-Восточном Китае.  

«Газпром» в консорциуме с компанией «Шелл», с одной стороны, и с 
компанией «Петро Чайна»-с другой, в конце декабря 2001 г. подписал 
соглашение по основным принципам Рамочного соглашения по 
совместному строительству транскитайского газопровода «Запад-Восток», 
причем «Газпром»/»Шелл» получит в проекте 45%, «Петро-Чайна»-55%. 
Совместная компания будет осуществлять добычу, транспортировку газа и 
эксплуатацию газопровода. 

В настоящее время разрабатываются несколько проектов по экспорту 
российского газа в Китай, в том числе ковыктинский проект (прокладка 
газопровода из иркутской области в северо-восточные провинции Китая), 
якутский проект (строительство экспортного газопровода из Чаяндинского 
и Талаканского месторождений), так называемый западный проект 
(газопровод из томской области в Синьцзян-Уйгугский автономный 
район) и др. С целью обеспечения единого подхода к сотрудничеству с 
Китаем и другими странами азиатского региона «Газпром» в 
сотрудничестве с другими российскими министерствами и ведомствами 
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участвует в разработке концепции освоения газовых ресурсов Восточной 
Сибири и Дальнего Востока, строительства газопроводов в структуре 
единой системы газоснабжения с учетом возможности поставок газа через 
единый экспортный канал на рынки Китая и других стран Северо-
Восточной Азии.  

 В силу целого ряда объективных и субъективных причин, факторов 
геополитического характера, сотрудничество между Индией и Китаем в 
области энергетики лишь в настоящее время делает первые шаги в тех 
областях, для которых имеются практические возможности. Индия и 
Китай разделены естественной границей в Гималаях, что ограничивает 
возможности создания необходимой инфраструктуры для «прорубания 
окна» через высочайшие гималайские хребты. 

Важным шагом стало подписание Меморандума о сотрудничестве в 
области возобновляемых источников энергии, подписанного 
Министерством по нетрадиционным источникам энергии Индии и 
Министерством водных ресурсов Китая в июне 2003 года. В нем 
предусматривается начало совместных исследований, разработка 
проектов, обмен технической информацией и создание прочих условий 
для строительства небольших гидро- и ветровых электростанций и других 
объектов с использованием возобновляемых источников энергии. 
Конечной целью разработок является их коммерческое использование, 
создание условий для дальнейших разработок и расширения 
возможностей для создания новых подобных объектов без нанесения 
ущерба окружающей среде. Меморандум предусматривает совместное 
обсуждение научных и технических проблем, разработку и внедрение 
результатов совместных исследований, обучение персонала и 
строительство соответствующих объектов в регионах, располагающих 
возобновляемыми источниками энергии.  

Укрепление среднесибирского промышленного региона России вдоль 
Сибирской железнодорожной магистрали, которая в настоящее время 
активно модернизируется, расширит возможности ее экономических 
связей с Китаем и другими странами Азии. Создание современной 
инфраструктуры, которая даст возможность использовать традиционный 
«Великий шелковый путь», вновь соединит рынки Китая, Индии и 
Центральной Азии. Строительство новых и модернизация существующих 
железных и шоссейных дорог, прокладка трубопроводов и их соединение 
в единую энергетическую систему будут способствовать созданию 
единого рыночного пространства, в том числе и в области энергетики.  

Анализируя реальные возможности трехстороннего 
сотрудничества, в том числе, в области энергетики, следует 
учитывать целый ряд факторов, которые характеризуют 
сегодняшний уровень экономического развития трех стран, их 
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геополитическое положение, современное состояние их 
взаимодействия, а также уже сформировавшиеся связи с «третьими» 
странами. 

Речь идет о необходимости укрепления отношений реального 
доверия как на двустороннем, так и на трехстороннем уровне. В этой 
связи в качестве негативного фактора нельзя не упомянуть 
сохраняющиеся опасения Индии в связи с продолжающимся пакистано-
китайским сотрудничеством. Следует признать также, что высокий 
уровень двустороннего сотрудничества является необходимым, но еще 
недостаточным фактором для развития сотрудничества в трехстороннем 
формате. Пока еще речь, в основном, может идти о присоединении 
третьей стороны к уже существующим двусторонним проектам, 
причем только в том случае, если это будет отвечать ее 
национальным экономическим и политическим интересам, 
желательно – совпадать с ними.  

На рубеже третьего тысячелетия в расстановке политических и 
экономических сил на евразийском геополитическом пространстве 
появилось сравнительно новое региональное сообщество трех ведущих 
азиатских и мировых держав – России, Индии и Китая. Отношения между 
тремя государствами базируются на сформировавшихся в течение 
десятилетий двусторонних отношениях, которые не всегда 
характеризовались дружбой и сотрудничеством и подчас переходили в 
состояние конфронтации. В настоящее время выявляются и 
разрабатываются те сферы политического, экономического, научно-
технического и цивилизационного сотрудничества, в которых могли бы 
участвовать все три страны, в том числе, в рамках ШОС.  

Трехстороннее сотрудничество не направлено против интересов 
третьих стран, не ограничивает суверенитет и независимость внешней 
политики каждого из трех государств; не оказывает давления при решении 
проблем их двусторонних отношений; не предполагает вмешательства в 
их внутренние дела. 
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ORTA ASYA BÖLGESEL GÜVENLİK SİSTEMİNE DOĞRU: 
PERSPEKTİFLER 

ŞİLİBEKOVA, Aygerim 
KAZAKİSTAN/KAZAKHSTAN/КАЗАХСТАН 

ÖZET 

Bağımsız Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin Sovyetlerin dağılmasından 
sonraki döneme daha objektif bakıldığında bu ülkelerin izledikleri ‘bireysel’ 
(individüalist) politikalarının kendi isteklerinden çok, dolaylı olsa da, dış 
güçlerin etkisinden olduğunu görmekteyiz. Fakat uluslararası arenada her geçen 
gün daha çok belirsizliğe götürüldüğümüz dönemde bu ülkelerin tek başına 
hareket ederek güvenliklerini sağlama gibi ne imkânları ne de böyle bir lüksü 
yoktur. Bu yüzden karşılıklı siyasi ve iktisadi çıkarlara dayalı iş birliği Orta 
Asya güvenlik sistemine doğru atılacak en gerçekçi adımdır.  

Anahtar Kelimeler: Orta Asya, bölgesel güvenlik sistemi, iş birliği, 
çıkarlar.  

ABSTRACT 

Independent states of Central Asia seem to have been following individualist 
policies since the Post-Cold War transformations period involuntarily. It is 
evident that they are affected, mostly indirected, by external powers. However, 
today, when keeping up with developments in the changing world is getting 
more complicated, these states do not have such a luxury to act separately from 
each other. Despite all repeated official statements of cultural, religious and 
historical ties to foster a regional integration process, I am confident that any 
form of integration chosen and formation of a potential regional security system 
must be based on mutual political and economic interests. Only such a move 
towards building a regional security complex bares a great potential to be 
fulfilled and goals can be reached.  

Key Words: Central Asia, regional security, cooperation, interests. 

--- 

Günümüz dünyasının önemli özelliklerinden biri, güvenlik sistemlerinin 
değişik –ulusal, bölgesel ve küresel– seviyelerinin büyüyen bağlılığı ve 
etkileşimi olarak bilinmektedir. Bu özellik, uluslararası ve bölgesel güvenlik 
alanlarında sınırlar ötesi ve geleneksel olmayan tehditlerle karşı karşıya kalan 
Orta Asya bölgesinde de bariz görülmektedir. Yeni tehditlerin ortaya çıkması 
Sovyet sonrası döneme rastlamış ve pek çok açıdan yaşanan jeopolitik 
değişimlerden kaynaklanmıştır. Eski Sovyet topraklarında meydana gelen 



 

 

1320 

 

değişikliklerle birlikte güvenlik sistemlerinin yeniden yapılandırma gereksinimi 
doğmuştur. Avrupa’da AGİT, NATO ve BAB, Asya’da ise ASEAN gibi 
oluşumların ortaya çıkması ve faaliyetlerini başarılı bir şekilde sürdürmesi, adı 
geçen bölgelerde güvenlik kuruluşlarının (security structures) gelişmesini 
sağlamıştır. Özellikle bu bölgelerde güvenlik sorununun, objektif olarak, 
birleştirici bir faktör olduğunu kabul edersek, dünyanın pek çok noktasında 
bölgesel entegrasyon çabalarının yer alması anlamlıdır. Örneğin, Orta Asya ve 
ASEAN ülkelerindeki olası çatışma potansiyeline baktığımızda Orta Asya 
bölgesinin işlevsel güvenlik sisteminin kurulması için daha çok elverişli olduğu 
görülebilir. Bölgesel sistemlerin entegrasyon süreçlerinin önemini Kazakistan 
cumhurbaşkanı N. Nazarbayev de sık sık vurgulamaktadır. (Nazarbayev, 1996: 
5) Fakat Orta Asya bölgesinin kendi güvenlik sistemini kurma çabaları 
bağımsızlığının on altıncı senesinde de beklenen neticeyi verememekte ve 
inişli-çıkışlı devam etmektedir. Bununla birlikte, Orta Asya’nın bu dönem 
içerisinde beklenenden çok daha az bir iç çatışmaya sahne olmasından dolayı, 
bu bölgede güvenlik alanında yapılmakta olan çalışmaların yokluğundan daha 
çok yetersizliğinden bahsedebiliriz.  

İngiliz profesör B. Buzan’ın önerdiği Bölgesel Güvenlik Kompleksi/Sistemi 
Kuramına (Regional Security Complex Theory) göre Orta Asya şimdilik ayrı bir 
bölge olarak oluşmamış, bu oluşma sürecini de sürdürmektedir. Bunun da en 
büyük sebeplerinden birincisi dış güçlerin bölgeye etkisi, ikincisi ise, bölge 
ülkelerinin bir birine karşı olan tutumlarıdır. Çünkü B. Buzan’ın adı geçen 
RSCT kuramına göre bir güvenlik kompleksinin/sisteminin oluşmasında veya 
bölge ülkelerinin bir güvenlik sistemini oluşturmasında rol oynayan dört faktör 
mevcuttur:  

1. Ülkelerin coğrafik konumları açısından bir birine yakın olması;  

2. Devletlerin güvenlik sahasındaki ilişkileri açısından bir birleriyle 
bağlantılı olması;  

3. Ülkeler arası güç ilişkilerin ve karşılıklı jeostratejik çıkarların 
mevcudiyeti;  

4. Komşuluk, savunma, destek, şüphe veya korku içeren güçlü ilişkilerin 
varlığı.  

Bu faktörler ışığında, Orta Asya bölgesini değerlendirdiğimizde, bölgenin 1. 
ve 4. faktörlere uygun düştüğünü, ancak 2. ve 3. faktörlerinin çok zayıf 
olduğunu görebiliriz. Dolayısıyla, yine adı geçen B. Buzan’ın tahliline göre, 
Orta Asya şimdilik Rusya merkezli ve eski Sovyet topraklarında oluşan 
güvenlik sistemine girmekte ve bir alt sistemi teşkil etmektedir, ancak kendi 
başına bir bölgesel sistem oluşturması için şartlar mevcuttur.  

Bu şartlardan ve bir bölgenin güvenliğinden söz ederken dört farklı 
seviyedeki tahlilin gerçekleştirilmesi gerekmektedir:  



 

 

1321 

1. Bölge ülkelerinin iç durumlarına bakılmalı, özellikle bu ülkelerin zayıf 
yönleri dolayısıyla potansiyel tehditler tespit edilmeli;  

2. Bölge ülkeleri arasındaki ilişkileri, bölgeyi tanımlayacak açıdan, 
değerlendirilmeli;  

3. Söz konusu güvenlik kompleksi/sisteminin başka kompleks/sistemlerle 
etkileşimi incelenmeli;  

4. Küresel ve büyük güçlerin bölgedeki duruma etkilerine bakılmalı. (Buzan, 
2003: 3) 

Bu kuramsal yaklaşımdan yola çıkarak bizim çalışmamızda Orta Asya 
bölgesinin güvenlik sisteminin kurulması, bölge ülkelerinin (1) kendi aralarında 
(2) dış güçlerle, ABD, RF, Çin, AB, Türkiye, Iran, Hindistan ve Pakistan (3) 
uluslararası güvenlik kuruluşlarla, NATO, AGİT, BM çok taraflı iş birliğine 
dayalı olacağı görüşünü ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, genel olarak 
baktığımızda, Orta Asya bölgesinde güç dengesi bile hâlâ oturmamıştır. Bir 
taraftan Rusya ve Çin kendi nüfuzlarını arttırmaya çalışırken, ABD, AB, İran ve 
Türkiye gibi aktörler de az çok kendi politikalarını sürdürmektedir. Bu çalışma 
iki ana bölümden oluşmaktadır. İlki, dış güçlerin bölgeye nüfuzlarını Orta Asya 
cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarına ulaştıkları günden günümüze kadar ele 
almakta dönemlere göre incelemekte. İkincisi, bölgesel güvenlik sisteminin 
oluşumunun perspektiflerini değerlendirmek üzere bölge ülkelerinin 
yaklaşımlarını ele almaktadır.  

Orta Asya’nın Güvenlik Sisteminin Oluşumunda Dış Güçlerin Rolü 

Genel olarak Orta Asya bölgesinde 1991’den günümüze kadar geçen süreci 
dış güçler açısından şartlı olarak, beş döneme ayırarak değerlendirebiliriz.  

1. 1991-1993 arası Orta Asya’ya ilginin yeni oluşmaya başladığı periyot 
olarak bilinmektedir. Çoğu dış güçler için bağımsızlığına yeni kavuşan Orta 
Asya bölgesi bir nevi ‘terra incognita’ (bilinmeyen yer) idi. Jeopolitik açıdan 
bölge için en rahat ve çok potansiyel barındıran süreç söz konusu olmuştu. 
Bölge devletleri bağımsız olarak kendi jeopolitik tercihlerini yapma gibi 
imkânlara sahipti, her hangi bir ekonomik veya güç baskısından yoksundu. Bu 
dönemde ülkeler beklenmedik bir şekilde elde edilen bağımsızlığın beraberinde 
ortaya çıkan sorunlarla boğuşmakta idiler.  

2. 1993-1995 arası ikinci dönem dış güçlerin çıkarlarının ve stratejik 
amaçlarının daha çok netlik kazanmakla bilinmektedir. Orta Asya’nın önemi 
artmakta, üretilmekte olan çeşitli jeopolitik projelere kilit bölge olmaktadır. Bu 
tür projelerin gelişmesinde küresel faktörlerin etkisi göz ardı edilemez. 
Öncelikle, konum olarak Çin-Rusya-İslam dünyası ülkeleri oluşturan üçgenin 
tam merkezinde yer alması işaret edilebilir. İkincisi, bölgenin meşhur doğal 
zenginlikleri. Ve sonuncusu, bazı ülkelerde Sovyetlerden miras kalan nükleer 
birikimler.  

3. 1995-2000 Batı literatüründe sık sık sözü edilen ‘Büyük Oyun’ (Great 
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Game) söyleminin ortaya çıkması bu dönemin özelliğidir. Güç merkezlerinin 
kendi stratejik çıkarlarını ve hedeflerini netleştirmiş, bölgedeki faaliyetlerini 
yoğunlaştırmıştır. Özellikle, Hazar bölgesi ABD’nin stratejik önceliklerin 
başında yer almaktadır. (Shilibekova, 2007: 6) 1999 yılının yazına kadar kendi 
sorunlarıyla boğuşan Rusya’nın bölgedeki varlığı pek bilinmiyordu. Ancak 
Kırgızistan’ın güneyinde Batken olayları arkasından zaman zaman bölgedeki 
gelişmelere elini atıyordu. Afganistan’da başlatılan savaş Rusya’nın bölge 
işlerine daha aktif katılmasını tetiklemiştir. Çin ise, dış politikasında Orta Asya 
istikametinde yoğunlaşmış, petrol alanında projeler başlatmıştır. Bu dönemde 
Orta Asya devletleriyle sınır sorunlarını çözüme bağlayan Çin, onlarla 
yakınlaşma yollarının arayışına girmiştir. Daha önceleri aktif politikalar izleyen 
Türkiye ise, bu dönemde geri çekilmiş, ulaştığı pozisyonu zayıflamaya 
başlamıştır. Bunun nedeni olarak da Türkiye’nin ekonomik sıkıntıları ve 
yetersizliği görülmüştür. İran’ın bölgedeki faaliyetleri ise, ABD tarafından 
başlatılan izolasyon politikasıyla kısıtlanmıştır. Böylece, üçüncü dönemin 
özelliği olarak küresel güçlerin faaliyetlerinin yoğunlaşması, radikal İslam 
gruplarının aktifleşmesi ve bölgesel güç olan İran ve Türkiye’nin geri çekilmesi 
olmuştur. Üstelik, bölge ülkeleri dış baskıya maruz kalmaya başladıkları 
dönemdir. (Makarenko, 2002: 4)  

4. 2000-2001 yılının 11 Eylül arası dönem bölgede iki gücün – Rusya ve 
ABD’nin stratejik çıkarlarının açıkça çatıştığı bir dönemdir. Çin, Türkiye ve 
İran bu aşamada iç sorunlarıyla meşgul olup Türkiye ve İran’ın bölgedeki 
varlıkları ticaret ve ekonomik ilişkilerle sınırlandırılmıştır.  

5. 11 Eylül 2001-2005 yılları arası bölgede Amerikan varlığı 
hissedilmekte, teröre karşı ilan edilen savaşın nedeniyle askerî üsler 
açılmaktadır. Bu duruma karşılık olarak Rusya’da bölge devletleriyle ilişkilerini 
güçlendirmekte, Çin’le yakınlaşmaktadır. Çin ve Rusya’nın da üye olduğu 
Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) faaliyetlerini aktifleştirmektedir. Nitekim,         
5 Temmuz 2005’te gerçekleştirilen Astana Zirvesi’nde; ABD ‘nin ŞİÖ 
topraklarındaki (Orta Asya Ülkelerinden Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan) 
askerî üsleri boşaltması kararlaştırılmıştır. Böylece 11 Eylül 2001 eyleminden 
sonra ABD’nin terörizme karşı başlattığı mücadeleye destek veren Örgüt 
üyeleri bu desteklerini çekmişlerdir. Halbuki, Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya 
Federasyonu baskısından kurtulmak ve terörizme karşı ABD’nin desteğini 
almak isteyen Örgüt üyeleri Kırgızistan ve Tacikistan bu Zirvesi’nden sonra 
söylem değiştirmişlerdir.  

6. 2005’ten günümüze kadar geçen dönem, ABD’nin bölgede ulaştığı 
noktadan çekilmesiyle göze çarpmaktadır. Özbekistan’daki üslerin kapatılması, 
diktatör liderini kaybeden “nötr” Türkmenistan’ın yeni yönetimi Rusya ile 
anlaşması bunun bir göstergesidir. Irak’taki başarısızlığı ABD’nin süper devlet 
olma yolundaki bir hayal kırıklığı olup, imajının zedelenmesinde rolü 
küçümsenmeyecek kadar etkili olmuştur. Fakat, bu demek değildir ki, ABD 
Orta Asya bölgesinden tamamen çekilecek, bu bölgedeki çıkarlarından 
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vazgeçecektir. Ulus aşırı şirketler, uluslararası kuruluşlar yine de ABD’nin 
politikalarının bir uzantısı olarak karşımıza çıkacak, böylece bölgedeki dengeler 
açısından ABD’nin rolü azalsa da kaybolmayacaktır.  

Orta Asya Bölgesel Güvenlik Sistemine Doğru: Bölge Ülkelerinin 
Yaklaşımları 

Orta Asya’nın güvenlik sisteminin perspektifleri üzerine konuşmak için her 
şeyden önce bölge içi ve dışı potansiyel güçlerin yaklaşımları ve olası 
gelişmeleri göz önünde bulundurmak gerekir. Bu çalışmada bölge ülkelerinin 
değerlendirilmesiyle kısıtlı kalınacaktır. Çünkü dış aktörlerin rolü ve etkisi her 
ne kadar küçümsenmeyecek olsa da Orta Asya güvenlik sisteminin temel taşı 
bölge ülkelerinin kendi aralarında yapacağı iş birliğidir.  

Bölgenin ortak dil, geçmiş, din ve kültür gibi avantajlarının bölgesel 
entegrasyonu tetiklediği ve kolaylaştıracağı konusunda bu zamana kadar değişik 
fikirler ileri sürülmüş ve tartışılmıştır. Ancak, gayet olumlu bir tecrübe 
sergileyen Avrupa Birliği ve ASEAN ülkelerine baktığımızda her ikisinin bu tür 
avantajlarının bulunmadığını görebiliriz. Buna rağmen entegrasyon 
istikametinde azımsanmayacak kadar yol kat etmiş pek çok uyuşmazlıkların 
üstesinden gelmeyi başarmışlardır ve bunun temelinde aynı dil, din ve kültür 
gibi değerlerin yanı sıra ‘çıkarlar’ yatmaktadır. Benzer siyasi sistemin bile o 
kadar önemi olmadığını ASEAN örneğinde görmekteyiz. Benzer kültüre sahip 
Almanya ve Fransa, ezeli düşman olmalarına rağmen çıkarları doğrultusunda 
ortak olabilmişlerdir. Bu tür örnekler Orta Asya’da liderleri motive etmiş, pek 
çok konuda ortak noktaları bulunan ülkeler ve toplumların entegre 
olabilecekleri konusunda tereddütleri olmamış diyebiliriz. Nitekim pek çok 
inisiyatifin başlatıldığını görmekteyiz: Bağımsız Devletler Teşkilatı, Şanghay 
İşbirliği Örgütü, Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı, Orta 
Asya Devletleri Birliği ve Avrasya Ekonomik Topluluğu (son ikisi, 2005 
yılında Özbekistan’ın Avrasya Ekonomik Topluluğuna katılmasıyla birlikte bir 
birini tekrarladığı gerekçesiyle birleştirilmiştir), vb. Ancak, günümüzde 
maalesef bu örgütlerin çalışmaları beklendiği kadar etkili olmamış, üstelik 
bazılarının varlığı bile sorgulanmıştır. Bazı uzmanlar böyle forumların 
çokluğunu savunmakta pek çok sorunun bu şekilde çözüme ulaşacağını iddia 
etmektedir. Ancak, icraatta yetersiz kalan bu kuruluşlara üye ülkelerin zaten 
sınırlı imkânları ve kaynaklarını dağıtarak ortak bir yol üzerine odaklanmasını 
engellediğini ileri sürenler de mevcut.  

Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Türkmenistan 
bağımsızlıklarını alır almaz kendilerinin Orta Asya Bölgesi’ni oluşturduklarını 
ilan etmişlerdi. Böylece Orta Asya Bölgesi kâğıt üstünde oluşmuştu. Ancak, o 
dönemde realitede bir bölgesel birlik ve uyumdan söz etmek daha çok erkendi. 
Çünkü bölge içi anlaşmazlıklar, sınır ve su kaynakların paylaşımı sorunları 
bölge devletlerinin bir birine olan güvensizliklerinin artmasını sağlayacaktı. 
Üstelik, Özbekistan ve Kazakistan arasında bir rekabet söz konusu olduğuna 
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inanılıyordu. Bu yüzden, Orta Asya’da bölgesel güvenlik sistemini 
değerlendirmek için birinciden başlayarak bölge ülkelerinin yaklaşımlarını ayrı 
ayrı değerlendirmek gerekir.  

Kazakistan ekonomi, siyaset, bölgesel ve uluslararası ilişkilerde önemli 
başarılara imza atmış, jeopolitik açısından olumlu gelişmeleri tetiklemiştir. 
Günümüzde sürdürdüğü reformları devam ettirerek, doğal zenginlikleri 
değerlendirebilecek ve komşu ülkelere yardım edecek olursa Kazakistan, Orta 
Asya’da birleştirici rolü oynayacak, Avrupa için Almanya ne ise, benzer 
konuma ulaşacağı ve bölge lideri olacağının ihtimali artacaktır. Nitekim, bu 
misyonun farkında olan Kazakistan bu istikamette önemli adımlar atmaya 
başlamıştır. Ulusal düzeyde kriz yaşayan Kırgızistan’ın borcunu silmiş, ortak 
yeni projeler üretmeye koyulmuş, Kazak iş adamlarının yatırımlarını teşvik 
etmeye başlamıştır. Bölge önderliğine talip ve Kazakistan’a rakip sayılan 
Özbekistan’la da yakınlaşmaya başlamıştır. Ticaret alanında bazı ortaklıklar 
devam etmekte, fakat güvenlik alanında daha önce başarısızlıkla sonuçlanan 
“TSENTRAZBAT” (Orta Asya Birliği) tecrübesinden sonra ilişkiler daha çok 
Şanghay İşbirliği Örgütü çerçevesi dâhilinde sürmektedir. Kazakistan’ın, pek 
çok bölgesel entegrasyon inisiyatiflerinin başlatması, bununla birlikte bölgesel 
düzeyde aktif rol oynamaya çalışması (AGİT’in 2009 yılında dönem 
başkanlığına talip olması) ve bölge dışı güçlerle çok taraflı diplomatik ilişkiler 
sürdürmesi bu ülkenin bundan sonra da aktif bölgesel siyaset sürdüreceğinin bir 
işaretidir.  

Özbekistan’ın yaklaşımları her zaman çok zıt ve istikrarsız olmuştur. 
Bağımsızlığından bu yana, Özbekistan bölgesel oluşumlara şüpheyle yaklaşmış, 
çoğu zaman zorunlu kalmasından dolayı katıldığı iddia edilerek İ. Karimov’un 
izolasyoncu politikaları eleştirilmiştir. 11 Eylül 2001 olaylarından sonra 
Afganistan’la sınırdaş olan Özbekistan ABD’yle yakınlaşmış, askerî üslerinin 
kirasından elde eden geliri Silahlı Kuvvetlerinin yeniden yapılandırması ve 
modernizasyonu amacıyla kullanmıştır. Özellikle, Kırgızistan’ın Batken 
olaylarında askerî yönden yardım eden Özbekistan silahlı kuvvetlerinin 
potansiyeli ile dikkat çekmiştir. Bununla birlikte, bu olay Özbekistan’daki 
radikal İslamcı hareketlerin varlığını gündeme getirmiş, onlar sadece ülke için 
değil, bölgesel güvenlik için de potansiyel tehdit olarak algılanmıştır. 
Andican’da yaşanan kanlı olaylardan sonra Özbekistan’ın Batı ile arası 
soğumuş, Karimov rejimi yüzünü bölge komşuları ve Rusya’ya dönmüştür. 
Şanghay İşbirliği Örgütü’ne katılan Özbekistan bölge içi siyasete dönüşünü 
gerçekleştirmiştir. Kazakistan’ın bölgesel güvenlik sisteminin oluşturulması ve 
bölgesel entegrasyon girişimlerine soğuk kalan Özbekistan son zamanlarda 
Kazakistan’a doğru adımlar atılmasının neticesinde iki ülke arasında 
yakınlaşmanın mümkün olabileceği konusu haberlerde geniş yer almıştır. 
Ancak, bazı Özbek uzmanları Özbekistan’ın entegrasyon ve ortak pazar 
konusunda çağrılarının daha önce yaptığını hatırlatmakta, Kazakistan’ın o 
zamanları bu tür girişimlere destek vermemekle suçlamaktadırlar. Nedeni olarak 
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da bağımsızlığın ilk yıllarında Özbekistan’ın Kazakistan’a göre daha çok 
avantajlı konumda olduğundan Kazakistan’ın onun bölge liderliğini kabul 
etmek istemeyişi gösterilmekte. Bu eleştirilerle birlikte, Batı ile arası açılan 
Özbekistan’da daha güvenli bir gelecek ve istikrarlı büyüme için bölge 
ülkeleriyle ortak hareket etmeninin kaçınılmazlığı vurgulanmaktadır. 
(Arifhanov, 2007: 2)  

Kırgızistan, 24 Mart 2005 tarihinde ülkede yer alan “devrim” sonucunda 
büyük darbe almış ülke siyasi açıdan bir çıkmaza sürüklenmişti. Ülke içi 
istikrarsızlığın çok büyük boyutlara ulaşması, ve suyun dışında doğal 
kaynaklarının kısıtlılığı ülkenin gelişmesi adına dezavantaj olarak kabul 
edilmektedir. Bununla birlikte, Çin’le paylaştığı sınır ve Afganistan’a yakınlığı 
nedeniyle önemli konuma sahip olan Kırgızistan bu avantajının önemini iyi 
kavramış kendi çıkarları doğrultusunda kullanmış gibi görünse de, Çin, Rusya 
ve ABD’nin baskısı altında kalmıştır. Bağımsızlığının ilanı ile birlikte Orta 
Asya’da “demokrasi adası” olmaya aday olan Kırgızistan (Anderson, 1999: 1), 
Batılı söylemlerin onu sorunlu ve dış yardıma muhtaç bir ülke hâline getirdiği 
iddia edilmektedir. Halbuki, ülkenin istikrarı için NATO ve ODKB (Kolektif 
Güvenlik Anlaşması Örgütü) birliklerinin mevcudiyetinin önemini 
vurgulayanlar da çıkmaktadır. Kırgızistan, bölge içi tüm inisiyatiflere 
katılmakta, çok taraflı bir siyasete devam etmektedir. Büyüme potansiyeli ve su 
kaynakları ile stratejik yerleşiminin önemi inkâr edilemeyecek olan ülke 
bölgesel düzeyde komşularından farklı bir strateji izleyeceği söz konusu 
değildir.  

Türkmenistan’ın, yeni Cumhurbaşkanı döneminde yeni gelişmelere sahne 
olması ve bölgesel faaliyetlerinde daha çok aktif olması beklenmektedir. 
Türkmenistan’ın gelişmesi ülkenin liberalleşme, siyasi rejimin istikrarlığı ve 
iktisadi reformlara bağlanmaktadır. Bu zamana kadar bölgesel ve uluslararası 
politikada “nötr” statüsüne sahip Türkmenistan’ın bölgesel oluşumlara katılması 
ve katkıda bulunması beklenmektedir.  

Tacikistan, bölge ülkelerine kıyasla bağımsızlığının getirdiği gelişmelerin 
sonucunda tetiklenen ve birkaç sene süren iç savaşın etkisinden dolayı daha az 
gelişmiş ülke parçalanma eşiğinden dönmüştür. İç savaş zamanında büyük 
ölçüde Rusya’dan yardım alan Tacikistan’ın hâlen dış politikasını Rusya’ya 
göre ayarladığını söyleyebiliriz. Bir yandan İran’ın da etkisinin azımsanması 
gereken süreçte Tacikistan yine de kendisini Orta Asya’nın diğer cumhuriyetleri 
ile birlikte hareket etmiştir. Günümüzde az çok istikrar sağlayan Tacikistan 
devletine zayıf, dış ve iç tehditlere karşı yetersiz kalacağı gözüyle bakılmakta. 
Bu yüzden bölgesel oluşumlara daha çok entegre edilmesi beklenmektedir.  

SONUÇ 

Orta Asya’da güvenlik sisteminin oluşmasında etkisi büyük faktörlerden biri 
de bölgenin komşu bölgelerinde statükonun korunmasıdır. Rusya, Afganistan, 
Doğu Türkistan, İran gibi kriz ve çatışmalara müsait altyapıya sahip ülkelerle 
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komşu olan Orta Asya için dış güçlerle ilişkisinde sağladığı dengeyi yitirmemek 
başlıca amaçlarından biri olmalı. Bununla birlikte, dış aktörlerin çıkarları 
doğrultusunda ürettikleri politikalarından bölgeye yapabilecekleri katkıları ve 
potansiyeli bölgesel güvenlik sisteminin oluşması sürecinde iyi değerlendirmeli. 
Bölgesel seviyede ise, bölge ülkeleri birbirine güven arttırıcı politikalara 
öncülük vermeli, bölge içi mekanizmaların güçlendirilmesi amacıyla ortak 
strateji üretmeli. 20-30 senelik ortak entegrasyon planını geliştirmeli, adım adım 
bu planın gerçekleştirilmesinin amaçlanması ülkelerin gerek konum, gerek 
potansiyel tehditler dolayısıyla kaçınılmaz ortak geleceğe doğru yaptıkları en 
büyük yatırımları olacaktır. Bu anlamda, günümüzde oluşmaya başlayan çok 
seviyeli ve çok taraflı güvenlik sisteminin devam ettirilmesi gereklidir.  
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1948 SOYKIRIMI SÖZLEŞMESİ BAĞLAMINDA 
SOYKIRIMI SAVLARININ HUKUKSAL AÇIDAN 

İNCELENMESİ 
 TACAR, Pulat Y. 

 TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET 

Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni kuran Roma Statüsünde öngörülen, 
insanlığa karşı suç ve savaş suçu ile, ulusal yasalarda öngörülen suçlar ile 
soykırımı suçu arasındaki temel fark, soykırımı suçunda özel kasıt unsurunun 
(dolus specialis) bulunması ve soykırımı suçunun işlendiğini saptayacak yetkili 
mahkemenin Soykırımı Sözleşmesi ile belirlenmiş olmasıdır. 1915 trajik 
olayları sırasında, sadece Ermeni kökenli Osmanlı yurttaşları değil, diğer 
Osmanlı yurttaşları da mukateleden zarar görmüşlerdir. Soykırımı iddialarını 
Uluslararası Adalet Divanı’na taşıma seçeneği muhtemelen hiçbir sonuç 
sağlamayacaktır. Zira 1948 Soykırımı Sözleşmesi geriye dönük olarak 
uygulanamaz. Soykırımı savları ile soykırımı olmadığı görüşleri, düşünceyi 
ifade özgürlüğü çerçevesinde ele alınmalıdır. Yahudi soykırımı benzerî suçlar 
yetkili mahkeme tarafından hukuken saptanmadıkça, kişiler soykırımını inkâr 
suçundan mahkûm edilmemelidir.  

Anahtar Kelimeler: Soykırımı, Uluslararası Adalet Divanı, düşünceyi ifade 
özgürlüğü. 

ABSTRACT 

 An Analysis of the Genocide Allegations in the Context of the 1948 
Genocide Convention  

The main difference between the crimes of genocide and other international 
crimes, such as crimes against humanity or war crimes foreseen in the Statute of 
Rome establishing the International Criminal Court and also other crimes 
mentionned by the national legislations, is the existence or not of the special 
intent (dolus specialis) with regard the crimes of genocide and also designation 
by the Genocide Convention of the competent tribunal to establish the existence 
of this crime. During the tragic events of 1915 not only the Ottoman citizens of 
Armenian origin but many other Ottoman citizens suffered from the mutual 
killings. The alternative of bringing the genocide allegations to the International 
Court of Justice probably will not produce any result, because the 1948 
Genocide Convention can not be applied retroactively. The genocide allegations 
as well as the denial of it, should be treated within the context of the freedom of 
expression. The persons should not be convicted on the ground of denial, unless 
the existence of such crimes – such the Holocaust- are juridically established by 
the competent tribunal.  
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Soykırımını Diğer Suçlardan Ayıran Önemli Nitelikler 

Soykırımı suçunu diğer uluslararası suçlardan ayıran önemli nitelikleri 
vardır: 

a. 1948 Soykırı’mın Sözleşmesi’nin1 2. maddesine göre2 bir eylemin 
soykırımı sayılabilmesi için, bir ulusal, etnik, ırksal veya dinsel gruba mensup 
şahısları sırf o gruba mensup bulundukları için tamamen veya kısmen yok 
etmek kastının bulunması gereklidir. Buna “özel kasıt” deniyor. (Latincesi: 
dolus specialis). Bu özel kasıt yoksa ya da bu kastın bulunduğu kesin olarak 
ispatlanamazsa, o eylem, örneğin, cinayet, katliam, insanlığa karşı suç veya 
savaş suçu çerçevesine girebilir, ama hukuken soykırımı sayılamaz. Uluslararası 
Adalet Divanı’nın (aşağıda Divan denilecektir.) aldığı 28 Şubat 2007 tarihli 
Bosna kararı bu hususun altını özellikle çizmektedir.  

b. Soykırımı Sözleşmesi’ni diğerlerinden ayıran ikinci önemli nitelik, yetkili 
mahkeme konusudur. Bu husus, gerek Sözleşme taslağını kaleme alan Hazırlık 
Komitesi’nde, gerek 1948 yılında Sözleşme’ye son hâlini veren Uluslararası 
Konferans’ta ele alınmış, soykırımı suçunu cezalandırmayı evrensel hukuka 
yani her türlü mahkemeye havale etmeyi öngören değişiklik önergeleri 
oylanarak reddedilmiştir.3 Sözleşme’ye son şeklini veren uluslararası 
konferansta yapılan oylamada, bu konuyu düzenleyen 6. madde, suçun işlendiği 
ülkenin yetkili mahkemesini yetkili kılmıştır. Bunun dışında taraflar anlaştıkları 
takdirde, bir Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin yetkili kılınabileceği de hükme 

                                                 
1 9 Aralık 1948 tarihinde Paris’te toplanan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul 

edilip, 12 Ocak 1951 tarihinde yürürlüğe giren “Soykırımı Suçunun Önlenmesine ve 
Cezalandırılmasına Dair Sözleşme” 23 Mart 1950 tarihinde Türkiye tarafından onaylanmıştır. 
5630 sayılı onay yasası 29 Mart 1950 gün ve 7469 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  

2 “Sözleşme Madde 2: Bu Sözleşme bakımından, ulusal, etnik, ırksal veya dinsel bir grubu –sırf o 
gruba mensup oldukları için– kısmen veya tamamen ortadan kaldırmak için işlenen aşağıdaki 
fiillerden herhangi biri soykırım suçunu oluşturur:  

a. Gruba mensup olanların öldürülmesi; 

b. Grubun mensuplarına ciddi bedensel veya zihinsel zarar verilmesi; 

c. Grubun fiziksel varlığını bütünüylke veya kısmen ortadan kaldıracağı hesaplanarak yaşam 
şartlarını kasden değiştirmek; 

d. Grup içinde doğumlerı engellemek amaciyle tedbirler almak; 

e. Gruba mensup çocukları zorla bir başka gruba nakletmek.” 

Yukarıda kalın siyah harfle yazılı sözcükler, Sözleşmenin kanımca en önemli niteliğini 
oluşturmasına rağmen metnin dilimize çevirisinde atlanmıştır. İngilizcesi: “... . acts committed 
with the intent to destroy, in whole or in part a national, ethnical, racial or religious group as 
such.” Bu önemli eksikliğin yeni bir yasa ile düzeltilmesini öneririm.  

3 Sözleşmenin Hazırlık Çalışmaları : “Travaux Préparatoires of the Convention on the Prevention 
and Punishment of the Crime of Genocide”, U.N. ECOSOC Document E/794, 24 May 1948.; 
Hazırlık Çalışmaları Zabıtları: 93 Oturum. s. 322-326.  
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bağlanmıştır.4 Parlamentolar, senatolar, belediye meclisleri ya da bir başka 
mahkeme, bir eylemin soykırımı olduğunu saptama konusunda yetkili değildir 
ve yetkili yargı organının geçerli bir kararı bulunmadan soykırımı suçu işlendiği 
ileri sürülmemelidir. Ama uluslararası kamu oyu, medyanın da etkisi ile 
soykırımı sözcüğünü kullanmak için yetkili mahkemenin karar vermesini 
beklemiyor.  

c. Sözleşme’nin 4. maddesi, soykırımı suçunu işleyen “kişilerin” 
cezalandırılacağını belirtir.5 Bu madde devletin soykırımı suçu faili 
olmadığından söz etmez ama, soykırım suçu işleyenler –anayasalarına göre– 
yetkili olan yöneticiler veya kamu görevlileri ya da özel kişiler olabilir. 1948 
yılında Sözleşme’nin müzakeresi sırasında Birleşik Krallık temsilcisi, soykırım 
suçuna ilişkin cezai sorumluluğun sadece özel şahıslara veya derneklere değil, 
devletlere, hükûmetlere ya da devlet veya hükûmetin organ veya yetkili 
makamlarına da sirayet ettirilmesini önermişti; bu öneri 22 lehte, 24 aleyhte 
oyla reddedilmişti.6 Ancak, oylar arasındaki farkın azlığı, devletin de soykırımı 
suçunun faili olabileceği görüşünde bulunanların sayısının azımsanmayacak 
boyutlarda bulunduğunu göstermektedir.  

d. Hâlen kimi soykırımı hukukçuları, yetkili mahkeme konusunda olduğu 
gibi Sözleşmenin 9. maddesinde kayıtlı7 “Devletin soykırım… hakkındaki 
sorumluluğu dâhil olmak üzere çıkan uyuşmazlıklar…” sözcüklerinin 
kapsamının uluslararası ceza yargısı tarafından geniş biçimde yorumlanmasını 
telkin ediyorlar.  

Uluslararası Hukuk Durağan Değildir.  

Bu münasebetle, uluslararası hukukun durağan olmadığı, sürekli geliştiği 
gerçeğini kaydetmeliyiz. Soykırım hukuku alanındaki gelişmeler, Soykırımı 
Sözleşmesi’nin ölü doğduğunu ileri süren ve Sözleşme’nin uygulama ve etki 
alanı genişleterek bu ağır suçun cezasız kalmamasını isteyen soykırım 
hukukçularının, düşünürlerin ve siyasetçilerin, etkilerini Uluslararası Adalet 

                                                 
4 Sözleşme Madde 6: Soykırımı (fiiliini) veya üçüncü maddede belirtilen fiillerden birini işlediği 

hakkında suç isnadı bulunan kimseler, suçun işlendiği ülkedeki Devletin yetkili bir mahkemesi 
veya yargılama yetkisini kabul etmiş olan Taraf Devletler bakımından yargılama yetkisine 
sahip bulunan uluslararası bir ceza mahkemesi tarafından yargılanır.  

5 Sözleşme Madde 4: “ Soykırımı (fiilini) veya üçüncü maddede belirtilen fiillerden birini işleyen 
kişiler, anayasaya göre sorumlu yöneticiler veya kamu görevlileri veya özel kişiler de olsa 
cezalandırılır. “ Bu madde çevirisi tarafımızdan düzeltilerek buraya kaydedildi. Resmi gazetede 
yayımlanan çeviride “kişiler” sözcüğü yok.  

6 UN doc. A/C. 6/236 Corr 1 in Offiicial records of the General Assembly Part I. Sixth Com. 
Annexes, 1948. P. 24.  

7 Sözleşme Madde 9: Devletin, soykırımı veya 3. Maddede kayıtlı fiillerden herhangi biri 
hakkındaki sorumluluğu da dâhil olmak üzere, Sözleşmenin yorumlanması, uygulanması veya 
yerine getirilmesi hakkında, işbu Sözleşmeye Taraf devletler arasında çıkan uyuşmazlıklar, 
uyuşmazlığın taraflarından birinin talebi üserine Uluslararası Adalet Divanı önüne getirilir.  

Bu madde çevirisi de tarafımızdan düzeltilerek buraya kaydedildi.  
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Divanı başta olmak üzere, –biraz sonra ele alacağımız– Avrupa Birliği Çerçeve 
Kararı ile de hissettirmeğe başladıklarını ve 1948 Sözleşmesi çerçevesinin 
genişletilmekte olduğunu göstermektedir.8 Gene kısaca değineceğimiz, 
Uluslararası Adalet Divanı’nın Bosna kararı da soykırımı hukuku alanında 
önemli sayılacak yeni yorumlara yer vermiştir.  

Siyasal Anlamda Soykırımı Terimi 

Soykırımı kavramı gerek hukukçular,9 gerek toplum bilimciler ve 
siyasetçiler arasında çok tartışmalıdır. Özellikle 1915 olaylarını soykırımı 
olarak niteleyenler, soykırımının hukuki çerçevesinin kendi dogmalarına hizmet 
etmediğini görmüş bulunuyorlar. Bu nedenle şimdilerde “siyasal anlamda 
soykırımı” veya “toplum bilimleri bağlamında soykırımı” gibi yeni çerçeveler 
oluşturmak ve bunları uluslararası kurumlara onaylatmak istiyorlar. Temmuz 
2007 başında Sarajevo’da düzenlenen Soykırımı Akademisyenleri toplantısında, 
bu hukuki terime toplum bilimsel bir tanım kazandırma çabaları açıkça ortaya 
çıktı. Şu sıralarda, yaratılan kavram kargaşası ülkeler arasında gerginliklere 
neden olmaktadır. Avrupa Parlamentosu’nda, Fransa Meclisi’nde ve başka 
parlamentolarda görüldüğü gibi kimi siyasetçiler soykırımı savından kendi 
amaçları doğrultusunda –örneğin Türkiye’yi Avrupa Birliğinden dışlamak için– 
yararlanmak istiyorlar . 

 Uluslararası Adalet Divanı’nın Bosna Kararı10 

Uluslararası Adalet Divanı’nın 26 Şubat 2007’de aldığı Bosna kararı 
soykırımı hukuku açısından son derecede önemlidir.  

Divan bir eylemin soykırımı sayılması için özel kasıt bulunduğunun 
kanıtlanması gereği üzerinde ısrarla durmuştur.11 Karar “Soykırımı’nın 

                                                 
8 William A. Schabas, “The Odious Scourge: Evolving Interpretations of the Crime of Genocide” 

Erivan, 20 Nisan 2005. Schabas 1915 olaylarının soykırımı sayılması gerektiğini ifade eden, 
Musevi asıllı tanınmış bir uluslararası hukukçudur. Erivan’da Ermeni soykırımı savı hakkında 
düzenlenen bu konferansta, son gelişmelerin korunan gruplar listesinin genişletildiğini 
gösterdiğini belirtmiş, bu gelişmelerin 1915 yılında Türkiye’de vuku bulan Ermeni katliamını 
inkâr edenleri rahatsız edeceğini ileri sürmüştür. Shabas, 2005 yılında yaptığı bu konuşmada 
artık savcıların soykırımı özel kastının bulunduğuna gereksinme kalmadığını belirtmiş, ayrıca 
grubu ortadan kaldırma kastının varlığı tam olarak tesbit edilememiş bile olsa, zorlama altında 
gerçekleştirilen yer değiştirmelerinin soykırımı çerçevesinde görüldüğünü vurgulamıştır. Bu 
bildiride Bosna davası hakkında verilen bilgiler Shabas’ın yanlış teşhiste bulunduğunu 
gösteriyor.  

9 Bosna kararına, yüz sahifeden fazla ayrıkçı görüş yazan yargıçların, aldıkları kararın içerdiği 
çelişkilerden ve Soykırımı Sözleşmesi’nin –ruhuna denilemese bile– lafzına aykırı olan 
genişletici yorumlardan memnun olmadıklarını gösteriyor.  

10 International Court of Justice; 2007, 26 February. General List No. 91: “Case concerning the 
application of the Convention on the Prevention and Punishment of theCrime of Genocide. 
Bosnia and Hezegovina v. Serbia and Montenegro”, Judgment. 171 sayfa.  

11 a.g.karar: para. 202-239: Questions of proof: burden of proof, the standard of proof, methods 
of prof. 
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insanlığa karşı suç ve zulümlerden farklı olduğunu… bir eylemin soykırımını 
olduğunun saptanması için ciddî ve tartışmasız kanıtlar bulunmasına özen 
gösterilmesi gerektiğini belirtmiş başka bir deyimle kanıt eşiğini yüksek 
tutmuştur.12 Divan, kararında özel kasıt unsurunun tam anlamıyla ve kesin 
biçimde var olduğunu ispat etme yükümlülüğü davayı açana ait bulunduğu 
belirmiştir.  

Osmanlı Arşivlerinde bulunan çok sayıda belge, tehcir uygulaması sırasında, 
sorumluların göç ettirilenleri korumak için uymaları gereken talimatları 
içermektedir. Bu nedenle Bosna kararının bu ölçütünün Ermeni soykırımı 
savlarını ileri sürenlerin tezlerini zayıflatıcı niteliktedir.  

Bosna kararı, Bosna’daki olayları tanımlamak için “etnik temizlik” teriminin 
sıklıkla kullanıldığını, bu terimin bir bölgeyi etnik bakından türdeş kılmak için 
diğerlerini göçe zorlama anlamına geldiğini, Sözleşme yapılırken bu kavramın 
soykırımı çerçevesine alınmasının reddedildiğini, “bir gruba mensup kişileri 
bulundukları yerden bir başka yere –zor kullanarak da olsa– sürmenin 
(deportation) veya hicret ettirmenin (displacement) otomatik olarak o grubun 
yok edilmesi anlamına gelmediğini”, “bu nedenle bu eylemde yok etme 
bağlamında özel kasıt bulunduğunun söylenemeyeceğini, özel kasıt 
bulunduğunun isbatı için sadece tehcirin yeterli olmadığını, bu insanları sadece 
o gruba mensup bulundukları gerekçesiyle yok etme saikinin mevcut olması 
gerektiğini”13 vurgulamaktadır.  

 Uluslararası Adalet Divanı, Bosna Hersek’in, Sırbistan Karadağ aleyhine 
açtığı davada, Sırbistan’ı sadece Srebrenitsa’da soykırımı eylemini 
önlememekten sorumlu bulmuş, Bosna’nın diğer yerlerinde vuku bulan 
katliamlarda “özel kasıt” göremediğini belirtmiş, bu eylemlerin insanlığa 
karşı suç veya savaş suçu sayılabileceğini vurgulamış, ancak o konularda 
Divan’ın karar vermeğe yetkili olmadığının altını çizmiştir.  

Ermeni soykırımı savına dönersek, bu konuda ileri sürülen geçersiz iddialar 
hukuksal değil, siyasal nitelikli olduğundan, Ermenistan’ın veya bir başka 
Devlet, soykırımı işlediği savı ile Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı mahkemeye 
gitmez. Bu durumda da kasıt unsurunu yargı önünde isbatlama yükü soykırımı 
iddiası sahiplerinin sırtından kalkar. Bunun yerine “çamur at, izi kalsın.” 
politikası uygulanır. Bu nedenle, Türk tarafı “soykırımının herkes tarafından 
kabul edilen tarihsel bir gerçek olduğu” iddiaları karşısında Soykırımı 
Sözleşmesinin, soykırımı suçunu diğer eylemlerden ayırt eden en önemli niteliği 
olan özel kastın bulunmadığını –âdeta– isbata çalışan taraf durumuna 
düşmüştür.  

Osmanlı Devleti 1915 Döneminde Ermeni Kökenli Osmanlı 
Yurttaşlarına Karşı Suç İşleyenleri Mahkemeye Vermiş ve Mahkûm 
Etmiştir.  
                                                 
12 a.g.karar: para. 188: “The question of intent to commit genocide”. 
13 a.g.karar: para. 190: “Intent and “ethnic cleansing”.  
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Bu bağlamda, sık sık ortaya atılan görüş, “1915 döneminde Osmanlı 
Devleti’nde pek çok Osmanlı Ermenisinin tehcir sırasında hayatını 
kaybetmesinde, Osmanlı idaresinin suçu bulunduğu, Türkiye’nin soykırımı 
inkâr ettiği ve o büyük suçun cezasız kaldığıdır”. Bu sav doğru değildir. 
Osmanlı Devleti de, Türkiye Cumhuriyeti de 1915 yılında yaşanan elim 
olayların, yaşanan facianın varlığını inkâr etmemiştir. Ayrıca, Osmanlı yargısı 
1915 tehciri sırasındaki yasa dışı eylemleri cezalandırmıştır. Örneğin, 1915-
1916 yıllarında çeşitli suçlardan yargılanarak mahkûm edilen ve 67’si ölüm 
cezasina çarptırılan, 659 görevli ve vatandaş vardır.14 Bu durumda, bu alanda 
devletin suçları kovuşturma ve suçluları cezalandırma görevini yerine 
getirdiğinin kanıtıdır.15 Bu yargılamalar, işgal kuvvetlerinin baskısı altında 
yapıldığı bilinen ve eleştirilen 1919 Divan-ı Harbi Örfi yargılamalarından 
farklıdır.16  

1915 Olaylarında Osmanlı Yurttaşları Arasında Karşılıklı Öldürmeler 
“Mukatele” Olmuştur. Tarihi Tek Taraflı Okumak Din ve Irk 
Ayrımcılığıdır. 

Türkiye’nin ve Türk halkının ezici çoğunluğunun kabul etmediği husus, o 
dönemde olaylarının tek taraflı ve yanlı okunması ve çok sayıda Müslüman 
Osmanlı yurttaşının başlarında Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Ermeni asıllı 
üyeleri bulunan Osmanlı Ermenilerinden kurulu birlikleri tarafından 

                                                 
14 Doç. Dr. Yusuf Sarınay, “Ermeni Tehciri ve Yargılamaları 1915-1916”, Türk Ermeni 

İlişkilerinin Gelişimi ve 1915 Olayları Uluslararası Sempozyumu Bildirileri, Gazi 
Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2006, s. 263, 
264 (Bu bilgiler Osmanlı Dâhiliye Nezareti’nden Hariciye Nezareti’ne gönderilen 19 Şubat 
1916, 12 Mart 1916 ve 22 Mayıs 1916 tarihli gizli yazıların ekinde yer alan listelerden 
derlenmiştir.) 

15 Zaman gazetesi, 02.05.2006: “Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürü Yusuf Sarınay 
şunları belirtmiştir: Osmanlı Hükûmeti savaşın olumsuz şartları içinde Ermeni sevkiyatını 
yürütürken kafilelerin güvenliklerinin sağlanması konusunda büyük gayret sarfetmişti… 
Ermeniler’e kötü muamelede bulunan jandarma ve memurların derhal azledilerek Divan-ı 
Harplere teslim edilmesi sürekli vurgulanıyordu. Hükûmet’in uyarılarına aykırı savranışlarda 
bulunanları cezalandırmak için 30 Eylül 1915’te soruşturma komisyonları kurulmasına karar 
verildi. O tarihte Ermenilerle ilgili dış baskı oluşmamıştı bile. Osmanlı bu yargılama kararını 
tamamen kendisi almıştır. Ermenileri yok etme niyetinde bulunan bir yönetimin bu hassasiyeti 
göstermesi mümkün değildi… Osmanlı belgelerinin ortaya koyduğu rakamlara göre, Divan-ı 
Harp’te yaralananların sayısı toplam 1673. Bunların içinde binbaşı, yüzbaşı, üsteğmen, teğmen, 
jandarma bölük komutanı, polis komiseri, nahiye müdürü, tahsildar, kaymakam, belediye reisi, 
katip, sevk memuru, mal müdürü, tapu memuru, muhtar, telgraf müdürü, nüfus memuru, 
başkatip, Emval-i Metruke Komisyonu reisi gibi 170 kamu görevlisi var. Kalan 975 kişi, çete 
mensubu ve halk arasından gelme. 1916 yılı ortalarında son bulan Divan-ı Harp 
yargılamalarının sonuçları şöyle: 67 idam, 524 hapis, 227 beraat ve yargılamanın reddi, 109 
inceleme, 68 kürek, para, pranga ve sürgün cezası. 674 işlem yapılmayan kişi. 4 kişi de velisine 
teslim”. 

16 Yrd. Doç. Dr. Ferudun Ata, “Divan-ı Harbi Örfi Mahkemesi’nde Yapılan Tehcir Yargılamaları, 
Ermeni Soykırımı İddialarına Bir Delil Olabilir mi?”, Bkz.: 12 Sayılı dipnot. s. 277-286.  
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katledilmesinin17 unutturulmak istenmesi, böylece Türklere karşı açıkça din ve 
ırk ayrımcılığı yapılmasıdır.  

Uluslararası Adalet Divanı Tarihte Soykırımı Yapılıp Yapılmadığı 
Konusunda Karar Verme Yetkisine Sahip midir? 

 Lahey Uluslararası Adalet Divanı bir Uluslararası Ceza Mahkemesi 
değildir. Bir zanlıyı yargılayıp mahkûm edemez ya da aklayamaz. Ancak, 
Sözleşmeye göre, Divan bir Devlet’in başvurusu üzerine, soykırımı eylemi 
konusunda bir başka Devlet’in soykırımından sorumlu olup olmadığına karar 
verebilir ve gerekirse devleti tazminat ödemeğe, gasbettiği malı iade etmeğe 
veya yerine koymağa mahkûm edebilir.  

İnsanlığa Karşı Suç ve Savaş Suçu Soykırımı Suçundan Farklı 
Suçlardır. 

Bu aşamada sunuşumuza biraz daha açıklık getirmek için sıkça değinilen ve 
Uluslararası Ceza Divanı’nın (Roma) Statüsü’nde tanımı yapılan “İnsanlığa 
Karşı Suç” kavramının18 soykırımından çok daha geniş bir eylem ve hedef grup 
yelpazesini kapsadığına değinmeliyiz. Örneğin Soykırımı Sözleşmesi’nin 2. 
maddesinde sayılan eylemlerin kapsamı daha dardır. Dipnotta listesi verilen 
“insanlığa karşı suçlarda” “özel kasıt” aranmamaktadır. Ayrıca, Soykırımı 
Sözleşmesi tüm “grupları” kapsamamaktadır. Örneğin siyasal amaçla biraraya 

                                                 
17 Stéphane Yerasimos, “Questions d’Orient” “III. Le Causace”, La Découverte/Livres 

Hérodote, Sh. 201 Yerasimos şunları yazıyor: “… Böylece 24 Ekim 1914’te, daha çatışmalar 
başlamadan, Ermeni Gönüllü Taburu, başlarında, komutan yardımcısı olarak Osmanlı 
Parlamentosu’ndan bir mebus olduğu hâlde, Iğdır’dan Van’a hareket etti. …Başlarında en tanış 
Ermeni Reisi olan Antrabik bulunan birinci Ermeni taburu Van ve Başkaleyi işigal etti… 
Kentin Ermenileri bundan yararlanarak Müslümanların evlerini yağmaladılar... . Bir Türk karşı 
taarruzu kenti geri aldı ve Ermeni kıyımı başladı. İbrahim ARVAS, Tarihî Hakikatler, 
Ankara, 1964, s. 234.  

  Aynı konuda bkz.: Gr. Çalkuşyan, “Le Livre Rouge”, Paris, 1919, s. 11-12: G. Pastırmaciyan, 
“Why Armenia Should be Free? Armenia’a Role in the Present War”, Boston 1918, s. 41-42: 
Richard G. Hovannissian “Armenia on the Road to Independance, 1918, Los Angeles”, 1969, s. 
41-42.  

18 Sevin Elekdağ, “İnsanlığa Karşı Suçlar”, ASAM 2006, Stratejik Öngörü 2023 toplantısı 
mümasebetiyle yayımlanan kitapçık. s. 9.: İnsanlığa karşı Uluslararası Ceza Divanı’nın 
Statüsünün (Roma Statüsü) 7. maddesinde şöyle tanımlanmıştır: “Bu Statü amaçları 
bakımından, ‘insanlığa karşı suçlar’ herhangi bir sivil topluluğa karşı geniş çapta veya 
sistematik bir saldırımım parçası olduğu bilinerek işlenen aşağıdaki eylemleri kapsamaktadır”: 
“a) Öldürme; b) Toplu yok etme; c) Köleleştirme; d) Halkın sürülmesi veya zorla nakli; e) 
Uluslararası hukukun temel kurallarının ihlali sonucu hapsetme veya fizikî özgürlüğün başka 
biçimlerde ciddî olarak kısıtlanması; f) İşkence; g) Irza geçme, cinsel kölelik, fuhuşa zorlama, 
zorla kısırlaştırma veya benzer ağırlıkta cinsel şiddet; h) Siyasal, ırksal, ulusal, etnik, kültürel, 
dinsel, cinsel nedenlerle veya uluslararası hukukta evrensel olarak kabul edilemez sayılan 
nedenlerle bu paragrafta gösterilen ya da Uluslararası Ceza Divanı’nın yetkisine giren herhangi 
bir suç ile eylemler bağlamında herhangi bir topluluğa veya herhangi bir belirlenebilir 
gruba zulmetmek; i) Kişileri ortadan kaldırmak; j) Irk ayrımcılığı; k) Vücuda veya ruhsal ya da 
fiziksel sağlığa ciddî zarara neden olacak nitelikte bilinçli olarak yapılan diğer insanlık dışı 
eylemler.  
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gelmiş veya bir ülkeye karşı silaha sarılarak ayaklanmış gruplar, terör grupları 
Soykırımı Sözleşmesinin koruması altına alınmamıştır. Soykırımı (genocide) 
teriminin mucidi sayılan Lemkin, siyasal grupları koruma altında bulundurmayı 
teklif etmesine rağmen, Birleşmiş Milletler Teşkilatı çatısı altında müzakere 
olunan Sözleşmede, yapılan oylama sonucunda siyasal grupların koruma 
dışında bırakılması kararlaştırılmıştır.19  

Benzer suçlar, savaş sırasında işlendiği zaman, Roma Statüsü’nde belirten 
koşullarda, “Savaş Suçu” çerçevesine girer. Başka bir anlatımla, Soykırımı, 
İnsanlığa Karşı Suç ve Savaş Suçu Uluslararası Hukuk’a göre ve Uluslararası 
Hukuku, iç hukukuna aktarmış olan ülkelerin iç hukukuna göre farklı suçlardır 
ve birbirlerine karıştırılmamaları gerekir. Uluslararası Adalet Divanı, Şubat 
2007 Kararı’nda bu farkın altını çok açıkça çizmiştir. Bu durumda halk 
arasında yapıldığı gibi her suça soykırımı tanımlaması yapılması doğru değildir.  

Düşünceyi İfade Özgürlüğü Korunmalıdır. 

Militan Ermeniler Türk görüşlerinin açıklanmasını engellemek ve bunu 
açıklamak isteyenlerin ağızlarını tıkaçla tıkamak, buna rağmen görüşünü 
açıklayanı mahkûm ettirmek amacını güderler. Türk görüşlerinin açıklanacağı 
toplantıların yapılmasını engellemek için baskı uygularlar. Bu toplantılara 
katılacak olanları tehdid ederler. Ortak inceleme komisyonu kurulması 
önerilerini reddederler. Bu yaklaşım ardındaki neden, dogmalarına duydukları 
güvensizlikten başka ne olabilir? Bu durumda yapılması gereken, farklı 
görüşlerin ülkemizde savunulmasını engellememek, yasalara riayet 
çerçevesinde bunu yapanları yersiz kışkırtmalara istinaden 
kovuşturmamak, özgürlük ortamı içinde tüm görüşlerin açıklanmasına 
olanak tanımaktır. “Ermeni Soykırımı” savının fanatik taraftarlarından Vahan 
Dadrian’ın Osmanlı yönetimine ve hatta Türkiye Cumhuriyetine ağır suçlamalar 
içeren kitaplarının çevirilerinin ülkemizde yayımlanmış bulunması, Soykırımı 
savına destek veren Taner Akçam adlı kişinin görüşlerini Türkiye’de kitap ve 
makaleler ile açıklaması bu konudaki düşünceyi anlatım özgürlüğünün 
örnekleridir. Aynı özgürlük Ermenistan’da yoktur. Fransa’da kısıtlanmak 
istenmekte, İsviçre’de görüşünü açıklayan mahkemeye verilmekte, hatta ırk 
ayrımcılığı yapma suçunu işlediği savı ile mahkûm edilmektedir.  

Avrupa Birliğinde Hazırlanan Irk Ayrımcılığı Çerçeve Karar Taslağı  

Avrupa Birliği AB çerçevesinde de artan ırkçılık ve yabancı düşmanlığının 
önlenmesi ve cezalandırılması konusunda AB ülkeleri mevzuatında uyum 
sağlamak amacıyla yaklaşık 10 yıldır çalışmalar yapmaktaydı. Bu çalışmalar, 
2007 yılında Almanya’nın başkanlık döneminde sona ermiş ve AB Adalet ve 
İçişleri Bakanları Konseyinde tüm üyeler açısından geçerli olacak bir Çerçeve 

                                                 
19 Soykırımı Sözleşmesi Tasarısı (Doküman E/794) ve Ekonomik Sosyal Konsey Raporu’nun 

(A/633) görüşüldüğü, 25 Ekim 1948 tarihli 83. oturumda, Sözleşme’nin 2. maddesini içeren 
A/C. 6/245 rumuzlu doküman, 28 lehte, 6 aleyhte ve 5 çekimser oyla kabul edilmiştir.  
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Kararı üzerinde uzlaşma sağlanmıştır. Avrupa Parlamentosu’nun ve bazı ulusal 
parlamentoların görüşü alındıktan sonra, Çerçeve Kararı AB Resmî 
Gazetesi’nde yayımlanacak ve AB müktesebatının bir parçası hâline gelecek, 
AB ülkelerinden, iki yıl içinde ulusal yasalarını Çerçeve Karara uyumlu duruma 
getirmeleri istenecektir. Bu Çerçeve Kararı’nın Soykırımı bağlamında dikkatle 
ele alınması gereken birkaç niteliği vardır.  

Çerçeve Karar Tasarısı’nda Soykırımı Sözleşmesi’ne değil, Roma 
Uluslararası Ceza Divanı’nın Statüsü’ndeki soykırımı tanımına yollama 
yapılmaktadır. Roma Statünün 6. maddesi ise soykırımı tanımını yaparken 
Soykırımı Sözleşmesi’nin lafzını aynen almış olmakla birlikte, 1948 
Sözleşmesine atıfta bulunulmamaktadır. Böyle yapılarak Sözleşme’nin “yetkili 
mahkeme” kuralı dolaylı olarak çiğnenmiş, yok sayılmış olmaktadır. Çerçeve 
Karar Tasarısı’nın I.1.c maddesi soykırımının inkârının, açıkça hoşgörülmesinin 
ya da kabaca küçümsenmesinin 1-3 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasını 
öngörmektedir. İsteyen AB ülkesi, soykırımı suçunun inkârının, ilgili AB 
ülkesinin ulusal mahkemesi ve/veya sadece uluslararası bir ceza mahkemesi 
tarafından kararlaştırılmış olması hâlinde suç teşkil edebileceği hükmünü 
yasasına koyabilecektir. İsteyen AB ülkesi, soykırımının inkâr eylemini, kamu 
düzenini bozma tehdidi içerdiği veya tehdid edici, kötüye kullanıcı veya hakaret 
edici nitelikte olması şartıyla cezalandırabilecektir. Bu bağlamda ırkçılık ve 
yabancı düşmanlığı motivasyonunun bulunması ağırlaştırııcı sebep 
sayılacaktır.20 

Çerçeve Karara göre  

1. Soykırımı suçunun işlendiği konusunda bir uluslararası mahkemenin 
verdiği kesin mahkûmiyet kararı var ise, soykırımının yadsınması devletin 
ulusal mahkemesi tarafından cezalandırılabilecek,  

2. Soykırımı suçunun işlendiğine AB üyesi devletin mahkemesinin karar 
verdiği hâllerde de soykırımınıun inkârı devletin mahkemesi tarafından 
cezalandırılabilecekıtir.21 Bu hüküm Soykırımı Sözleşmesinin yetkili mahkeme 
kuralına aykırıdır ve âdeta Fransa tarafından çıkarılmak istenen Ermeni 
soykırımının inkârını cezalandırmayı öngören yasaya veya başka ülkelerde 
tezgâhlanmak istenen benzer yasalara AB mevzuatı kılıfı hazırlanmak amacıyla 
çerçeve karar taslağına konulmuştur.  

Çerçeve Karar Taslağı’nda değinmek isteyeceğimiz bir başka husus taslağın 
7. maddesinde, bu karar gereğince alınacak önlemlerin, temel özgürlükleri ve 

                                                 
20 Bu konu 19 Nisan 2007 tarihli Zaman gazetesinde “ AB’nin soykırımın tasarısı Ermeni 

iddialarını içermiyor” başlığı altında verilmişti. Bu haberin başlığı ve veriliş tarzının iyi bir 
gazetecilik örneği olduğunu söylemek çok güçtür. Zaten haberin içeriğinde bildirimizde 
değinilen kimi sorunlara da yer verilmişti. Bu durumda da en azından haber ile başlığının 
birbirine uymadığı söylenebilir.  

21 Şükrü Elekdağ, 1/6/2007 Cumhuriyet gazetesi. 
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düşünceyi ifade etme ve dernek kurma özgürlükleri gibi temel hukuki ilkeleri 
olumsuz biçimde etkilemeyeceği güvencesinin verilmiş bulunmasıdır.  

Bilindiği gibi Ermeni soykırımı iddialarının inkârına ilişkin parlamento 
tartışmalarında ve örneğin yukarıda değinilen Lozan Mahkemesi “Doğu 
Perinçek” kararında “varlığı herkes tarafından kabul edilen tarihî gerçek” 
savının arkasına sığınılmakta ve bu ifade yetkili mahkeme tarafından verilmiş 
geçerli yargı kararı yerine ikame olunmaktadır. Oysa, varlığı herkes tarafından 
kabul edilen bir tarihî gerçeğin bulunmadığı, çok sayıda karşı görüş içeren ciddi 
incelemeler ile saptanmıştır. Bu karşı görüş ve incelemeler yok sayılmıştır.  

Türkiye, Soykırımı Savları ya da Kararları Konusunda Uluslararası 
Adalet Divanı’na Başvurabilir mi?  

Soykırımı Sözleşmesi’nin 9. maddesine göre, “… Sözleşme’nin 
yorumlanması, uygulanması veya yerine getirilmesi hakkında, Sözleşme’ye 
Taraf devletler arasında çıkan uyuşmazlıklar uyuşmazlığın taraflarından birinin 
talebi üzerine Uluslararası Adalet Divanı önüne getirilir.”  

Fransa’ya karşı Divan’a gitme konusunda bir düşünce temrini:  

Türkiye bu maddeye dayanarak Divan’a başvurabilir. Zira, örneğin 
Fransa’nın 2001 yılında çıkardığı “Fransa 1915 yılında vuku bulmuş olan 
Ermeni soykırımı tanır.” şeklindeki iş’arî yasa Fransa’nın Sözleşmenin özel 
kasıt ve yetkili mahkeme hükümlerini yanlış yorumlaması ve uygulaması 
nedeniyle Fransa ile Türkiye arasında bir uyuşmazlık doğması sonucunu 
vermiştir. Türkiye’nin herşeyden önce bu uyuşmazlığı Fransa’ya resmen 
bildirmesi ve kayda geçirmesi gereklidir. Bu da bir Nota ile yapılır. Türkiye 
Cumhuriyeti devleti Fransa’nın çıkardığı yasadan zarar görmüş ve Fransa ile 
Türkiye arasındaki dostluk ilişkileri bu yasa nedeniyle zedelenmiştir. Tahmin 
olunabileceği gibi Fransa bunu kabul etmez ise, Türkiye Sözleşmenin 9. 
Maddesi gereğince Uluslararası Adalet Divanı nezdinde dava açabilir ve 
Fransa’nın mahkûm edilmesini isteyebilir.  

Fransa, büyük bir olasılıkla, bu talebe “2001 yasasının Soykırımı Sözleşmesi 
çerçevesinde çıkarılmadığını, Sözleşmenin geriye doğru yürütülemeyeceğini, 
ayrıca, Soykırımı Sözleşmesinin Giriş bölümünde, soykırımı suçunun tarihin 
her döneminde insanlığa büyük zararlar verdiğinin yazılı olduğunu, Fransa 
halkının da bu bağlamda 1915 olaylarını soykırımı olarak değerlendirdiğini, 
2001 yasasının bu değerlendirmeyi tescil eden iş’arî bir yasa olduğunu, yasanın 
Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik sayılamayacağını, 1915 olaylarından Türkiye 
Cumhuriyeti’nin sorumlu tutulmadığını” bildirerek yanıtlayacaktır. Gerçekten 
de Viyana Anlaşmalar Hukuku’nun 28. maddesi, Sözleşmelerin, o Sözleşme 
yürürlüğe girdiği tarihten önceki eylemlere veya Sözleşme yürürlüğe girmeden 
önce sona ermiş durumlara uygulanamayacağını belirtir. New York’ta Türk 
Ermeni Barıştırma Komisyonu olarak 2003 yılına kadar yaklaşık iki yıl görev 
yapan International Center for Transitional Justice adlı kurumun adı 
açıklanmayan hukuk danışmanlarına yaptırdığı bir hukuki incelemede de 
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“Soykırımı Sözleşmesi’nin geriye doğru yürütülemeyeceği” belirtilmiş, ancak 
“geriye doğru yürütülebilmiş olsaydı, 1915 olayları soykırımı olarak 
nitelendirilebilirdi”gibi ciddi bir kurum tarafından açıklanmış olabileceğine 
inanılması güç, ancak, tarafları tatmin edebilecek bir çıkış yolu önermişti  

Bu kısa sunuşumda UAD’nın usul ve içerik yönünden konuyu nasıl ele 
alabileceğinin tartışmasına girmeyeceğim. Sadece, kişisel kanıma göre, 1948 
Sözleşmesinin geriye doğru yürütülemeyeceği gerekçesi Divan yargıçlarını, 
kendileri bakımından da hassas olabilecek bir davayı usul yönünden red 
konusunda yeterli bahane/dayanağı oluşturabilecektir.  

Uluslararası Tahkime Başvurmak Bir Seçenek midir ?  

Bir de Hükûmetimizin uluslararası tahkime başvurmasnı önerenler varır. Bu 
görüşü savunanlar, “Ermenistan Hükûmeti’nin bugüne kadar önemli mesafe 
kazanmış olan soykırımı iddialarını müzakere konusu yapmamak ve bugün 
varılan noktadan geriye gitmemek için tahkim önerisini kabul etmeyeceğini ve 
sonuçta meydan okumadan kaçan taraf olacağını, bunun da Ermeni tarafının 
tutumunu zayıflatacağını; bu teklif kabul edilse bile tahkimname üzerinde 
uzlaşma sağlanamayacağını; uzlaşma sağlanarak uygulamaya geçilse bile 
sürecin çok uzun zamana yayılarak çıkmaza sürükleneceğini” düşünüyorlar 

Ancak: a) Ermenistan kendi dogmasını tartışmaya açacak bir süreci kabul 
etmez, b) Tahkime başvurulması, Ermenistan’ı dış güçlerin siyasal baskısı ile 
çözmeğe çalışma planından geri adım atmaya yönlendirmez. Ayrıca, sürecin 
uzaması konunun sürekli gündemde tutulmasını ve Türkiye’ye siyasal baskı 
yapılması olgusunu değiştirmez. Ermenistan’ın amacı 2015 yılına kadar Türkiye 
üzerindeki baskıyı arttırmak, ABD ve AB manivelalarını kullanmaya devam 
etmektir. Bugün yapılan baskıların Osmanlı döneminde kimi dış güçler 
tarafından Osmanlı Hükûmeti’ne Ermeniler lehine uygulanan baskılardan farkı 
yoktur; c) Ayrıca, uluslararası tahkime başvurmak, Soykırımı Sözleşmesi’nin 
esaslarının geriye doğru yürütülmesini de kabul etmek, anlamına gelir. d) 
Ssoykırımı bir uluslararası ceza hukuku suçudur. Ceza hukukuna ilişkin konular 
Ceza Mahkemesi’nde karara bağlanır. Tahkim ise tazminat gibi özel hukuk 
sonuçları bulunan bir yoldur. Bir zanlının soykırımı suçu işleyip işlemediği 
konusunda karar vermeğe yetkili olan yargı organı Soykırımı Sözleşmesinde 
belirtilmiştir. Ermeni diyasporası uzun yıllardır, Sözleşmenin bu kuralını 
çiğnemeğe/çiğnetmeye gayret etmekte, sorunun başka ulusal mahkemelerin 
kararı ile sonuca bağlanması –yani Sözleşme kapsamı dışına çıkılması– için 
çaba harcamaktadır. Lozan/Perinçek davası ile Paris’teki Amerikalı ünlü tarihçi 
Bernard Lewis davası bunu kanıtlıyor. 

Nihayet, bugüne kadarki uygulamalar ve uluslararası siyasetin gelişimi, 
soruna eğilecek olan üçüncü tarafın, Türk ve Ermeni görüşlerini kollayacak bir 
ara formüle ya da (kazan-kazan) niteliği ağır basacak bir çözüm önerisine 
yöneleceğini gösteriyor. Bu da “hukuken olmasa bile 1915 olayları siyaseten 
veya toplum bilimi açısından soykırımı sayılabilir.” şeklinde formüle 
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edilebilecek bir sonuçtur. Uluslararası camianın bu formülü bir çözüm olarak 
tasarladığı izlenimini taşıyorum.  

Türkiye Fransa veya İsviçre’yi Avrupa İnsan Hakları Komisyonu’na 
şikâyet edebilir mi?  

Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerini Koruma Sözleşmesi’nin 24. 
maddesi gereğince bir taraf devlet, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri vasıtasıyla 
bir başka taraf devletin insan haklarına aykırı hareket ettiği iddiasını Komisyona 
taşıyabilir. Örneğin, Fransa 1915 soykırımını yadsıyan bir kişiyi cezalandırmayı 
öngören taslağı Senato’dan geçirerek yasalaştırırsa ve bu yasaya göre bir 
mahkûmiyet kararı verilirse, bir vatandaşının düşünceyi ifade özgürlüğünün 
ihlal edildiği gerekçesiyle Türkiye Fransa’ya karşı bu yola başvurabilir. Doğu 
Perinçek’in mahkûmiyetinin kesinleşmesi nedeniyle İsviçre’ye karşı benzer bir 
başvuru da –teorik olarak– yapılabilir. Ancak bu şekildeki başvurular siyasal 
niteliklidir. Hukuksal gerekçelerden ziyade siyasal koşullara boyun eğer. 
Bugüne kadarki benzer şikayetlerle ilgili uygulamaları da göz önünde tutarak, 
şikayet başvurunun sonuçlanma olasılığının çok düşük olduğu kanısına 
vardığımı belirtmeliyim. Böyle bir başvuru hâlinde, sorun Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi’nin 10. maddesinin ihlali çerçevesinin dışına çıkarılarak, 
Türkiye’nin insan hakları bilançosunun tartışılması mecrasına sürüklenecektir. 
Ayrıca, ”böyle bir başvurudan beklenen somut sonuç nedir?” sorusunu da 
sormamız gerekir. Bütün bu düşüncelerle, bu başlık altında başvuruda 
bulunulmasından sonuç alınacağını sanmıyorum.  

Bireylerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne Başvurması Seçeneği 

 Yukarıdaki düşünceler, Ermeni soykırımı savları karşısında, devlet adına 
yargıya başvurma yerine, görüşlerini ifade ettikleri gerekçesiyle yargılanıup 
ceza gördükleri için mağdur veya görüşlerini ifade etmeleri cezalandırma 
tehdidi ile engellendiği için potansiyel mağdur olan bireylerin Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesine (AİHM) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 9. 
ve 10. maddelerinin ihlal edildiği gerekçesiyle başvurmaları yolunun 
yeğlenmesinin doğru olacağını göstermektedir. Bu doğal olarak, sadece 
AİHM’nin yargısını kabul eden Devletler açısından geçerli bir yoldur. Bu 
takdirde, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti de vatandaşının hakkını savunmak 
için davaya müdâhil olarak katılabilecektir. Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’ne insan hakları ihlalinden zarar gören mağdur veya potansiyel 
mağdur olarak başvurmak isteyenlere Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Sayın 
Profesör Süheyl Batum ve ekibi hukuki yardım sağlamaya hazır olduklarını 
belirtmişler ve tüm hazırlıkları yapmışlardır.  

Osmanlı Devleti’nin Osmanlı Ermenilerine soykırımı uyguladığı savını red 
ettiği (onlar inkâr diyorlar) gerekçesiyle mahkûm edilecek olan bireyin 
açıkladığı düşünce, şiddete teşvik, ırkçılık, kendisinden farklı düşüneni tahkir ve 
ayrımcılık gibi renkler taşımamakta ise; farklı görüş sahiplerini aşağılamak, 
küçük düşürmek amacını gütmemekte ise; hele bu görüş ayrıntılı bir inceleme 
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sonucunda oluşmuş bir kanı ise, AİHM’de açılacak bir davayı kazanma olasılığı 
yüksektir. Zira düşüncelerin açıklanmasının yasaklanması ve açıklamanın ceza 
yaptırımına bağlanması çoğulculuğu ortadan kaldıracak, doğrudan sorgulama 
hakkının anlamsız kalması sonucunu verecektir. Bir görüşü açıklayan ifadelerin 
yasaklanması devlet endoktrinasyonuna gidilmesi, bireylere ne şekilde 
düşünmeleri gerektiğinin sistematik olarak telkin edilmesi sonucunu verir. 
AİHM’nin bu konularda çok sayıda emsal kararı bulunmaktadır.  

Öte yandan, düşünceyi ifade özgürlüğü sınırsız değildir ve AİHS’nin 10/2 
maddesinde düzenlenen bazı sınırlamalara tâbidir. Bu sınırlamalar yasa ile 
öngörülmeli, anılan 10/2 maddesinde kayıtlı meşru kabul edilen bir amaca 
yönelik olmalı, demokratik bir toplumda zorunlu sayılmalıdır. Bu bağlamda, 
şiddet içeren, şiddet kullanımına ve silahlı mücadeleye çağrı niteliğinde 
bulunan, vatandaşlar arasında din, etnik köken gibi nedenlerle düşmanlık, kin ve 
nefreti teşvik eden, demokratik kuralları açıkça reddeden, ırkçı söylemler içeren 
ve ırk düşmanlığına dayalı ya da başkalarının haklarının korunmasına karşı olan 
anlatımlar bu sınırlamalar içine sokulabilir. Gene de AİHM, kararlarında 
düşünceyi ifade özgürlüğünün sınırlarını çok geniş tutmuş ve kimi toplum 
kesimleri açıdından şok yaratabilecek görüşlerin ifadesi özgürlüğünü de 
korumuştur.  

Çok sayıda tarihçi, medya mensubu bilim adamı ve akademisyen tarafından 
yapılan incelemeler sonunda açıklandığı gibi trajik 1915 olayları soykırımı 
kavramının olmazsa olmaz öğesi olan özel kasıtı içermemektedir; o dönem 
olayları, daha ziyade karşılıklı katliam (mukatele) denebilecek eylemlerdir. 
Daha da önemlisi, 1915 olayları konusunda, Yahudi Kırımı hakkındaki 
Nürnberg Mahkemesinin ya da benzeri şekilde soykırımı suçunun işlendiğini 
ortaya koyacak kesin hüküm niteliğinde bir yargı kararının bulunmadığının 
altıni çizmek gerekir. 

SONUÇ 

Gerek Uluslararası Adalet Divanı’nın Bosna Hersek/Sırbistan Karadağ 
davası kararını, gerek Lozan Polis Mahkemesinin Doğu Perinçek davası 
kararını, gerek Avrupa Birliği’nde yürütülen Irk Ayrımcılığının Önlenmesi ve 
Cezalandırılması Çerçeve Kararı çalışmalarını irdeleyerek vardığım sonuç, bu 
aşamada Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti olarak devlet adına hukuk yoluna 
başvurmanın, asılsız soykırımı savlarının önünün hukuk yoluyla kesilmesi 
açısından beklenen sonucu sağlayamayacağı yönündedir.  

Buna karşılık, soykırımının inkârı gerekçesiyle alınacak yargı kararlarından 
zarar gören veya mağdur olacağı izlenimini edinen bireylerin Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi nezdinde açacakları davalar yoluyla sonuç almaları 
mümkündür . Hukuk yoluna paralel olarak, Türk Hükûmeti’nin yapacağı dış 
politikaya ilişkin genel değerlendirmeler çerçevesinde, 1915 yılında (veya ABD 
Temsilciler Meclisi’nin ifadesine göre 1915-1923 döneminde) Osmanlı 
Ermenilerine soykırımı suçu işlendiğine yönelik siyasal nitelikli iddialara karşı, 
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siyasal –ya da uluslararası ticaret kurallarına (ya da AB müktesebatına) aykırı 
düşmeyecek ekonomik– yaptırımlar veya tercihler uygulanabileceği de akla 
gelmektedir. Ancak bu gibi yaptırımların bugüne kadar bir sonuç vermediğini 
önemle belirtmeliyiz.  

 Sorunun Hukuksal ve Siyasal Veçheleri Yanında, Birey ve Toplumlar 
Arası İlişki Yanı  

İnsanlar arasında düşmanlığı teşvik suretiyle bir yere varılamayacağını tarih 
göstermiştir. Farklı görüşlere tahammül ederek yaşamayı öğrenmek ve bu davranışı 
yerleştirmek gereklidir.  

1915 olaylarının soykırımı olarak nitelendirilebileceği görüşünü taşıyanların 
sayısının az olmadığı gerçeğini görmezlikten gelmek hatalı olacaktır. Bunlar 
arasında politikacılar, düşünürler, soykırımı hukukçuları, yargıçlar, medya 
mensupları ve Nobel ödülü sahipleri de vardır. Sosyal psikolojinin tutum ve görüş 
değişimi kuramları son derecede karmaşıktır; önyargı dememek için, oluşmuş ya da 
yerleşmiş görüşlerin değişimi güçtür, uzun zamana bağlı ve koşullu bir süreçtir.  

Bu bakımdan, yaklaşımımızın ağırlığını farklı görüşün varlığının tescili ve 
belgelendirilme ile soykırımı kavramının hukuksal niteliği üzerine 
odaklandırmalıyız. Farklı görüşü inceleyecek diğer görüş sahipleri, kendi 
kendilerine karşı da dürüst olmak istiyorlarsa, kendi görüşlerinden farklı olan 
görüşün nedenlerini ve dayanaklarını da inceleyecekler ve gerçeğin birden fazla 
yüzü bulunduğunu anlayacaklardır. Bir olayda büyük zarar gören tarafın yası 
tutulurken, aynı olayda kurban veren diğerin tarafın kayıplarının yok sayılması 
hakka ve hakçalığa uymaz. Dogma sahipleri ve fanatikler görüşlerini değiştirmezler 
ama, diğerlerinin gerçeğin çeşitli yanlarını sorgulamaları sağlanabilir. Biz tüm 
demokratik toplumların benimsemesi gereken düşünceyi ifade özgürlüğünün 
kısıtlanmaması, insanların ağızlarının tıkaçla kapanmaması veya kalemlerinin 
kırılmaması ile mümkün olabileceğini savunmalıyız. Türkiye’nin soykırımı savları 
karşısındaki temel söylemi; 1915 olaylarının 1948 Soykırımı Sözleşmesi 
bağlamında soykırımı olarak nitelendirilemeyeceğini kanıtlayan gerekçe ve 
belgelere sahip bulunduğu ve karşı görüşün düşünceyi açıklama özgürlüğü 
çerçevesinde belirtilmesinin suç teşkil edemeyeceği olmalıdır. Hükûmet tutumunu 
gerekçeli bir belge ile açıklamalı, 1915 döneminde vuku bulan elim olaylara benzer 
gelişmelerin bir daha yaşanmaması için her şeyin yapılacağı, barış kültürünü 
geliştirmeye yönelik diyaloga açık bulunulduğu özellikle vurgulanmalıdır.  



 

 

 

YENİ ORTA DOĞU’NUN ŞİFRESİ: IRAK’IN KUZEYİ 

 TANSİ, M. Deniz∗ 

TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

GİRİŞ  

Irak’ın Kuzeyi’nin Kuzey Irak Hâline Getirilmesi 

‘Irak’ın kuzeyi’ kavram olarak, Türkiye’de bilinçli çerçevede kullanılan bir 
anlamı ifade etmektedir. Zira, Türkiye ulus-devlet yapısını, üniter devleti, ulusal 
toplum zeminini benimsediğinden dolayı, son yıllarda, özellikle 2. Körfez 
Savaşı’ndan sonra, ‘Kuzey Irak’, ayrı bir tüzel kişiliği belirtir bir biçimde 
kullanılmaya başlanmıştır. Bu bağlamda, ABD’nin, Yeni Orta Doğu haritasında 
Irak diye bir ülke kalmadığından, birinci aşama Kuzey Irak hâline gelmek, 
sonraki aşama da, Irak’ın herhangi bir harfinin bulunmadığı, Türkiye, Suriye ve 
İran’dan toprak kazanacak, yayılmacı, militan bir Kürt devleti’ne dönüşmektir. 
Söz konusu çerçevede öncelikle, ‘Kuzey Irak’ hâline gelmenin yakın geçmişi 
irdelenecek, ardından Kuzey Irak modelinin, tüm bir Orta Doğu’ya nasıl 
dayatıldığı çözümlenecektir.  

Irak’ın kuzeyinde aslında Irak-İran savaşının başladığı 1980’den itibaren bir 
otorite boşluğu var olmuştur. Talabani ve Barzani, İran tarafından Irak’a karşı 
destekleniyor, Saddam, savaş yüzünden kuzeye tam olarak egemen olamıyordu. 
1988-1991 yılları boyunca Saddam, 3 yıl boyunca bölgeye egemen olabilmiştir. 
1991’deki 1. Körfez Savaşı’nın ardından Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik 
Konseyi’nin aldığı kararla, 36. paralelin üstünün Irak’ın denetiminden 
çıkartılması, üstelik bu bölgenin İncirlik’te konuşlanan Çekiç Güç tarafından 
korunmasıyla, Irak’ın kuzeyinde merkezî Irak Hükûmeti’nin kontrolü dışında, 
Kürt aşiretlerinin bölgesel anlamda egemen olduğu, Kürt etnisitesine dayanan 
bir durum ortaya çıkmıştır. Durum dememizin nedeni; ne devlet, ne bölge, ne de 
başka bir şey oluşmuştur. Uluslararası hukukun tanımlayamadığı bölge, aslında 
1991’de Irak’ın kuzeyinden Türkiye’ye Kürt göçünün engellenmesi için, bizzat 
Türkiye’nin başvurusuyla, Türkiye’nin İncirlik üssünde konuşlanan Çekiç 
Güç’le oluşmuştur. Bu çerçevede, PKK eylemleri, otorite boşluğundaki 
bölgenin verdiği avantajla, geniş bir zeminde yaşama olanağına kavuşmuştur . 
1992’de Irak’ın kuzeyinde Kürt parlamentosu, geçici Kürt yönetimini 
kurmuştur. 2003’teki 2. Körfez Savaşı’ndan sonra, Talabani ve Barzani, sadece 
Irak’ın kuzeyinin değil, tüm Irak’ın yeni siyasal aktörlerinden birileri olmaya 
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başlamışlardır. Haziran 2004’te BM Güvenlik Konseyi’nin 1546 sayılı 
kararıyla, 30 Haziran 2004 sonrası, Irak’ın geçici yönetimi, genel seçimleri 
hakkında kararlar alınırken, Şii egemenliğindeki bir Irak’ta Kürtler 8 Mart 
2004’teki idarî kararlara yani özerkliğe atıfta bulunulmadığı için, Irak 
yönetiminden ayrılabileceklerini açıklamışlardır. Böylece ilk kez resmî 
söylemde Irak Kürtleri’nin ayrılma talebi tehditkar bir üslupla dile getirilmiştir. 
Irak’ta dönemin başbakanı Allavi ise, tüm milis güçlerdeki silahların tasfiye 
edileceğini, ancak Irak Kürt silahlı milis güçlerinin yani peşmergelerin 
ellerindeki silahların alınmayacağını açıklamıştır. Peşmergelerin sayısı, 75 bin 
olarak ifade edilmektedir.  

Öte yandan geçici Irak Anayasası’nda da, Irak’ın federal ve çoğulcu 
olduğuna atıfta bulunulmuştur. 1932 yılında Irak’ın bağımsızlığı ilan edilirken, 
Araplar ve Kürtler ile adları geçen, üç asli halktan biri sayılan Türkmenler’e 
geçici Anayasa’da da azınlık atıfı yapılmıştır.  

Kuzey Irak’laşmada Önemli Bir Adım: 30 Ocak 2005 Genel Seçimleri 

Irak’ta 30 Ocak 2005 tarihinde yapılan genel seçimler, Irak’ın bütününden 
çok, Irak’ın kuzeyini ilgilendiren bir plebisite döndürülmeye çalışılmıştır. 2004 
Haziran’ında G-8 Zirvesi’nin ardından, İstanbul’daki NATO Zirvesi’nde 
netleştirilen, adı Genişletilmiş Orta Doğu ve Kuzey Afrika Projesi (GOKAP) 
olarak değiştirilen Büyük Orta Doğu Projesi (BOP)un gerçek anlamı daha fazla 
ortaya çıkmaya başlamıştır. Irak GOKAP için bir numunedir. Ülkede, Sünni 
Kürt, Sünni Arap ve Şii Arap bölgeleri oluşturularak, ulus-devlet mantığı 
yerine, alt kimliklere dayalı, uluslararası ilişki kurma kabiliyetine sahip 
olmayan, küresel güçlere daha bağlı yapılar oluşturulmaya çalışılmaktadır.  

30 Ocak 2005 seçimleriyle, Irak’ta, Osmanlı’nın 1. Meşrutiyet 
parlamentosu Meclis-i Mebusan gibi etnik temelli bir yönetim 
oluşturulmaya çalışılmaktadır. Etnisiteye, alt kimliklere dayalı bir 
parlamentoda, ulusallığın oluşması, sosyolojik bir ulus zemininin kurulması 
mümkün gözükmemektedir. Osmanlı’nın deneyimleri ve çöküşü buna en uygun 
örnektir. GOKAP’ta demokrasiyi getirmek, kadın haklarını yaymak gibi kutsal 
hedefler olarak ortaya konurken, askerî işgal gücü, işkence ve tecavüzlerle, 
yabancı bir unsurun demokrasiyi getirme savı trajikomiktir. Iraklı annelerin 
çocuklarını korkutmak için “yaramazlık yapma, demokrasi gelir ha” sözünü 
kullandıkları bu ortamda, demokrasinin Irak ve Orta Doğu’daki algılanması 
açısından daha çarpıcı örnekler olabilir.  

Demokratik bir seçimin olmazsa olmazları arasında, seçmen listelerinin 
önceden ilan edilmesi, sandık merkezlerinin ve sandık görevlilerinin seçimden 
makul bir süre önce belli olması, oylamanın gizli, oy sayımının açık olması, 
seçim propagandasının eşit koşullar çerçevesinde gerçekleştirilmesi ve 
ekleyebileceğimiz pek çok koşul yer almaktadır. Irak seçimlerinde tüm bir ülke 
seçim çevresi sayılırken, ayrıca, il meclisleri için de oylama yapılmıştır. Kerkük 
örneğinde yer aldığı gibi uygulanan istisnalarla, seçmen yazımında ek süreler 
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verilmiş, 1991-2003 arası 100 bin dolayında Kürt’ün kenti terk etmek 
durumunda kaldığı savlanırken, 300 bin üzerinde Kürt’ün Kerkük’te seçmen 
olarak kaydettirildiği ileri sürülmüştür. Seçimin sonuçlarından çok, Kerkük’ün 
Irak’ın federal yapısı çerçevesinde, Kürt bölgesinde yer alıp almayacağı 
tartışılmaktadır. Aralık 2004’te BM Güvenlik Konseyi’ne Kürtler’in 1 milyon 
700 bin imzalı dilekçeyle bağımsızlık talebinin gündeme getirilmesinin 
ardından, 30 Ocak 2005 seçimlerinde, Irak’ın kuzeyinde ek bir sandık 
kurularak, fiilen gayrıresmi bir bağımsızlık referandumu yapılmıştır. Sandık 
merkezleri ve sandık görevlileriyle, seçmenlerin belli olmadığı bu sözde seçim 
ortamına dayanarak, gelecekte olası bağımsızlık talebinin getirileceği, artık daha 
fazla netlik kazanmaktadır.  

Öte yandan Şiiler, nüfus çoğunluğuna dayanarak, Şii’leşmiş bir Irak 
hesapları yapmakta, ABD’ye karşı taktiksel açıdan sessiz kalmaktadırlar. Ancak 
bu hesabın Irak’ın Şiileşmesinden çok, bölünmesine dolaylı yoldan hizmet ettiği 
görülmektedir. Irak’ın kurulmasından beri yönetici siyasal elit olarak rol 
oynayan Sünni Araplar ise, hem seçimleri önemli oranda boykot etmiş, hem de 
yeni süreçte dışlanmışlardır. Zaten, Irak’ın işgale direnişinde en çok Sünni Arap 
unsurlar göze çarpmaktadır. ABD’nin gayrıresmi devlet siyasasının Irak’ta 
üç ayrı unsura dayalı, merkezî devlet otoritesinin zayıflatıldığı, bölünme 
senaryosunun ise, kanlı bir iç savaşa tercih edildiği varsayımları 
konuşulmaktadır.1 Ukrayna’da aranan seçim güvenliği Irak’ta aranmamakta, 
“hiç yoktan iyidir” havası dünya kamuoyuna hissettirilmektedir. ABD’nin 
çıkarları çerçevesinde, her alanda ‘küreselleşilirken’ demokratik anlamda bir 
‘küresel standart’ oluşturulmaya gereksinim duyulmamaktadır. Uzun erimli 
bakıldığında, 2. Körfez Savaşı öncesinde Türkiye’deki kitle iletişim araçlarına 
yansıyan Stanford Planı’nda yer aldığı gibi ABD-İsrail müttefiki Kürt devleti, 
Ürdün’le federasyon yapması olasılık olarak ileri sürülen Sünni Arap bölgesi; 
İran’ın etkisi, İran’a yapılan baskıyla ve Irak’ın kuzeyinde İsrail’in de rahatlıkla 
konuşlanmasıyla tehdit unsuru kullanılarak izole edilecek Şii Arap bölgesi 
tasarlanmaktadır. Irak seçimleri, olası bölünmeleri, Kürt bölgesinin 
bağımsızlığını meşrulaştıran, Türkmenler’in dışlanmasını sağlayan bir araca 
dönüşmüştür.  

Kuzey Irak’ı Kürdistan’a Dönüştüren Sözde Hukuk Belgesi: Irak 
Anayasası  

Irak Anayasa’sı analiz edildiğinde, ulus-devlet yapısı yerine, alt kimliklerin 
toprak, inanç, etnisite, mezhep gibi başlıklar hâlinde temsilini görmekteyiz. 
Yani Kemalist modelde, Türk ulusu, ülkeye yurttaşlık bağıyla bağlı olan 
herkesi Türk kabul eder ve alt kimliğe dayalı kollektif haklar tanımı 
yapmazken, Türk modelinin tam tersine, alt kimlikleri siyasal varlık olarak 
kabul eden hatta devlet yetkisi tanıyan bir anlayışla karşı karşıyayız. Hoş, 
AB’nin Türkiye hakkında yayınladığı 6 Ekim 2004 İlerleme Raporu’nun 48. 
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sayfasının ikinci paragrafında Lozan’a atıfta bulunularak, Ermeni, Rum ve 
Yahudi yurttaşların adı anılan antlaşmayla kullandıkları azınlık haklarının, 
içinde Kürtler’in de bulunduğu diğer azınlıklara! yayılması talep edilmekte, 
aynı raporun 44. sayfasının sondan ikinci paragrafında Alevi yurttaşlarımız için 
‘Sünni olmayan Müslüman azınlık’ tarifi yapılmaktadır.2 Yani AB, Türk 
modelini ‘Irak’laştırmaya çalışarak, yeni azınlıklar icat ederek, Brüksel 
üzerinden Türkiye’ye Irak simülasyonu yapmaya çalışmaktadır.3  

Irak Anayasası’nın daha ön sözünde, Sünni, Şii, Arap, Kürt ve Türkmen 
unsurlara atıfta bulunularak, geçmişte yaşadıkları acılara değinilmektedir. 
Ön sözde geçen “Türkmen” sözcüğü kimseyi yanıltmasın zira maddelere 
geçildiğinde Türkmenler asli unsurların arasında sayılmamaktadır. Anayasa, 
yine önsözde mezhepçiliğe, ırksal ayrımcılığa, bölgeciliğe, ayrımcılığa ve 
tecride karşı olduğunu vurgulamaktadır. Öte yandan bir sonraki paragrafta, 
terörizm ve tekfirin (bir kimseyi dinsiz ilan etme), ülkeyi bölemeyeceği ifade 
edilmektedir.  

Anayasa’nın 1. Maddesi’nde Irak Cumhuriyeti’ni; ‘bağımsız, ulusal 
egemenliğe dayanan, demokratik, federal ve temsili –ki temsili sözcüğünün 
yanına açılan parantezde parlamenter sözcüğü yerleştirilmiştir– bir cumhuriyet 
olduğu dile getirilmiştir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, federal 
kavramında yatmaktadır. Nasıl Britanya İmparatorluğu, I. Dünya Savaşı sonrası, 
kendi siyasal kültürünü krallıklar icat ederek endoktrine etmeye çalıştıysa da, 
ABD İmparatorluğu da kendi siyasal kültürünü, federal sistemler kurarak, 
benimsetmeye çalışmaktadır. Ancak dikkat edilmesi gereken zemin, ABD’de 
federal sistem, güçlü bir başkanlık sistemiyle yaşamakta, birbirlerini 
dengelemektedir. Federalizmin dağıttığı yetkileri, federal kurumlar 
merkezileştirmekte, Beyaz Saray ve Pentagon, Federal Reserve Bank yani 
Merkez Bankası’yla bu çerçevede merkezî sistemi, siyasal, askerî ve mali 
açıdan ortaya koymaktadır. Oysa, parlamenter kavramı, bizdeki sistemi 
çağrıştırsa da, federal bir yapıda işleyişi olanaksız kılmaktadır. Parlamenter 
sistem, ancak Türkiye gibi üniter sistemlerde işlevsel olabilir. İkinci maddenin 
başlangıcında İslam devletin resmî dini olarak belirtilmekte, yasamanın 
temel kaynağı olduğunun altı çizilmektedir. Ardından birinci fıkranın a, b ve c 
bendlerinde sırasıyla, hiçbir yasanın, İslam kurallarına, demokrasinin ilkelerine 
ve temel hak ve özgürlüklere aykırı olamayacağı ifade edilmektedir. Bir yandan 
Şeriat, bir yandan demokrasi vurgusu öne çıkarılmaktadır. Türkiye’deki 
tartışmalar da anımsanırsa, laik olmayan bir demokrasinin var olamayacağı 
somut bir gerçektir. İslami demokrasinin adı da olsa olsa, ‘Ilımlı İslam’dır. 
Irak Anayasası’nın 3. maddesinde Irak, çok etnili, çok dinli ve çok mezhepli bir 

                                                 
2 “Human Rights and Protection of Minorities, Civil and Political Rights”, 2004 Regular Report 
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ülke olarak tanımlanmaktadır. Sorun, bu gerçeğin ifadesinde değildir. Asıl 
sorun, bu tür alt kimliklerin ulusal varlık yerine ikame edilerek 
kurumsallaştırılmasıdır. Aynı madde kapsamında, Irak’ın İslam dünyasının bir 
parçası olduğu, Irak’ın Arap halkının da Arap ulusunun bir parçası olduğu dile 
getirilmektedir. Buradaki kastedilen ulus, hiç kuşkusuz Kemalist anlamdaki, 
sosyolojik ulus tanımını içermemektedir. Ulus olarak kastedilen ırktır ve Irak 
halkının bir kısmının, bir başka ırkın parçası olduğu tesbiti, anayasal olarak 
vurgulanmıştır. Buradan yola çıkılarak, diğer unsurların da, başka ırk ya da 
etnisitielerin parçası olduğu öne sürülebilir. Aynı ulusun yurttaşlık çerçevesinde 
birer ferdi olmaktansa, ırksal, etnik ya da mezhepsel aidiyetler, sadece ülke 
içinde değil, ülke dışındaki unsurlarla da ortaya konulmaktadır. 4. maddede, 
Arapça ve Kürtçe Irak’ın resmi dilleri olarak belirtilmekte, kamusal kurumlarda 
yalnız adı geçen dillerin kullanılabileceği söylenmekte, Kürdistan bölgesinde 
federal kurumların her iki dili kullanacağı ifade edilmekte, Türkmence ve 
Asurice’nin ise, adı geçen unsurların yaşadıkları yerlerde resmi dil olarak 
kullanılabileceği vurgulanmaktadır. Herhangi bir bölge ya da ilin, kendi dilini 
ek resmi dil olarak, referandumla kabul edebileceği anlatılmaktadır. İşin 
gerçeği, Irak’ta iki temel unsur olarak Araplar ve Kürtler kabul edilmiştir. 
Araplar’ın arasındaki mezhep ayrımı tarihsel ve toplumsal nedenlerle 
keskinleştiğinden dolayı, Şii ve Sünni olarak, siyasal, kamusal ve toplumsal 
alanda kendini ortaya atarken, Kürtler, bir bütün olarak davranmaktadır. 
Kürtler’in Sünniliği, Sünni Araplar’la ortak bir payda yaratmamaktadır. Yedinci 
maddedeki ırkçılık, terörizm, tekfir ve Baas Partisi yasaklanmaktadır. Böylece 
Sünni Araplar’ın laikliğe ve milliyetçiliğe dayanan siyasal partisi, siyasal 
alandan tamamıyla ihraç edilmektedir. 9. Madde’de Irak Silahlı Kuvvetleri’nin, 
Irak’ta yaşayan alt kimliklere dayalı bir denge içinde oluşacağı savlanırken, 
IKDP lideri Barzani’nin 75 bin kişilik peşmerge gücünü dağıtmama talebi, bu 
durumda anayasa dışı kalmaktadır. Irak’taki yasama, yürütme ve yargı 
güçlerinin oluşumuna ayrıntılı girmeyeceğiz. Belirtmek açısından söyleyelim ki, 
47. Madde’de, yasama organının Temsilciler Konseyi ve Birlik Konseyi’nden 
oluştuğu ifade edilmekte, Temsilciler Konseyi’nin 48. Madde’de her 100 bin 
kişiye bir sandalye verilmesi biçiminde oluşacağı, parlamenter sistemin 
kurallarına göre işleyişinin süreceği belirtilmektedir. 63. Madde’de değinilen 
Birlik Konseyi’nin ise, bölge ve il temsilcilerinden oluşacağı, bu organın bölge 
ve illerin bütçelerini denetleyeceği hükmedilmektedir. ABD’deki Temsilciler 
Meclisi ve Senato’ya benzeyen bir çift kanatlı parlamento varsa da, ABD’deki 
Senato’nun işlevleri Birlik Konseyi’ne verilmemiştir. 65. Maddede belirtilen 
Cumhurbaşkanı ise parlamenter sistemdeki Cumhurbaşkanı’nın yetkilerine 
koşut bir zemine sahiptir. 74. maddede değinilen hükûmet, yine parlamenter 
sistem çerçevesindedir. İlginç olan bir madde, 101. maddedir. Adı geçen madde 
kapsamında, Irak Merkez Bankası’nın ‘bağımsız’ olacağı vurgulanmıştır. 2001 
ekonomik krizinden sonra, IMF’nin dayatmaları sonucunda Merkez Bankası’nın 
‘bağımsız’laştırıldığı, ulusal hükûmetlerden çok başta IMF olmak üzere küresel 
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kuruluşlarla muhatap kılındığı anımsanırsa, söylemek istediğimiz daha iyi 
anlaşılabilir.  

113. Madde’de, Irak’ın idari yapısı, ortaya konulmaktadır. Buna göre Irak, 
dört ana idari yapıdan oluşmaktadır: Başkent, bölgeler, merkezi olmayan iller 
ve yerel yönetimler. 114. Madde’de, bölgelerin bir ya da daha fazla ilden 
oluşabileceği belirtilmektedir. Yani, bir il kendi başına bölge olabilmektedir. 
Aynı maddenin ikinci fıkrasında, bir ya da daha fazla ilin, a bendine göre ya il 
konsey üyelerinin üçte ikisi, ya da ilde yaşayanların onda birinin talebi üzerine 
yapılacak referandumla, bir bölgeye katılabileceği vurgulanmaktadır. Sözü 
uzatmaya gerek yok. 114. Madde Kerkük maddesidir. Kerkük’teki nüfus yapısı, 
özellikle önceki paragraflarda da belirtiğimiz üzere değiştirilerek, Kürtler’in 
lehine değiştirilmiştir. Kerkük’ün dâhil olduğu bir Kürt bölgesinin, alternatif 
petrol güzergâhları da yaratarak, (Kerkük-Hayfa, Kerkük-Akabe) kişi başına 
düşen gelirini 5 bin-7 bin civarına yükseltmesi, bölge ülkelerdeki ırkdaşlarına! 
cazibe merkezi olması işten bile değildir. İşin püf noktası da buradadır. 
Bölgelere 115. maddede yasama, yürütme ve yargı erkleri verilmiştir. 132. 
Madde’de bölge içinde yer almayan illere, geniş idari ve mali yetkiler 
verilmektedir. 135. Madde kapsamında belirtilen yerel yönetimler bildiğimiz 
anlamda yerel yönetimler değildir. Burada azınlık olarak gördükleri Türkmen, 
Keldani, Asuri ve diğer etnik unsurların yaşadıkları bölgelerdeki, idari, kültürel 
ve eğitimsel haklarının anayasanın güvencesi altında olduğu dile 
getirilmektedir. 109. Madde’de petrol ve gazın bütün Irak halkına ait olduğu 
belirtilirken, 110. Madde’de Federal Hükûmet’in var olan petrol ve gaz 
alanlarında petrol çıkarma, eşgüdüm hakkına sahip olduğu belirtilmiştir. 
Gelecekteki yeni olası alanlar için bir Hükûm yoktur. Bu hükmün mefhum-u 
muhalifinden yola çıkılırsa, bölgeler ve merkez olmayan iller olası petrol ve gaz 
alanlarının idaresini üzerlerine alabileceklerdir. 150. maddede Kürdistan 
bölgesinde 1992’den beri çıkartılan yasaların, sözleşmelerin, mahkeme 
kararlarının anayasaya aykırı olmamak koşuluyla geçerli olduğunun altı 
çizilmiştir. Anayasa, geriye doğru yürüyerek, 1992’den beri Kürt 
bölgesinin özerk yönetimini yasallaştırmaktadır. Yani Kürtler, 2005 değil, 
1992’den beri Kürdistan özerk bölgesine bu bağlamda sahiptir. İşin ilginç olan 
tarafı, anayasada bölgelerden sadece Kürdistan adı verdikleri bölgeye ad 
vererek atıfta bulunmalarıdır. Bu atıf ta, Irak anayasasının, Kürdistan’ı 
meşrulaştıran, Yeni Orta Doğu haritasının önemli hukuksal belgelerinden biri 
olduğunu göstermektedir.  

SONUÇ 

“Yeni Orta Doğu” kavramını algılamak açısından, Irak’ın kuzeyi âdeta bir 
şifre işlevi görmektedir. Bu bağlamda, Yeni Orta Doğu’da, mevcut devlet 
yapılarının tasfiye edilmesiyle birlikte, yerine neyin ikame edileceğinin 
göstergesi Irak’ın kuzeyinde oluşturulan ‘hukuk dışı’ bölgede kendi ifadesini 
bulmaktadır. Söz edilen çerçevede Orta Doğu ‘geniş’leyerek küreselleştikçe, 
bölgedeki ulus-devletler, alt kimliklere göre küçülerek ufalmaktadır. Küresel 
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güç, ulus-devletle değil, yerelleşmiş, belirsiz yapılarla muhatap olmak 
istemektedir. Ekonomi –politik açıdan bakıldığında, Orta Doğu’nun merkez-
periferi ilişkisinde, ekonomik açıdan yeterli derecede ‘pazar’laştırılamadığı 
görülmektedir. Büyük Orta Doğu tasarımına zaman zaman esin kaynağı 
olarak gösterilen, BM Arap İnsani Kalkınma Raporu’nda4, bölgedeki satın 
alma gücünün yetersizliği sıklıkla gündeme getirilmektedir. Bölge 
periferileştirilmiş olmasına karşın, sisteme tam anlamıyla dâhil 
edilememiştir. Petrole dayalı küresel ticaret, iç pazar yeterince 
gelişemediğinden dolayı kavruk kalmakta, Orta Doğu’da kapitalist üretim 
ilişkileri tam anlamıyla yerine oturtulamamaktadır. 5 Petrol üretiminde 
ABD başta olmak üzere, Batılı şirketlerin, teknolojik ve finansal üstünlüğü, 
bölgede petrol rantını, küresel güçlerle paylaşan hanedanları palazlandırmış, 
ancak petrolden elde dilen kazançlar, toplum katmanlarına dağıtılamamıştır. 
Kitlelerin, petrolden kaynaklanan ekonomik kazancın nimetlerinden uzak 
tutulması, ABD’nin askerî operasyonları, Orta Doğu’da köktenci militan 
örgütlere yaşam ve manevra olanakları yaratmıştır. ABD, 1917-1920 
döneminde çizilen coğrafyada, I. Dünya Savaşı’ndan sonra, uzun yıllar iş birliği 
yaptığı yönetimleri ve devletleri artık değiştirmek istemektedir. Zira, iş birliği 
yaptığı unsurları, bölgenin dünya kapitalist sistemine entegrasyonu önünde 
engel olarak görmektedir.6  

Söz edilen tasarımların siyasal simülasyonu, Irak’taki haritalardan yola 
çıkarak, İran, Suriye ve ne yazık ki ülkemizin de dâhil olduğu coğrafyada 
tasarlanmaktadır. Irak’ta Irak halkının, etnik, mezhepsel ve dinsel ayrımlara 
göre kategorize edilmesi, söz konusu kategorizasyonların, belli bölgelerde, 
federe yapılarla pekiştirilmesi, boşanma öncesi çiftlerin mal paylaşımını 
anımsatmaktadır. Kürt bölgesi, ABD, AB ve İsrail açısından önemli bir sıçrama 
zeminidir. Bu bölge üzerinden, kapitalist ilişkilerin, paradoksal bir zeminde, 
feodal unsurları siyasallaştırarak7, orta vadede ise burjuvalaştırarak yayılması 
sağlanabilecektir. Orta Doğu’da Arap unsurların dışında Müslüman bir 
seçenek arayışı yeni değildir. Kürt bölgesi zaman zaman ‘Müslüman İsrail’ 
olarak ta adlandırılmaktadır. Şubat 2005’te gayriresmî olarak kurulan Orta 
Doğu Kulübü’nde, İsrail, Filistin, Mısır ve Ürdün bulunmaktadır. Beşinci üye 
olarak Irak davet edilmektedir. Bölgedeki alternatif petrol güzergâhlarının 
denize ulaşma noktası, İsrail’in Hayfa limanıyla, Ürdün’ün Akabe limanı olarak 

                                                 
4 United Nations Arab Human Development Report (2003), www.undp.org.sa/Reports/ 

AHDR%202003%20-%20English.pdf. 
5 Jacques Adda, Ekonominin Küreselleşmesi, İletişim Yayınları, İstanbul, 2005 (3. Baskı), s. 13-

27.  
6 Immanuel Wallerstein, The World System: Five Hundred Years or Five Thousand, 

Routledge, London, 1993.  
7 Bill Park, Parameters, “Iraq’s Kurds and Turkey: Challenges for US Policy”, US War College 

Edition, USA,, Autumn 2004, s. 18-30. 



 

 

1348 

 

gösterilmektedir.8 Kerkük’ün içinde yer alması olası Kürt bölgesinin, ekonomik 
yaşam alanları icat edilmiştir. ABD’nin “MEFTA” adı verilen Orta Doğu 
Serbest Ticaret Alanı’nda, İsrail ve Ürdün başı çekmekte, ‘nitelikli sanayi 
bölgeleri’ adı geçen ülkelerde oluşturulmaktadır. Türkiye’ye adı geçen projede 
ABD Dışişleri Bakanlığı “AB’ye koşullu üye” olarak resmî WEB sitesinde yer 
verirken, gayrıresmi ortamlarda, Güneydoğu Anadolu ve Irak’ın kuzeyinde 
geçerli olacak nitelikli sanayi bölgeleri dile getirilmektedir. MEFTA’da yer 
almanın koşullarından biri de Israil’e ambargo uygulamayan ve aynı ülkeyle iyi 
ilişkileri bulunmak olarak sıralandırılmaktadır.9 Kamu Yönetimi Yasa 
Tasarısı’nda devletin küçültülmesi, idari vesayet ve hiyerarşinin kaldırılması 
öngörülürken, Güneydoğu Anadolu ve Irak’ın kuzeyindeki belediyeler arasında 
‘kardeş belediyeler birliği’ projesi pişirilmektedir.  

Irak’ın kuzeyindeki yeni durum, ABD’nin bölge zemininde, ekonomik, 
siyasal, toplumsal ve kültürel dönüştürme niyetleri açısından ‘çözücü’ bir rol 
üstlenmektedir. Irak’ın parçalanma süreci, bölgenin coğrafyasını ‘olmazsa olmaz’ 
bir çerçevede değiştirecektir. O yüzden konuyu basit bir güvenlik meselesi ya da 
sadece terör boyutunda almak, yapısal bir analiz eksikliğini, vizyon darlığını 
beraberinde getirecektir. Irak’ın kuzeyindeki model, bölge bağlamında, Türkiye 
Cumhuriyeti modelinin zıttıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin, alt kimliklere kör 
bakan, yurttaşlığa ve siyasal bilince dayanan ulus anlayışı yerine, klan, 
kabile, aşiret, etnik köken, mezhep unsurlarını ön plana alan ve somut 
yüzeyini Irak’ın kuzeyinde bulan zihniyet, sadece ulusal güvenlik meselesi 
olmaktan çok, varlığımıza bir tehdit olarak kendisini ortaya koymaktadır. 
Bu zihniyetin gerçek sahibi, müttefikimiz olarak belirtilen ABD’dir.  

Türkiye, Irak’ın kuzeyinde oluşan yeni statükoyu parçalamadığı 
müddetçe, kendisi parçalanacak bir zemine mahkûm olacaktır. Atatürk’ün 
vizyonu doğrultusunda, yurttaşlığa ve mazlûm ulusların iş birliğine dayanan bir 
Orta Doğu, bu çerçevede barışın simgesi olacaktır. Zıttı ise, kan, gözyaşı ve 
Hobsbawm’un vurguladığı ‘aşırılıklar çağı’nı10 anımsatmaktadır.  
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER VE ULUSLARARASI TERÖRİZM 

 TEKEL, Suna 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET 

Birleşmiş Milletler ve onun bir organı olarak Genel Kurul, uluslararası 
terörizm konusuyla amaçları doğrultusunda iki şekilde ilgilidir; birincisi, genel 
bir problem olarak terörizmi tanımlayacak normatif çerçeveyi geliştirmek, 
ikincisi ise teröristlerle ilgili ulusal ve uluslararası yasal kuralları geliştirmek 
konusunda devletlerin faaliyetlerinde uyumu sağlamak. Terörizm ile ilgili 
literatür incelendiğinde sadece terörist faaliyetler içerisindeki gruplar ve 
bunların politik, hukuki açıdan incelendiği görülmektedir. Oysaki bu konu ile 
ilgili uluslararası bir organizasyon olan Birleşmiş Milletler ve ilgili organlarının 
organizasyon yapısı ve işleyişi de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle bu 
çalışmada, BM’in konu ile ilgili faaliyetlerinde devletlerin üzerinde nasıl bir 
etkisi olduğunun ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bunun için öncelikle BM, 
Genel Kurul, Güvenlik Konseyi’nin kurumsal özellikleri incelenecek, daha 
sonra konu ile ilgili uygulama ve politikaları gözden geçirilerek sonuçta bunlara 
yöneltilen eleştirilere yer verilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Birleşmiş Milletler Örgütü, Genel Kurul, Güvenlik 
Konseyi, uluslararası terörizm.  

ABSTRACT 

United Nations and its basic organ The General Assembly has addressed 
international terrorism in two ways: by developing a normative framework that 
defines terrorism as a common problem and by encouraging concerted 
government action to develop more particular international and national legal 
rules for dealing with terrorists. The academic literature on terrorism most 
relevant to this discussion includes cross-cutting work that derives from the 
disciplines of international law and political science. This paper examines and 
how these efforts by the United Nations have influenced government behavior 
and institutional characteristic circumscribe the measures can take in its efforts 
to counter international terrorism. First of all, assessing the General Assembly’s 
and Security Council’s efforts requires an understanding of the general 
institutional characteristics of the United Nations, the specifics of its debates on 
terrorism, and the politics surrounding the various streams of debate.  

Key Words: United Nations, General Assembly, Security Council, 
international terrorism.  
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GİRİŞ 

Günümüzde terörizm, uluslararası ulaşım ve haberleşme araçlarının son 
yıllardaki hızlı gelişimi, yeni silâh ve teçhizatların geliştirilmesini sağlayan 
teknolojik imkânların artması, uluslararası terör örgütleri arasında istihbarat, 
eğitim, lojistik, teknik, finans temini, eylem yöntemleri konusunda organik 
bağların ve iş birliğinin artması ile uluslararası bir nitelik kazanmış ve küresel 
bir tehdit unsuru olmuştur. Bu bağlamda terörizmle ancak uluslararası iş birliği 
içerisinde ortak kararlar alınması ve bunların uygulanması ile mücadele etmek 
gerekliliği ortaya çıkmaktadır.  

Uluslararası ilişkiler tarihine bakıldığında dünya çapında barışı sağlamak 
için bir örgüt oluşturmak fikri ancak 20. yüzyılda gerçeklik kazanmıştır. Önceki 
dönemlerde de ortak barışı oluşturmaya yönelik bazı planlar görülmektedir. Bu 
bağlamda Orta Çağ’da devletlerarası iş birliğine yönelik Fransız yazar Dubois 
(1306), Dante Alighieri (1312) gibi yine Avrupa’da barışı sağlamaya yönelik, 
Milletler Cemiyeti’nin ve dolaylı olarak da Birleşmiş Milletler’in kurulmasının 
başlangıcı olarak görülen Duke of Sully (1640), Crucé (1623), Abbé de Saint 
Pierre (1716)’in çalışmalarından bahsedilebilir (Cede, 2001: 3). 1693’te 
İngiltere’de Penn Avrupalı Devletler Kongresi’ne “Avrupa’da Şimdi ve 
Gelecekte Barışa Doğru” başlıklı uluslararası anlaşmazlıkların çözülmesine 
yönelik bir barış projesi önermiştir. Almanya’da Kant 1796’da yazdığı “Ebedî 
Barışa Doğru (Zum Ewigen Frieden)” adlı eserinde, dünya barışının 
korunması için eşit devletlerden oluşan uluslararası sistem temelinde 
biçimlendirilecek olan federasyon fikrini ileri sürmüştür. Kant’a göre 
devletlerin tabii hâlde, teşkilatlanmamış olmaları savaş hâlini doğuracağından 
ebedi barışın oluşturulması için şu üç teşkilat kurulmalıdır; Bir millet içinde 
yaşayan insanlar bakımından kamusal teşkilât (ius civitatis) olarak; Devletlerin 
birbirleriyle olan münasebeti bakımından devletlerarası teşkilât (ius gentium) 
olarak; Genel bir insanlar devletinin vatandaşı sıfatıyla haricen birbirlerine 
karşılıklı tesir ve nüfuz icra eden insan ve devletler bakımından evrensel teşkilât 
(ius cosmopoliticum) olarak (Hirş, 1946: 8-9).  

I. Dünya Savaşı’nın yıkıcı etkisinin ardından uluslararası barış ve güvenliğin 
korunmasına yönelik girişimler bu düşüncelerle bağlantılı olarak ortaya 
çıkmaya başlamıştır. 8 Ocak 1918’de ABD Başkanı Wilson, savaş sonrası yeni 
politik düzeni ve dünya barışını korumaya yönelik örgüt olarak Milletler 
Cemiyeti’ni içeren 14 ilkesini Senato’ya sunmuştur. ABD başkanlığında 
toplanan Paris Barış Konferansı’nda ise, galip devletler Paris Barış 
Anlaşması’nın bir parçası olarak Milletler Cemiyeti’nin yasasını kabul 
etmişlerdir. Böylelikle kurulan yeni örgütün merkezi Cenova olmuş ve 
çalışmalarına 1920’de başlamıştır. Milletler Cemiyeti’nin temel amacı; 
uluslararası anlaşmazlıklar ve çatışmaların barışçıl çözümüne yönelik 
prosedürlerin oluşturulmasıdır. Cemiyet 3 temel organdan oluşmaktadır: 
Konsey (Fransa, Birleşik Krallık ve Sovyetler Birliği’nden oluşan daimî 
üyelerle birlikte on beş ülkeden oluşmaktadır, yılda üç kez toplanmaktadır), 
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Kurul (Kurul bütün üye devletlerden oluşmaktadır ve her yıl toplanmaktadır.) 
ve Sekreterya. Cemiyet’te bütün kararların oy birliği ile alınması gerekmektedir. 
Eğer herhangi bir anlaşmazlık durumunda altı ay içerisinde Cemiyet bir karara 
varamazsa üç aylık bir gecikmeden sonra taraflar savaşa gidebilecektir. 
Cemiyet’in sözleşmesinin ihlal edilip edilmediğine karar vermek ve yaptırımları 
uygulayıp uygulamamak her üyenin kendisine bırakılmıştır. Bu ise Cemiyet’in 
zayıflığı olarak yorumlanmıştır. Milletler Cemiyeti kuruluş amacına uygun 
olarak, Japonya’nın 1931’de Mançurya’yı, İtalya’nın 1935’te Etiyopya’yı 
işgaline ve II. Dünya Savaşı’nın ortaya çıkmasına engel olamamıştır.  

Esas amacı uluslararası barışı korumak ve silahlı çatışmaları önlemek olan 
örgütün başarısızlığının sebepleri şunlardır; yapısal zayıflığı (hem kurul hem de 
konsey içerisinde oy birliği ile kararların alınması), üyelerinin evrensel 
olmaması ve askerî gücün kullanılmasını önleme konusunda düzenleme 
eksikliği). ABD Milletler Cemiyeti’nin üyesi değildir. Almanya, İtalya ve 
Japonya kuruluşundan kısa bir süre sonra Cemiyet’ den ayrılmış, Sovyetler 
Birliği de zaten bu oluşumun dışında bırakılmıştır. Asya ve Afrika’daki geniş 
bölgeler ise, sömürge yönetiminde oldukları ve örgüte üyelik için gerekli 
bağımsızlık şartını karşılayamadıkları için örgüt içinde yer almamıştır. 
Cemiyet’in başarısızlığında eksikliklerinin yanında, o dönemde bazı önemli 
ülkelerin, Cemiyet’in yasasında yer alan ilke ve amaçları görmezden gelip kendi 
çıkarları için uygun buldukları yerde askerî gücü sınırlamadan uygulamaya 
koymaları da etkili olmuştur (Cede, 2001: 5).  

II. Dünya Savaşı’nın çıkmasının ardından Milletler Cemiyeti’nin 
başarısızlığı ve savaş biter bitmez uluslararası sistemin yeniden 
biçimlendirilmesi için buradan çıkarılabilecek dersler konusundaki ilk 
tartışmalar ABD ve İngiltere’de önce akademik çevrelerde başlamıştır. Aralık 
1941’de ABD’nin savaşa girmesinin ardından ise Batılı müttefiklerin önde 
gelen politikacıları, yeni bir savaşın ortaya çıkmasını önlemek için örgütün 
biçimlendirilmesi ile ilgili temel konularda tartışmalara katılmışlardır.  

Birleşmiş Milletlerin Kuruluşu 

ABD, Milletler Cemiyeti’nin kuruluşunda olduğu gibi Birleşmiş Milletlerin 
(BM) kuruluşunda da öncü rol oynamıştır. 1941 yılının Ağustos ayında, savaş 
sonrası evrensel güvenlik sisteminin oluşumunu ilan eden “Atlantik Şartnamesi” 
aynı zamanda BM’in kurulması yolunda önemli bir adım olmuştur. F. D. 
Roosevelt ve W. Churchill’in yayınladıkları bu iki taraflı Şartname’nin temel 
düşüncesi; korku ve istekten uzak olma, konuşma ve din özgürlüğü esasında; 
ülkelerin kendi kaderini tayin edebilmeleri, özgürce seçilmiş bir hükûmet 
oluşturabilmeleri, ekonomik iş birliği yapabilmeleri, denizlerin serbestisi, 
anlaşmazlıklarda kuvvet kullanımından vazgeçme ve savaş sonrasında kalıcı bir 
küresel güvenlik sisteminin oluşturulması hedeflerine dayanmaktadır. ABD’nin 
savaşa girmesinden kısa bir süre sonra 1 Ocak 1941’de, BM ismi ilk defa, bir 
örgütün adı olarak değil, mihver devletlere karşı birleşen müttefik devletleri 
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tanımlamak için kullanılmıştır. Müttefiklerin politik isteği ise, savaştan sonra, 
temel amacı, uluslararası güvenlik ve barışı sağlayan, aynı zamanda Dışişleri 
Bakanlığı Moskova Konferansı (30 Ekim 1943)’nda ve Tahran Konferansı 
(Churchill, Roosevelt ve Stalin, 28 Kasım-1 Aralık 1943)’nda tekrar onaylanmış 
bulunan evrensel bir örgüt kurmak olmuştur. 1944 yazında ABD’nin daveti 
üzerine Washington D.C. Dumbarton Oaks kısmında bir uzmanlar konferansı 
düzenlenmiştir. Bu teknik konferansta Sovyet ve Çinli temsilciler Amerikalı ve 
İngiliz uzmanlara katılarak, yeni örgütün hukuksal ayrıntılarını hazırlamışlardır. 
Bu çalışma daha sonra 4-11 Aralık 1945’te ABD, İngiltere ve Sovyet 
Hükûmetleri ve Devlet Başkanlarının katıldığı Yalta Konferansı’nda 
“Dumbarton Oaks” önerisi olarak sunulmuştur. Bu konferansta ki en önemli 
konu Güvenlik Konseyi’nde karar verme yöntemi üzerine olmuştur. Sonuçta 
uzlaşma ise, Yalta formülü olarak adlandırılan, her konu ile ilgili maddede 
Güvenlik Konseyi’nde devamlı üyeliği bulunan büyük güçlerin veto hakkı 
olması ile elde edilmiştir.  

II. Dünya Savaşı’nın bitmesinin hemen ardından ABD ülkeleri, San 
Fransisko’da Uluslararası Örgütü Doğru Birleşmiş Milletler Konferansı’na 
çağırmıştır. 50 devletten gelen hükûmet temsilcileri ile Konferans, 25 Nisan-16 
Haziran 1945’te yapılmıştır. Uzun görüşmelerin ardından, büyük güçlerin 
önerileri üzerine, dünya örgütünün şartnamesi 26 Haziran 1945’te imzalanması 
ile ve BM Örgütü kurulmuştur. BM’in kurucuları olan savaş zamanı 
müttefikleri arasındaki yakın bağlantı, örgütün başlangıçta, II. Dünya Savaşı’nın 
düşman devletlerine karşıt bir oluşum olarak da algılanmıştır (Cede, 2001: 7).  

BM’nin Anayasası niteliğindeki Şartnamesi’nde yer alan temel hedefler 
şöyle özetlenebilir; anlaşmazlıkların barışçıl çözümü ve ortak güvenlik yoluyla 
uluslararası barış ve güvenliği sürdürmek, uluslararası ekonomik ve sosyal iş 
birliğini desteklemek, herkes için insan haklarına saygıyı desteklemek. BM 
sözleşmesi öncüsü olan Milletler Cemiyeti’nin sözleşmesine nazaran daha 
realist bir biçimde ele alınmıştır. Birleşmiş Milletler Örgütü’nün bugün 192 
üyesi bulunmaktadır. 1945-1950 yılları arasında 58 ülke, 1951-1960 yılları 
arasında 40 ülke, 1961-1970 yılları arasında 26 ülke, 1971-1980 yılları arasında 
26 ülke, 1981-1990 yılları arasında 7 ülke, 1991-2000 yılları arasında 32 ülke, 
2001- 2007 yılları arasında ise 3 ülke üyeliğe kabul edilmiştir.  

BM’in temel organları (bu kısımda sadece inceleme konusu ile ilgili olan 
organların amacı, işlevi ve işleyişi üzerinde durulacaktır); Genel Kurul; BM’in 
bütün üyelerinden (her üyenin en çok beş temsilcisi) oluşan tek organdır ve 
Kurul’da her üyenin bir oy hakkı bulunmaktadır. Temel işlevi ise tartışma ve 
tavsiyedir. BM Şartnamesi’nin 10. maddesine göre Kurul; Şartname kapsamı 
içerisinde yer alan konular veya örgüt içerisindeki herhangi bir organa ait yetki 
ve görevlerle ilgili her türlü sorunu ele alabilmektedir. Ancak Şartname’nin 12. 
maddesinde Kurul’un yetkileri de kısıtlanmaktadır; Genel Kurul, Güvenlik 
Konseyi’nin denetiminde olan uyuşmazlık durumlarında, Konsey Kurul’dan 
istemedikçe uyuşmazlık hakkında tavsiyede bulunma yetkisi yoktur. Genel 
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Kurul’un otoritesini sınırlayan bir diğer husus da; Kurul’un kararlarının, üye 
devletler üzerinde bağlayıcı değil, sadece tavsiye niteliğinde olmasıdır. Bunun 
yanında Kurul’un örgüt içerisindeki tüm faaliyetleri denetleme ve genel bütçeyi 
onaylama ve değerlendirme görevi de vardır. Örgüt organlarına daimî olmayan 
üye seçiminde ve örgüt üyeliğine kabul sürecinde yetkilidir. Şartname’de 
değişiklik yapılmasında ise ancak daimî üyelerin onaylaması şartı ile önemli 
rolü vardır. Genel Kurul’da uluslararası barış ve güvenliğin korunmasına ilişkin 
tavsiyelerle ilgili kararlar, üye seçimi, üyeliğe alınma veya çıkarılma gibi 
konularda kararlar oy veren üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınmaktadır. Diğer 
sorunlarla ilgili kararlar hazır bulunan ve oy veren üyelerin oy çoğunluğu ile 
alınmaktadır. Ancak örgüte mali katkısını geciktirmiş olan üyelerin gecikmiş 
ödeme tutarları (bu gecikme üyenin iradesi dışındaki nedenlerle olmadığında) 
önceki iki tam yılın ödeme miktarına eşit ise oy kullanamaz. Genel Kurul yılda 
bir kez olağan toplantı yapar, gerektiğinde, Güvenlik Konseyi, üye ülkelerin 
çoğunluğunun isteği ile Genel Sekreter’in çağrısı ile olağanüstü toplantılar 
yapabilir. Güvenlik Konseyi; Milletler Cemiyeti’nin oy birliği ilkesine ile 
çalışamaz hâle gelmesiyle yaşanan deneyimin ardından Güvenlik Konseyi’nde 
biri hariç bu türden bloke edici mekanizmalar kurulmamıştır. Eşitlik ilkesine 
aykırı olmasına rağmen, emniyet subabı olarak görülen Konsey’in beş daimî 
üyesi olan ABD, Rusya, Birleşik Krallık, Çin ve Fransa’nın (P5) veto 
uygulaması oy birliği kuralını içermektedir. Bu imtiyazlı grup I. Dünya 
Savaşı’nın galipleri ve Çin’den oluşmaktadır. Ancak bu ilke özellikle Soğuk 
Savaş döneminde örneğin yeni üyelerin girişini kısıtlamak için kullanılmış, 
daimî üyelerin veto hakkı Güvenlik Konseyi’nin çalışmasını engellemiştir. 
Konsey diğer üye devletlere aldırmaksızın bağlayıcı kararlar alabilme yetkisine 
sahiptir. Yine daimî üyeler kararların alınmasında, çekimser kalsa dahi, 
Konsey’in barış ve güvenlik alanlarında ekonomik, askerî ve diplomatik 
yaptırımlar uygulama yetkisi vardır. Konsey, BM’in on beş üyesinden 
oluşmaktadır. Başlangıçta 11 olan üye sayısı 1963’te Genel Kurul tarafından 
Üçüncü Dünya Ülkeleri’nin temsilini arttırmak amacıyla 15’e çıkarılmıştır. 
Konsey’de her üyenin bir oy hakkı vardır. Genel Kurul tarafından iki yıl için 
seçilen şimdiki 10 üye ise: Belçika, Kongo, Gana, Endonezya, İtalya, Panama, 
Peru, Katar, Slovakya ve Güney Afrika’dır. BM’in diğer merkezî organları ise; 
Ekonomik ve Sosyal Konsey, Vesayet Meclisi, Uluslararası Adalet Divanı ve 
Genel Sekreterlik’tir.  

Terörizm ve BM 

Terörizm uluslararası gündemde 1934 yılından itibaren yer almaya 
başlamıştır. 1937 yılında Milletler Cemiyeti tarafından hazırlanan “Terörizmi 
Önleme ve Cezalandırma Sözleşmesi” terörizmle ilgili uluslararası düzeyde ele 
alınan ve terörizmin uluslararası olma özelliğinin tanımlandığı ilk anlaşma 
olarak ele alınabilir. 1934 yılında Yugoslavya Kralı I. Alexander’a ve Fransız 
Cumhuriyet Konseyi Başkanı Louis Barthou’ya yapılan suikaste doğrudan bir 
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cevap olan Sözleşme, 24 devlet tarafından imzalanmış ancak yürürlüğe 
girmemiştir (Dugard, 1977: 67-69).  

Sözleşme’de terörizm faaliyetleri 1. maddede “genel halk, gruba ait bir kişi 
ya da belli bir kişi tarafından doğrudan devlete karşı terör durumu yaratmak için 
plan yapmak veya buna niyetlenme gibi suç oluşturan eylemler olarak 
sınıflandırılmıştır. Bunlar; devlet ya da hükûmet başkanının kendisi, eşi ya da 
devlet görevindeki bir kişiye yönelik kasıtlı olarak yapılmış ölümle, yaralanma 
veya serbestliğin kaybedilmesine yönelik eylemler, kasıtlı olarak halkın 
yaşamını tehlikeye atma planı yapmak, bu saldırılardan birini yapmaya 
çalışmak.  

Sözleşme, bir diğer devlete yönelik terörist faaliyetleri desteklemekten 
sakınmanın her devletin görevi olmasıyla ilgili uluslararası hukukun ilkelerini 
yeniden doğrulayacak biçimde silahlı gruplara desteğin kanunsuzluğuna da 
vurgu yapmaktadır(Madde 1). Bu madde ile ilgili olarak madde 3: anlaşmayı 
imzalayan devletlerin terörizm suçu işleyenleri kışkırtanların da 
cezalandırılmasını kabul ettiğini ifade etmektedir (Dugard, 1977: 69).  

Terörizme karşı uluslararası iş birliğini destekleyen bu ilk çabalarda, 1945’te 
Birleşmiş Milletler’in kurulmasının ardından hemen bir artış görülmemiştir. 
Yeni örgütün şartnamesi geniş çaplı devletlerarası şiddeti kapsarken, Güvenlik 
Konseyi’nin temel amacı olan barış ve güvenliği tehdit eden terörizmden 
bahsedilmemektedir Örgütün ilk yıllarında ne Güvenlik Konseyi ne de Genel 
Kurul’u doğrudan terörizmle uğraşmamıştır. Soğuk Savaş dönemindeki gerilim 
ve nükleer başlıklı füze uluslararası atmosfere nüfuz etmiş ve teröristler bu 
dönemde BM açısından fazla önemli olmamıştır (Price, 2004: 97-98).  

 Ülkelerin kendi iç hukuk sistemlerinde terörizmle mücadeleyi öngören yasal 
düzenlemeler bulunmakla birlikte, terörizmin ulus ve sınır ötesi yapısı nedeniyle 
kapsamlı bir mücadeleyi mümkün kılacak olan uluslararası yaptırımlar gittikçe 
önem kazandığı için Birleşmiş Milletler Örgütü bu bağlamda önem 
kazanmaktadır.  

BM’de ilk olarak, 14 Eylül 1963 tarihinde “Uçak İçinde İşlenen Suçlar ve 
Diğer Eylemler” hakkında bir sözleşme Tokyo’da imzalanmıştır. Sözleşme 4 
Aralık 1969 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu sözleşmeye göre; anlaşma uçuş 
güvenliğini etkileyen eylemlere uygulanacaktır. Uçak amirine, uçakta 
güvenliğin sağlanmasının gerekli olduğu yerde, suç işlediğine inandığı herhangi 
bir kişiye yönelik sınırlama getirme gibi kabul edilebilir önleyici tedbirler alma 
yetkisi verilmektedir. Anlaşmayı imzalayan devletlerin suçluyu tevkif etmesi ve 
uçağın kontrolünden sorumlu yasal amire bildirim yapması gereklidir. 
(www.un.org/terrorism/).  

1970’lerin başlarında şiddet ve terörist olayları gittikçe artmaya ve medya da 
bu olayları dikkatle izlemeye başlamıştır. 6 Eylül 1970’de Filistin Halk 
Kurtuluş Cephesi üyelerinin üç uçağı kaçırarak, rehineleri serbest bıraktıktan 
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sonra 12 Eylülde uçakları havaya uçurmaları olayında yüzlerce kişi ölmüştür. 
16 Aralık 1970 tarihinde La Haye’de “Uçağın Kanun Dışı Yollarla Ele 
Geçirilmesinin Ortadan Kaldırılması”na ilişkin çok taraflı bir anlaşma 
imzalanmış ve 14 Ekim 1971’de yürürlüğe girmiştir. Bu anlaşmaya göre; uçuş 
esnasında herhangi bir kişinin kanunsuz olarak kuvvet yolu ile veya tehlike 
yaratarak veya herhangi bir şekilde korkutma yolu ile gasp etme veya uçağın 
kontrolünü ele geçirme ya da bunları yapmaya teşebbüs etmesi durumunda; 
anlaşmaya taraf devletlerin, suçluyu tevkif etmesi veya iade etmesi ya da 
hakkında dava açması gereklidir. Bu süreç içerisinde anlaşmaya taraf olan 
devletlerin birbirlerine yardımcı olmaları gereklidir (www.un.org/terrorism/).  

23 Eylül 1971 tarihinde ise Montreal’de “Sivil Havacılığın Güvenliği’ne 
Karşı Kanun Dışı Eylemlerin Önlenmesine İlişkin” çok taraflı bir sözleşme 
imzalanmış ve 26 Ocak 1973’te yürürlüğe girmiştir. Bu anlaşmaya göre; seyir 
hâlinde uçakta bir kişiye yasadışı ve kasıtlı olarak yaptığı eylem, uçağı tehlikeye 
atıyorsa, uçağa patlayıcı bir cihaz konulduğunda, bunları yapmaya teşebbüs 
ettiğinde ya da bunları yapan yapmaya çalışan kişiye suç ortağı olunduğunda; 
anlaşmayı imzalayan devletler saldırı yapanı cezalandırmayı kabul etmişlerdir. 
Saldırıyı yapanlar ya iade edilecek ya da hakkında dava açılacaktır.  

5 Eylül 1972 tarihinde Filistinli Kara Eylül örgütünden sekiz terörist Münih 
Olimpiyat Köy’ünde on bir İsrailli atleti kaçırmış, bu olay sonunda dokuz atlet 
ve beş terörist ölmüştür. 14 Aralık 1973 tarihinde “Diplomatik Temsilcilikler de 
dâhil Olmak Üzere Uluslararası Korunmaya Sahip Kişilere Karşı İşlenen 
Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılmasına Dair” sözleşme imzalanmış ve 20 
Şubat 1977’de yürürlüğe girmiştir. Bu anlaşmaya göre; Uluslararası korunmaya 
sahip kişiler; devlet ya da hükûmet başkanı, dışişleri bakanı, devlet memuru ya 
da yabancı bir ülkede korunmaya sahip kişi ve ailesi olarak tanımlanmaktadır. 
Anlaşmaya göre, devletlerin, bu kişilere yönelik adam öldürme, adam kaçırma 
veya kişilere saldırı veya bu kişilerin özel arazi, ev ve ulaşım araçlarına yönelik 
saldırı yapan ya da yapmaya çalışan ve bu gibi eylemlerde suç ortaklığı yapan 
kişilerin bu eylemlerinin suç olarak nitelendirerek uygun cezalar ile 
cezalandırılmasını kabul etmektedirler.  

17 Aralık 1979’da “Rehine Alınmasına Karşı Uluslararası Sözleşme” 
imzalanmış ve 3 Temmuz 1983’te yürürlüğe girmiştir. Anlaşma, herhangi bir 
kişiye yönelik zaptetme ve alıkoyma veya öldürme, devlet, uluslararası 
hükûmetler arası bir örgütü, bir grubu zorlamaya yönelik bir kişiyi alıkoymak 
suçunu işleyenlerin yakalanması ve rehinelerin ülkelerine teslim edilmesi 
konusunda taraf ülkeleri yükümlü kılmaktadır.  

3 Mart 1980’de Viyana’da “Nükleer Maddelerin Fiziksel Olarak 
Korunmasına İlişkin” sözleşme imzalanmış, 8 Şubat 1987 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir. Anlaşma nükleer maddelere yasadışı sahip olma, taşıma veya çalma 
suretiyle, ölüme, ciddi yaralanmalara ve mala yönelik ciddî hasarlara sebebiyet 
veren eylemleri suç kapsamına almaktadır. Sözleşmede yapılan değişiklikler 
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ise; anlaşmaya taraf ülkeleri nükleer tesisleri ve içinde barışçıl amaçlarla 
kullanılan maddeyi, taşınma ve depolanması esnasında korumakla yükümlü 
tutmaktadır. Anlaşma ayrıca devletlerarasında, nükleer maddenin kaçırılması 
veya çalınması sonrası yerinin saptanması ve ele geçirilmesi sürecinde, herhangi 
bir radyolojik netice veya sabotaj etkisini azaltmak ve bu durumla ilgili 
saldırılarla savaşmak ve önlemek üzere iş birliği yapma yükümlülüğü 
getirmektedir.  

24 Şubat 1988 tarihinde Montreal’de “Sivil Havacılığın Güvenliği’ne Karşı 
Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine İlişkin Sözleşme’ye ek olarak “Uluslararası 
Sivil Havacılık Hizmeti Veren Havaalanlarında Yasadışı Şiddet Eylemlerinin 
Önlenmesine İlişkin” Protokol imzalanmış ve 6 Ağustos 1989’da yürürlüğe 
girmiştir. Bu anlaşma ile, 1971 Montreal Sözleşmesi’ndeki şartlar 
genişletilerek; uluslararası sivil havacılık hizmeti veren havaalanlarındaki 
terörist eylemler de kapsam içine alınmıştır.  

10 Mart 1988 tarihinde “Denizde Seyir Güvenliği’ne Karşı Eylemlerin 
Önlenmesine İlişkin” Sözleşme imzalanmış ve 1 Mart 1992’de yürürlüğe 
girmiştir. Bu anlaşma Uluslararası havacılık alanına benzer şekilde, Uluslararası 
sularda yolculuk yapan gemilerde güvenliği sağlamak amacıyla yapılmıştır. 
Sözleşmeye göre; bir kişinin yasa dışı ve kasıtlı olarak göz korkutma, tehdit 
etme ya da zorlama yolu ile geminin kontrolünü ele geçirme ya da alıkoyması, 
geminin seyrini tehlikeye atacak biçimde gemide şiddete dayalı eylemde 
bulunması, gemiye tahrip edici etkisi olan cihaz ya da madde koyması ve diğer 
geminin güvenliğine karşı eylemler suç olarak tanımlanmıştır. Bu anlaşmayla 
ilgili olarak 2005 yılında imzalanan Protokol ile de; terörizm eylemlerinde 
kullanılmak üzere bir geminin araç olarak kullanılması, gemide terörizmle ilgili 
eylemlerde kullanılmak üzere, ölüme, hasara, ciddi yaralanmalara ve tehlikelere 
neden olduğu bilinen çeşitli maddelerin taşınması, terörist faaliyetlere katılmış 
olan kişilerin taşınması da suç kapsamına alınmıştır.  

10 Mart 1988’de “Kıta Sahanlığında Bulunan Sabit Platformların 
Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine İlişkin” Protokol 
imzalanmış ve 1 Mart 1992’de yürürlüğe girmiştir. Protokol ile, Deniz Ulaşımı 
Sözleşmesi’nde bulunan suçlara ilâve olarak, deniz yatağında kurulu sabit 
platformlara karşı işlenen suçlar da eklenmiştir.  

 21 Aralık 1988 tarihinde Pan-Am 103 uçağı İskoçya’daki Lockerbie’ye 
giderken infilak etmiştir. Uçaktaki 259 kişi ve karadan 11 kişi hayatını 
kaybetmiştir. Saldırıdan Libyalı teröristler sorumlu tutulmuştur (Davies 2006: 
294). Bu olayın ardından 1991’de, “Yerinin Tespiti Amacıyla Plastik 
Patlayıcıların İşaretlenmesine İlişkin” sözleşme imzalanmış ve 21 Temmuz 
1998’de yürürlüğe girmiştir. Buna göre; Sözleşme’ye taraf olan ülkeler, yasadışı 
plastik patlayıcı madde imal etmeyi önlemek ve yasaklamak için gerekli ve 
etkili tedbirleri almakla; kendi bölgelerinin içine ya da dışına markasız plastik 
patlayıcıların taşınmasını önlemekle; sözleşmenin yürürlüğe girmesinden önce 
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imal edilmiş veya ithal edilmiş işaretsiz patlayıcıların sahipliği ve transferi ile 
ilgili konularda sıkı tedbirler almakla; ordu ve polisin elinde bulundurulanlar 
hariç, üç yıl içindeki tüm kalıcı olarak etkisiz hâle getirilmiş, işaretli, harcanmış, 
imha edilmiş olan tüm stoklardaki işaretsiz patlayıcıların emniyete alınmasını 
sağlamakla; ordu ve polisin elinde bulunan on beş yıl içinde ki, kalıcı olarak 
etkisiz hâle getirilmiş, işaretli, harcanmış, imha edilmiş, işaretsiz plastik 
patlayıcıları emniyete almak için gerekli önlemleri almakla; sözleşmenin kendi 
ülkelerinde yürürlüğe girmesini takiben imal edilmiş işaretsiz patlayıcıların 
olabildiğince çabuk imha edilmesi ile yükümlüdürler.  

15 Aralık 1997 tarihinde “Terörist Bombalamaların Önlenmesine İlişkin” 
uluslararası sözleşme imzalanmış ve 23 Mayıs 2001 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir. Bu sözleşme; yasadışı ve kasıtlı olarak, çeşitli halka açık yerlerde 
ciddi bedensel yaralanmalara neden olma amaçlı veya halka açık yerleri yaygın 
bir şekilde tahrip etme amaçlı öldürücü araçların kullanılması konusunda 
evrensel bir yargılama düzeni getirmek için hazırlanmıştır.  

9 Aralık 1999’da “Terörizmin Finansmanının Önlenmesine İlişkin” 
Uluslararası Sözleşme imzalanmış ve 10 Nisan 2002’de yürürlüğe girmiştir. 
Sözleşme’ye taraf ülkelerin, terörizmi doğrudan ya da dolaylı olarak silâh 
kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı gibi yasa dışı faaliyetlerde bulunan sosyal, 
kültürel ya da yardımseverlik amacındaki gruplar aracılığıyla finanse 
edilmesiyle mücadele etme ve önleme için girişimde bulunmaları 
gerekmektedir. Bunun için, terörizm faaliyetlerine ayrılan fonların tespiti, 
bunlara el konulması ya da dondurulması gerekmektedir. Sözleşmeye göre 
bankaların gizlilik ilkesi de bu durumda iş birliğini reddetmek için geçerli 
değildir.  

2005 yılında “Nükleer Terörizmin Önlenmesi ile İlişkili” bir Sözleşme 
imzalanmıştır. Bu sözleşme henüz yürürlüğe girmemiştir. Sözleşme, 14 Eylül 
2005’te imzaya açılmış olup, 22 üye devletin imzalamasının ardından yürürlüğe 
girecektir. Nükleer reaktör ve nükleer güç tesislerini kapsayan sözleşme; bu 
yerlere yönelik suç işleyen ya da suça ortak olan kişilerin iade edilmesi ya da 
hakkında dava açılmasını şart koşmaktadır. Sözleşme ülkelerin terörist 
saldırıların önlenmesi amacıyla; hem krizden önce; birbirleriyle bilgi 
paylaşmaları ve suçla ilgili araştırmalarda ve suçluların geri iadesi işlemlerinde 
hem de krizden sonra –Uluslararası Atom Enerji Birimi ile nükleer maddenin 
etkisiz hâle getirilmesinde-birbirlerine yardımcı olmak için iş birliği yapmaya 
teşvik edilmeleri gerektiği ifade edilmektedir.  

BM’in en önemli organı olan Güvenlik Konseyi’nde de terörizmle mücadele 
ile ilgili olarak çeşitli kararlar alınmıştır. 15 Ekim 1999’da Güvenlik Konseyi; 
Afganistan’da Usame Bin Ladin’e destek vermesinden dolayı Taliban’a 
yaptırımlar uygulanmasını ve yaptırımları denetleyecek olan ve Güvenlik 
Konseyi’nin 15 üyesinden oluşan “1267 Sayılı Komite”nin kurulmasını içeren 
1267 sayılı kararı benimsemiştir. 1267 Komite’si, silahların yasaklanması, 
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ticaret yasağı, karşı terörizm ve bunlarla ilgili yasal konularda uzman kişilerden 
oluşan İzleme Ekibi tarafından desteklenmiştir. Bu Ekip, üye devletler 
tarafından uygulanan yaptırım usullerinin değerlendirilmesinde Komite’ye 
yardımcı olmaktadır. 1267 Sayılı Karar ile, tüm Birleşmiş Milletler üyeleri 
Taliban’ın sahip olduğu veya dolaylı ya da doğrudan elinde bulundurduğu 
mallardan elde ettiği veya sağladığı fonlar da dâhil olmak üzere Komite 
tarafından saptanan fonlarını ve diğer mali kaynaklarını dondurmakla 
yükümlüdürler. 29 Temmuz 2005 tarihinde Güvenlik Konseyi 1617 sayılı 
Kararı ile, eylemleri ve faaliyetleri yapan grup veya kişileri El Kaide, Usame 
Bin Laden ve Taliban ile bağdaştırmak suretiyle Komite’nin direktiflerine 
açıklık getirmiş ve güçlendirmiştir (www.un.org/sc/ctc).  

Güvenlik Konseyi’nin 1269 sayılı kararı ise devletlerin, terörizmle 
mücadelede iş birliği yapması, terörist faaliyetleri finanse eden ya da 
planlayanların, tutuklanması, soruşturulması veya iadesine ilişkin düzenlemeleri 
yapmakla zorunlu kılındığı ifade edilmektedir.  

Yine Güvenlik Konseyi’nin 1333 Sayılı Kararı ise Taliban ve El Kaide 
örgütünü hedef alarak üye devletlerin, Afganistan’da Taliban denetiminde 
bulunan bölgelere askerî faaliyetlerle ilgili teknik görüş, yardım ve eğitim 
olanaklarının sağlanmasını önlemekle yükümlü tutmaktadır. Yine Güvenlik 
Konseyi’nin 1368 Sayılı Kararı ise 11 Eylül 2001’deki New York, Washington 
DC ve Pennsylvania’da gerçekleşen terörist saldırıları kınamak, terörist 
faaliyetlere katılanların, yardım ve destek sağlayanların adalet önüne 
çıkarılması için uluslararası platformlarda savaşımda bulunulması gereğini 
vurgulamak için alınmıştır (Çitlioğlu, 2005. 219).  

 Güvenlik Konseyi’nin 1373 sayılı Kararı ise; daha önceki Kararlar’ın 
Taliban ve El Kaide’ye yönelik olmasına karşın daha geniş kapsamlı olarak 
bütün devletleri; terörizmin finansmanın önlenmesi ve cezalandırılması, 
terörizm için kasten mali kaynak temini ve toplanmasının suç sayılması, terörist 
eylemlerde bulunanların, teşebbüs eden veya bu eylemlere yardımcı olanların 
anaparaları, mal varlıkları ve ekonomik kaynaklarının dondurulması, aktif ya da 
pasif durumda olan terörist gruplara üye toplanmasının, bu gruplara silah, 
patlayıcı madde sağlanmasını cezalandırma ve bu konuda diğer ülkelerle iş 
birliği yapma, terörist eylemlere katılan, mali destek sağlayan, destekleyenlere 
sığınma hakkı tanınmaması, diğer devletlere ya da vatandaşlarına yönelik bu 
yapanlara kendi topraklarını kullanmalarına izin verilmemesi, kendi sınırlarında 
terörist grupların faaliyetlerini denetlemekle yükümlü kılmaktadır.  

Güvenlik Konseyi’nin 1390 sayılı Kararı ise, 1267 ve 1333 sayılı kararlara 
El Kaide, Taliban, Usame Bin Laden ile ilgili olarak; Bu grup ve kişilerin mal 
varlıkları ve ekonomik kaynaklarının dondurulması, bahsedilen kişi ya da 
grupların ya da bunlarla ilişkili olanların ülkeye giriş ve transit geçişlerinin 
engellenmesi, bunların ülke içinden veya ülke dışından vatandaşlarından silah, 
askerî techizat ve askerî faaliyetlerle ilgili teknik görüş, yardım ve eğitim 
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almalarının önlenmesi, bunlara finans sağlayan, eylemlerini kolaylaştıran veya 
destekleyen kişi ya da kuruluşlara 1373 sayılı Karardaki önlemlerin 
uygulanmasını gerekli görmektedir.  

Güvenlik Konseyi 28 Nisan 2004’te Kitle İmha Silahları ile ilgili olarak 
1540 Sayılı Kararı benimsemiştir. Karar; devletlerin hükûmet dışı aktörlerin 
nükleer, kimyasal ve biyolojik silahları kullanma veya taşınmasını 
desteklemekten kaçınmaları, ayrıca bu silahların yayılımını önlemek için yerel 
denetim oluşturmak suretiyle etkili önlemler almakla yükümlü kılmaktadır. 
Konsey bu kararın uygulanmasını değerlendirmek amacı ile kendi 15 üyesinden 
ve kitle imha silahlarının yayılımının önlenmesi konusunda uzmanlardan oluşan 
1540 Komitesi’ni oluşturmuştur. 27 Nisan 2006 tarihindeki 1673 Sayılı 
Karar’da Komite’nin yetkilerini genişletmiştir.  

Konsey, 8 Ekim 2004’te benimsediği 1566 Sayılı Karar’da; tüm terörist 
faaliyetleri, barış ve güvenliği en çok tehdit edenlerden biri olarak kınamış ve 
tüm BM üyelerini tam olarak terörizmle mücadeleye çağırmıştır. Konsey bu 
karar ile 1267 Komitesi’ne nazaran terörist faaliyetlere katılan birey ya da 
gruplara uygulanacak daha pratik önlemler üzerine çalışacak olan “Çalışma 
Grup”unu oluşturmuştur. Çalışma Grubu; terör suçlularının kovuşturma veya 
iadesi, finansal varlıklarının dondurulması, üye devletlerin toprakları arasında 
hareketlerinin önlenmesi ve onlara tüm silah ve ilgili maddelerin sağlanmasını 
önlemek konusunda etkili tavsiyeler oluşturmak amacındadır.  

BM Genel Kurulu 8 Eylül 2006’da Küresel Terörizm’le Mücadele 
Stratejisi’ni kabul etmiştir. Strateji, terörizme karşı uluslararası, bölgesel ve 
ulusal düzeyde mücadelenin yegâne aracı olarak ele alınmakta ve böylelikle 
terörizmle mücadele için tüm üye devletler ilk ortak stratejik ve fiili yaklaşımı 
kabul etmektedir. Strateji, 19 Eylül 2007 resmi başlangıç tarihi ile yürürlüğe 
girmeğe başlayacaktır. Strateji genel olarak, tüm üye ülkelerin hem bireysel 
hem de kolektif olarak somut önlemleri almalarını bunun için; terörizmi ortaya 
çıkaran şartları tespit etmek, terörizmi önlemek ve mücadele etmek, terörizmle 
mücadelede hem bireysel hem de kolektif yeterliliklerini geliştirmek, insan 
haklarını korumak ve hukuk kurallarını uygulamalarını ifade etmektedir. Strateji 
tüm üyeleri, eylem planını yürürlüğe koyacak olan BM ile iş birliğine 
çağırmakta ve BM’in ise üye devletlerin terörizmle mücadele faaliyetlerinde 
kendilerine yardımcı olacağını duyurmaktadır.  
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DEĞERLENDİRME 

Birleşmiş Milletler (BM), tek taraflı kuvvet uygulamaları yerine, dünya 
politikasında tartışmalı olan konuların mümkün olduğunca iş birliğine dayalı 
olarak çözülebileceği anlayışına dayanmaktadır (Mac Farlane, 2004: 31). Genel 
Kurul’un var olan kurumsal özellikleri onu, uluslararası terörizme etkili bir 
şekilde karşılık vermek konusunda sınırlamaktadır. Kurul, terörizme karşı 
doğrudan bir faaliyette bulunamamaktadır, çünkü devletlere ve belirli 
faaliyetleri yapan veya yapmaktan kaçınan etkili kişilere emir verme yetkisi 
bulunmamaktadır (Peterson, 2004: 173).  

BM örgütü, kurucularının, kendi değer ve ilkelerini küresel düzeyde 
yerleştirmek üzere oluşturulmuştur. 1942’de F. D. Roosvelt, genel güvenliğin 
sürekli sistemini sağlayacak olan bu yeni oluşumu BM adı ile tanımlarken, diğer 
kurucu ülkenin lideri Churcill ise Müttefik Milletler (Allied Nations) adını 
kullanmıştır. Roosvelt’e göre örgüt dünya çapında olmalıdır ama, kesin kararlar 
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uzun yıllar başta olan ve dünya politikasını oluşturan; Amerika, Büyük 
Britanya, Rusya ve Çin tarafından verilmelidir (Fransa San Fransisko 
Konferansı’nda daimî üyelere katılmıştır). San Fransisko Konferansı’na o 
dönemde Mihver Devletlerden en az birisine savaş açmış ve Birleşmiş Milletler 
Şartnamesi’ni kabul etmiş ülkeler çağrılmıştır. BM’nin işlevi ise o dönem 
uluslararası ilişkiler şartlarına uygun olarak; örgütün devletlere yönelik bir 
saldırının ortaya çıkmasından önce derhal durdurmasıdır. Örgütün amacı 
evrensel olmaktır ancak kuruluşuna sadece Müttefik Devletler katılmıştır. Bu 
saptamaya uygun olarak, 1991’de ABD Başkanı G. W. Bush, “Yeni Dünya 
Düzeni” görüşünü açıklarken, BM’in orijinal misyonuna uygun olarak, BM’in 
de bu yeni düzenin ayrılmaz bir parçası olduğunu ileri sürmüştür(Gold 2005: 
25-33).  

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Kararları ve Protokollerin hem imza 
tarihleri ile yürürlüğe girdiği tarihler arasındaki sürenin uzunluğuna 
bakıldığında, hem de her bir üye ülkenin kararları imzaladığı tarihlerin 
birbirinden farklı zamanlarda olması göz önüne alındığında; kararların, bunları 
imzalayan devletler üzerinde inandırıcılık ve caydırıcılık açısından etkisinin 
zayıf olduğu anlaşılmaktadır (Çitlioğlu 2005: 210).  

Diğer bir husus, Genel Kurul Sözleşme ve Protokollerinin üye ülkelerin 
tümünde yürürlük kazanabilmesi için her bir üye ülkenin kendi iç hukuku 
açısından; örneğin Parlamento’da, Bakanlar Kurulu’nda onaylanma, iç hukuka 
eklemlenme, ilân edilme gibi süreçlerden geçtiği de düşünülecek olursa, BM 
tarafından alınan kararlar yaptırım gücünü kaybetmekte ve alınan kararlar ister 
istemez olayların gerisinde kalmaktadır (Çitlioğlu 2005: 210).  

Yine, Ülkelerin bu kararları kendi iç hukuk sistemlerine dâhil etmeleri 
durumunda; üye ülkelerin sözleşme Hükûmlerine uymaması hâlinde 
uygulanacak yaptırımların bulunmaması durumu ülkelerin insiyatiflerine 
bırakma sonucunu doğurmaktadır. Bu ise küresel mücadeleyi etkisiz 
kılmaktadır (Çitlioğlu, 2005: 210-211).  

BM üye ülkelerin sayısının 1970’lerden 1990’lara kadar artması sorun 
yaratmış, ancak sorun yeni üyelerin ırk, milliyet, din, kültür açısından 
farklılığından ziyade politik sistemlerindeki farklılardan kaynaklanmıştır. 
Çünkü bu yeni üye olan Üçüncü Dünya Ülkeleri bağımsızlıklarını, emperyalist 
güçlerle –örn; Sovyetler Birliği, Çin gibi– mücadele sonucu kazanmışlardır. 
Bazıları da İran İslam Cumhuriyeti ve Sudan gibi totaliter İslami rejimleri 
temsil etmektedir. Bu yeni devletler, uluslararası kuralların kendi diktatörlük 
ihtiyaçlarına uygun olmasını talep etmektedir. Örneğin; 2003’te 114 Üçüncü 
Dünya Ülkesi Bloksuzluk Hareketi’ni oluşturmak suretiyle, BM içinde bir blok 
olarak oy verme girişiminde bulunmuşlardır. 1995’te Genel Kurul’un üyelerinin 
Washington yanında oy kullanma oranı % 50.6 iken 1999’da bu oran % 41.8’e 
düşmüştür. Örneğin bu dönemde Asya-Afrika Bloğu “insan hakları”nın Batı 
Liberalizminin bir buluşu olduğunu iddia etmişlerdir (Gold, 2005: 31-33).  
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BM’in değerler sistemindeki değişikliği yaratan ilk adım, 14 Aralık 1960’da 
benimsenen Genel Kurul’un 1514 sayılı “Sömürge İdaresi Altındaki Ülkelere ve 
Halklara Bağımsızlık Verilmesine İlişkin” bildirisidir. ABD, yabancı 
hâkimiyetinin sömürge kolonilerinden çekilmesini halkların özgür bırakılması 
anlamında desteklemektedir. Ancak bildirgede, sömürgeci hükûmetlerin derhal 
güçlerini transfer etmeleri istenirken halkların yabancı güçlere tabi olmaması 
düşüncesinden hareket edilmiş ancak, yeni ortaya çıkan devletlerde demokratik 
yasaların yerleştirilmesine ilişkin bir mekanizma oluşturulması eksik kalmıştır. 
Yine bu bildiri ile ilişkili olarak 14 Aralık 1970’de Genel Kurul tarafından 
benimsenen 2708 sayılı bildiri de; yabancı hâkimiyeti altında bulunan sömürge 
halklarının, bağımsızlık ve kendi geleceğini kendinin belirlemesi mücadelesini 
tanımıştır. Neticede, bu bildiriler, uluslararası terörizmi arttıran, kendilerini 
ulusal özgürlük hareketinin bir üyesi olarak görenlerin, kendi geleceğini 
belirleme adına adam öldürme suçuna izin verilmesi olarak algılamasına yol 
açmıştır (Gold, 2005: 36-37).  

Örgütün terörizmi yasaklama ve politik şiddet konularında elini kolunu 
bağlayan diğer bir nokta ise, 1979 yılında Genel Kurul tarafından kabul edilen 
rehine alma ile ilgili sözleşmenin uygulanmasında, kendi geleceğini belirleme 
hakkına uygun olarak sömürge işgaline, yabancı işgaline ve ırkçı rejimlere karşı 
mücadele edenleri dışarıda tutmasıdır. Bu konu ile ilgili genişletilmiş 1982’deki 
Genel Kurul Sözleşmesi’nde (37/42) ise bunlara ek olarak, “. . silahlı mücadele 
de dâhil olmak üzere her türlü yolla” ibaresinin yer almasıdır. Bu kararları, bir 
nevi terörizme göz yumma olarak da adlandırmak mümkün görülmektedir 
(Gold, 2005: 39).  

 Dünyanın pek çok yerinde ortaya çıkan terörist eylemlere ilişkin harekete 
geçme ve karar alma girişiminde bulunmayan Güvenlik Konseyi’nin terörizmle 
ilgili olarak yukarıda açıklanan kararlarının altısından beşi Taliban ve 
Afganistan ile ilgilidir. Bu ise BM’nin yanlı davrandığını düşündürmektedir 
(Çitlioğlu, 2005: 216).  

Terörizm konusunda BM faaliyetlerinde eleştirilen diğer bir husus hâlâ 
terörizmin ortak kabul edilen bir tanımının yapılmamış olmasıdır. Uluslararası 
hukuk ilke olarak özel kişilerin hukuksal statüleri ve ilişkileri ile 
ilgilenmemektedir. Terörizm genel olarak tanımlandığında terörist olan herkese 
karşı mücadele yapabilmek mümkün olmadığı için devletler, genel tanım 
yapmaktan vazgeçip sadece kendilerini en çok rahatsız eden eylemlerle sektörel 
bazda mücadele etmeyi tercih etmektedir (Çitlioğlu, 2005: 212).  

 Birleşmiş Milletler ve onun bir organı olarak Genel Kurul, uluslararası 
terörizm konusuyla amaçları doğrultusunda iki şekilde ilgilidir; birincisi, genel 
bir problem olarak terörizmi tanımlayacak normatif çerçeveyi geliştirmek, 
ikincisi ise teröristlerle ilgili ulusal ve uluslararası yasal kuralları geliştirmek 
konusunda devletlerin faaliyetlerinde uyumu sağlamak. Burada göz önüne 
alınması gereken husus Birleşmiş Milletler’in terörizmle mücadele ederken 
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aslında terörizm olgusunun ne olduğu konusunda üye devletlerarasında fikir 
birliği sağlayamamış olmasıdır. Bu nedenle: “Benim özgürlük savaşçım, senin 
teröristin.” anlayışı ortaya çıkmakta ve Birleşmiş Milletlerin uygulamalarında 
çifte standart görülmekte bu ise örgütün meşruluğu ve evrenselliğine zarar 
vermektedir (Boulden, 2004: 10).  

 Buradan görülmektedir ki, terörizmle mücadele konusunda bugüne kadar 
çıkarılan yasalar ve alınan kararların bir bölümü kabul edildikleri tarihlerdeki 
çeşitlilik ve yeterliliği, terörün dinamik yapısı ve gelişimi karşısında günümüzde 
geniş ölçüde geçerliliğini yitirmiş görünmektedir. Oysa aşağıdaki tabloda 
görüldüğü üzere terörizm eylemleri son yıllarda büyük bir artış göstermekte ve 
bu konuda uluslararası iş birliği ve ortak anlayışa dayanan önlemlerin alınması 
aciliyet arz etmektedir: 

 

Kaynak: www.state.gov (2000-2003), www.wits.nctc.gov (2004-2006).  

Ancak, dinamik, değişen, gelişen şartlara koşut olarak ortaya çıkan kendisi 
de sürekli değişim geçiren terör eylemlerinin arkasında yatan ve terörü doğuran, 
birbirinden farklı yüzlerce gerekçenin varlığı, buna ek olarak; ülkeler, toplumlar 
ve bireylerin eş gerekçelere dayalı eylemleri; terörist eylemleri farklılık içeren 
algılamalarla değerlendirmeleri, ülkeler iç hukukunun terör ve terörizme farklı 
yaklaşımları ile bir arada düşünüldüğünde terör konusunda ortak yaptırımları 
öngören bir tanıma ulaşmanın olanaksızlığı da anlaşılabilir olmaktadır (Çitlioğlu 
2005: 197-205).  

Terörizmi; Walter Laqueur, politik bir hedefe ulaşmak için masum insanları 
hedef alan yasadışı güç kullanmak; Richard E. Falk, devrimci bir grup veya 
hükûmet tarafından gerçekleştirilmiş olmasına bakılmaksızın, yeterli bir ahlaki 
veya yasal sebebi olmayan her türlü siyasi şiddet; Paul Wilkinson, kısaca bir 
amacı gerçekleştirmek veya daha geniş bir grubu, teröristlerin hedeflerini yerine 
getirmek amacıyla korkutarak, bir terör ortamı yaratmak için adam öldürme, 
yaralama veya tehdit gibi araçların sistematik bir şekilde kullanılması; Brian 
Jenkins ise politik değişim için güç kullanmak veya güç kullanmakla tehdit 
etmek şeklinde tanımlamıştır (Davies, 2006: 24).  

Yıllar Terörist 
Saldırı Sayısı 

Ölü Sayısı Yaralı Sayısı 

2000 423 405 791 

2001 355 3.295 2.283 

2002 199 725 2.013 

2003 208 625 3.646 

2004 651 1907 6.704 

2005 11.153 14.618 24.761 

2006 14.352 20.573 38.214 
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Ancak, terörizmle mücadelede tanımın önemli olmasına rağmen terör 
olgusunun dinamik ve değişen yapısı nedeniyle, asıl önemli olan, terörün 
nedenlerinin anlaşılması ve buradan hareketle terörü önleyici politikaların 
üretilmesi ve gerekli önlemlerin alınmasıdır. Bunun için ise dünyadaki tüm üye 
ülkelerin iş birliği yapması ve mücadeleye katılması gerekmektedir.  

Terörizmle ilgili olarak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, 
31 Mayıs 2007 tarihli konuşmasında uluslararası terörizmle mücadele için; 
küresel düzeyde eksiksiz bir iş birliği, anlayış ve ortak söylem mekanizması 
kurulması, zengin ülkelerle fakir ülkeler arasında giderek derinleşmekte olan 
yapısal sorunlara daha somut çözümler getirilmesi, yalnız saldırıları 
gerçekleştirenler değil, teröristlere mali, lojistik ve propaganda desteği 
sağlayanların da terörist olarak kabul edilmesi kaçınılmaz olduğunu ve terörle 
mücadelede en geniş uluslararası iş birliğinin, ancak BM ile mümkün 
olabileceğini belirtirken, diğer bütün organizasyon ve inisiyatiflerin BM’yi her 
alanda desteklemesi için terörle mücadelede BM tarafından kabul edilen 
anlaşma, protokol ve kararların tümünün, bunları henüz onaylamamış olan 
ülkelerce de onaylanması ve uygulanmasının gerektiğini ifade etmiştir.  

BM, kurulduğu tarihten günümüze kadar uluslararası ilişkilerde belirgin bir 
rol oynamıştır. Ancak, gerek şartların hızla değişmesi gerek örgüt yapısından 
kaynaklanan nedenler gerekse de evrensel bir oluşum olma idealinden 
kaynaklanan nedenlerle özellikle uluslararası terörizm konusunda uluslararası 
bir örgüt olması ve temel amacının dünyadaki güvenlik ve barışı sağlamak 
olması nedeniyle kendisinden beklenen rolde etkin olduğunu söylemek pek 
mümkün görünmemektedir. Ancak umut verici bir gelişme olarak 2006 
Stratejisi’nin devletlerin ortak kararı ile kabul edilmesi, oldukça önemli bir 
katkı ve gelişme sağlayacak gibi görülmektedir. Bunun için ise, tüm dünya 
devletlerinin ortak bir anlayış ve iş birliği içerisinde bulunmaları zorunlu 
olmaktadır.  
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ORTA DOĞU SİYASETİNDE İLETİŞİMİN ROLÜNÜ  
YENİDEN DÜŞÜNMEK 

 TELLAN, Derya*-YILMAZ, Adem** 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET  

Yazılı tarihin merkezinde yer alarak iletişim kültürünün biçimlenmesinde 
büyük rol oynayan Orta Doğu Medeniyetleri, küresel ekonomi ve uluslararası 
ilişkiler alanlarında yaşanan gelişmeler sonucunda, günümüz dünya siyaset 
tartışmalarının yeniden merkezi hâline gelmişlerdir. I. ve II. Körfez Savaşlarının 
ortaya çıkardığı yeni yapılanma ile üzerinde siyasal tartışmaların yürütüldüğü 
siyasal projeksiyonlar, Orta Doğu kamuoyunda medya aracılığıyla 
kitleselleşmekte ve dünya gündemi içerisinde önemli bir yer işgal etmektedir. 
Siyasetin ve siyaset aracılığıyla inşa edilen uluslararası demokrasi anlayışına 
Orta Doğu’nun katılımı, Batı ve Doğu dünyasının kuramsal yaklaşımları 
içerisinde farklı şekillerde anlamlandırılmakta; ancak I. Körfez Savaşı’nın CNN 
International, II. Körfez Savaşı’nın ise El Cezire (Al Jazeera) gibi farklı içerik 
ve örgütlenme tarzına sahip kitle iletişim kanallarını güçlendirdiği yorumu ortak 
paydayı oluşturmaktadır. Orta Doğu’daki politik aktörleri dünya geneline 
taşıyan ve dünya siyasetindeki tartışmaları ve uluslararası ilişkilerdeki 
gelişmeleri Orta Doğu coğrafyasında yerelleştiren kitle iletişim kanallarının, 
çokkültürlülük konusunda bir sınavdan geçtikleri ileri sürülebilecektir. Bu 
doğrultuda, çalışma kapsamında iletişim kanallarının, özellikle de televizyonun 
uluslararası siyasal gelişmeler üzerinde âdeta belirleyici hâle geldiği 
günümüzde, çok köklü bir iletişim tarihine sahip olan Orta Doğu’da siyasete 
yön veren global ve yerel iletişim ortamlarının önemi tartışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Orta Doğu, kitle iletişimi, uydu yayıncılığı, Arap 
siyasetindeki dönüşüm, kültürün uluslararasılaşması.  

ABSTRACT 

The Middle East civilizations, having a great role in the shaping of 
communication culture as being in the center of written history, as a result of 
developments living in the areas of global economy and international relations 
again became the center of recent debates in the world politics. With the new 
construction occurred by 1st and 2nd Gulf Wars, political projections that politic 
debates put forward on, are being masses in the Middle East public opinion 

                                                 
* Yrd. Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, 

Erzurum. e-posta: dtellan@atauni.edu.tr; derya109@yahoo.com 
** Araş. Gör., Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon Sinema ABD, 

Ankara. e-posta: ayilmaz@media.ankara.edu.tr 



 

 

1370 

 

through media and getting an important place in world agenda. Middle East’s 
participation in politics and international democracy approach that is coming 
with the politics is interpreted differently in the theoretical frameworks of East 
and West, but the interpretation of strengthening of the channels from different 
contents and organization modes such as CNN International after 1st Gulf War 
and of Al Jazeera after 2nd Gulf War, are the common ideas. It can be claimed 
that mass communication channels, which are carrying politic actors in the 
Middle East to the world agenda and localizing debates in world politics and 
developments in the international relations to the Middle East geography, are 
giving an exam about multiculturalism. In this direction, in the scope of this 
study, the importance of global and local communication environments 
directing politics in the Middle East which has a cumulative communication 
history will be discussed in today’s conditions that communication channels, 
primarily television, became dominant on the international political 
developments.  

Key Words: The Middle East, mass media, satellite communication, 
transformation of Arabian political order, internationalization of culture.  

GİRİŞ 

Bilinen insanlık tarihini kısaca özetlemeye çalıştığımızda, karşımıza en sık 
çıkacak jeo-politik kavram Orta Doğu olacaktır. Orta Doğu coğrafi bir 
betimlemenin ötesinde, ekonomi, siyaset, mühendislik, mimari, hukuk, 
edebiyat, felsefe, din ve kültür gibi kavramlarla özdeşleşmiş bir ilişkiler yumağı 
olarak anlam kazanmaktadır. Orta Doğu tarihi, kültürünün merkezine farklı 
iletişim biçimlerini ve tarzlarını alan köklü medeniyetleriyle, geçmişi anlayarak 
geleceğe yön verme çabalarımıza kaynaklık etmektedir. Bu geniş topraklara ait 
tarihin her aşamasında, örgütlenme, teknolojik gelişme, yönetim ve savaş gibi 
konularda sunulan enformasyon ile dikkatlerin bölgeye odaklanması mümkün 
hâle gelmiştir.  

Orta Doğu’nun siyaset, din ve kültürü bütünleştiren uygarlıkları, son 
yüzyıllık dönemde ekonomi ve uluslararası ilişkiler alanlarında yaşanan 
gelişmelerin etkisiyle, güncel ve evrensel tartışmaların yeniden merkezi hâline 
gelmişlerdir. Batı dünyasında uluslararası ilişkiler üzerinde ikincil düzeyde 
sonuçlar doğuran iletişim ve medya ortamları, Orta Doğu’da âdeta birincil unsur 
olarak karşımıza çıkmakta ve bölgedeki siyasal aktörlerin gerek egemenliklerini 
meşrulaştırmalarında gerekse uluslararası kamuoyu içerisinde yer edinme 
çabalarında başat bir konuma yerleştirilmektedir. Pek çok yerde olduğu gibi 
Orta Doğu’da da medya, uluslararası ilişkilerden kişilerarası ilişkilere değin 
uzanan bir iletişim yelpazesinde anlamlılığın, tahakkümün ve direnişin 
sergilendiği ortamlara işaret etmektedir.  

Bu kısa çalışma ile Orta Doğu’da sivil toplumun inşasında önem kazanan ve 
dünya siyasetindeki tartışmaların ve uluslararası ilişkilerdeki gelişmelerin 
yerelleşmesi ile bölgesel olayların uluslararasılaşmasında rol oynayan kitle 
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iletişim dinamiklerinin, özellikle de televizyon yayıncılığının analiz edilmesi 
amaçlanmaktadır. Konunun çok boyutluluğu ve kapsamlılığına karşın, 
çalışmanın genelde bölgenin medya politikalarına özelde de uydu televizyon 
yayıncılığının sonuçlarına odaklanması, uluslararası medya düzeniyle ilgili 
somut bir tartışma platformu oluşturulması hedefimizle örtüşmektedir.  

Orta Doğu’da Sivil Toplum Tartışmaları ve İletişim 

Orta Doğu’da sivil toplum kavramı, devletleşme sürecini takip eden 
dönemdeki siyasal iletişim dinamiklerinin biçimlendirdiği bir zeminde ortaya 
çıkmıştır. Suudi Arabistan’da Abdülaziz bin Suud’un 1932-1953 yılları arasında 
gerçek anlamda bir devlet olma\kurma amacına odaklanmış Hükûmdarlığı; 
Fransız manda idaresinin sona ermesiyle 1943’te Lübnan’ın, 1944’te de 
Suriye’nin kuruluşu; Birleşmiş Milletler kapsamında yürütülen görüşmeler 
sonrasında uygulamaya konulan taksim planı çerçevesinde 1948’de İsrail’in, 
1949’da da Ürdün Krallığı’nın kurulması; Arap sosyalist milliyetçiliğinin 
örgütlenmiş biçimi olan BAAS’ın 1958 darbesiyle Irak’ta cumhuriyeti ilan 
etmesi; İngiliz sömürge idaresi denetimdeki Kuveyt’in 1961’de, Birleşik Arap 
Emirlikleri, Bahreyn ve Katar’ın da 1971’de bağımsızlıklarını ilan etmeleri; 
XVIII. yüzyılın sonunda kurulan Umman Sultanlığı’nın 1970’den itibaren 
modern kamu kurumsallaşmasını benimsemesi ve devlet yapısını köklü biçimde 
revize etmesi; Nisan 1979’da İran’da Şahlık rejiminin yıkılarak İslam 
Cumhuriyeti’nin kurulması; I. Dünya Savaşı sonrasında kurulan Yemen’in 
Soğuk Savaş’ın ve Mısır-S. Arabistan çekişmesinin yaşandığı bir ortamda iç 
savaşa ve Kuzey-Güney bölünmesine değin varan bir tarihsel süreçten geçtikten 
sonra Mayıs 1990’da yeniden birleşerek cumhuriyeti ilan etmesi ve 1990 
Ağustos’unda Irak’ın Kuveyt’e saldırmasıyla başlayıp Saddam rejiminin 
yıkılması ve ABD askerî güçlerinin Irak’ı işgali ile hâlen devam eden I. ve II. 
Körfez Savaşları süreçleri geniş bir coğrafyada otoriter sistemlere karşı 
alternatif yönetimler (ya da alternatif otoriterlikler) aranmasına işaret 
etmektedir. Orta Doğu’da yönetim üzerindeki erk mücadelelerinin söylemsel ve 
eylemsel içeriği, siyasallaş(tırıl)mış İslam, modernleşmenin neden olduğu 
demokratikleşme ve kültürel-tarihsel birikim gibi üç farklı düzlemde 
kurgulanmakta ve her düzlemin açığa çıkardığı aktörlerin ekonomik-politik 
birliktelik ya da ayrışmalarının üzerine de egemenlikler inşaa edilmektedir. 
Örneğin İran’da Şah rejimini fundamentalist–sosyalist bir ittifakın devirmesine 
karşın, devrimin hemen ertesinde ulusal enerji ve doğal kaynak yönetiminin 
İslami kesimlerce kontrol altına alınmasıyla ‘İslam Cumhuriyeti’nin kurulması 
mümkün hâle gelirken; Haziran 1978’de birleşme çabalarını yürüten Kuzey 
Yemen Devlet Başkanı El-Gaşmi ile Güney Yemen’in SSCB karşıtı Çin yanlısı 
Devlet Başkanı Ali Rübeyyili’nin iki gün arayla öldürülmeleri, bu dönemde 
ABD-SSCB-Çin Halk Cumhuriyeti arasında yürütülen uluslararası güç 
dengeleri ve enerji kaynakları siyaseti çerçevesinde değerlendirilmelidir.  

Arap Dünyası’nın diplomasi ve uluslararası ilişkilere bakışı da, yerel ölçekte 
gelenekselleşmiş ve bütün Orta Doğu uluslarınca paylaşılmış bu üç farklı 
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gelenek tarafından biçimlendirilmektedir. Siyasallaş(tırıl)mış İslam yanlıları, 
süre giden krizin ve Orta Doğu toplumlarındaki geniş kapsamlı sorunların 
İslam’dan ya da İslami düzenden uzaklaşılmasından kaynaklandığını dile 
getirirlerken; sorunların çözümü için modernleşmeyi ve bunun yol açtığı Batı 
tipi kurumsal demokratikleşmeyi kaçınılmaz gereklilik olarak görenler ise 
egemenliğin meşrulaştırılmasında dinin kullanılmasının Orta Doğu 
toplumlarında gericiliğe ve otoriterliğe kaynaklık ettiğini ifade etmişlerdir. 
“Modernistler halihazırdaki Arap devletini sultâni, neo-memlukî ya da ataerkil 
olarak nitelerken; İslamcılar, devleti, yabancı tarz norm ve değerleri devralması 
ve İslam düzeninden uzaklaşması nedeniyle bir yabancı cisim olarak 
eleştirmektedirler” (İbrahim, 1997: 41-42). Bir diğer söylem olan kültürelcilik 
ise Arap kültürünün hukuk, ticaret, günlük yaşam gibi konulardaki tarihsel 
birikiminden faydalanmaksızın Orta Doğu’da hiçbir konuda kesin sonuca 
ulaşılamayacağı üzerine inşa edilmiştir. Ancak gerek aktörlerin söylemleri ile 
eylemleri arasındaki tutarsızlıklar ve gerekse eylemselliği yürüten ile bu 
eylemsellikten yararlanan (politik çıkar sağlayan) aktörler arasındaki 
farklılaşmalar, sivil toplumun tüm unsurlarıyla gelişebileceği (kamusal alan ile 
ferdi özgürlüklerin bütünleştiği) bir sosyal zemine imkân tanımamaktadır.  

Orta Doğu’da sivil toplumun biçimlenişinde entelektüellerin ve onların 
sorunlar karşısındaki ideolojik yaklaşımlarının (diğer bir ifadeyle sorunları 
ideolojikleştirmelerinin) etkisi olduğu bilinen bir gerçekliktir. Çok geniş bir 
ideoloji yelpazesinde, farklı ve dönemsel gruplaşmalar içerisinde ve kimi zaman 
legal kimi zaman da illegal düzeylerde siyasal yaşamın sürdürüldüğü Orta 
Doğu’da, entelektüellerin yönetici elitlerle mücadelelerinin düzeyi, sivil toplum 
tartışmalarındaki yukarıdan dayatmacı kazanımları dışsallaştırmıştır. Bunun tam 
tersi bir durum olarak, entelektüel kesimin yer yer yönetime katılarak uzlaşma 
ve paydaşma arayışlarına karşın, toplumun gerek ulusal gerekse uluslararası 
siyasal ilişkilerin sonucunda siyasallaşması ise tabandan yükselen sivilleşme 
eğilimi olarak açığa çıkmıştır. Bölgenin hemen her yerinde kurulan birbirine 
benzer otoriter devletlerin yönetici sınıflarına göre, ideolojik siyaset, reformu ve 
bazen de devrimi amaçladığı için tehlikelidir. Yine yöneticilere göre, ideolojik 
gruplar kitlesel örgütlenmeye başvurdukları için sıradan halk kesimlerini sivil 
toplumun ideolojik siyaset saflarına çekme tehdidi de yaratmaktadır (Zubaida, 
2005). İktidarların bütün olumsuz yaklaşımlarına rağmen toplumsal örgütler ile 
siyasal partiler dışındaki gruplar, bazı noktalarda kendi taleplerini yönetimlere 
kabul ettirmeyi ve kısmi bir söylemsel ve eylemsel hareket serbestliği alanı 
oluşturarak kamusal alanı devlet müdahalelerine karşı korumayı başarmışlardır. 
Sivil toplumun (el-müctemia el-medenî) gelişimiyle, Arap dünyasında 
demokratik bir dönüşümün imkânlarının zorlandığı görülmektedir. Orta 
Doğu’da sivil toplum ve kurumları, demokratik ilkelerin kök salmasını 
sağlamayı ve demokratik değişimi başarısızlık tehlikesine karşı korumayı kendi 
görev alanı olarak sahiplenmişlerdir (İbrahim, 1997). Bu bağlamda medya, sivil 
toplumun kurulmasına yönelik örgütlülüğe katıldığı ve özellikle söylemsel 
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alandaki tartışma serbestisine destek verdiği ölçüde toplumsal saygı gören bir 
aktör olmuştur.  

Orta Doğu Medyası: Demokratikleşme Yönündeki Baskılar 

Orta Doğu’nun dünya medyasında konu edinildiği haberlere yakından 
bakıldığında, gündemde yer bulan haberlerin jeo-stratejik konum, yaşanan terör 
eylemleri ile savaşların sonuçları, petrol üretiminin dünya ekonomisi ve siyaseti 
üzerindeki rolü ve İslamın insan yaşamındaki yeri ile gelenekler üzerindeki 
etkisi başlıkları altında toplandığı görülmektedir. Edward Said’in 1996 gibi 
erken bir tarihte “Batı’ya ait genellemelerde, ciddî çalışmalar yerine 
gazetecilerin ölçüsüz ifadelerle günübirlik hazırladıkları, ardından medyanın 
edite ediyorum diye dramatize ederek yayımladığı ifade ve demeçlerle 
karşılaşıyoruz daha çok. Güvenilmez kaynaklara dayalı çalışmalar, olduğundan 
daha önemli gösterilip fundamentalizm üzerine sabit imalarda bulunulurken, 
okurların İslam ve fundamentalizmin aynı şeyler olduğuna inandırılması 
amacıyla bu iki farklı anlam arasında kasıtlı bir bağ yaratılıyor” (Said, 2000: 16-
17) sözleriyle eleştirdiği bakış açısı, 11 Eylül Olayları’nın ertesinde aşırı güç 
kazanan bir uluslararası ilişkiler yorumuna dönüşmüştür. Batı’nın kendine 
odaklanmış ve Batı tarzı sanayileşememiş, sosyo-kültürel bakımdan Batı dışı 
gelişim çizgisine sahip çıkmış çevre ülkelerini yoksayan, dışlayan ve 
ötekileştiren bakış açısı, uluslararası medyayı ve bu medyada sunulan içeriği 
doğrudan belirler hâle gelmiştir. Batı medyasının bu tek yönlü işleyişi, dış 
politika ile ilgili konularda serbest piyasa ekonomisi ile uluslararası ilişkilerin 
işleyişini ortaklaştırmakta ve kendi gündeminde muhalif ve uygunsuz bilgi ve 
görüşler yer bulmasına engel olmaktadır (Herman, 2003).  

Bu durum karşısında Orta Doğu medyası nasıl anlamlandırılmalıdır? 
Egemen Batı yorumlarının dışından bir bakışla, Arap dünyasındaki kitle iletişim 
süreçlerinin ve bu süreçleri yönlendiren dinamiklerin anlaşılması mümkün 
müdür? Her ulusal, uluslararası ve çokuluslu medya örgütlenmesinde olduğu 
gibi Orta Doğu medyası da teknolojik, yapısal ve etik tartışmaların yoğun olarak 
yaşandığı bir ortamda gelişim göstermektedir. Son yıllarda Arap medyasına 
hâkim olan yayıncılık teknolojisi yenilikleri, çeşitlenmiş ve ticarileşmiş bir kitle 
iletişim içeriğinin gelişimine de imkân tanımıştır. Orta Doğu’da ulusal medya 
sistemlerinin iç işleyişlerine ya da birbirleri arasındaki ilişkilere dönük analizler 
sınırlı düzeyde öneme sahip olmakla birlikte; medya, siyasal özgürlük ve 
demokratikleşmenin desteklenmesi, sosyo-kültürel dönüşümün tetiklenmesi, 
etnik ve cinsel kimliklerin vurgulanmaya başlanması, pazarın küresel olarak 
algılanması ve iş dünyasının profesyonelleşmesi süreçlerine katkıda bulunan 
temel kurum olarak görülmeye başlamıştır. Körfez Savaşları sonrasında bir 
bütün olarak Arap dünyası, uluslararası ilişkilerde medyanın gerek ülke içi 
gerekse ülke dışı kamuoyunu yönlendirme aracı olarak kullanılabileceğinin 
bilincine varmış durumdadır.  
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Orta Doğu’da televizyon yayıncılığı ortamı hızla değişmiş ve hâlen 
değişmeye de devam etmektedir. Arap dünyası dışında üretilmiş programlar ve 
içerik formatları bölgeye taşınmakta ve yeni program akışları ile izleyici 
gruplandırmaları da mümkün hâle gelmektedir. Televizyon yayıncılığındaki 
değişim beş grupta toplanabilecek sonuçlar doğurmuştur (Sreberny, 2000: 64-
65): I. Körfez Savaşı sonrasında Orta Doğu, görselliğin tamamen devlet 
kontrolü altında olduğu çok sınırlı bir televizyona erişim konumundan, çeşitli 
kanallar arasından tercih yapılabilen bir pazara dönüşmüştür. Çeşitlenme, 
rekabet ortamının ve artan rekabet koşulları da medya kanallarının yayın 
içeriklerinin güncelleştirilmesini zorunlu kılmaktadır. İkinci olarak, görsel-
işitsel medyanın basına göre daha geniş bir izleyici kesimine ulaşabilmesi, 
ulusal-bölgesel düzeyde tanımlanmış bir izlerkitlenin oluşmasına hizmet etmiş 
ve Arap dünyasının kültürel-siyasi ortaklıklarının paylaşıldığı yeni bir alanın 
ortaya çıkmasına imkân sağlamıştır. Üçüncüsü, ataerkil kültürün egemenliğini 
sürdürdüğü, dinî değerlerin ve sosyal geleneklerin egemen kültürü yoğun olarak 
desteklediği ve kamusal alana genellikle eril bir içeriğin hâkim olduğu 
koşullarda aile ortamına/evlere televizyonun nüfuz etmesi, derin sosyo-kültürel 
tartışmalara yol açmaktadır. Bir diğer dönüşüm alanı ise, geleneksel içerikte 
yapılandırılmış ve popüler bir radyo ağı ile uydu yayıncılığına odaklanmış 
televizyon yayıncılığı arasındaki karşılıklı meydan okumadır. Mesajın hangi 
kanaldan, kime ve nasıl iletileceği sorusu Orta Doğu’da hâlâ önemini 
korumaktadır. Son olarak da, insanların, vatandaş veya siyasi katılımcılar olarak 
değil, de genellikle tüketiciler veya izleyiciler olarak işaret edildikleri bu yeni 
ortamda, televizyon, siyasi tartışmalarda neyin dikkate alınacağının 
tanımlanması ve anlamlandırılmasında resmi politikaların tipik araçlarından 
daha etkili bir rol oynayabilmektedir. Televizyon ulusal-bölgesel siyasetin 
üretilmesi-yürütülmesinde, yazılı basın ortamına kıyasla daha çok insanı 
kuşatmakta, daha gelişkin arzulara sahip çıkmakta ve daha yeni ufuklara doğru 
yol almaktadır.  

Son çeyrek yüzyıl Orta Doğu medyasının çok hızlı bir değişim gösterdiği 
dönem olmuştur. Orta Doğu ülkelerinde ulusal karar verme süreçlerinin medya 
ortamını şekillendirmede önemli bir yere sahip olduğu yorumu (Rugh, 2004: 
2007) geçerliliğini sürdürmekle birlikte; uluslararası enformasyon ve iletişim 
kaynaklarından beslenen Arap dünyasının yerel siyasal karakter ve kurumlar 
üzerinde değişim yönünde bir güç oluşturmaya çalıştığı da tartışılan bir 
gerçeklik olarak karşımıza çıkmaktadır. Orta Doğu’da medyanın kamu ya da 
özel mülkiyetin denetiminde olması, siyasal yapı üzerinde önemli bir farklılık 
yaratmamaktadır. Ulusal kitle iletişim mekanizması üzerindeki hukuki, 
ekonomik ve kültürel baskılar; ulusal haber ajanslarından elde edilen kontrol 
edilmiş enformasyon ile haber ve yorum yapma zorunluluğu ve medya 
kurumlarının kilit noktalarına iktidarın tavsiyesi (!) –hatta zaman zaman tayini– 
ile gelen yazar ve editörlerin oto sansürcü yaklaşımları mülkiyetin kazanç ve 
kârın ötesinde hegemonik bir güce dönüşmesini engelleyen temel unsurlardır. 
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Yasalar ile devlet başkanının, ordunun, dinî inançların, kültürel değerlerin, hatta 
dost ülkelerin yönetimlerinin eleştirilmesinin dahi yasaklamasının bir sonucu 
olarak medya sürekli iktidardaki rejime sadık kalmakta ve bu nedenle de ‘rejim 
yanlısı’ olarak etiketlenmektedir (Rugh, 2007: 6). Devletin piyasalar üzerindeki 
etkisinin daha zayıf olduğu ve yarı-demokratik bir yönetime sahip çıkılan Orta 
Doğu dünyasında ise, farklı ve rekabet hâlindeki siyasi partiler veya gruplar 
görüşlerini ‘görece özgür’ bir tarzda yansıtabilmekte; ancak yönetim yapısı ile 
ulusal değerlere ilişkin sorgulamalara kapalı bir yayın çizgisi 
benimsenmektedir. S. Arabistan, Suriye, İran, Bahreyn, Kuveyt ve Umman’ın 
ulusal medya sistemleri iç siyasi tartışmaların yansıtılmasında aşırı rejim yanlısı 
bir çizgiye sahip iken; BAE, Katar, Ürdün, Yemen, Lübnan görece özgür bir 
içeriğe sahiptirler. Türkiye, Mısır ve İsrail ise her iki grubun dışında kalan ve 
uluslararası yapıya entegrasyonu hedeflemiş siyasal bir yapıya –dolayısıyla da 
küresel medya dinamiklerine– sahiptir.  

Orta Doğu siyasetinin kaçınılmaz biçimde uluslararası ilişkiler içerisinde 
değerlendirilmesi, medya yapısının da uluslararası iletişim ve radyo-televizyon 
yayıncılığı düzeniyle birlikte düşünülmesi sonucunu doğurmaktadır. Bölgede I. 
Dünya Savaşı öncesinde başlayan radyo yayıncılığı tartışmaları, İtalya’dan 
Radyo Bari’nin, Londra’dan BBC Empire Radio Arabic’in, ABD’den Voice of 
America’nın, SSCB’den Radyo Moskova’nın, Fransa’dan Radio Monte Carlo 
Moyen Orient’in yaptığı yayınlar nedeniyle derinleşmiş ve uluslararası güçlerin 
siyasal propaganda arenasına dönüşmüştür. 1980’lerin ortalarına değin –ki bu 
dönemden itibaren SSCB’nin bölgedeki etkisi azalırken, Arap ülkeleri 
arasındaki gerilim ve sıcak çatışmalar ile İsrail’in Filistin topraklarını işgalinin 
getirdiği sorunlar doruğa ulaşacaktır– ulusal radyo ve televizyon kanallarından, 
resmî olarak onaylanmış haber ve açıklamalar dışında bir enformasyona 
erişmenin âdeta imkânsız olduğu Orta Doğu’da; I. Körfez Savaşı ve savaş 
sonrasında açığa çıkan yeni siyasal ilişkiler düzeni, medyanın değişimi için 
gerekli zemini hazırlamıştır. 1990 Ağustos’unda Irak’ın Kuveyt’i işgali ile 
başlayan süreçte, Atlanta (ABD) merkezli CNN’in izlediği hız ve anındalık 
esaslı kıtalararası enformasyon yönetme-yönlendirme politikasının başarısı, bu 
politikayı işlevsel hâle getiren uluslararası uydu yayıncılığı ile bu tarz 
yayıncılığın destekçisi olarak devinimli, çok taraflı ve enformasyon kayıplı 
(missinformation) internet haberciliğini ön plana çıkarmıştır. Savaş sonrasında 
Orta Doğu genelinde uydu teknolojilerinin ve uydu alıcısı çanak antenlerin hızla 
yaygınlaşması ve CNN gibi uluslararası kanallara egemen olan Batılı bakış 
açısının1 Arap dünyası için ifade ettiği yanlılık, enformasyonunun doğrudan 
                                                 

1 “Batılı bakış açısı” kavramıyla vurgulamak istediğimiz nokta, medyada sunulmak üzere kullanılan 
enformasyonun kimler tarafından, hangi çıkarlara hizmet edecek biçimde ve nasıl işlendiği 
üzerinedir. Batı dünyası, açığa çıkan enformasyonun kapitalist sermaye için ne anlam ifade 
ettiğini tespit etmekte ve anlamlandırdığı olguları da mutlak gerçekler biçiminde dünya ölçeğine 
aktarmaktadır. Bu süreçte Batı, ekonomik egemenliğini ve bunun neden olduğu siyasal 
hegemonyasını kullanarak ‘hangi enformasyonun ele alınıp hangisinin alınmayacağına, haberi 
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kontrol edilmesi çabalarını da beraberinde getirmiştir. “CNN’in, Arap dünyası 
ve diğer halklara medyanın ne kadar güçlü olabileceğini hissettiren Körfez 
Savaşı sırasındaki kapsamlı haberciliği, Arap uydu yayıncılığının gelişimini 
tetikledi. Sonraki birkaç yılda daha güvenilir haberlere, sansürsüz güvenilir 
enformasyona ve büyük ölçüde devlet medyasının düzenlemeleri çerçevesinde 
sunulandan daha iyi programlara yönelen Arap izleyicilere geniş bir yelpazede 
yayın yapan Arap kanalları, geleneksel olarak Batı medyasının doldurduğu 
boşluğu aşamalı olarak doldurdu” (Zayani, 2006: 43). Bu dönemde, S. 
Arabistan yönetiminin desteğinde (1989’da) yayına başlayan Middle East 
Broadcasting Company (MBC)’nin haber seçimi ve yorumlarıyla Arap 
dünyasının sesi olması istenmişse de; kanal, yönetimle olan ilişkilerinden dolayı 
geleneksel içeriğin dışına çıkamamış ve beklentileri karşılayamamıştır.  

Arap yayıncılık dünyasındaki arayışlara yanıt Katar’dan gelmiştir. Kasım 
1995’te bir darbe ile babasını iktidardan uzaklaştırıp yönetimi ele geçiren yeni 
Emir Şeyh Hamad bin Khalifa al-Thani, kısa sürede, enerji ihracatıyla elde 
edilen mali kaynakları altyapı, ulaştırma ve enformasyon hizmetleri alanlarına 
yönelterek, ekonomik büyümeyi harekete geçirmeye çalışmıştır. Gelişmeler 
kapsamında Katar Hükûmeti, Ekim 1996’da, 5 yıllığı 150 milyon ABD Doları 
tutarındaki bir bütçe ile El Cezire’nin kuruluşunu desteklemiştir. El Cezire, 
yürüttüğü uydu yayıncılığı ile Orta Doğu, Orta Asya, Kuzey Afrika gibi geniş 
bir bölgeye seslenerek, nüfusu 700.000 civarında olan Katar’ın ötesinde, bütün 
Arap dünyasının sorunlarının tartışıldığı bir yayın platformunu oluşturmaktadır. 
CNN tarzı 24/7 ve canlı haber yayıncılığına odaklanmış olan kanal, 1990’ların 
ortasındaki kısa süreli BBC International-Orbit Communications Saudi Arabia 
iş birliğinde görev almış ancak daha sonra ortaklığın sona ermesiyle Arap 
medya dünyası dışında kalmış gazeteci ve habercilerle yayın ekibini oluşturmuş 
ve 350’nin üzerinde merkez çalışanı ve çok sayıda uluslararası temsilcilikle de 
Arabsat 2A’dan yayınlarını sürdürmüştür. 2002 yılında yapılan bir araştırmaya 
göre El Cezire’nin bölgede uydudan yayın yapan televizyon kanalları 
içerisindeki izlenirlik yüzdesi Kuveyt’te % 56, S. Arabistan’da % 47, Ürdün’de 
% 44, Lübnan’da % 37 ve Fas’da % 20’dir. Araştırmanın sonuçlarına göre 
kanal, seyircinin ilgisini, cesur haberciliği, samimiyeti, doğru zamanda yapılan 
tartışmaları ve parlak yorumlarıyla çekmektedir (aktaran Zayani, 2006: 14-17). 
El Cezire’nin yayıncılık politikasının, daha 11 Eylül öncesinde Arap dünyasında 
benimsenmesi ve yüksek izlenirlik oranlarına ulaşmasının temelinde habercilik 
alanındaki başarıları yatmaktadır. Aralık 1998’de Afrika ülkelerindeki ABD 
Büyükelçilikleri’ne yönelik bombalı saldırılardan sonra Usame bin Laden ile 
yapılan röportaj ile Ocak 1999’da Çöl Tilkisi Operasyonu çerçevesinde ABD ve 

                                                                                                                        
kurgulamak amacıyla işlenmesine karar verdiği ya da isteği dışında işlemek zorunda kaldığı 
enformasyonu hangi yöntemlerle habere dönüştüreceğine ve haber olarak üretilmişlerin ulusal ve 
uluslararası kamuoyuna nasıl aktarılacağına’ karar vermektedir. Enformasyon akışının global 
kapitalist sistem çıkarları doğrultusunda denetlendiği günümüzde haber ajanslarına ve veri 
havuzlarına egemen olan çalışma biçiminin garipsenmesi oldukça şaşırtıcıdır (!?).  
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İngiliz uçaklarının bombardımanı sonrasında Saddam Hüseyin ile 
gerçekleştirilen mülakat habercilik başarısının örnekleri olarak 
sıralanabilecektir. Kanal, fundamentalistlerle laiklerin tartıştığı, feministlerin 
kadın haklarına ilişkin taleplerini dile getirdiği ve muhalif siyasi temsilcilerin 
hükûmetlerini ve yöneticilerini adlarıyla eleştirdikleri söyleşi programlarıyla 
yüksek izlenirliğini koruyabilmiştir.  

Orta Doğu’ya uydu üzerinden yayın yapan televizyon kanalları, Hollywood 
filmlerinin ve Amerikan televizyonlarından satın alınmış eğlence 
programlarının yanı sıra haberlere, kamusal sorunları ele alan programlara ve 
muhalif seslerin açıklamalarına da yer vermektedir. Ancak, Arap yayıncılığı 
üzerinde devrimci bir etkisi olan bu yeni kanalların iki özelliği ayırt edicidir: 
Bunlardan birincisi, olayların geçtiği yer ve koşullar hakkında canlı bilgi 
verecek muhabirlere sahip olmaları ve hatta İsrail gibi önceden giriş yasağı 
bulunan bölgelere haber toplamak için girerek önemli bölgesel haberleri çok 
daha profesyonelce ve daha etkili bir şeklide iletebilmeleri; diğeri ise, 
geleneksel yorum ve tabuları yıkan farklı bakış açılarıyla hassas konular 
hakkındaki tartışmalara açık olmasıdır (Rugh, 2004).  

Günümüzde uydu yayınlarına erişim imkânı olan Arap televizyon 
izleyicilerinin oldukça çok sayıda kanal arasından seçim yapma imkânı 
bulunmaktadır. Ancak, dünyanın pek çok yerindeki televizyon izleyicisi gibi 
Arap izleyiciler de bir haftalık periyotta bu kanallar içerisinden en fazla altı ya 
da yedisine yoğunlaşmaktadırlar. Aç gözlü bir televizyon izleyicisi, haberler ve 
kamu sorunları üzerine 24 saat yayın yapan El Cezire, Al Arabiya veya Arab 
News Network’ü, Batı ve Arap tarzı eğlencenin her ikisine de yer veren Middle 
East Broadcasting, Orbit TV, Arab Radio and Television ya da Lebanese 
Broadcasting Company International’ı, Filistin yanlısı yorumlar ve haberler için 
Lübnan’dan yayın yapan Hizbullah’ın Al Manar kanalını, bölgesel haberlerin 
daha ilgi çekici sunumu için Abu Dabi’nin yerel kanallarını ve bunların yanı 
sıra siyasal haberler için de ulusal televizyon kanallarını izleyebilmektedir 
(Rugh, 2004). Bu kanallardaki haberlere ve kamu sorunları ile ilgili programlara 
hâkim olan söylem Amerikan karşıtı ve (pan-Arabic) ulusalcıdır. Amerikan 
politikalarının eleştirisi, El Cezire ve diğer kanallardaki tartışma programlarında 
kolaylıkla gözlemlenen bir unsur olmanın ötesinde, genel haber sunumu ve 
kanalların habercilik anlayışı üzerinde de doğrudan etkilidir. Medya politikası 
açısından araştırmacıları ikilemde bırakan husus ise, bütün bu Amerikan karşıtı 
içeriğin, Amerikan tarzı yayın yapan, Amerikan menşeeli teknolojilerle 
izleyicilerine ulaşan ve tipik bir Amerikan kanalı gibi örgütlenmiş bulunan 
televizyon kanallarından iletiliyor olmasıdır.  

Soğuk Savaş ve I. Körfez Savaşı sonrasında bölgede anti-Amerikancı 
eğilimlerin artması karşısında ABD Hükûmeti stratejisini güncelleştirmek 
amacıyla çok beklememiştir. Washington yönetiminin uluslararası ilişkilerde 
kullandığı klasik –ve de kültürel emperyalizminin taşıyıcısı temel– araçlardan 
biri olan medya, 1990’lardan itibaren Arap dünyasına ilişkin tartışmalarda 
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demokrasi kavramıyla birlikte anılan bir unsur olarak sıklıkla vurgulanmaya 
başlamıştır. Temel görevini ‘yurt dışındaki dinleyicilere ABD ve dünya 
hakkında doğru, nesnel ve dengeli haber ve enformasyon yayıncılığı yaparak 
özgürlük ve demokrasi anlayışlarını geliştirmek’ şeklinde tanımlayan 
Broadcasting Board of Governors (BBG)’nin amacı bölgede yayın yapan radyo 
ve televizyonların program içeriklerinde Amerikan yanlılığını artırmaktır. 
Haftada 1000 saati aşan (44 dilde) radyo ve yaklaşık 50 saatlik (23 dilde) 
televizyon yayını ile geniş kitlelere erişen Voice of America (VOA)’nın 
stratejisi ise Arap dünyasına doğrudan seslenmeye dayanmaktadır. Her iki 
amacın bütünleşmesiyle ortaya çıkan Alhurra TV ve Radio Sawa, BBG ile VOA 
iş birliğinin en açık örnekleri olarak anlam kazanmaktadır. Orta Doğu genelinde 
35 milyonu aşan yetişkin tarafından izlenen-dinlenen bu kanallar 
popülaritelerini gün geçtikçe artıran bir yayın içeriğine sahiptirler.  

Mart 2002’de yayına başlayan Radio Sawa ile Şubat 2004’te kurulan 
Alhurra TV, Orta Doğu’daki genç (30 yaşın altındaki) nüfus üzerinde etkili 
olmayı amaçlamaktadır. FM bandı üzerinden 24 saat yayın yapan Radio Sawa, 
dinleyicilerine güncel haberler, ilgi çekici enformasyon ile Arapça ve İngilizce 
popüler müziğinin bir karışımını sunmaktadır (BBG, 2005). Radyo Sawa, 
gençler arasında 1990’ların başında Radio Monte Carlo Moyen Orient’in 
kazanmış olduğu popülariteye ulaşmış durumda olmakla birlikte; yaşlı nüfus 
için nesnel bir kaynak olarak görülmemektedir (Rugh, 2004). Alhurra TV ise 
yayın politikasını kapsamlı enformasyon ve habere erişim ile özdeşleştirmiş 
olup, aralarında spor, sağlık, seyahat, moda ve teknolojinin de yer aldığı çok 
geniş bir konu yelpazesi içerisinde, talk showlar, tartışma programları, 
belgeseller, haber ve eğlence programları ile yayın formatını 
çeşitlendirmektedir. Alhurra TV’nin yayınlarına Bağdat, Dubai, Beyrut, 
Amman ve Virginia’daki haber merkezlerinden gelen enformasyonlar kaynaklık 
etmektedir. Rutin haber akışını canlı yayın ve olay yeri görüntüleriyle 
destekleyen kanal, Irak’taki işgal sürecine paralel, Nisan 2004’te Bağdat ve 
Basra’dan karasal ve uydu televizyon yayıncılığı gerçekleştiren Alhurra-Iraq’ı 
devreye sokmuştur (BBG, 2005). Özellikle Irak’ın işgali ile ilgili haberlerde 
Alhurra TV’nin gerek söylem gerekse programlarının içeriğine ilişkin editoryal 
politika bakımından ABD yanlısı bir tutumu açıkça sergilemesi ve özgürlük ile 
katılım kavramlarını gündeminden eksik etmemekle birlikte Arap dünyasında 
yaşanan demokrasi karşıtı eylemlere, yolsuzluklara ve insan hakları ihlallerine 
karşı hiçbir duyarlılık göstermemesi kanalın temel açmazları olarak 
sunulmaktadır (Rugh, 2004).  

Orta Doğu genelinde temel siyasal iletişim aracı olarak kullanılan medyanın, 
editoryal bağımsızlık, nesnellik ve yanlılık konularındaki pozisyonu, sivil 
toplum gündeminin temel noktasını oluşturmaya devam etmektedir. Tabuları 
yıkan içeriğine ve Arap Yarımadası’nda eleştirilmedik hükûmet ve yönetim 
bırakmamasına rağmen El Cezire bile kendi yayın merkezi olan Katar’daki 
ulusal siyasi ortamın dışına çıkamamaktadır. El Cezire’nin bağımsız tüzel bir 
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kişilik olduğu sıklıkla ifade edilmekle birlikte, hükûmetin kanalı mali olarak 
desteklemesi, kanal yönetiminde görev alan kişilerin hükûmet üyeleriyle 
akrabalık bağlarının bulunması ve kanalın program içeriğinin bölge ülkelerinin 
hükûmetlerini eleştiren bir yapı sergilemesine karşın Katar’ın ulusal sorunlarını 
dile getirmekten kaçınması, sunulanların sınırlarını açıkça ortaya koymaktadır. 
“El Cezire’nin kullandığı özgürlük alanı, hiçbir Arap yönetiminin kanalın 
yayındaki eleştirilerinden bağışık olamayacağı kadar geniştir. Büyük olasılıkla 
tek istisna, Katar’ın kendisidir. Genelde, El Cezire’nin ev sahibi ülke ile ilgili 
haberleri hayli yetersizdir. Kanalın Katar sorunlarını neredeyse hiç haber 
yapmaması kimilerine göre bir bağımsızlık işaretidir. Çünkü El Cezire, uydu 
kanalları dâhil Arap TV’lerin büyük çoğunluğunda sık sık yapılan yayınlardan 
gerçekten farklı olarak izleyicilerini Katar Emiri’nin günlük faaliyetleriyle ilgili 
uzun haberlerden kurtarmaktadır. Bazıları bu ‘çifte standartta’ El Cezire’nin 
yararlandığı özgürlük için ödemek zorunda olduğu bedeli görmektedir” (Da 
Lage, 2006: 65). Ancak Orta Doğu’daki nesnellik-yanlılık ikileminin, kapitalist 
ekonominin tüm şartlarıyla Hükûm sürdüğü Batı dünyasının medya 
uygulamalarından çok farklı bir düzeyde gelişim gösterdiğini ileri sürmek 
haksız bir itham olacaktır.2  

Orta Doğu dünyasında e-posta, web siteleri, bloglar, DVD, SMS ve MMS 
türünden cep telefonu mesajları ve e-ticaret uygulamaları gibi kişisel 
teknolojilere odaklanmış iletişim biçimleri görülmekle birlikte hâkim iletişim 
biçimi hâlen kişiler ve kitlelerarasıdır. Radyo ve televizyonun basit, anlaşılır, 
hızlı ve diğerleriyle paylaşmaya uygun mesaj iletim yapısı, toplumun farklı 
kesimlerine eş zamanlı olarak erişimi mümkün kılmakta ve siyasal, sosyal ya da 
kültürel olayların kitle iletişim araçlarından geçerek dağılımını olanaklı hâle 
getirmektedir. Buna karşın yeni teknolojilerin hızla ivme kazanmasına ve radyo-
televizyon yayıncılığının bölgesel ölçekte yürütülmesine rağmen medyanın tek 
başına demokratikleşme eylemlerini harekete geçireceğini ummak hayalci bir 
yaklaşımdır. Arap medyasının globalleşme ve bölgeselleşme eğilimlerine 
verdiği olumlu yanıta rağmen, yerel siyasi ve sosyal gerçeklikler hâlâ ağırlıklı 
önem taşımakta ve enformasyonun kullanımın etkilemektedir. Hem Lübnan’da 
hem de Suriye’de insanların, sınır dışı uydu yayıncılığına yoğun biçimde talep 

                                                 
2 Medya alanındaki ulusal ve uluslararası düzeydeki temel tartışma konusu olan etik kavramı, 

editoryal bağımsızlığın korunumu ve haberde nesnellik üzerine inşa edilmektedir. Batılı kapitalist 
pazarlarda medyanın editoryal bağımsızlığını koruması, sorunların basın aracılığıyla 
çözülebileceğine duyulan inancın ve medyaya dördüncü güç rolünü biçen ekonomik-kültürel 
düzenin en önemli ön kabullerinden birisidir. Yanlış giden şeylere basın aracılığıyla müdahale 
edilebileceği ve nesnel haberler aracılığıyla bilinçlendirilmiş (?) geniş toplum kesimlerinin 
yasama, yürütme ve hatta yargı erklerine söylemsel ve eylemsel düzeyde baskı yaparak sorunları 
düzeltebileceği ilkesine dayanan liberal kapitalist öğreti, medyanın mülkiyetinin kimlerin elinde 
olduğuna, medyaya sahip olanların iletişim kanallarını kendi sermaye birikimlerini geliştirmek 
amacıyla nasıl kullandıklarına ve medyanın erkler arası mücadelelerde kitleleri kimin çıkarları 
doğrultusunda hangi egemenliğe hizmet edecek biçimde yönlendirdiğine yanıt aramayan bir 
içeriğe sahiptir. Batı medyasının ticarileşmiş, kamusal çıkar düşmanı ve sermaye-siyaset iş 
birliğine hizmet eden yapısının topyekün eleştirisi için bkz. (Halimi, 1999).  
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gösterdikleri bir gerçek olmakla birlikte, bu ülkelerdeki medya ortamının ve 
medyanın içinde işlediği siyasi sistemin değişmeden varlığını koruduğu da bir 
diğer gerçektir.  

SONUÇ 

Batı dünyasında küreselleşme ve postmodernizm tartışmalarına kaynaklık 
eden medyanın genellemelerine ve dayatmalarına karşı, Orta Doğu’da kitle 
iletişim araçlarının kendi gerçeklikleriyle –ki bu gerçeklik zaman içerisinde 
yaşanmış, keşfedilmiş, paylaşılmış ve aktarılmıştır– kendi uluslarına seslenmesi, 
bölgedeki en önemli miras olan kültürün korunmasının birincil koşuludur. Orta 
Doğu tarihinin bozulmasına-kırılmasına-parçalanmasına yönelik saldırılardan 
etkilenmemenin ve Orta Doğu tarihinin yeniden Orta Doğu uluslarınca 
yazılmasının birincil koşulu, bölgedeki medya içeriğinde önyargılardan, 
genelleştirmelerden ve yaşamın tüketim üzerine kurgulanmasından kaçınma 
eğiliminin hâkim kılınmasıdır.  

Orta Doğu’nun tarihî ve kültürel yapısı, son yüzyıllık dönemde, farklı güçler 
arasındaki bölgeye –ve enerji kaynaklarına, ticaret yollarına, ulaşım ve 
haberleşme hatlarına, kısaca gücü güç yapan unsurlara– hâkim olma 
mücadelesinin sonucunda, büyük bir değişim geçirmiş ve geçirmeye de devam 
etmektedir. İstikrasızlığın, savaşın, terörün, etnik ve mezhepsel şiddetin hızla 
arttığı son çeyrek yüzyıllık dönemde, Arap medyasında, yayıncılığın sosyo-
kültürel bakımdan sağlıklı planlanması ve enformasyon akışında ulusal ve 
global düzeyde dengeliliğin esas alınması temel hedef olmaya devam etmelidir. 
Orta Doğu’da demokrasinin gerek kitlesel gerekse bireysel ölçekte hâkim 
olmasının birincil kaynağı olarak tanımlanan medyanın, uydu televizyon 
yayıncılığı ile internet haberciliğinin yaygınlaşması ve bu yeni teknolojilerde 
sunulan içeriğin geniş toplum kesimlerinin talep ve beklentileri doğrultusunda 
biçimlendirilmesi hâlinde, diyaloga, kültürlerarası geçişkenliğe ve uluslararası 
ilişkilerde iş birliğine kaynaklık edeceğine olan inancımız, bütün olumsuz 
gelişme ve deneyimlere rağmen varlığını sürdürmektedir.  
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ORTA ASYA ÜLKELERİNDE GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI 
İÇİN EKONOMİNİN ROLÜ 

UĞRASIZ, Bülent 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET 

Sovyetler Birliği’nin yıkılması ile bağımsızlığını kazanan Orta Asya’nın beş 
ülkesi –Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan– 
özellikle, ABD’ne yapılan 11 Eylül 2001 saldırıları sonrasında birden bire 
dünya kamuoyunun dikkatini çevirdiği önemli bir bölge olmuştur. Bu bölgeye 
gösterilen önem öncelikle, 11 Eylül saldırısından sorumlu tutulan Afganistan’a 
yönelik askerî hareket için bölge ülkeleriyle iş birliğine duyulan ihtiyaçtan 
kaynaklanmaktadır. Bir diğer önemli konu ise, Sovyetlerin yıkılması ile 
ekonomik bakımdan zor duruma düşen bu ülkeler, potansiyel olarak bir 
istikrarsızlık bölgesi olarak değerlendirilmiştir.  

Bölgenin ekonomik sorunlarını çözmesi yoluyla sosyal ve politik sorunlarını 
gidermesi beklenmektedir. Doğal kaynak bakımından zengin olan bu bölge 
ülkelerinin hâlen ağır ekonomik sorunlar altında oluşu incelenmiş ve bu 
sorunların başlangıcı olarak, Sovyetler Birliği döneminden gelen sorunlar 
olduğu saptanmıştır. Bu sorunların çözümlenmesi, bölge ülkelerinin istikrara 
kavuşmasına yardımcı olacaktır.  

Bölge ülkelerinin karşılaştığı sorunların başında, komşu ülkelerden 
kaynaklanan dış tehdit gelmektedir. Bölgede büyüyen uyuşturucu trafiği, 
organize suç şebekeleri, yoksulluk, yolsuzluk, kayıt dışı ekonomi, dış borç yükü 
gibi sorunlar, bölge hükûmetlerini olumsuz etkilemektedir.  

Bölge ülkelerinin karşı karşıya olduğu temel çelişki, ekonomik kalkınma 
yoluyla istikrara kavuşmanın ancak, uzun dönemde mümkün olması söz konusu 
iken, bölge ülkelerinde, halkın memnuniyetsizliğinin halk ayaklanmalarına yol 
açmasından dolayı, acil müdahale gerekiyor olmasıdır.  

Sovyetler Birliği’nin yıkılması ile tek süper güç olarak dünyadaki politik 
gelişmeleri şekillendirmeye çalışan ABD, Orta Asya bölgesinin istikrara 
kavuşması için ekonomik kalkınmayı beklemenin uzun dönemli bir süreç 
olduğunun bilincindedir. Bölgenin güvenliği için ABD, aşağıda belirtilen 
noktalara öncelik vermektedir.  

– ABD’nin bölgede nüfuzu arttıkça, bölge ülkelerinin komşu ülkelerle 
ilişkisi, farklılaşmakta, çeşitlenmektedir. Bölge ülkelerinin komşusu olan 



 

 

1384 

 

bölgesel güçler eğer ABD ile aynı hedefi paylaşıyorsa, bu konularda iş birliği 
ABD için mümkündür.  

– ABD’nin bölgedeki askerî mevcudiyeti, bölge ülkelerinde yapılacak 
reformların hızlandırılmasını sağlayabilir.  

– ABD, bölgede, otoriter rejimlere karşı, kendi dış politika prensiplerinden 
farklı bir yaklaşım içine girebilir.  

– Bölge ülkelerinin politik ve ekonomik liberalleşme için atacağı adımlar, 
Batılı ülkelerin bölgeye göstereceği ilgiyi etkileyecektir.  

Sonuç olarak, ABD’nin bölgeye yaklaşımı, bölgenin özellikleri göz önüne 
alındığında, ABD çıkar ve dış politika prensipleri ötesinde bir farklılık 
taşımalıdır.  

Anahtar Kelimeler: Terör, bölgesel istikrar, uluslararası tehdit, ekonomik 
kalkınma, liberalleşme, bölgesel güçler, dış yardım. 

ABSTRACT 

After the collapse of Soviet Union, newly independent Central Asian 
Republics –Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan– 
have got importance, particularly after the September 11, 2001 attacks to the 
U.S. Central Asian Republics became strategically important because of being 
neighbors of Afghanistan and Afghanistan was perceived as a responsible for 
the September 11 attacks. Operation Enduring Freedom was prepared by the 
U.S. with cooperating many states including Central Asian States. The other 
important subject is that post-Soviet Central Asian States had got economic and 
related social problems.  

Economic development will play a pivotal role in the social and political 
evolution of post-Soviet Central Asia. Despite the promise of abundant natural 
resources, regional states still have got serious economic problems. Economic 
development is in the region as itself a long term security concern. Economic 
and political underdevelopment present security concern not just to the states 
that suffer directly from these problems but to the global community as a whole.  

The security challenges in the region, which have traditionally been 
articulated as the threat from foreign insurgents, may also include the 
potensially destabilizing effects of widespread dissatisfaction with economic 
policies and corruption, the growth of organized crime networks, and 
deteriorating social conditions.  

Central Asian States face a dilemma. At the one side, there is view that 
economic development is in the region as itself a long-term security concern. At 
the other side, there is popular discontent in the regional states caused protests 
against restrictive state polices. The events leading to the crackdown on 
protestors needs urgent intervention.  
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After the collapse of Soviet Union, there is unipolar international system. In 
this world system, naturally U.S. wants to form the international system 
according to its own goals. As the United States clarifies its commitments in 
Central Asia, it must consider the region’s economic development itself as a 
long-term security concern. The following issues take attention in the discussion 
of economic dimensions of security in Central Asia.  

– Central Asia will increasingly diversify its economic and military 
relationships with neighbours, potensially crowding out U.S. influence in the 
region. Insofar as the other regional powers share the U.S. goals of fostering 
development in the region, they should be engaged.  

– U.S. military presence in the region could be used as a vehicle for 
encouraging domestic reforms.  

– A delicate difference may be necessary in U.S. policy to deal with more 
authoritarian regimes in Central Asia.  

– Political and economic liberalization may be necessary to attract the 
attentions of the Western states for investment.  

As a result, the U.S. may play a significant role in shaping the prospects for 
development in the region by influencing the nature and pace of political and 
economic reform, realizing that the principles and interests behind U.S. 
involment are more enduring than any regime is likely to be.  

Key Words: Terror, regional stability, international threat, economic 
development, liberalization, regional powers, foreign assistance. 

GİRİŞ 

Sovyetler Birliği’nin yıkılması ile birlikte bağımsızlığını kazanan Orta Asya 
Cumhuriyetleri’nin –Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve 
Özbekistan- güvenliği, özellikle ABD’ne yönelik 11 Eylül 2001 saldırıları 
sonucunda önem kazanmıştır. Tek kutuplu dünyada, ABD’nin dış politikalarına 
karar verenler, dünyanın neresinde olursa olsun ekonomik ve politik bakımdan 
geri kalmış ülkelerin sahip olduğu istikrarsızlığın yalnızca, bu sorunu çeken 
ülkeleri değil, aynı zamanda tüm uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini 
iddia etmektedirler. Bu bakımdan, bağımsızlığını yeni kazanmış Orta Asya 
Cumhuriyetlerinin politik, sosyal ve ekonomik sorunları ve bu sorunların 
açabileceği istikrarsızlıklar üzerinde durulması gerekli, dikkat çekici konular 
hâline gelmiştir.  

Orta Asya Cumhuriyetlerinin Sovyetler Birliği döneminden kalmış ve hâlen 
devam etmekte olan sosyal ve politik sorunları, aslında ekonomik gelişmişlikleri 
ile ilgidir. Bu bölge ülkeleri doğal kaynakları bakımından zengin olmalarına 
rağmen ağır ekonomik sorunlar yaşamaktadırlar. ABD’nin 11 Eylül saldırıları 
sonrasında Afganistan’daki Taliban rejimine karşı gerçekleştirdiği “Özgürlüğü 
Sağlama Operasyonu” tüm dünya kamuoyunun dikkatini Afganistan’a ve onun 



 

 

1386 

 

etrafındaki komşu ülkelere çevrilmesine yol açmıştır. Bölge ülkelerindeki 
güvenlik sorunları, takip edilen ekonomi politikalarından duyulan 
memnuniyetsizlik, yolsuzluk, yasadışı suç örgütlerinin ortaya çıkardığı sorunlar 
ile birleşince, bölge ülkelerinde yaşayan halklar geleceklerini tehlikede 
görmektedirler. Bölge ülkelerinde takip edilen ekonomik politikalar ile politik 
istikrar arasındaki ilişki birebir bağlantılı değildir. Ancak, ekonomik imkânların 
kısıtlı oluşu, kitlelerde hükûmetlerin kötü yönetildiğine ve siyasetten halkın 
uzaklaştırıldığına dair olumsuz algılamalar, bölge ülkelerindeki istikrarsızlığı 
tetiklemektedir. ABD’nin bölge ülkelerine baktığında gördüğü iki önemli sorun 
vardır. Bunlardan birincisi, ekonomik kalkınma yoluyla bölge ülkelerinde 
hâlihazırda yaşanmakta olan sorunların giderilmesi uzun zamanı gerektiriyor 
olması, ikinci ise, 2005 yılında Kırgızistan ve Özbekistan’da yaşanan halkın 
memnuniyetsizliğine yönelik ayaklanmaların bölge ülkelerindeki sorunların bir 
an önce çözümlenmesi gerektiğini ortaya koymasıdır. Kısaca, bölge ülkelerinde 
yaşanan sorunların çözümlenmesi, eğer ekonomik kalkınma yoluyla 
gerçekleşirse, çok vakit alacak olması söz konusu iken, bölge ülkelerinden 
bazılarında halkın memnuniyetsizliği o denli yüksektir ki, çözümlenmesi 
bekleyemez.  

I. Bölge Ülkelerinin Ekonomik Sorunları 

Sovyetler Birliği’nin yıkılması sonrasında bölge ülkeleri, sosyalizm sonrası 
geçiş dönemi yaşayan diğer ülkelerden farklı yapısal ve kurumsal sorunlar ile 
karşılaşmıştır. Buna en iyi örnek, bölge ülkelerinin komşu ülkelerden 
kaynaklanan dış tehdit ile karşılaşmasıdır. Büyüyen uyuşturucu trafiği, organize 
suç örgütleri, Afganistan kaynaklı istikrarsızlığın neden olduğu ortama, bölge 
ülkelerinin sahip olduğu dünya pazarlarında gittikçe kıymetlenen petrol, doğal 
gaz, altın, pamuk gibi doğal kaynaklara sahip oluşu, komşu ülkelerin iştahını 
kabartmış ve böylece bölge ülkeleri için dışarıdan kaynaklanan tehdit ortaya 
çıkmıştır. Yukarıda sayılan sorunlar, bölge ülkelerindeki hükûmetleri olumsuz 
yönde etkilemiştir. Bölge ülkelerinin tümünde gözlenen yoksulluk ve ekonomik 
imkânların kısıtlı oluşu gibi temel sorunlar, bağımsızlık sonrasında önemli 
doğal kaynaklara sahip, bölge ülkelerinin dünya pazarlarına başlattığı ihracat ile 
aşılmaya çalışılmıştır. Bunun sağlanması ve dünya pazarlarına yönelik 
bütünleşme için yapılacak ekonomik reformlar, Batı ülkeleri için önem 
kazanmıştır.  

A. Bölge Ülkelerinin Mevcut Ekonomik Durumları  

Sovyetler Birliği’nin çökmesiyle beraber bölge ülkelerinin üretimlerinde 
önemli düşüşler yaşanmıştır. Düşüşün en ziyade görüldüğü ülke Tacikistan 
olmuş ve bu da iç savaşa yol açmıştır. Türkmenistan, Kazakistan ve 
Kırgızistan’da yaşanan üretim düşüşü, Sovyetler Birliği’nin yıkılması ile 
kaybolan iç pazar ve Sovyetler dönemindeki destek alımlarının ortadan 
kalkmasıyla yaşanmıştır (Rumer ve Zhukov, 2003: 69). Moskova’nın Sovyetler 
Birliği döneminde, Özbekistan’a yaptığı destek, Özbek toplam iç üretiminin % 
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20’sini, Kırgız toplam iç üretiminin % 13’ünü bulmuştur. Destek alımlarının 
ortadan kalkışı, rekabetçi olmayan sanayi ürünlerine sahip bölge ülkelerinin 
dünya pazarlarına ihracat yapamaması sorununu ortaya çıkarmıştır. Bölge 
ülkeleri arasında en yumuşak geçişi, Özbekistan, geciktirdiği politik ve 
ekonomik reformlar yüzünden geçirmiş ancak, bu da, ileride halkın 
ayaklanmasına yol açacak farklı sorunlara neden olmuştur (Taube ve 
Zettelmayer, 1998).  

Her ne kadar resmî istatistikler, Kırgızistan ve Tacikistan haricindeki bölge 
ülkelerinin 1990 yılındaki üretim düzeylerini sürekli artırdıklarını gösteriyorsa 
da, geçiş dönemi yaşayan bu ülkelerde, yoksulluk yaygınlaşmıştır. Ayrıca, 
işsizlik artmış, kişi başına düşen gelir bozulmuş, devletin sağladığı hizmet 
kalitesi düşmüş, yasa dışı uyuşturucu kullanımı artmış ve bunların üstüne salgın 
hastalıklarda artış olmuştur. Bölge ülkelerinde, bugün, ihracat sınırlı sayıda 
ürüne bağlı ve ekonominin büyümesini sağlayacak dış sermaye girişinin 
yetersiz oluşu, istihdamı arttırmada olumlu rol oynayamamıştır.  

Orta Asya Cumhuriyetlerine İlişkin Ekonomik Göstergeler 

 Kazakistan   Kırgızistan   Tacikistan Türkmenistan Özbekistan 

Nüfus (milyon) 15 5 7 5 27 

Toplam üretim  
(milyar $), 2004 

 
112 

 
9.8 

 
7.7 

 
34.6 

 
66.7 

Kişi başına 
düşen gelir $,  

2004 

 
 

7494 

 
 

1928 

 
 

1193 

 
 

7021 

 
 

1871 

Yoksulluk  
sınırı 
altındakilerin  
nüfusa oranı 

 
 
 

21 

 
 
 

73 

 
 
 

74 

 
 
 

34 

 
 
 

47  

İşsizlik oranı  
EBRD 2003 

 
8.8 

 
8.6 

 
2.2 

 
60 

 
28 

Kaynak: Dünya Bankası 2004 

Bölge ülkeleri arasında en iyi sıçramayı Kazakistan gerçekleştirmiştir. Bunu 
nedeni de, coğrafi açıdan uygun olmasının yanı sıra petrol ve doğal gaz 
sektörüne doğrudan yabancı sermaye girişi, takip ettiği liberal politikalar sonucu 
yüksek olmuştur. Kazakistan’ın Rusya ile beraber 2006 yılının sonuna doğru 
Dünya Ticaret Örgütü’ne alınması söz konusudur.  

Özbekistan ve Türkmenistan doğal kaynak bakımından zengin olmasına 
rağmen, politik ve ekonomik reformlarda yavaş olduğu için yeteri kadar dış 
sermaye ve yatırımcı çekememiştir. Türkmenistan, bölgenin en temel doğal gaz 
üreticisidir. Güdümlü ekonomisi, bölgedeki komşularıyla öncelikle, doğal gaz 
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ihracatı dolayısıyla bağlantısı olan ve dış politika olarak izolasyonist bir politika 
takip etmektedir. Özbekistan, ekonomik kalkınması ve toplumsal istikrar 
bakımdan belirsizliğini uzun dönem itibarıyla korumaktadır. İstikrarsızlığın 
nedenleri olarak, politik ve ekonomik liberalleşmede yavaş kalması, iç güvenlik 
sorunlarına Özbek rejiminin yaklaşımını gösterebiliriz.  

Tacikistan ve Kırgızistan bölgenin en küçük ekonomilerine sahiptir. Bu iki 
ülke de, dış ekonomik koşullardan en çok etkilenen yapılara sahiptirler. 
Kırgızistan, Bağımsız Devletler Topluluğu haricindeki ülkelere, yalnızca 
Kumtor bölgesinden çıkardığı altın madenini ihraç eden bir ülkedir. Maden 
sektörü dışında, dış sermaye çekmede başarılı olamamıştır. Son yıllarda, 
ekonominin kısmen yükselişi, yoksulluk düzeyini indirmiş ve hizmet 
sektöründeki talebi artırmıştır. Kırgızistan’ın en önde gelen ihracatı, Rusya’ya 
elektrik satmasıdır. Elektriğin yanı sıra, pamuk ve alüminyum da, ana an ihraç 
maddeleri arasındadır. Kırgızistan ve Tacikistan’ın yurt içinde, ulaşım alt yapısı 
kötü olmasından dolayı, ticaretleri yurt içi ve dışı olumsuz olarak 
etkilenmektedir. Son yıllarda, her iki ülke de alt yapıyı iyileştirmeye yönelik 
projelere yabancı destek bulmuş ve yatırıma yönelik borç çevirmeyi dış 
kredilerle başarmıştır.  

B. Yoksulluk 

İşsizlik ve istihdam sorunu, bölge ülkelerinin bugün ana sorunlarından 
biridir. Her ne kadar, bölge ülkelerinin ekonomileri, 1990 yıllarından itibaren 
kısmen iyileştiğini istatistikler gösteriyorsa da, nüfusun %1. 4 gibi yüksek nüfus 
artışı dolayısıyla, istihdam, nüfus artışına yetişememektedir (UN Population 
Fund). Özbekistan’da istihdam, 1991 yılı ile 2002 yılı arasında %12 düşmesine 
rağmen üretimin arttığı resmi rakamlar ile iddia edilmektedir. Kazakistan, 
yüksek büyüme hızı yakalayarak işsizlik oranını son yıllarda düşürmüştür 
(World Bank, 2003: No. 25923-UZ).  

Bölge ülkelerinde yoksulluğun temel nedenleri, 1990 yılında toplam 
üretimin hızla düşmesinin gelir dağılımındaki eşitsizlik ile beraber ortaya 
çıkışıdır. Gelir farklılığı, kırsal bölgelerde ve yetersiz eğitime sahip alt 
gruplarda daha da fazla olmuştur (World Bank, 2000).  

Gelir dağılımındaki eşitsizlik, kısa ve uzun dönemde, ciddi sorunlara yol 
açmıştır. Bölge ülkelerinde yaşayan halk, ülkelerini yöneten elit grubun 
kaynakları israf ettiğine dair bir algılamaya sahiptir. Keza, politik ve ekonomik 
bakımdan sokaktaki vatandaşın sisteme yabancılaşması, bizzat yoksulluğun 
kendisinden dahi, fazla istikrarı bozucu etki yapmaktadır. Örneğin, 
Kırgızistan’da Akayev döneminde, diğer bölgelere göre daha sanayileşmiş 
kuzey bölgesinin gelir düzeyi ile fakir güney bölgesi arasındaki gelirin 
farklılaşması, 2005 yılında meydana gelen “Lale Devrimi’nin” en önemli 
tetikleyicisi olmuştur. Bölge ülkelerinin halklarının önemli bir kısmı, kendilerini 
geliştirmek için, eğitim, sağlık ve borçlanma imkânlarına ulaşamamakta, bu da, 
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bizatihi yatırımların düşük düzeyde seyretmesi ve yıllık ekonomik büyümenin 
yavaş olmasından kaynaklanmaktadır (Deininger ve Squire, 1996: 565).  

Bölge ülkelerinde yoksulluk, özellikle 1990 sonrası kamu sektöründeki 
daralma sonucunda sosyal hizmetleri yerine getirememesi ile başlamıştır. 
Bölgedeki beş Hükûmet de 1990’ların başında, iflasın eşiğine gelen işletmeleri 
desteklemiş ve tüketiciler mal ve hizmetlerin hızla artan fiyatları, sağlık ve 
eğitimde azalan kamu harcamalarıyla karşılaşmışlardır. Tüketici mallarındaki 
fiyatların yükselmesi, bunun aksine, çalışanların ücretleri ile emekli maaşları 
düzeylerinin düşük kalması, toplumsal istikrar ve refah için tehlike çanlarının 
çalmasına yol açmıştır.  

Ekonomi ile ilgili resmî istatistiklerini temkinli karşılamak gerekir. Bölge 
halkının işsizlikle baş etmede, dikkate değer bir yeteneği vardır. Bu 
yeteneklerini daha ziyade yurt dışına çalışmaya gitmek, kayıt dışı ekonomide 
faaliyet göstermek, devletin kâğıt üstünde sağladığı ama işlemeyen sosyal 
imkânlarından ve uluslararası organizasyonların yaptığı insani yardımlardan 
faydalanarak göstermektedirler. Geniş aile ve sülale nevinden topluluklar, kendi 
içlerindeki fakir ailelerle dayanışma içinde yardımlaşmaktadırlar. Örneğin, 
Özbekistan’da “mahalle” adı altında geleneksel komşuluk ilişkisi, yardıma 
ihtiyacı olan yoksullara yardımın yanı sıra, bazı toplumsal fonksiyonların da 
yerine getirilmesini sağlamaktadır. Özbekistan dışındaki Özbekler de, bu 
geleneksel ilişkiyi hâlen, özellikle Kırgızistan’daki Fergani vadisinde 
sürdürmektedir. Özbek Hükûmeti, son yıllarda mahalle sistemine bir lider 
atayarak bu sistemi, hukuki bir zemine oturtmuş ve Hükûmet yardımlarını bu 
yolla fakirlere dağıtımını sağlamıştır.  

Bölge ülkelerinde, bir üzücü konu, özellikle Özbekistan’da ve Tacikistan’da 
ödenmeyen ücretler sorunudur (World Bank, 2003). Bu da, çalışan ve işsizler 
için yoksulluğa yol açan önemli bir konudur. 2003 yılında, Özbekistan’ın birçok 
yerinde işçi grevleri ve protestoları, ücretlerin geç ödenmesi yüzünden ortaya 
çıkar. Özbek Hükûmeti, nakit sıkıntısı içinde büyük ölçekli endüstride 
çalışanlara bu sıkıntıları yaşattığı için sosyal patlamalar ortaya çıkmıştır. 
Geçmişte, grevde ve protesto olaylarında, Özbek Hükûmeti, olaylarda liderlik 
yapanları hedef alan sindirme hareketleriyle güç kullanmıştır. Özellikle 2005 
Andican olaylarında, Özbek Hükûmeti, bir yol ayırımına gelmiştir. Özbek 
Hükûmeti için yol ayırımı, temel ekonomik reformların uygulamaya konması 
veya olayları güç kullanma yoluyla bastırılması şeklinde ortaya çıkmasıdır.  

Mevcut sorunlara rağmen, bölge ülkelerinin son yıllarda elde ettikleri 
büyüme oranları, yoksullukla baş etmede olumlu işaretler olarak kaydedilmiştir. 
IMF’ye göre, yükselen gelir, iyileşen makroekonomik göstergeler, 
Kırgızistan’da yoksulluk düzeyini 2000 yılında % 52 iken 2004 yılında % 35 
oranına düşürmüştür. Buna rağmen, Başkan Akayev 2005 yılında devrilmiştir. 
Bu da, politik istikrar için sadece yoksulluk değil, yolsuzluk ve halkın yükselen 
beklentilerinin karşılanamamasının da önemli rol oynadığını göstermektedir.  
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C. Kayıt Dışı Ekonomi 

Kayıt dışı ekonomi, bölge ülkelerinde, ekonomi içinde kaydı olmayan veya 
kısmen kaydettirilen, ülkede geçerli yasaların yasak saydığı, suça yönelik olarak 
çalışan bir ekonomi çeşididir. Uzun dönemde, kayıt dışı ekonominin toplam 
ekonomi içinde önemli bir yere sahip olacağı açıktır ve resmi ekonomi içinde 
getirisinin yüksek oluşu itibarıyla ekonominin temel direklerinden biri olarak 
vazgeçilemez bir konuma sahiptir. Kayıt dışı ekonominin kaynağı, yüz 
milyonlarca dolar değerinde yasa dışı ve kaynağı belli olmayan önemli miktarda 
nakit para, özellikle uyuşturucu trafiğinden beslenmekte ve başka ülkelerde 
çalışanların deklere etmeden anavatanlarındaki aile fertlerine destek için 
yolladıkları paralar söz konusudur. Kayıt dışı ekonominin kayıtlı ekonomi 
içindeki yerine ve oranına bakarak hiç de küçümsenmemesi gerektiğini 
rahatlıkla ifade edebiliriz.  

1990 yıllarında, bölge ülkelerinde, kayıt dışı ekonomi, toplam ekonomi 
içinde özellikle, resesyon zamanında kötü gidişe karşı tampon rolü de 
oynamıştır (Eliat ve Zinnes, 2000). Kayıt dışı ekonominin avantajları olmasına 
rağmen, en önemli dezavantajı, büyümeye yol açacak rekabetin kayıt dışı 
ekonominin yol açtığı haksız kazanç yoluyla bozulmasıdır.  

Resmî ekonomiyle karşılaştırıldığında önemli bir yere sahip olan kayıt dışı 
ekonomi, gelişmekte olan ülkeler için hiç de tuhaf bir olgu değildir. İtalya 
örneğinde kayıt dışı ekonomi, toplam üretimin % 17’si civarındadır. Bazı 
gelişmiş büyük ekonomilerde, kayıt dışı ekonomi nadiren % 10-15 arasından 
büyüklüğe sahiptir. Özbekistan’ın Avrupa Yapı ve Kalkınma Bankası 
tahminlerine göre, kayıt dışı ekonomisi % 30 civarındadır (EBRD, 2003). 
Tacikistan, bölge ülkeleri arasında en büyük kayıt dışı ekonomiye sahiptir. 
Ancak, bunu rakam olarak söylemek mümkün değil. Çünkü uyuşturucudan 
kazanılan miktar ile yurt dışında kaçak işçi olarak yaşayan Taciklerin 
yurtlarındaki ailelerine yolladıkları paranın ne kadar olduğunu tahmin etmek 
zordur. Kazakistan’da kayıt dışı ekonomi, % 25 ile 30 civarındadır. Kısaca, 
kayıt dışı ekonomi, bölge ülkeleri için önemli rol oynayan faaliyet alanlarından 
biridir.  

 Bölge ülkeleri için yurt dışında çalışan işçilerin ülkelerine yolladıkları 
tasarruflar, ekonomi için gittikçe artan bir öneme sahiptir. Bölge ülkeleri için 
yurt dışında çalışan işçilerin yolladıkları tasarruflar, ülke ekonomisi için bir 
emniyet subabı rolü oynamaktadır. Tacikistan’dan yaklaşık 500.000 ile 
1.500.000 Tacik yurt dışına iş bulmak amacıyla gitmiştir (International Crisis 
Group, 2003). Taciklerin çoğu, Rusya ve Kazakistan’da inşaat işlerinde ayda 
200-400 dolar ücret karşılığında çalışmaktadır. Bunların yolladıkları para, ayda 
40-70 milyon dolar arasındadır. Rusya’da 300.000 Kırgız işçisi çalışmaktadır ve 
ülkelerine yolladıkları para miktarı yıllık Kırgız üretiminin % 10’u değerindedir 
(Hill, 2004). Rusya ve Kazakistan’da çalışan Özbek işçileri, ülkelerine yılda 
yaklaşık 500 milyon dolar göndermektedir. Bu da, Özbekistan’ın 2003 yılı 



 

 

1391 

üretiminin % 5.7’si civarındadır (Hill, 2004). Göçmen işçilerin ülkelerine 
yolladıkları paralar, bu ülkelerin gelir kaynakları içinde önemli bir yer 
tutmaktadır. Ancak, bu göçmen işçilerin çoğu, Rusya ve Kazakistan’da kaçak 
olarak çalıştıkları için çalıştıkları ülkenin yasalarını ihlal etmektedirler. Ayrıca, 
uzun dönemde, yalnızca göçmen işçilerin yolladıkları tasarruflar yoluyla 
ülkenin ekonomik büyümesini sağlayamayacağı da açıktır.  

Kayıt dışı ekonomiden kazanılan geliri, bölge ülkeleri kendilerine 
çekebilmek için bazen sermaye affı ve bazen de gümrüklerde vergilerin indirimi 
gibi düzenlemelere gitmişlerdir. 2003 yılında, Tacikistan’da 187 milyon dolar 
değerinde yasa dışı para, sisteme hiçbir vergi ve ceza istenmeden 
kabullenilmiştir. Bu paranın bir kısmı, göçmen işçilerin tasarruflarından 
oluşurken, bir kısmı da, uyuşturucu trafiğinden kaynaklanan paradır 
(Abdullayev, 2003). Taciklerin en aşağı, 500 milyon dolar civarında parayı, 
yastık altında tuttuğu tahmin edilmektedir. Kazakistan, aynı yöntemle 480 
milyon dolar miktarındaki parayı, 2001 yılında sisteme dâhil etmiştir 
(Zaslavski, 2001). Kırgızistan, ülkeye kaçak mal girişini önlemek için mazot, 
dizel gibi yakıtları, alkol, ilaç ve tütün ithalindeki gümrük vergisini indirmiştir. 
Bu önlemlerin hiçbiri, kayıt dışı ekonomilerde iyileştirici bir iz bırakmamıştır.  

D. Yolsuzluk  

Yolsuzluk, bürokratın kamu sektörünü kural dışı, özel ödeme alarak şahsı 
çıkarı için kullanması anlamına gelmektedir. Bağımsız Devletler Topluluğu’nda 
ülkelerde yaşayan vatandaşların yılda en azından 2.8 milyar dolar tutarında 
rüşvet verdikleri tahmin edilmektedir (Ledeneva, 2003). Yolsuzluk, ülkenin iş, 
yatırım yapan girişimci kesimiyle hükûmet arasındaki gerekli iş birliğini 
sekteye uğratmaktadır. Girişimcinin tıpkı, 1980’lerde Güney Doğu Asya’da 
başarıyla icra edilmiş olan ihracata yönelik üretim yaparak ülkesini 
kalkındırması söz konusu iken, yolsuzluk yüzünden hem devlet girişimci iş 
birliği önlenmekte, hem de bu yüzden, toplum hükûmetten ve bürokrasiden 
uzaklaşmakta, yabancılaşmaktadır. Bu da, radikal çözümler arayan Hizbul 
Tahrir gibi marjinal grupların ekmeğine yağ sürmektedir (Templer, 2003). 
Yolsuzluğun toplumda başlattığı tahribat, refahın adil bir şekilde geniş 
kesimlere yayılmasını da engellemektedir.  

İktidar ve para, bölge ülkelerinde rekabet içindeki coğrafi bölünmeler, etnik 
kabileler, klanlar ve dinî sadakatten dolayı bir araya gelmiş gruplar arasındaki 
hassas dengelere göre yolunu bulmaktadır.  

E. Dış Borç 

Yurt dışından bulunan finansman yoluyla daha hızlı sermaye birikimi 
sağlanabilir, toplumda tüketim artar ve böylece fiyat dalgalanmaları da daha az 
olur. Ancak, Sovyetlerin yıkılması sonucunda, bölge ülkelerinin ağır dış borç 
yükü altında kalışı, uzun dönemde, ekonomik büyümeyi özellikle Kırgızistan ve 
Tacikistan gibi en fazla borçlanan ülkelerde riske sokmuştur. Bölge ülkeleri, 
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1990 yılında bağımsızlıklarını aldıklarında hiç borçları yok iken, 2000 yılına 
kadar geçen sürede ağır bir dış borç yükü ortaya çıkmıştır. Borç yükünün ortaya 
çıkışında, kronikleşen dış ticaret açığının önemli rolü olmuştur. Dış ticaret açığı 
ise, başlangıç olarak, 1990 yılında dramatik bir şekilde düşen üretimden 
kaynaklanmıştır. Bağımsızlığın alınmasıyla beraber borçlanmanın bu kadar hızlı 
artmasında, 1990 yıllarındaki bölge ülkelerinin ihraç ettiği temel ürünlerin 
fiyatlarında dünya pazarlarındaki önemli düşüşler rol oynamıştır. Böylece, 
Kazakistan hariç bölge ülkeleri, borç yükü altında kalmışlardır. Bu ülkeler 
arasında Türkmenistan ve Özbekistan diğerleri ile karşılaştırıldığında, daha ağır 
borç yüküne sahiptir. Çünkü borçları daha ziyade dış ülkelerdeki ticari 
bankalardan yüksek faizle alınan borçlardan oluşmaktadır.  

Bölge ülkelerinin ihraç gelirleri, daha ziyade birkaç temel maddeye 
dayanmaktadır. Bu malların dünya piyasalarında fiyatları dalgalandığı zaman, 
bu malları ihraç eden ülkeler de etkilenmektedir. Örneğin, pamuk ve altının 
fiyatları dalgalandığında, Özbekistan’ın ihracının 2/3ü bu maddelerden oluştuğu 
için, bu ülkenin ihraç geliri etkilenmektedir.  

Dış borcun göreceli olarak zaman içinde ağırlaşması hem iç, hem de yabancı 
yatırımcıları uzun dönemde ekonomik büyüme için gerekli olan yatırımların 
yapılmasını olumsuz yönde etkilemektedir. Örneğin, Tacikistan’ın mali 
gelirlerinin % 40’ı borç ödemesine gitmektedir. Doğal olarak, bu da ülkenin 
yatırım oranını düşürmektedir. Eğer, bir ülkenin borç oranı yaptığı ihracın 
%25’ini geçiyorsa, bu ülkenin finans istikrarı bakımından bir tehdit ile karşı 
karşıya kaldığı söylenebilir. Finanssal istikrarın bozulması, halkın huzurunu 
bozacağı da açıktır.  

II. Sektörel Eğilimler  

Hazar Denizi bölgesi, önümüzdeki yıllarda Orta Doğu bölgesinden sonra 
dünyanın ikinci önemli petrol üreten ve doğal gaz üretiminde en önde gelen 
bölge olmaya adaydır. Hidrokarbon ihracından kazanılan gelir, Kazakistan ve 
Türkmenistan için en önemli kazanç kaynağı olacaktır. Hidrokarbon ve bazı 
maden kaynaklarının mevcudiyeti, bölge ülkeleri arasında Kazakistan’ın ve 
Türkmenistan’ın jeopolitik önemini arttırmakta, bu da, onların ekonomik 
kalkınmalarına olumlu katkıda bulunacağı düşünülmektedir. Sovyetler dönemi 
sonrasında, Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan’da ülkenin temel 
maddelerinin ihraç edilmesi yoluyla ihraç geliri sağlayan bakanlıklar, hükûmet 
üzerinde daha etkili olmuşlardır. Bu da, kurumlar arasında olumsuz bir rekabete 
yol açmıştır.  

Petrol ve maden endüstrileri haricinde, bölge ülkelerine doğrudan yabancı 
yatırımcının gelmesi, yolsuzluk, alt yapının yetersizliği, bölge ülkelerinin 
denize kapalı olması yüzünden zordur.  

Yoksulluk, özellikle kırsal bölgede yaygındır ve tarım, kırsal bölgede 
insanların geçim kaynağı durumundadır. Tarımda verimlilik, girdi ve çıktılara 
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yapılan devlet müdahalesi yüzünden kontrol altındadır. Verimliliği etkileyen 
diğer doğal faktör ise, Özbekistan ve Türkmenistan gibi pamuk ve hububat 
ekiminden kazanç sağlayan bu ülkelerde, suyun yetersiz oluşudur. İşsizliğin 
bölge ülkelerinde fazla oluşu, kuzeyde Rusya ve Kazakistan’a iş bulmak için 
mevsime dayalı olarak göç başlatmıştır. Tacikistan, kendisine yetecek yiyeceğin 
yarısına yakın bir kısmını üretebilmektedir. Bu yüzden yiyecek yardımına ve 
bunun ithâline dayalı bir yapısı vardır. Tacikistan’da sulu arazinin az oluşu ve 
pamuk dışında üretim yapan çiftliklere kredi verilmemesi, özel sektörün tarım 
ürünlerine yatırım yapmasını engellemektedir. Bu yüzden, kötü beslenme, bu 
ülkede bir sorun olarak mevcuttur.  

Su konusu, özellikle Türkmenistan ve Özbekistan için bir güvenlik sorunu 
olarak görünmektedir. Tarımda yüksek üretim elde etmek için sulu tarıma olan 
ihtiyaçtan dolayı suya büyük gereksinim vardır. Gelecekte, bölgede suyun 
dengeli dağıtımı için bölge ülkeleri arası anlaşmaya varmak zor görünmektedir. 
Ancak, su sorunu yüzünden bölge ülkeleri arasında savaş çıkma oranı ise, 
düşüktür. Su ile ilgili uyuşmazlıların yerel düzeyde kalması ve etnik özellikler 
taşımadığı için toplumsal ve iç çatışma çıkması ihtimali düşüktür.  

III. Toplumsal Eğilimler 

Ekonomik kalkınma, sağlıklı, iyi eğitilmiş ve yaptığı işte yetenekli iş gücü 
yoluyla sağlanır. Bölge ülkelerinde sağlık sistemi, HIV/AIDS gibi bazı yeni 
sağlık sorunları ile karşı karşıya kalmıştır. Orta Asya ülkeleri gelir seviyesine 
göre yüksek eğitimli insan topluluğuna sahiptir. Ancak, son 10 yılda eğitim 
sistemindeki sapmalar, uzun dönemde kalkınmayı sağlayacak pazar 
ekonomisinin talep ettiği yetenekli, eğitilmiş gençlerin istenen düzeyde 
yetişmemesine yol açacağından korkulmaktadır. Bu gerçek, özellikle eğitim 
standartlarından sapan Türkmenistan için geçerlidir.  

Uyuşturucu trafiği, suç örgütlerinin güç kazanmasına ve dolayısıyla sağlık 
ve vatandaşların kişisel güvenliğini olumsuz yönde etkilemiştir. Uyuşturucu 
trafiği, son yıllarda, Asya’da geleneksel Afganistan-İran hattından Orta Asya 
ülkelerine kaymıştır. Uyuşturucu trafiğinin örgütlü suç şebekeleriyle iş birliği 
içinde oluşu, kimi durumlarda, bölge ülkelerinin bu tip suçları önlemekte 
zorlandığını göstermektedir.  

IV. Bölge Ülkelerine Dış Yardım 

Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra, Batılı politik ve ekonomik birimlerin 
bölge ülkelerindeki mevcudiyeti, bu ülkelerin demokratikleşme ve ekonomik 
reformları yapmasında olumlu bir faktör olarak gözükmüştür. Uluslararası 
finans kurumları, çok uluslu kuruluşlar ve uluslararası sivil toplum örgütleri, 
bölge ülkelerinde bulunmakta, ancak özellikle Özbekistan ve Türkmenistan bu 
kurumlara karşı olumsuz tutum içinde görünmektedir.  

Uluslararası yardım çekmede en başaralı ülke Kazakistan’dır. Bugün 
Kazakistan ülke olarak, uluslararası finans pazarına girmiş, kendi iç finans 



 

 

1394 

 

kurumlarını geliştirmiş ve son yıllarda, etkileyici bir ekonomik büyüme 
performansı sergilemiştir. Uluslararası yardım kuruluşları, Kırgızistan ve 
Tacikistan’a insani yardımlarda bulunmuş ve böylece, demokratik ve liberal 
pazar ekonomisine geçmek için reformlar başlatılmıştır. Bu iki ülke de, hâlâ dış 
yardımlara gereksinim duymaktadır. Uluslararası yardım kuruluşları, 
Özbekistan ve Türkmenistan’da ekonomik ve politik reformların yapılmasında 
başarılı olamamıştır.  

V. ABD’nin Bölgeye Yönelik Politikaları 

A. Bölgede Kalkınmanın Geleceği 

Bölgede, son zamanlarda meydana gelen toplumsal olaylar, uzun dönem 
içindeki, ekonomik ve toplumsal eğilimlerin nasıl bir yön izleyeceği ve bunun 
bölgedeki, ABD çıkarlarını, bölgesel istikrarı nasıl etkileyeceği önemlidir. 
Ekonomik sorunlar, 2005 yılında, Kırgızistan ve Özbekistan’da halkın 
memnuniyetsizliğine yol açtığı için bu ülkeler bakımından, kritik bir zaman 
dilimini oluşturur. Bölge ülkelerinde, ekonomik kalkınma ve istikrarın 
izleyeceği yol, ABD’nin bölgeye yönelik olarak takip edeceği politikaları da 
şüphesiz etkileyecektir.  

Yolsuzluk, bölgede yalnızca ekonomik kalkınmayı engellememiş, aynı 
zamanda, politik istikrarı da bozucu rol oynamıştır. Buna en güzel örnek, 
Kırgızistan’daki 2005 yılında gerçekleşen “Lale Devrimi”dir. Başkan Akayev 
zamanında, güney Kırgızistan’a hâkim olan elitlerin oluşturduğu grup, 
Akayev’in başını çektiği sistemden uzaklaştırılmış ve güney ile kuzey kesim 
arasındaki gelir farkı büyümüştür. Kırgızistan’da meydana gelen Lale Devrimi, 
aslında, 1991 yılından bu yana, ülkedeki iktidar için çekişen klanlar arasında 
iktidar gücünün tekrar dağıtılması ile ilgili bir olaydır. Küçük bir devlet 
olmasına rağmen, yabancı yardıma bağımlı oluşu, Akayev’in iktidardan 
düşüşünden sonra da, Kırgızistan’ın ABD ve Rusya ile ilişkilerinde, her iki 
ülkenin de Kırgızistan’daki askerî mevcudiyetini onaylamasına yol açmıştır. 
Aynı zamanda, IMF’ye olan taahhütlerini yerine getireceğini tekrar ederek, 
uluslararası kuruluşlar ile mevcut ilişkilerini sürdürmüştür. Kırgızistan, Şangay 
İşbirliği Teşkilatı’ndaki diğer üyelerin baskısına rağmen, ABD’nin Manas’daki 
askerî üssü ile ilgili olarak, Afganistan’ın tekrar istikrara kavuşuncaya kadar 
Amerikan askerinin kalmasını sağlayacak anlaşmayı imzalamıştır.  

Tarım, toprak reformu, ticaret politikaları, 2004 ve 2005 yılında 
Özbekistan’da gerçekleşen toplumsal huzursuzluğun merkezinde yer alan 
olaylardır. Fergana Vadisi ve buna komşu olan doğu Özbekistan’daki bölgelere 
devletin ticarete kısıtlama getiren politikaları, merkezî hükûmete karşı 
protestoların merkezi olmuştur. Andican’daki olaylar, halkın yükselen 
umutlarının göstergesi olarak, Fergana vadisindeki, ekonomik dayatmaya karşı, 
küçük bir iş adamı grubunun kendi çözümlerini, protestolar yoluyla ortaya 
koymalarıdır. Ekonomik reformların tarım sektöründe hayat bulması, 
Özbekistan’daki istikrara doğrudan etkisi olacak özelliktedir. Başkan 
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Kerimov’un uzun dönemde, toprak dağıtımında, ticaret tarifelerinde ve yargı 
sisteminde reforma gitmesi, kırsal bölgede geliri arttırabilir (Olcott, 2005).  

Gürcistan, Ukrayna ve Kırgızistan’da Sovyetler Birliği sonrasında yaşanan 
siyasi geçiş döneminde, ekonomik reformların geçikmesi ve muhalefete 
baskının değişen farklılıklarda artması, bölgedeki diğer ülkelere uyarı şeklinde 
algılanmasına yol açmıştır. Kazakistan’da Hükûmet, muhalefet liderleriyle 
anlaşarak, ülkede politik faaliyetleri kaba güç ile sınırlandırmaya teşebbüs 
etmiştir. Başkan Rahmonov, Tacikistan’da Soros Vakfı’nın ülkenin 
bütünlüğünü zayıflattığını resmen açıklayarak eleştirmiştir. Özbekistan 
örneğinde ise, Kırgızistan’dan farklı olarak, ülkede laik iç muhalefetin 
olmayışından dolayı, merkezî hükûmet, ekonomik ve askerî kaynakları 
kullanarak Mayıs 2005’te Andican’da kaba güç ile isyanı bastırmıştır.  

Türkmenistan’da politik ve ekonomik kalkınmanın nasıl bir yol izleyeceği 
takip ettiği izolasyonist politika dolayısıyla bilinememektedir. Türkmenistan’ın 
yalnızcılık politikasının süreceği ve bölgesinden diğer ülkelere doğal gaz ve 
pamuk gibi temel iki ihraç maddesi yoluyla bağlantısının devam edeceği 
düşünülmektedir. Burada şunu belirtmek gerekir ki, Türkmenistan’ın doğal gaz 
zenginliği, geniş devlet desteklerini yapılmasını sağlayarak toplumsal istikrarın 
sağlanmasında bir araç olarak kullanılmaktadır. Türkmenistan güney Asya ve 
İran bağlantıları yüzünden doğal gazın ihracında, alternatif pazarları da hazır 
durumdadır.  

Özbekistan, bölgesinde, uzun dönem içinde, bölgenin diğer ülkeleriyle 
karşılaştırıldığında, başat rol oynayacak özelliklere sahiptir. Özbekistan’ın 
ticaret ve kendi sınırlarında yapacağı düzenlemeler ile Tacik ve Kırgız 
ekonomilerinin gidişatını etkileyeceği ve finans sektöründe yapacağı 
reformlarla ise, Kazakistan’a yönelen finans yatırımlarının bir kısmının diğer 
bölge ülkelerine yönelip yönelmeyeceğini tayin edecektir. Özbekistan’ın 
bölgede takip ettiği politikalar bakımından başarısızlığa uğraması durumunda, 
diğer bölge ülkeleri için olumsuz etkileri olacaktır. Örneğin, mülteci sayısının 
artması, güney Kazakistan ve Türkmenistan’ın askerî cihete daha fazla kaynak 
kaydırması ve komşularında potansiyel olarak ekonomik ve politik sınırlamalar 
ortaya çıkabilecektir. Sonuç olarak, Özbekistan, bölgenin geleceği bakımından 
ve ABD’nin bölgeye yönelik politikalarını tayin edecek bir öneme sahiptir.  

Andican olaylarından önce Özbek iktidarı, durgun ekonomisine rağmen, 
ihraç ettiği temel malların fiyatlarında dünya piyasaları göz önüne alındığında, 
aşırı bir düşüş meydana gelmezse, ekonomisini ayakta tutmaya muktedirdir 
(Olcott, 2005). Ekonomik reformların niteliği, uygulama hızı, Özbekistan’ı 
doğrudan etkileyecek bir sonuç. Başkan Kerimov, devletin zayıf kurumlarıyla, 
bölünmüş liderlik yapısı içinde, sayısı gün geçtikçe artan umutsuz halk kitleleri 
ile reformları uygulaması bir başka sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Şimdilik, 
Özbekistan, Rusya ve Çin ile ilişkilerini geliştirerek mevcut istikrarı korumak 
için önlemler almaktadır.  
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B. ABD’nin Bölgeye Yönelik Rolü 

ABD, bölgeye yönelik olarak askerî ilişkilerini ve taahhütlerini yaparken 
bölgenin ekonomik kalkınmasının uzun dönemli bir süreç olduğunun 
farkındadır. ABD’nin bölgeye yönelik politik hedefleri arasında, kısa süre 
içinde bölgede askerî üslere sahip olmak, uzun dönemde politik ve ekonomik 
liberalleşme, bölgesel istikrar, enerji kaynaklarına ulaşmak ve dünya 
piyasalarına narkotik akışının azaltılması gibi hedefler vardır. Orta Asya 
bölgesinin güvenliği için ekonominin rolü, şu noktalarda ön plana çıkmaktadır:  

– Bölge ülkeleri, ABD’nin bölgedeki nüfuzu potansiyel olarak arttıkça 
komşularıyla ekonomik ve askerî ilişkilerini çeşitlendirmektedir. ABD’nin 
Kazakistan’ın petrol sektörü hariç, bölgede doğrudan bir ekonomik çıkarı 
yoktur. Aynı zamanda, bölge ülkelerinin ABD ile ne doğrudan ticaret bağlantısı 
vardır, ne de ekonomik yardım almaktadır. Bölge ülkelerinin ekonomik 
geleceği, öncelikle bölgenin komşu ülkeleriyle beraberdir. ABD’nin bölge 
ülkelerine olası etkisi, bölge ülkelerinin bölgeye komşu ülkeler ile mevcut 
ilişkilerine yön verebilir. Bölgesel güçler, ABD’nin bölgeye yönelik olarak, 
bölgenin kalkınması hedefini paylaşmaktadır. Özellikle, Rusya ile iş birliği bu 
konuda önemlidir.  

– ABD’nin bölgede ülkelerin rejimlerinin değişmesi için çaba sarf ederken 
bölgede rejim değişikliğinin etkisi çok da önemli değildir. Eğer, ABD askerî 
bakımdan, bölgede yer almak istiyorsa, bu takdirde, bölgeye daha geniş çerçeve 
içinde yaklaşarak ABD’nin rejimin koruyucu olarak algılanması riskini 
düşürmek gerekir. ABD’nin askerî bakımdan, bölge ülkesinde bulunması, o 
ülkenin reformlarını hızlandırması için olumlu olabilir. En azından, ABD’nin 
bölgede fazla iddialı olmadan, bölgeye yönelik stratejisinin uygulaması, 
ABD’nin bölgeye yönelik geniş çerçeveli politikasının bir parçasıdır.  

– ABD, bölgede daha otoriter rejimlere farklı bir yaklaşımı gerekli görebilir. 
Bölgede iktidarı kullanma şekli, iktidarı elinde tutan elit grubun kendi içindeki 
karmaşık ilişkileri sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bölge ülkelerinde, merkezî 
bir karar alma süreci söz konusu değildir. ABD’nin insan hakları hassasiyeti, 
bölgeye yönelik Amerikan dış politikasını bir yol ayırımına getirmektedir. Bu 
yol ayırımında, ABD’nin yaşamsal çıkarlarıyla ile Amerikan dış politikasının 
temel taşlarından biri olan insan hakları prensibi karşı karşıya gelmektedir. 
ABD politikalarını saptayan mercilerin Orta Asya bölgesine hâkim olan diğer 
güçler ile eğer, bölgeye yönelik politikalarda anlaşma zemini bulabilirse, 
bölgedeki alternatif güç merkezleriyle iş birliğine gidebilir.  

– ABD’nin bölgeye yönelik ekonomik ve askerî yardımları, kendi aleyhine 
oluşabilecek riskleri de gözeterek yapılmalıdır. Özellikle, Özbekistan örneğinde 
olduğu gibi eğer, Özbekistan kazanılamazsa, Orta Asya Bölgesi’nin temel 
sorunları olan- karşı terör ve narkotik gibi- bölgeye yönelik ABD politik 
hedefleri, sekteye uğrar. Tarım reformu, serbest ticaret, gibi bölgenin istikrarı 
için önemli olan iç politikalar, aslında ABD ve uluslararası kuruluşların etkisi 
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dışındadır. Uluslararası yardımın hâlâ bölge ülkelerine önemli katkısı vardır. 
Politik liberalleşme gibi bazı özel konuların yerine getirilmesi bu bölgeye ilgi 
gösteren batılı ülkeler için önemlidir.  

Sonuç olarak, bölgenin ekonomik kalkınması hem bölge ülkelerinin 
geleceği, hem de ABD’nin bölgedeki çıkarları için önemlidir. Her şeyden önce, 
bölge ülkelerinin bu gerçeği anladığına dair işaretler varsa da, bunu 
uygulayacak kurumsal kapasitenin olup olmadığı ve ekonomik politikaları 
sonuçlandırılıp, sonuçlanamayacağı henüz, belli değildir. Bu konuda, ABD ve 
uluslararası kuruluşlar gerekli teşvikleri bölge ülkelerine sunmaktadırlar. 
ABD’nin bölgede mevcut rejimlerin koruyucusu olması için sınırlı yeteneği ve 
çıkarları vardır. Ancak, buna rağmen, ABD, bölgede hâlâ önemli rol 
oynayabilecek durumdadır. ABD’nin oynayacağı rol, politik ve ekonomik 
reformların özelliklerini ve hızını kalkınmanın sağlanması için etkileyebilecek 
olmasından kaynaklanmasıdır. ABD’nin bölgeye yaklaşımı, ABD dış 
politikasının prensipleri ve çıkarlarını, bölgenin bazı özellikleri için biraz kenara 
bırakarak yerine getirecek olması, AB için zor ve acılı bir süreç olacaktır.  
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ÖZET 

Azınlıklar, SSCB ardılı Rusya’da nüfusun yaklaşık beşte birini 
oluşturmaktadır. İdari bakımdan 89 bölgeye ayrılan Rusya’da azınlıklar ülke 
genelinde coğrafi bakımdan heterojen şekilde dağılmışlardır. Azınlıkların adıyla 
anılan 21 Otonom Cumhuriyetin sadece 7’sinde yerel devlete adını veren 
halklar çoğunluk oluşturmaktadır. Geriye kalan 8 Özerk Cumhuriyet’te 
çoğunluğu Ruslar oluşturmakta, 6’sında ise nüfusun etnik bileşimi karışık 
görünüm taşımaktadır.  

Günümüzde Rusya azınlıkları Kafkasya haricinde hiçbir yerde yönetim 
bakımından tehdit oluşturmamaktadır. Rus azınlıklarını kabaca dört ana 
kategoriye ayırmak mümkündür. Bunlardan ilk grubu, Ruslarla din/mezhep 
birliği bulunan Hıristiyan –Ortodoks azınlıklar ve ayrılıkçı emel taşımayan 
azınlıklar (Şamanlar, Budistler vs.) oluşturmaktadır. İkinci azınlık grubunda 
kendi coğrafi bölgelerinde sayısal olarak azınlıkta kalanlar yahut coğrafi 
bakımdan etrafları Ruslarla kuşatılmış olanlar yer almaktadır. Üçüncü grupta 
ayrılıkçı eğilimleri nedeniyle Rusya ile çatışma yaşayan Kafkas azınlıkları yer 
almaktadır. Dördüncü azınlık grubu ise eski Sovyet Cumhuriyetleri kökenli olup 
da Rusya içinde yaşayanlardan (diaspora azınlıkları) oluşturmaktadır. Moskova 
yönetimi, azınlıklara karşı resmi ve gayriresmi düzeyde ayrımcılık yapmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Kafkaslar, azınlıklar, Rusya, Özerk Cumhuriyetler. 

ABSTRACT 

Russian Minorities  

Minorities in the USSR’s successor Russia comprise one –fifths of the 
country’s total population. Russia is a diverse multiethnic society. More than 
120 ethnic groups, many with their own national territories, speaking some 100 
languages live within Russia’s border.  

In the 89 administrative territories of the Russia, ethnic minorities live 
generally as a diasporas in an advanced process of assimilation. Out of the 21 
National Republics, the majorities of the local population is different. While 
title nation comprise majority in 7, Russian in 8 and 6 others are mixed.  
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In todays world, Russian minorities do not have serious potential for 
secessionism. In this framework Russian minorities were classified as follows: 
First group are those share with the Russian Christian Orthodox faith and have 
no intention of seperation. Second minorities are those that minorities even in 
their own region or are territorially sorrounded by Russian. Third group is 
Caucausian minorities that confronted Russia for soverignity and independence. 
The last minority group (diaspora minority) is composed of ex-USSR origin 
people living in Russia. The Moscow administration discriminates against its  
minorities both in official and unofficial level.  

Key Words: Caucasus, minorities, Russia, Otonom Republics. 

--- 

SSCB’nin ardılı olarak 1991 yılında bağımsızlık ilân eden Rusya’nın 
ekonomik potansiyeli ve coğrafi genişliği ile büyük bir dev olduğu 
kuşkusuzdur. Ülkenin sınırları Baltık Denizinden Pasifik Okyanusuna, Kuzey 
Buz Denizinden Kafkaslara ve Orta Asya’ya kadar uzanmaktadır. Komşuları, 
batıda Finlandiya, Belarus ve Ukrayna; güneyde Kazakistan, Moğolistan ve 
Çin; Kafkasya bölgesinde ise Azerbaycan ve Gürcistan’dır. 17 milyon 
kilometrekare genişliğindeki coğrafya SSCB topraklarının dörtte üçünü ihtiva 
etmektedir. (Remington, 2001: 8) Ülkenin nüfusu 1991 yılında 150 milyonun 
üzerindeydi. Göçler ve doğurganlık oranı düşüklüğü nedeniyle nüfus yıldan yıla 
azalmış, 2006 yılı sonu itibarıyla 141 milyona inmiştir.(Worldfactbook, 
Russia).  

Rusya’da yaşayanların % 80’ini Ruslar oluşturmaktadır. Ancak bu durum 
ülkenin etnik bakımdan karmaşık olduğu gerçeğini ortadan kaldırmamaktadır. 
Rusya sınırları içerisinde günümüzde, 120’den fazla etnik grup yaşamakta ve 
100’den fazla dil konuşulmaktadır. Rusya’da öyle etnik gruplar vardır ki, 
sayıları 1000 kişinin altına düşmüştür. (Norway Center for Russian Studies, 
2002)  

SSCB’nin dağılmasının ardından Rusya; aynı anda hem ulus oluşturma, hem 
de Rus devletini tüm kurumlarıyla tesis etme faaliyetlerine soyunmuştur. Ülke 
sınırları dışında 25 milyon Rus kalırken, içeride yaşayan azınlıkların sayısı bu 
rakamın da üzerindedir. Bazı kaynaklar ülkede yaşayan azınlıkların nüfusları 
toplamının 30 milyonun üzerinde olduğunu iddia ederken, bazıları Rus olmayan 
toplam nüfusun 27 milyon olduğu görüşündedir. (Keeling). Rusya’da nüfusu       
1 milyonun üzerinde bulunan azınlık grupları Tatarlar, Ukraynalılar, Çuvaşlar, 
Başkırlar, Çeçenler ve Ermeniler olarak sıralanmaktadır. Azınlıkları Rus 
çoğunluktan ayıran unsurlar, bazan ulusal kimliğin oluşumunda rol oynayan dil, 
din, mezhep, etnisite gibi ögelerin tamamına, bazan birkaç adedine, bazan da tek 
bir ögeye dayanabilmektedir.  

Bu çalışma 21. yüzyılın başında Rusya Federasyonu sınırları içerisinde 
yaşayan azınlıkları incelemeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede öncelikle azınlık 
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kavramı üzerinde durulacak ve Rusya’da yaşayan azınlıkların statüleri 
irdelenecektir. Ardından Rusya içerisinde yaşayan azınlıkların ülke 
coğrafyasına dağılımı ele alınacaktır. Üçünçü bölümde ise azınlıkların temel 
sorunları ve Moskova yönetiminin azınlık politikası analiz edilecektir.  

1. Azınlık Kavramı ve Rusya Azınlıkları  

Günümüzde uluslararası politikada en çok tartışılan kavramların başında 
azınlık gelmektedir. Azınlık deyince ne anlamak gerektiği, azınlık kavramının 
sınırlarının nerede başlayıp nerede bittiği konusunda günümüzde uluslararası 
toplumda genel bir konsensus sağlanamamıştır. Bununla birlikte kavramın 
sosyolojik ve hukuki tanımları genel kabul görmektedir.  

Sosyolojik açıdan azınlık, bir toplumda sayısal bakımdan az olan, başat 
olmayan ve çoğunluktan farklı özelliklere sahip olan gruptur. (Oran, 2000:66). 
Hukuki çerçeveden bakıldığında ise uluslararası belgelerde açık bir tanım 
olmadığı görülmektedir. Kavramı tanımlamak için Birleşmiş Milletler şemsiyesi 
altında onyıllar boyunca devam eden çalışmaların ardından üzerinde genel 
olarak mutabakat sağlanan tanım bile herkes tarafından kabul edilmemektedir. 
(Ataöv, 1987: 54) 

Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen azınlık tanımı şudur: Etnik, dil ya 
da din yönünden birtakım özellikleriyle başka gruplardan ayrılan, ülke 
nüfusunun yarısından azını oluşturan, egemen grup içinde yer almayan, içinde 
yaşadığı ülke devletinin yurttaşı olan, kendi içinde dayanışması, özelliklerini 
sürdürme ortak iradesi bulunan ve çoğunlukla gerçekte (de facto) ya da hukuken 
(de jure) eşitlik arayan bir grup. (terralingua.org) 

Tanım çerçevesinde azınlık olmanın temel ögelerinin başında farklılık 
gelmektedir. Azınlık, nüfusun geri kalanından ırksal, etnik, dilsel, kültürel ya da 
dinsel açıdan farklı olmalıdır. İkinci olarak azınlığın belli özelliklerini 
koruyabilecek ve devam ettirebilecek sayıda olması gerekir. Üçüncü öge başat 
olmama halidir. Bir grubun azınlık sayılabilmesi için nüfusun geri kalanı 
üzerinde egemen olmaması gerekir. Dördüncü olarak, vatandaş olmak gerekir. 
Bu durumda yabancılar, göçmen işçiler, uyruksuzlar ve mülteciler sosyolojik 
açıdan azınlık olsalar bile hukuki açıdan azınlık sayılmamaktadır. Beşinci öge 
ise azınlık bilincidir. (Kurubaş, 2004: 18-19) 

Rusya sınırları içerisinde yaşayan halkların, bu tanım çerçevesinde hukuki 
bakımdan azınlık sayıldığı açıktır. Rusya’da yaşayanları Rus çoğunluktan 
ayıran unsurların başında dil, din/mezhep ve etnisite farklığı gelmektedir.  

Rusça ülke genelinde kullanılan en yaygın dildir. Rus olmayan azınlıkların 
büyük bölümü de günlük hayatlarında Rusça kullanmaktadır. Bununla birlikte 
azınlıklar aynı zamanda kendi ulusal dillerini de kullanmaktadırlar.  

Ülkede konuşulan dil grupları Rusların ve diğer Slav halklarının ve kimi 
küçük halkların kullandığı Hind Avrupa Grubu, Türklerin, Mançu-Tungus ve 
Mogolların kullandığı Altay dil grubu, Ural dil grubu ve Kafkas dil grubu 
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olarak sıralanmaktadır. Sayıları oldukça azalan kimi azınlık mensuplarının 
kullandığı yerli diller ise günümüzde ortadan kalkma tehlikesiyle karşı 
karşıyadır.  

Rusya’da Hind-Avrupa dil gurubunu kullananlar Ruslar, Ukraynalılar ve 
Belaruslar olarak sıralanmaktadır. Altay dil grubuna dâhil olanlar ise genelde 
Türkçe konuşan halklardır. Rusya içerisinde bu kategoride yer alanlar Orta 
Volga ve Güney Ural arasında yaşayan Başkır, Çuvaş ve Tatarlardır. Kuzey 
Kafkasya’da yaşayan halklardan Balkar, Karaçay, Kumuk ve Nogaylar da dil 
bakımından Altay grubuna dâhildir. Rusya’da Türkçe konuşan diğer halklar 
Güney Sibirya’da Ural Dağları ile Baykal gölü arasındaki bölgede yaşayan 
Altay, Hakas, Şor, Tofa ve Tuvanlardır. Kuzey Kutbuna yakın yerlerde yaşayan 
Dolganlar da Türk dil grubuna dâhildir.  

Mançu Tungus dil grubunu konuşan halklar ise Evenkler, Evenler ve 
Sibirya’da dağınık halde yaşayan küçük etnik gruplardır. Baykal Gölü civarında 
yaşayan Buryatlar ve Aşağı Volga’nın batısında yaşayan Kalmıklar da bu grup 
içerisinde yer almaktadır. Kafkas dil grubu ise Abaza, Adıgey, Kabardin, 
Çeçen, İnguş, Avar, Lezgin, Dargın, Lak, Tabasaran gibi halkların kullandıkları 
dillerdir.  

Rusya, din bakımından da heterojen karakter taşımaktadır. 989 yılında 
Hristiyanlığı kabul eden Rusya’da Ortodoks Kilisesi günümüzde de en önemli 
dinî kurumdur. 1917 Devrimi’yle sınırlanan dini özgürlükler, 1985 yılında 
Mihail Gorbaçov’un SSCB Devlet Başkanı seçilmesine kadar geçen sürede 
baskı altında kalmıştır. SSCB’nin dağıldığı 1991 sonrasında ise yönetimin din 
üzerindeki baskı ve tahakkümü önemli ölçüde ortadan kalkmıştır. Günümüzde 
Ortodoksluğa ilave olarak Katolik, Lütheryan, Baptist ve Evangelik kiliseleri de 
ülkede serbestçe faaliyet göstermekedir.  

Ortodoksluğun ardından Müslümanlık Rusya’da en yaygın ikinci dindir. 
Rusya’da yaşayan Müslümanların sayısı bazı kaynaklarda 23 milyon 
belirtilmektedir. (IHD, 2007). Rusya, sınırları içerisinde yaşayan Müslümanların 
varlığı nedeniyle Ağustos 2003’te İslam Konferansı Teşkilatı’na üye olmuştur. 
Rusya’da Türkçe konuşan halkların büyük çoğunluğu genel olarak Müslümandır. 
Bununla birlikte Hıristiyan, Musevi ve Budist dinine inanan Türkler de vardır. 
Türkçe konuşan halklardan Çuvaşlar Hristiyan; Altay, Hakas ve Tuvanlar Budist 
ve bazı Türk grupları da Şamandır.  

Rusya’da Müslümanlar tarihsel olarak iki coğrafi alanda yoğunlaşmışlardır. 
Bunlardan ilki, 16. yüzyıldan beri Rusya’nın bir parças olan Volga nehri 
havzasıdır. Bu bölgede Tatarlar, Başkırlar ve Çuvaşlar yaşamaktadır. 
Müslümanların yoğun bulunduğu ikinci bölge ise Kafkasya’dır. Kafkasya 
bölgesinde yaşayanlar 19. yüzyılda Rusya’ya dâhil olan halklardır. Bu bölge, 
Rus hâkimiyetine karşı zaman içerisinde şiddeti değişmekle birlikte varlığını 
hep koruyan muhalefet hareketlerinin yoğunlaştığı alandır. Bölgede Rus 
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hâkimiyetine meydan okumanın son örneği 1990’lı yıllara damga vuran Çeçen 
direnişidir.  

Rusya’da aynı zamanda Yahudiler de yaşamaktadır. Diğer dinler üzerinde 
olduğu gibi Museviler üzerindeki baskı da, SSCB sonrasında ortadan kalkmıştır. 
Çarlık döneminden beri ayrımcılıkla –pogrom– karşılaşan Rus Yahudileri, 
SSCB’nin dağılmasının ardından kitlesel olarak 1990’larda İsrail’e göç etmişlir. 
Bununla birlikte günümüzde Rusya’da yaşayan Yahudilerin Uzakdoğu’da 
Yevraskaya adıyla bilinen özerk bölgeleri vardır. Her ne kadar bu bölgede 
yaşayan Yahudilerin toplam bölge nüfusuna oranı % 5 düzeyinde ise de kendi 
isimleriyle anılan bir özerk bölgenin varlığından dolayı memnundurlar.  

2. Rusya’da Azınlıkların Coğrafi Dağılımı 

Rusya Federasyonu’nun etnik bakımdan heterojen karakter taşıdığı ve bu 
yapı nedeniyle ülkede ayrılıkçı eğilimlerin güçlü olduğu şeklinde yaygın bir 
görüş vardır. Bu düşüncenin gerçeklik temellerini araştırmak için öncelikle 
Rusya’da yaşayan azınlıkların coğrafi konumu ve genel nüfus içerisinde ve 
yerel bölgelerdeki oranları üzerinde durmak gerekmektedir. 

Rusya coğrafyasının üçte birinde Rusların etnik, siyasi ve dil bakımından 
ağırlığı bulunmamaktadır. Rus anavatanı olarak isimlendirilebilecek coğrafya 
Moskova merkezli 300 mil genişliğine sahip daire içerisinde kalan coğrafya ile 
Ural dağları etrafında yaşayanlardır. Günümüzde ülke nüfusunun yarısı ve 
büyük yerleşim birimlerinin % 90’ı bu iki bölgede toplanmıştır. Anılan merkez 
bölgelerin dışında kalan Kuzey Kafkasya, Tataristan, Sibirya, güney stepler ve 
kuzey tundra bölgelerinde Rus hâkimiyeti genelde 18. ve 19. yüzyılda tesis 
edildiği için buralarda yaşayanlar Moskova yönetimine karşı mesafelidirler. 
Nitekim Putin yönetimi işbaşına geldikten sonra bölgesel yönetimlerin kendi 
başlarına seçim yapmalarını önleme, Moskova’nın seçtiği adaylarla seçime 
gidilmesi teklifini ortaya atmıştır. (Keeling). 

Rusya’da son nüfus sayımı Sovyetler Birliği döneminde 1989 yılında 
yapılmıştır. Bu sayımda o dönemde Sovyetler Birliğinin on beş 
Cumhuriyeti’nden biri olan Rusya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nde Rus 
olmayanların genel nüfusa oranı % 18.5 olarak tespit edilmiştir. Sovyetler 
Birliğinin dağılmasının ardından 2002 yılında Rusya’da yapılan sayımda ise 
toplam nüfus içerisinde Rusların oranı azalmış, Rus olmayanların oranı % 
20.3’e yükselmiştir. (Norveç Rusya Araştırmaları Merkezi) Bir başka ifadeyle 
günümüzde Rusya’da yaşayanların beşte birini azınlıklar oluşturmaktadır. Bu 
rakam, ilk bakışta yüksek gözükmekte ve azınlıkların ayrılıkçı temayülleri 
olabileceği fikrini akla getirmektedir. Bu beklentinin en başta gelen nedeni 
gazete haberlerinde ve bilimsel çalışmalarda sıklıkla bu konudan bahsedilmesi 
ve Rusya’nın dağılma senaryoları hakkında fikir beyan edilmesidir. 
(repositories). 
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Gerçekten de Rusya’da yaşayan azınlıklar arasında ayrılma, bağımsızlık 
talebi oldukça güçlüdür. Bununla birlikte reelpolitik perspektiften bakıldığında 
bu eğilimlerin pratik hayatta gerçekleşme olasılığı oldukça düşüktür. SSCB’nin 
dağılmasının ardından azınlıklar arasında ayrılma eğilimleri 1990’lı yılların 
ortalarından itibaren gündeme gelmiştir. Bu yöndeki eğilimlerin ortaya 
çıkmasında Çeçenistan olaylarının başat rol oynadığı kuşkusuzdur. 
Çeçenistan’da 1994 sonunda başlayan çatışmalar tüm dünyanın dikkatinin bu 
bölge ve Rusya azınlıkları üzerine toplanmasına neden olmuştur. Uluslararası 
toplumun yer yer sert nitelik taşıyan tepkisine rağmen, Rusya yönetimi 
Çeçenistan’a karşı ölçüsüz şiddet kullanmıştır. Bölge üzerindeki Rus 
tahakkümü günümüzde de devam etmekte, Çeçenistan Rus yanlısı hükûmet 
tarafından demir yumrukla yönetilmektedir.  

Rusya’da ayrılıkçı hareketleri sadece etnisite farklığı ile açıklamak yeterli 
değildir. Azınlıkların bağımsızlık taleplerinde yer yer ekonomik ve siyasi 
faktörlerin de etkili olduğu bir gerçektir. Bununla birlikte etnik farklılığın 
bağımsızlık taleplerinin temel yönlendiricisi olduğunu söylemek yanlış değildir. 
Ancak bu yöndeki taleplerin pratikte başarı ile sonuçlanması kısa ve orta vadede 
mümkün gözükmemektedir. Çünkü, Rusya’da yaşayan azınlıkların sayısı kadar 
nerede yaşadıkları, Rusya idari sisteminin yapısı ve azınlıkların nüfus 
içerisindeki yoğunluğu önem taşımaktadır.  

Rusya devlet sistemi idari bakımdan 89 bölgeye ayrılmıştır. Bunlardan ancak 
79’unu siyasi birim olarak kabul etmek gerekir. Geriye kalan 10 bölge, Rus 
idari terminolojisinde “Okrug” olarak isimlendirilen diğer bölgelerin içinde yer 
alan özel statülü bölgelerdir. Bunları ayrı bir idari birim olarak kabul etmek, 
mısırları hem koçan hem tane olarak saymak demektir. Rusya’daki 79 siyasi 
birimin 51’i oblast, 6’sı kray olarak isimlendirilmektedir. (Williams). 

Oblast, vilayet statüsündeki yerlerdir. Söz konusu vilayetlerde genel olarak 
çoğunluğu oluşturan Ruslardır. Oblastlara karşılık özel statüye sahip olan 
Kraylarda da nüfusun çoğunluğunu Ruslar oluşturmaktadır. Krayların 
oblastlardan farklılığı içinde yaşayanların etnik farklılığına dayanmamaktadır; 
iki idari birim arasındaki ayrım daha çok ekonomik nedenlerden 
kaynaklanmaktadır. Rusya’da bulunan Otonom Cumhuriyetler ise oblast 
statüsündedir. Buraların oblastlardan ayrımı etnik temel örgütlenmiş 
olmalarıdır. Bununla birlikte 21 Otonom Cumhuriyet’in bazılarında Rusların 
sayısı Otonom Cumhuriyet’e adını veren azınlıklardan fazladır. Hatta kimi 
Özerk Cumhuriyetlerde bölgeye adını veren azınlığın oranı oldukça düşüktür. 
Daha önce belirtildiği üzere Uzakdoğu’daki Yahudi Otonom Oblastında 
yaşayan Yahudilerin bölge nüfusu içindeki oranları % 4 mertebesinde 
bulunmaktadır. Üstelik Yahudiler günlük hayatlarında da Rus dilini 
konuşmaktadırlar.  

Rusya idari bölümlemesinde Okrug olarak isimlendirilen özel statülü 
bölgelerin sayısı 10 tanedir. Bunlardan 8’i coğrafi bakımdan Oblastların içinde 
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yer almaktadır, geriye kalan ikisi ise Kray bölgelerine dâhildir. Okrugların 
hiçbiri Otonom Cumhuriyetlere bağlı değildir. Okruglarda nüfus nispeten 
sınırlıdır. Ancak bunların tamamında çoğunluğu oluşturan Ruslar veya Slav 
kökenli halklardır.  

Rusya idari bölümlemesinde oblast olarak ifade edilen 51 bölgede yaşayan 
Rus olmayan azınlıkların tamamı diaspora şeklinde yaşamaktadırlar. 
Ukraynalılar, Belaruslar, Tatarlar, Başkırlar tıpkı Moskova’da veya St. 
Petersburg’da olduğu gibi herhangi bir bölgede yoğunlaşmadan Rusya 
genelindeki oblastlarda dağınık hâlde bulunmaktadırlar. Bunlar zaman zaman 
kendilerinin çoğunluk olduğu yerlerde yoğunlaşmaya çaba göstermekte ise de 
genel olarak Rusya genelinde tüm bölgelerde yaşayan azınlıklardır. Bu 
nitelikleri nedeniyle anılan grupları diaspora azınlıkları olarak nitelendirmek 
mümkündür.  

Rusya içerisinde Ukraynalıların genel nüfusa oranı ülke genelinde % 3 
düzeyindedir. Bu rakam Ukrayna sınırına yakın Smolensk, Kursk, Belgorad, 
Voronezh ve Rostow oblastlarında yaşayan Ukraynalılar için aritmetik ortalama 
olarak % 3.33 düzeyindedir. Ukraynalıların oranı Ukrayna sınırına yakın 
olmayan rastgele seçilen Moskova, St. Petersburg, Arkhangelsk, Perm, Omsk, 
Khabarovsk gibi yerlerde aritmetik ortalama olarak % 3.67 düzeyindedir. 
Ukrayna kökenli azınlığın en yoğun bulunduğu yerler Ukraynaya binlerce 
kilometre uzaklıkta Uzakdoğu’daki Magadan (% 15.44), Kamtchatka (% 9.11) 
ve Amur (% 6.74) bölgeleridir. (Williams) 

Rusya genelinde diaspora hayatı yaşayan azınlıklardan biri de Belaruslardır. 
Belarus sınırına yakın üç oblastta Belarusların oranı ortalama olarak % 1.44 
düzeyindedir. Rusya genelinde Belarusların oranı ise % 0.92 mertebesindedir. 
Benzer şekilde Rusya’da Tatarların Tataristan sınırına mücavir Kirov, 
Orenberg, Samara ve Ulyanovsk’de aritmetik ortalaması % 6.23’tür. Anılan 
Cumhuriyetlerde yaşayan Tatarlar, Tataristan haricinde Rusya genelinde 
yaşayanların % 12.7’sine tekabül etmektedir. Tatarların Uzakdoğu’daki 6 
bölgede nüfus içerisindeki aritmetik ortalaması % 1.85 düzeyindedir. Rusya 
genelinde bu oran ise % 2.57’dir. 

Başkırların, kendi Cumhuriyetlerine mücavir Ekaterinburg, Perm, Orenburg 
ve Chelyabinsk’de aritmetik ortalaması % 2.37 düzeyindedir. Aynı şekilde 
Çuvaşların, Cumhuriyete komşu Ulyanovsk ve Nizhny-Novgorod’da aritmatik 
ortalaması % 4.2: Udmurtların komşu iki bölge olan Kirov ve Perm’de nüfus 
oranları ortalaması % 1.2 seviyesindedir.  

57 Oblast ve Kray içerisinde en büyük azınlığı oluşturanların toplamlarının 
oranı, % 4.23 düzeyindedir. Oblast ve Kraylarda azınlığın en yüksek orana 
çıktığı yer Magadan Oblastıdır. Bu bölgede en büyük azınlık grubunu oluşturan 
Ukraynalıların oranı % 15.44 düzeyindedir. Bünyesinde en kalabalık azınlık 
barındıran ikinci Oblast Astrahan’dır. Burada Kazakların genel nüfusa oranı % 
12.7 düzeyindedir. Oblast ve Kraylarda yaşayan Ukraynalıların % 53’ü ve 
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Belarusların % 64’ünün ana dili Rusçadır. Bu oran Tataristan dışında yaşayan 
Tatarlar bakımından % 24 düzeyindedir.  

Rusya genelinde Almanlar, Yahudiler ve Ermenilerin dağılımı diaspora 
karakteri taşımaktadır. Özellikle Yahudilerin durumu ilginçtir. Rusya’da 
bulunan Yahudilerin hepsi Rusça konuşmakta ve büyük bölümü Uzakdoğu’daki 
Yahudi Oblastı harici yerlerde yaşamaktadır.  

57 Oblast ve Krayın 39’unda en büyük azınlık grubunu Ukraynalılar, 2’sinde 
Belaruslar, 8’inde Tatarlar, 3’ünde Almanlar oluşturmaktadır. Çuvaş, Mordvin, 
Kazak, Buryat ve Karaçaylar ise birer bölgede en büyük azınlık grubudurlar.  

Netice olarak Oblast ve Kraylar için şunu söyleyebiliriz: Hem Ukraynalılar, 
Belaruslar ve Almanlar gibi sayıları nispeten yüksek olan azınlıklar, hem de 
Tatar, Çuvaş, Mordvin, Buryat ve Karaçaylar sayıları düşük olan azınlıklar 
dağınık halde yaşamaktadırlar. Diaspora tipi yaşam biçimi, azınlıkların kollektif 
hareket etmelerini önleyen en önemli faktördür.  

Bununla birlikte 21 Özerk Cumhuriyet ve 10 Okrughun durumu bu 
bakımdan farklılık göstermektedir. Özerk Cumhuriyetlere adını veren azınlıklar, 
oblastlardan farklı olarak Söz konusu bölgelerde topluca yaşamaktadırlar.  

21 Özerk Cumhuriyet’in sadece 7’sinde yerel devlete kendi adını veren 
haklar çoğunluktadır. Bu nitelik taşıyan Özerk Cumhuriyetler şunlardır: 
Çeçenistan, Çuvaşistan, Dağistan (Avar, Dargın, Kumuk, Lezgin ve Lakların 
toplamı nüfusun % 73’ünü oluşturmakta), İnguşetya, Kabardin-Balkarya, Kuzey 
Osetya ve Tuva. (Sakwa, 2002: 210). 

Öte yandan, 21 Özerk Cumhuriyet’in 8’inde Ruslar çoğunlukta 
bulunmaktadır: Adıgey, Buryat, Altay, Karalia, Hakasya, Komi, Mordovia, ve 
Udmurtya. Geriye kalan Cumhuriyetlerde (Kalmuk, Karaçay-Çerkez, Mari, 
Yakutistan ve Tataristan) hiç bir grup çoğunluk oluşturmamaktadır.  

Bir başka dikkat çeken husus da şudur: Rusya içerisinde Yakutların, 
Tuvaların, Kabardinlerin, Balkarların % 90’dan fazlası kendi Cumhuriyetleri 
sınırları içerisinde yaşamaktadır. Buna karşılık istisnai bir durum olarak 
Tatarların üçte ikisi, Merdunlar, Çuvaşlar ve Marilerin de yaklaşık yarısı kendi 
Özerk Cumhuriyetleri dışında hayatlarını sürdürmektedir. (Sakwa, 2002: 212)  

Özerk Cumhuriyetlerin herbirinde yaşayan azınlıklar, Cumhuriyete adını 
veren etnik unsurun dil veya din bağlantısını kural olarak kabul ederler. 
Kendilerini, özerk Cumhuriyetin kimliğiyle tanımlarlar. Eğer özerk bölgede 
yaşayan azınlığın dini İslam ise, dil farklılığı önemini kaybeder.  

Benzer hususlar Hıristiyanlar için de doğrudur. Karelin Otonom 
Cumhuriyeti’nde, Vespsler, Ural dil grubu mensubu ve Ortodoks olduğu için 
Karelinlerle ortak hareket ederler. Dilleri Ural kökenli olan Finlilerle iş birliği 
yapmazlar, çünkü Finlilerin mezhebi farklıdır. Finliler, Ortodoks 
değil,Lutheryandır.  
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Kafkasya bölgesinde Gürcistan ve Azerbaycan ile komşu olan Özerk 
Cumhuriyetler Dağistan, Çeçenistan, Kabartay-Balkar, Karaçay-Çerkez, 
Inguşetya’nın nüfusları toplamı 3.39 milyon civarındadır. Bu rakam Rusya 
nüfusunun % 2.3’üne tekabul etmektedir. 

3. Azınlıkların Temel Sorunları ve Moskova Yönetiminin Azınlık 
Politikası 

Günümüzde Rusya sınırları içerisinde yaşayan azınlıkların ülke genelinde ve 
yoğun bulundukları yerlerde heterojen karakter taşıyan yerleşimleri büyük 
ölçüde tarihsel gelişmelerin mirasıdır. Azınlıkların kollektif hareket 
edemeyecek şekilde dağınık halde bulunmasının temelinde, öncelikle Çarlık 
Rusyası zamanında uygulanan resmi politikalar rol oynamaktadır. Rus 
Hükûmranlığını ülke genelinde tesis etmek amacıyla Çarlık Rusyası döneminde 
başlatılan göç hareketleri, 20. yüzyılda da devam etmiştir. Ural dağlarının 
doğusunda bulunan Ruslar, Moskova yönetimi tarafından doğuda ikamete 
zolanmış; Sibirya bölgesine yerleşmeleri teşvik edilmiştir. Stalin’in 
uygulamaları bu politikadan sapmamış, tam aksine takviye etmiştir. Buna 
rağmen Uralların doğusu insan unsuru bakımından günümüzde bile Rusya’nın 
en tenha coğrafyasıdır. Ülke topraklarının dörtte üçü Ural dağlarının doğusunda 
yer almasına karşılık, nüfusun ancak onda biri bu bölgede yaşamaktadır.  

Rusya’da etnik karmaşıklığın bir başka nedeni de sanayileşme ve ekonomik 
kalkınma nedeniyle yaşanan gönüllü ve zorunlu göçlerdir. 19. yüzyıl 
ortalarından itibaren Rusya’da sanayileşme temelde St. Petersburg, Kemerovo 
(Sibirya), Orsk (Ural dağlarının güneyi) ve Krasnodar (Kuzey Kafkasya) 
arasında kalan topraklarda kaydedilmiştir. Sanayileşmeye paralel olarak başka 
yerlerden bu bölgelere gönüllü göçler olmuştur. Ülkedeki demografik yerleşim 
Söz konusu gelişmelerden etkilenmiştir. Rusya’nın 140 milyonluk nüfusunun % 
80’i günümüzde bu coğrafyada yaşamaktadır. Buralara göç kimi kez özellikle 
ağır sanayinin bir devlet politikası olduğu dönemlerde, yönetim tarafından 
zorunlu tutulmuştur. Benzer bir gelişme tarımsal üretim amacıyla yaşanmıştır. 
Uralların batısında yaşayan Ruslar, Bakir Topraklar adı verilen proje 
çerçevesinde kitleler hâlinde Orta Asya’nın kuzeyine (Kazakistan) 
yerleştirilmiştir.  

Siyasi sebeplerle yaşanan kitlesel sürgünler de etnik karmaşıklığın bir başka 
nedenidir. II. Dünya Savaşı yıllarında Kafkas halkları, Almanlarla iş birliği 
yapma suçlaması veya etnik arındırma gibi siyasi projeler nedeniyle yaşadıkları 
topraklardan çıkarılmış, yüzbinlercesi kitleler hâlinde Orta Asya ve Sibirya’ya 
sürülmüştür. Kırım Tatarları, Çeçenler, İnguşlar, Balkarlar, Karaçaylar, 
Ahıskalılar gibi Kafkas halkları, anayurtlarından binlerce kilometre uzaklarda 
yaşamaya mahkum edilmiştir. (Danspeckgruber, 2001: 23) 

Bu durum öyle bir hâl almıştır ki, 1980’li yıllara gelindiğinde kendi bölgeleri 
dışında yaşayan halkların sayısı 60 milyonu aşmıştır. Tüm bu faktörler 
nedeniyle Rusya’da etnik azınlıkların durumu dünyanın diğer ülkelerindeki 
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örneklere benzememektedir. Zaten Rus terminolojisinde Batılı anlamda “ulusal 
azınlık” kavramı da bulunmamaktadır. (Yazkova, 2006: 274)  

Rusya’da günümüzde azınlıklarla merkezi yönetim arasındaki anlaşmazlık 
temelde egemenlik sorunundan kaynaklanmaktadır. Toprakları üzerinde 
yaşayanların taleplerine duyarlı olan Özerk Cumhuriyetler, kendi 
coğrafyalarında daha geniş özgürlük ve yetkilerinin genişletilmesini 
istemektedirler. Bu yöndeki talepler doğal kaynaklar üzerinde tasarruftan, 
ayrılma hakkının varlığını anayasaya koyma ve hatta bağımsızlık ilanına kadar 
uzanabilmektedir. Bununla birlikte bu yöndeki taleplerin Rusya’dan ayrılma ile 
sonuçlanması mümkün gözükmemektedir.  

Sibirya’da Yakutistan Özerk Cumhuriyeti’nde her ne kadar Yakutlar (Saka) 
nüfusun üçte birini oluşturmakta ise de, yönetime hâkimdirler. Yakutlar, 
ekonomik self determinasyon istemektedirler. Başta elmas ve altın olmak üzere, 
Yakutistan’ın zengin doğal kaynaklarının bölgenin imarı ve zenginliği için 
kullanılması için çaba göstermektedirler. Rusya ile bölge yönetimi arasında 
zaman zaman tırmanan gerilimin bağımsızlık gibi siyasi boyutu 
bulunmamaktadır.  

Rusya’ya 1944 yılında dâhil olan Tuva Cumhuriyetini diğerlerinden ayıran 
en önemli unsur, yerel anayasada federasyondan çekilme hakkının bulunmuş 
olmasıdır. (Yazkova, 2006: 275). Böyle bir hakkın varlığına rağmen pratiğe 
aktarma şansı bulunmamakadır. Zira, Özerk Cumhuriyet nüfusunun üçte ikisini 
Ruslar oluşturmaktadır.  

Volga-Ural bölgesinde Tataristan, Başkurdistan, Mari-el, Çuvaşistan, 
Kalmık ve Udmurt Özerk Cumhuriyetlerini içeren coğrafya 16. yüzyıldan beri 
Rusya toprakları içerisindedir. Etnik yapısı karışık olmasına karşılık Volga-Ural 
bölgesi Rusya’nın en sakin yerlerinin başında gelmektedir. Burada bulunan 
halkların ve Özerk Cumhuriyetlerin muhtemel bağımsızlık yanlısı eğilimlerini 
sınırlandıran unsur, coğrafi bakımdan Rusya içerisinde sıkışıp kalmaları, dış 
dünya ile sınırlarının bulunmamasıdır.  

Bu bölgededeki Cumhuriyetlerden Tataristan, merkezî yönetim ile 
anlaşmazlık içerisindedir. 1990 yılında egemenliğini ilan eden Tataristan, 
ardından kendi Cumhurbaşkanını seçmiştir. Tataristan’da yurtseverlik ve 
milliyetçilik duygularının temelinde din bulunmaktadır. Ülkede “Tataristan 
Tatarlarındır” görüşü genel kabul görmektedir. Bununla birlikte Cumhuriyet 
sınırları içerisinde yaşayanların % 43’ünü Ruslar oluşturmaktadır. Bu durum 
nedeniyle yerel yönetim tüm etnik grupların kabul ettiği politikalara ağırlık 
vermektedir. Tataristan, hem Rus milliyetçileri, hem komünistler hem de kilise 
tarafından ayrılıkçılıkla suçlanmaktadır. Buna karşılık yerel yönetim, 
bağımsızlık yerine egemenlik alanını güçlendirmeyi ve Rusya ile özel statü 
anlaşması yapmayı arzu etmektedir. Buna karşılık Moskova yönetimi daha 
merkeziyetçi bir düzenleme yapmak suretiyle özerk bölgelerin yetkilerini 
sınırlandırma çabasındadır.  
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Rusya’nın en büyük sorun yaşadığı coğrafya Kafkasya bölgesidir. Moskova, 
Kafkasya’da bulunan 7 Özerk Cumhuriyet ve 3 özerk bölgenin egemenlik ve 
ardından bağımsızlık ilan etmelerinden kaygı duymaktadır. Bununla birlikte 
bölgenin etnik yapısındaki karmaşa kollektif hareket etme imkânını 
sınırlandırmaktadır.  

Öte yandan, Özerk Cumhuriyetlerin kendi aralarındaki ihtilaflarda Moskova 
yönetimi tarafından kullanılmaktadır. Bölgede bulunan Özerk bölge ve 
Cumhuriyetlerin kendi aralarında ve Moskova yönetimi ile anlaşmazlıkları 
sınırların zorla değiştirilmesi, 1944 sürgünü, bölgeye dışarıdan yabancı getirilip 
yerleştirilmesi gibi çetrefil sorunlardır.  

Çeçenistan sorunu bu bağlamda hem Rusya’nın bölge ile ilişkilerini hem de 
bölgedeki halkları doğrudan etkileyen niteliği ile dikkat çekmektedir. Son 10 yıl 
içerisinde, Çeçen Savaşı’nın da etkisiyle Kafkasya’dan Rusya içlerine 1 
milyonun üzerinde göç olmuştur. Bölgeden ayrılanların başında Ruslar 
gelmektedir. Ruslar, ülkenin daha sakin yerlerinde yaşamayı seçmektedirler. 
Ancak ayrılanlar sadece Ruslarla sınırlı değildir. Çeçenler de savaş nedeniyle 
bölgeden kitlesel olarak göçmüş, bir kısmı komşu Cumhuriyetlere, bir kısmı 
Rusya içlerine yerleşmiştir.  

Kafkasya’da aynı zamanda Özerk Cumhuriyetlerin kendi aralarında 
anlaşmazlıklar vardır. 1992 yılında Inguşetya ile Kuzey Osatya arasında patlak 
veren savaş arazi anlaşmazlığından kaynaklanmıştır. SSCB döneminde İnguş, 
Oset ve Cossakların ortak başkenti olarak kabul edilen Vladikafkas üzerinde 
hâkimiyet mücadelesinden kaynaklanan çatışmalarda yüzlerce kişi hayatını 
kaybetmiş, 65 bin kişi bölgeden göçmüştür.  

Öte yandan, sürgün halkların geri dönüşü kararı da Kafkasya’ya istikrar 
getirmemiştir. 1991 yılında Rusya Federasyonu Yüksek Otoritesi Kafkasya’dan 
sürülen halkların anavatanlarına geri dönmelerini öngören bir karar almıştır. 
Ancak bu kararın uygulamaya aktarılması bölgede yaşayan halkların birbiriyle 
çelişen iddiaları ve sınır anlaşmazlıkları nedeniyle mümkün olamamıştır.  

Kafkasya’daki bazı Özerk Cumhuriyetlerin iç yapısı oldukça karmaşıktır. 
Örneğin. 2.1 milyon nüfusa sahip Dağistan’da 30 etnik grup yaşamaktadır. 
Bunların % 17’si Çeçen kökenli Akkinsler, % 27’sini Avarlar, % 15’ini, 
Dargınlar, % 11’ini Lezginler, % 5’ini Laklar, % 13’ünü Kumuklar, % 1.5’ini 
Nogaylar oluşturmaktadır.  

Kafkasya’da yaşayan Slav halklar ise Ruslar ve Rus Kazaklarından 
(Cossacks) oluşmaktadır. Ruslar, gerilim nedeniyle bölgeden ayrılmayı tercih 
ederlerken Rus kazakları bölgenin eskiden beri anavatanları olduğu 
iddiasındadır. (Yazkova, 2006: 279) 

Azınlıkların sahip oldukları hak ve özgürlükler Rusya anayasasında, ceza 
kanununda ve Rusya’nın taraf olduğu beynelmilel sözleşmelerde açık biçimde 
ortaya konulmuştur. 12 Aralık 1993 tarihli Rusya Anayasasına göre devletin 
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temel görevi sınırları içerisinde yaşayan vatandaşların temel hak ve 
özgürlüklerden eşit oranda yararlanmasını sağlamaktır. Vatandaşların temel hak 
ve özgürlüklerden yararlanmasında etnik köken, dil, din/mezhep ayrımı 
yapılması yasaktır. (Russian Constutition; madde 19) 

Rusya Ceza Yasası’nda ise insanlar ve vatandaşların temel hak ve 
özgürlüklerine yönelik ihlaller suç olarak tanımlanmaktadır. (Russian Criminal 
Code, m. 136).  

Yasal hak ve özgürlüklere rağmen azınlıkların temel haklardan yararlanması 
ve haklarının korunması yaptırım kararı ile desteklenmemektedir. Uygulamada 
hem gayriresmi olarak, hem de resmi düzeyde Rus olmayanlara karşı ayrımcılık 
yapılmaktadır. (2000 Amnesty International Report) 

Ulusal Azınlıkların Korunması Sözleşmesi’ne ilişkin Rusya Federasyonu 
resmi raporunda ülkede yaşayan tüm halkların etnik ve ulusal aidiyetine 
bakılmaksızın hukuk önünde eşit olduğu görüşü ifade edilmektedir. Ancak 
uygulamada bunu görmek mümkün değildir. Son yıllarda Rusya’da milliyetçiler 
ve dazlaklar tarafından yabancılara ve ulusal azınlıklara yönelik şiddet 
eylemlerinde artış gözlemlenmektedir. Resmi ve gayriresmi olarak Kafkas 
kökenlilere, çingenelere ve Yahudilere karşı ayrımcılık yapılmakta ve bu 
uygulama çoğu kez “teröre karşı savaş”, “yolsuzlukla mücadele” ve 
“uyuşturucu ile mücadele” adı altında meşrulaştırılmaktadır. 

Azınlıklara karşı ayrımcılık geniş ölçüde Rus milliyetçiliğinden destek 
bulmaktadır. Ünlü Rus jeopolitikçi Aleksander Dugin, “Rusya’nın tek çıkış 
yolunun imparatorluk statüsü” olduğu görüşünü dile getirirken, Komünist Parti 
Lideri Gennady Zyuganov, “ya eski SSCB toprakları üzerinde yeniden denetim 
kuracağız, ya da sömürge olacağız” şeklinde görüş belirtmektedir. Kilise ise 
Ortodoksluk dışındaki Hristiyan mezheplere ve diğer dinlere karşı tavır almakta 
ve aşırı milliyetçi hareketleri desteklemektedir. 

SONUÇ  

SSCB’nin ardılı olan Rusya Federasyonu sınırları içerisinde günümüzde 
yaklaşık 30 milyon azınlık yaşamaktadır. Azınlıkların ülke genelinde dağılımı 
oldukça karmaşık bir görünüm taşımaktadır. Rusya’da günümüzde 120’den 
fazla etnik grup yaşamakta ve 100’den fazla dil konuşulmaktadır. 

Rusya idari sisteminde azınlırların adı ile anılan Özerk Cumhuriyetlerin 
büyük çoğunluğunda bile Cumhuriyet’e adını veren halklar azınlıkta 
kalmaktadır. Ülkede Rusların ardından nüfus bakımından en kalabalık grubu 
oluşturan Tatarların oranı % 3.83 ve Ukraynalıların oranı % 2,83 
mertebesindedir. Diğer azınlıkların genel nüfus içerisindeki oranları çok daha 
düşük düzeydedir. Üstelik bunlar bir coğrafyada yoğunlaşmış ve çoğunluk 
oluşturmuş konumda değildirler.  
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Rusya’da azınlıkların ülke genelinde parçalı yerleşimi, bir yandan Çarlık 
Rusyası ve SSCB döneminde sürdürülen Rusların ülke geneline yayılması 
projesi, öte yandan ağır sanayi ve ekonomik kalkınmadan kaynaklanan göçler 
ve ayrıca yönetimin siyasi sebeplerle uygulamaya aktardığı kitlesel 
sürgünlerden kaynaklanmaktadır.  

Rusya’da azınlıkların adıyla anılan Özerk Cumhuriyetin sadece 7’sinde yerel 
devlete kendi adını veren haklar çoğunluktadır. 8 Özerk Cumhuriyet’te Ruslar 
çoğunluk oluştururken, geriye kalan 6 Özerk Cumhuriyet’te nüfusun etnik 
bileşimi karmaşık görünüm taşımaktadır.  

Genel çerçeve içerisinde özetlemek gerekirse günümüzde Rusya sınırları 
içerisinde yaşayan azınlıklar dört ana kategoriye ayrılmaktadır. Bunlardan ilk 
grubu Ruslarla din/mezhep birliği bulunan Hıristiyan –Ortodoks azınlıklar ve 
ayrılıkçı emel taşımayan azınlıklar (Şamanlar, Budistler vs.) oluşturmaktadır.  

İkinci grupta, kendi coğrafi bölgelerinde sayısal olarak azınlıkta kalanlar 
yahut coğrafi bakımdan etraflarının Ruslarla kuşatılmış olanlar yer almaktadır. 
Üçüncü grupta zaman zaman bağımsızlık taleplerini dile getiren ve Rusya ile 
çatışma yaşayan Kafkas halkları yer alırken, dördüncü grubu eski Sovyet 
Cumhuriyetleri kökenli olup da Rusya içinde yaşayanlar (diaspora azınlıkları) 
oluşturmaktadır. 

EK I 

Rusya’da Yaşayan Halklar (2002) 

Kaynak: Norway-Centre for Russian Studies http://www.nupi.no/cgi-
win/Russland/etnisk.exe?total. 

Etnik Gruplar 
 2002     

Nüfusu 
         Nüfusa % oranı 

TOPLAM 145166731 100 % 

Ruslar  115889107  79,83 % 

Tatarlar 5554601  3,83 % 

Ukraynalılar 2942961  2,03 % 

Başkırlar 1673389  1,15 % 

Çuvaşlar 1637094  1,13 % 

Çeçenler 1360253  0,94 % 

Ermeniler 1130491  0,78 % 

Mordvinler 843350  0,58 % 

Avarlar  814473  0,56 % 
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Belaruslar  807970  0,56 % 

Kazaklar 653962  0,45 % 

Udmurtlar 636906  0,44 % 

Azeriler 621840  0,43 % 

Marian 604298  0,42 % 

Almanlar 597212  0,41 % 

Kabartaylar 519958  0,36 % 

Osetinler 514875  0,35 % 

Dargınlar 510156  0,35 % 

Buryatinler 445175  0,31 % 

Yakutlar 443852  0,31 % 

Kumuklar 422409  0,29 % 

İnguşlar 413016  0,28 % 

Lezginler 411535  0,28 % 

Komiler 293406  0,20 % 

Tuvianlar 243442  0,17 % 

Yahudiler 229938  0,16 % 

Gruzianlar 197934  0,14 % 

Karaçaylar 192182  0,13 % 

Çingeneler 182766  0,13 % 

Kalmuklar 173996  0,12 % 

Moldovlar 172330  0,12 % 

Laksianlar 156545  0,11 % 

Koreliler 148556  0,10 % 

Tabasarainler 131785  0,09 % 

Adıgeler 128528  0,09 % 

Komiler  125235  0,09 % 

Özbekler 122916  0,08 % 
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Tacikler 120136  0,08 % 

Balkarlar 108426  0,07 % 

Rumlar 97827  0,07 % 

Karelyanlar 93344  0,06 % 

Türkler 92415  0,06 % 

Nogaylar 90666  0,06 % 

Hakaslar 75622  0,05 % 

Polonyalılar 73001  0,05 % 

Altaylar 67239  0,05 % 

Çerkezler 60517  0,04 % 

Litvanyalılar 45569  0,03 % 

Othenler 42980  0,03 % 

Nenetler 41302  0,03 % 

Abazinler 37942  0,03 % 

Evenkler 35527  0,02 % 

Finler 34050  0,02 % 

Türkmenler 33053  0,02 % 

Bulgarlar 31965  0,02 % 

Kırgızlar 31808  0,02 % 

Rututskiler 29929  0,02 % 

Hanlar 28678  0,02 % 

Letonyalılar 28520  0,02 % 

Agulinler 28297  0,02 % 

Estonyalılar 28113  0,02 % 

Evenler 19071  0,01 % 

Cukkiler 15767  0,01 % 

Şorianlar 13975  0,01 % 

Asurlular 13649  0,01 % 
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Gagavuzlar 12210  0,01 % 

Nanaylar 12160  0,01 % 

Mansiler 11432  0,01 % 

Abazyalılar 11366  0,01 % 

Taşakuryanlar 10366  0,01 % 

Koryaklar  8743  0,01 % 

Vespianlar 8240  0,01 % 

Dolganlar 7261  0,01 % 

Nivkiler 5162  0,00 % 

Selkuplar 4249  0,00 % 

Kırım Tatarları  4131  0,00 % 

İtelmenler 3180  0,00 % 

Ulçiler 2913  0,00 % 

Tatiler 2303  0,00 % 

Samiler 1991  0,00 % 

Eskimolar 1750  0,00 % 

Udegetler 1657  0,00 % 

Yukagiriler 1509  0,00 % 

Ketiler 1494  0,00 % 

Çuvantiler 1087  0,00 % 

Tofalar 837  0,00 % 

Nanasaniler 834  0,00 % 

Uruçiler 686  0,00 % 

Negidaltskiler 567  0,00 % 

Aleutiler 540  0,00 % 

Orokiler 346  0,00 % 

İzhorlar 314  0,00 % 

Entsiler 237  0,00 % 



 

 

1415 

 

KAYNAKÇA 

Ataöv, T., (1987), “Azınlıklar Üstüne Bazı Düşünceler”, SBF Dergisi, Cilt: 
XLII, Ocak-Aralık 1987, s. 49-68.  

Danspeckgruber, W., “Minorities in the Former Soviet Union: Some 
Fundamental Legal and Political Issues”, http://wwics.si.edu/ees/special/ 
2001/mdansp.pdf/. 

Islamic Human Right Commission, (2004), “The Russian Federation and 
Muslim Minorities”, Briefing, http://www.ihr.org. 

Keeling, D. J., (2007), “Putin’s Reality is Russia’s Geography”, 
http://www.terralingua.org/Definitions/DMinority.html/ 

Kurubaş, E., (2004), Asimilasyondan Tanınmaya (Uluslararası Alanda 
Azınlık Sorunları ve Avrupa Yaklaşımı), Asil Yayınları, Ankara.  

Norway Center for Russian Studies, (2002), http://www.nupi.no/cgi-
win/Russland/etnisk.exe?total/ 

Oran, B., (2003), Küreselleşme ve Azınlıklar, İmaj Yayınları, Ankara.  

Remington, T. F., (2001), Politics in Russia, London: Longman.  

Russian Constutition, http://www.constitution.ru/en/10003000-01.htm/ 

Russian Criminal Code, http://www.russian-criminal-code.com// 

Sakwa, R., (2002), Russian Politics and Society, London: Routledge.  

Williams, C., (2005) “Empirical Data on the Issue of Ethnic Minorities in 
Russia”, Working Paper, Centro de Estudios Internacionales y de Educacion 
para la Globalizacion, Universidad del Cama, Beunos Aires, Argentina, 
http://www.cema.edu.ar/ceieg/ 

Yazkova, A. A., (2006), “Russia and Its Minorities”, Innovation, Vol. 19, 
No: ¾, s. 273-282. 

WEB 

http://repositories.cdlib.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1095&context=c
sd. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/rs.html/. 

http://web.amnesty.org/report2006/rus-summary-eng/. 

http://web.amnesty.org/report2005/rus-summary-eng/. 

 



 

 

1416 

 

 

 

 



 

 

1417 

 

 

 

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE BEYİN GÖÇÜ (BG) 

ÜNAL, Mesud 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET 

Küreselleşmeden devlet ve bireyler farklı boyutlarda  etkilenmektedir. Bu 
süreçte, nitelikli insan göçünün  ivme kazandığı görülmektedir. 

Bildiride “beyin göçü”nün hangi boyutta olduğu, hangi ülkeler ve bölgeleri 
özellikle etkilediği araştırılmaktadır. “Beyin göçü” hakkındaki araştırmalar, bir 
insan kaynakları sorununun var olduğunu göstermektedir. Sorun, öncelikle 
Gelişmekte Olan Ülkeler (GOÜ)’i ilgilendirmektedir.  

“Beyin göçü”nün sebepleri, ülkelere göre değişmekte; her ülkenin kendine 
özgü koşulları çerçevesinde şekillenmektedir. Ayrıca, bilgi toplumu insanının 
sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel yaşamındaki değişiklikler de göçü 
hızlandırmıştır. Böylece  birey, eskiye kıyasla girişimci, yaratıcı ve üretici 
yeteneğini kanıtlamaya, kendini gerçekleştirmeye ve kendi isteklerini daha çok 
tatmine yönelmiştir. Bu süreçte, GOÜ’de “beyin göçü” süreklilik arz eden bir 
faktör olarak ortaya çıkmaktadır.  

Çalışmada, beyin göçünün sonuçları itici ve çekici faktörleri ile 
yorumlanmış, GOÜ’in bilgi çağı ve küresel süreçten nasıl etkilendikleri ortaya 
konmuş, küresel eksende beyin göçünün Gelişmekte Olan Ülkeler açısından 
profili ortaya çıkarılmıştır. 

Afrika, Asya ve Latin Amerika kıtasından seçilmiş gelişmekte olan 
ülkelerden  “Nijerya, Çin, Hindistan, G.Kore ve Tayvan, Rusya, Arjantin ile 
Meksika’nın” “beyin göçü”nü önlemeye yönelik projeleri ve uygulamaları 
incelenmiş; bu şekilde konu, sadece teorik açıdan değil, pratik yönleriyle de ele 
alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler:  Küreselleşme, bilgi çağı, gelişmekte olan ülkeler, göç,  
insan kaynakları, kalkınma. 

GİRİŞ 

“Beyin göçü” veya “insan kapitali kaçışı”, “eğitilmiş ve yetenekli kişilerin 
İnsan kapitali”, “anlaşmazlıklar”, “fırsat eksikliği”, “yaşadığı yerdeki yaşamsal 
tehlike”, “ayırım” veya diğer sebepler nedeniyle diğer uluslara veya yetki 
alanlarına göçüdür. Tarihsel olarak, en muhteşem beyin göçleri kırsal kesimden 
şehre ait alanlara doğru oldu. 19’uncu ve 20’nci asırda Avrupa’dan Kuzey 
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Amerika’ya ve modern zamanlarda özellikle kolonileşmeden sonra gelişmekte 
olan uluslardan gelişmiş uluslara dikkate değer göçler vardı. Bazen bunun gibi 
göçler, gelişmiş ülkeler arasında da oldu. 

1950’lerin başında, Royal Society of London’ın sözcüsü, “brain drain” 
terimini, bilim adamları ve teknoloji uzmanlarının Amerika Birleşik Devletleri 
ve Kanada’ya akışını tanımlamak için türetti. Terimin karşıtı, yetenekli 
kimsenin göç ettiği yerlerdeki beyin kazancıdır (brain gain). “Beyin göçü” yurt 
dışında eğitim gören kişilerin kendi ülkesinden daha fazla kaynak emer. 

1960’lı yıllarda ilk önce doktorlar ile başlamış, mühendisler ile devam etmiş 
ve günümüzde ise sosyal bilimleri de içine alacak şekilde tüm bilim dallarını 
kapsamaktadır. 1960’lı yıllarda Avrupa ülkelerine yönelen beyin göçü 
günümüzde ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya’ya yönelmektedir. Beyin 
göçünün yönünün ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ile doğru bir ilişki içinde 
olması dikkat çekmektedir. Beyin göçü olarak değerlendirilen insanların büyük 
çoğunluğunun lisansüstü eğitim yapmak veya dil öğrenmek amacıyla bu 
ülkelere gittikleri gözlenmektedir. 1970-1980’ler boyunca azgelişmiş veya 
gelişmekte olan ülkelerde yılda 100 bin beynin göç ettiği tahmin edilmektedir. 
Beyin göçünün büyük bir bölümünün (% 54) ABD yoğunlaşmasında ekonomik-
sosyal fırsatlar açısından en iyi konumda ülke olmasının yanı sıra dünya 
üniversitelerinin dörtte birine sahip olması ve iyi bir barınma imkânı, 
profesyonel yardım ile iyi bir bireysel motivasyon önemli rol oynamaktadır. 

Bu olgu belki de en çok, bunun yaygın olarak görüldüğü gelişmekte olan 
ülkeler için problemdir. 

1980’lere kadar göçmenlerin çoğu vasıfsız, eğitimsiz ve fakir insanlar iken; 
günümüzde orta sınıftan daha iyi eğitimli ve nitelikli insanlar göç etmektedir. 
Bu nitelikli insanların hemen hemen tamamı gelişmekte ve azgelişmiş 
ülkelerden gelişmiş ülkelere göç etmekte ve beyin göçünü ortaya çıkarmaktadır. 
II nci Dünya Savaşının ardından Avrupa’dan Amerika kıtasına 100 bin bilim 
adamı göç etmiştir. Bu göçte daha iyi çalışma koşulları, kariyer, daha iyi 
ücretler rol oynamıştır. Asya ve Pasifik ülkeleri arasında Filipinler 730 bin ile 
en büyük grubu oluşturmaktadır. ABD’ye Afrika’dan en büyük göç Mısır, Gana 
ve Güney Afrika’dan gelmektedir. 

1. Beyin Göçü 

“Beyin göçü” kavramının daha iyi ifade edilebilmesi için dört farklı 
kategoriye ayırabiliriz; 

Beyin Bolluğu (Taşması): Bir ülkedeki nitelikli insan fazlasından 
yararlanılmaması ve bu elemanların nitelikli insan talebi bulunan ülkeler 
tarafından emilmesidir. 

Beyin İhracı:Beynin başka bir ülkeye ihraç edilmesi ile oluşan beyin göçü 
şeklidir. Beyin ihracı mukayeseli avantajlara sahip üretimleri gerçekleştirmek 
amacıyla ticari ortaklıklar yoluyla ortaya çıkabilmektedir. Barbados, Filipinler 
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gibi bazı ülkeler bu tür beyinleri ekonomilerinde kullanma olanaklarının 
olmaması nedeniyle ihraç etmeye isteklidirler.  

Beyin Değişimi: Bu tür bir işlem, ülkeler arasında eğitim, tecrübe, bilgi 
edinme açısından karşılıklı fayda elde etmek amacıyla öğrenci, araştırmacı ve 
bilim adamı değişimini kapsamaktadır. Bu tür beyin göçüne daha anlamlı olarak 
beyin değişimi de denilebilir. Uluslararası “beyin değişimi” yeni bir kavram 
değildir ve uluslararası ortaklıklarda, özel bilginin kamu mallarına transferinde 
ve fikirlerin yayılmasında önemli bir anlam ifade etmektedir. Bu uygulamalar 
günümüzde hızla artmaktadır. 

Beyin Kurutma: Az gelişmiş ülkelerdeki (AGÜ) “beyin” göçünü yaratan 
önemli faktörlerden biridir. Bir bedel olmaksızın, hayati kaynakların 
kaybedilmesi olarak yorumlanan beyin kurutma, aslında gazeteciler ve son 
zamanlardaki bilimsel tartışmalarda kullanılan hileli (aldatıcı, kasıtlı) bir 
terimdir. Nitelikli insanın kendi ülkesinde yararlı olmayacak bir biçimde 
kullanılması, köreltilmesi sosyal faydasının az olması şeklide ifade edilebilir.  

Ayrıca, “beyin göçü” veya “kurutma” işlemi sanat alanında da sanatçının 
üretememesi anlamında “beyin küsmesi” olgusu ortaya çıkmaktadır . 

2. Gelişmekte Olan Ülkelerde “Beyin Göçü”nün Sebepleri 

“Beyin göçü”nün en temel nedeni dünya ekonomisinin yapısından 
kaynaklanmaktadır. Bir tarafta yüksek teknoloji endüstrileşmiş ülkeler, diğer 
tarafta sermaye yetersizliği yaşayan tarımsal üretimin hâkim olduğu kalkınma 
girişimlerine başlamış gelişmekte olan ülkeler vardır. Dünya ekonomisinin bu 
dual yapısında insanları göçe zorlayan çekici ve itici faktörler bulunacağı ve 
beyin göçüne zorlayacağı kaçınılmaz bir gerçektir. 

İnsanları “beyin göçü”ne zorlayan sosyo-psikolojik faktörler de bulunabilir. 
Bu azgelişmiş/gelişmekte olan ülkelerin bürokratik yapısı ile ilgili olmasa bile 
batı cazibesi ile ilgili olabilir. Buna ilaveten, yabancı akademisyenlerin 
toplumdaki prestiji ve onlar için promosyon kolaylıkları beyin göçünün sosyal 
belirleyicileridir. İyi bir araştırma yapmak için en son bilgilere ulaşma kolaylığı 
ve uzman kimselerle iletişim kurabilme olanağı beyin göçünün psikolojik 
belirleyicisidir. Bir ülkedeki yabancı öğrencilerin geri dönüp dönmemelerinde 
en önemli faktörlerden birisi de aile ilişkileri ve arkadaşlık bağlarıdır. 

Bir ülkenin beyin göçünden fayda sağlayabilmesi için yüksek öğrenime 
yabancı uyruklu öğrencileri çekebilme yeteneğinin olması gerekmektedir. 

ABD, Fransa ve Avustralya’da öğrenimlerini sürdüren yabancı uyruklu 
öğrencilerinin büyük çoğunlunun da OECD ülkeleri dışından gelmesi 
gelişmekte olan ülkelerde yaşanan öğrenci akınının da önemli bir 
kanıtıdır.Aşağıdaki tabloda, Milli Eğitim Bakanlığı Yurtdışı Eğitim Genel 
Müdürlüğü verilerine (2007) göre yurt dışındaki öğrenci sayılarında 27 bin 
öğrenci ile Almanya'yı ABD, Fransa ve İngiltere izlemektedir. Türkiye'de 
okuyan 16 bin 656 yabancı öğrenciye karşılık Türkiye dışında okuyan öğrenci 
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sayısı 44 bin 204. Devlet üniversitelerinde ortalama 21 bin 955 öğrenci eğitim 
aldığı düşünüldüğünde, 2 devlet üniversitesinin mevcudu kadar öğrencinin 
yurtdışında okuduğu ortaya çıkmaktadır. 

 
YÖK tarafından 1987-2002 yılları arasında 29 değişik ülkeye toplam 3631 

öğretim üyesi adayı göndermiş olup, bunların % 50’si ABD, % 38’i İngiltere’de 
öğrenim görmüştür. Gönderilen adayların 765’i halen eğitimlerini sürdürmekte 
olup, yalnızca 1667 kişi doktora derecesi alarak yurda dönmüştür. Başarısız 
adaylardan 351’ini eğitimlerini tamamlayamayanlar, 473’ünü de müstafi 
salyanlar oluşturmaktadır. Aynı dönemde MEB tarafından gönderilen 664 
adayın 541’i ABD’de eğitim görmüştür. YÖK’ün 1996 yılında gerçekleştirdiği 
hesaplamaya göre, yurtdışına gönderilen araştırma görevlisi başına yılda 
ortalama 25 bin dolar harcama yapılması devletin yurt dışı eğitimine ne kadar 
kaynak ayırdığını göstermektedir. 

 Uluslararası Eğitim Enstitüsü tarafından açıklanan rakamlara göre 
(MEB,2007),toplam 565 bin yabancı üniversite öğrencisinin eğitim gördüğü 
ABD'de, bu ülkede okuyan öğrencisi bakımından Türkiye 8. sırada yer alırken, 
listenin ilk sırasında Hindistan bulunmaktadır.  

ABD üniversitelerinde 2004-2005 eğitim yılında eğitim gören Türk öğrenci 
sayısı yüzde 9,4 oranında artarken, yabancı öğrencilerin genel sayısı ise yüzde 1 
oranındaazalmıştır.  

ABD'de okuyan yabancı öğrencilerin yüzde 47'sinin Hindistan, Çin, Güney 
Kore, Japonya ve Kanada olmak üzere beş ülkeden geldiği belirtilirken, bu 
ülkede 80 bin 466 öğrencisi bulunan Hindistan, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 
liderliğini korumaktadır. Hindistan’ı takip eden Çin'in 62 bin 523 öğrencisine 
karşılık, Güney Kore'nin 53 bin 358 öğrencisi bulunuyor. Dördüncü sıradaki 
Japonya'nın 42 bin 215, takip eden Kanada'nın ise 28 bin 140 öğrencisi ABD'de 
öğrenim görüyor. 25 bin 914 öğrenciyle Tayvan ve 13 bin 63  
öğrenciyle Meksika da Türkiye'nin önünde yer alan ülkeler arasında 
bulunmaktadır.  

     Yabancı Öğretim Elemanı açısından ise; Bu arada yabancı öğrencilerin 
Amerikan ekonomisine yıllık katkısının 13,3 milyar dolar olduğu belirtilirken, 
ABD üniversitelerdeki yabancı öğretim üyelerinin sayısının da bir önceki  
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eğitim yılına göre yüzde 8 oranında aratarak 90 bine ulaştığı kaydedilmiştir. Bu 
alanda 17 bin civarında öğretim elemanıyla Çin ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi 
8 bin öğretim elemanı ile Güney Kore ve Rusya takip etmektedir.  

Nitelikli insan transferi her geçen yıl artarken, transferin %90’nı ABD 
şirketleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu payın yüksekliği ABD 
ekonomisinin büyüklüğü ve ABD şirketlerinin küresel rekabetteki avantajları 
arasında bir ilişki kurulabilir. Ayrıca, artan şirketler arası birleşmeler ve 
özelleştirmenin yabancı şirketlere yapılması bu şirketlere küresel rekabette 
önemli avantajlar sağlamaktadır. Küresel rekabet avantajının korunmasında ve 
sürdürülmesinde beyin göçü önemli bir yer tutmakta ve beyin göçünü 
hızlandırmaktadır. Bununla birlikte, Silikon Vadisi gibi alanlarda istihdam 
edilen yabancı uyrukluların bir müddet sonra ülkelerine teknoloji transferi ile 
dönebilmesinin teşvik edilmesi göç veren ülkeler açısından önemli bir avantaj 
olabilir. 

Silikon Vadisinde çalışan mühendislerin üçte biri yabancı uyrukludur ve 
Asya ülkesi uyrukluların üçte ikisi de Hindistanlıdır. Silikon Vadisinde yaratılan 
teknoloji firmalarının 3 bini Hintli ve Çinli müteşebbisler tarafından 
yaratılmıştır. Teknoloji üretenlerin %29’unu oluşturan bu grup 19,5 milyar 
dolarlık satış yapmakta ve 72.892 adet istihdam yaratarak bölge ve ülke 
ekonomisine önemli katkı yapmaktadır. Silikon vadisinde çalışanlar dünyanın 
en geniş etnik karışımını oluşturmaktadır. Etnik karışım ve yabancıların 
sayısının artmasında, ABD’nin göçmen politikasının katkısı büyüktür. 
Günümüzde yeni iletişim ve bilişim teknolojileri en küçük firmaları dahi 
maliyet-tasarruf-piyasa-teşebbüs konularında denizaşırı şirketlerle bir araya 
getirebilmektedir. Silikon vadisi gibi uygulamalar bu birleşmeleri hızlandıracak, 
nitelikli insan hareketliliğini ve göçünü artıracaktır. 

Çin, dış dünyaya (1978 yılı) açıldığından beri 400 bin vatandaşını yurt dışına 
eğitime göndermiş ve bu öğrencilerin yarıdan fazlası ülkesine dönmemiştir. 
Öğrencilerin geri dönüş oranlarını artırmak için “Silikon Vadisi” gibi iler 
teknoloji bölgelerin ihmal edilmemesi gerektiği belirtilmektedir. Uluslar arası 
göç organizasyonuna göre, yakın bir gelecekte Afrika’dan 300 bin nitelikli 
insanın Avrupa ve Kuzey Amerika’ya göç etmesi beklenmektedir. 

1997 yılı itibarıyla, Afrika’da 20 milyon, Kuzey Amerika’da 17 milyon, Orta 
ve Güney Amerika’da 12 milyon, Asya’da 7 milyon, Orta Doğu’da 9 milyon ve 
Avrupa’da 30 milyon göçmen insan bulunmaktadır. Yabancı ülkelerden göçle 
gelenlerin sayısı İsviçre nüfusunun % 15’i Almanya ve Avusturya’nın % 9’u, 
Fransa’nın % 7,5’i ve İngiltere’nin yaklaşık % 4’üdür. ABD’de 15 milyondan 
fazla Latin Amerika doğumlu insan vardır ve toplam işgününün % 13’ünü 
oluşturmaktadır. 1 milyon insanın Rusya’dan İsrail’e göç etmesi gibi örnekler 
geçen yüzyılda göçlerin isteklere ve zorlamaya bağlı olarak oluştuğunu 
göstermektedir. 
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Avrupa Birliği’nin 1,6 milyon göçmen işçiye ihtiyacı bulunmaktadır. Bu 
rakamın emekli olacak eleman sayısının 9 katı olması iş gücü kıtlığını 
yansıtmaktadır. Nitelikli insan temini için göçmen başvurularında denetim ve 
nitelikli insan seçme isteği artmaktadır. Bugün Avrupa Birliği bilgi ve iletişim 
sektöründe 1,7 milyon işgücü açığının bulunduğunu tahmin etmektedir. Bu 
nitelikli insan açığının bir kısmının gelişmekte olan ülkeler ülkelerinden gelecek 
göçmenler yoluyla karşılanması düşünülmektedir. Vergi indirimi reformlarının 
nitelikli insanların ihtiyaç duyulan bölgelere gelmesine yardımcı olacağı 
beklenmektedir. Almanya, Temmuz 2000 tarihinden beri büyük oranda 
Hindistan ve Doğu Avrupa’dan 10 bin bilgisayar programcısı temin etmiştir. 
İrlanda bu konuda yedi yıl öncesine göre 25 kat fazla nitelikli insan temin 
etmeyi düşünmektedir. 1998 yılından beri 10 binden fazla öğretmen 
Ekvador’dan ayrılmış, bütün Gana’lı doktorların yarıdan fazlası yurt dışına 
çıkmıştır. Etiyopya’lı öğrencilerin % 60’ı yurt dışından dönmemiştir. Yalnızca 
ABD’de 64 bin üniversite mezunu Nijerya’lı vardır. Kuzey Amerika’da yaşayan 
bütün Afrikalıların % 43’ünden fazlası üniversite diplomasına sahiptir. 

ABD’de 1990-91 döneminde doktora yapan Hintli öğrencilerin % 79’unun 
Çinli öğrencilerin % 88’inin 1995 yılında hala ABD’de çalıştıkları görülmüştür. 
Bun karşın Koreli öğrencilerin yalnızca % 11’i, Japon öğrencilerin % 15’i 
ABD’de çalışmaya devam etmektedir. (NSF,2003) 

Değerlendirmeye alınan ülkelerin Türkiye dışında hepsinin gelişmiş ülke 
olarak değerlendirilebileceği dikkati çekmektedir. Bu ülkelerde Ar-Ge 
harcamalarına GSYİH’dan ayrılan pay % 1-3 arasında değişmektedir. Türkiye 
gibi gelişmekte olan ülkelerde Ar-Ge harcamalarının payı (0,63) GSYİH 
rakamları birlikte değerlendirildiğinde Ar-Ge harcama büyüklüğünün gelişmiş 
ülkelere kıyasla çok düşük olduğu açıkça görülmektedir. Örneğin; ABD’nin 
yaklaşık 9,7 trilyon dolarlık GSYİH’dan % 2,7 pay ayırması 263 milyar dolar 
gibi Türkiye GSYİH’sının 1,5 katına denk gelen büyük bir rakam 
oluşturmaktadır. Aynı şekilde 4,9 trilyon dolarlık GSYİH’dan % 2,96 pay 
ayıran Japonya’da bu rakam 141 milyar dolara tekabül etmektedir. 

Eğitim sonrası insanların ülkelerine dönmemelerinde ABD şirketlerinin      
% 30 oranında doktoralı eleman istihdam etmeleri önemli rol oynamaktadır 
(Mahroum). 

1960-1987 yılları arasında 825 bin nitelikli insanın Kuzey Amerika 
ülkelerine göç ettiği ve bu sayı içerisinde gelişmekte olan ülkelerin payının 
arttığı vurgulanmaktadır. National Science Foundation (NSF)’nin SESTAT 
verilerin göre 1995 yılında bilim ve mühendislik alanında ABD’de çalışan 12 
milyon insanın 1,434 milyonunun (% 12) yabancı uyruklu olduğu, yabancı 
uyrukluların % 72’sinin gelişmekte olan ülkelerden olduğu belirtilmektedir. 
Yabancı uyrukluların % 23’ünün doktora derecesine sahip olduğu ifade 
edilmektedir. Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve İsviçre’de büyük oranda 
yabancı uyruklu araştırmacı olduğu belirtilmektedir. 
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Nitelikli insanların uluslar arası hareketliliği bilgi akışına ve nitelikli insan 
teminine global faydalar sağlanmaktadır. Nitelikli yabancı elemanların 
ekonomiye katkısına ve göç edilen ülkelerdeki başarısına ABD’de yabancı 
doğumluların Nobel Ödüllerindeki sayıları ve yüksek teknolojili şirketlerin 
başarısı gösterilebilir. Hatta gelişmekte olan ülkelerden göç edenlerle 
OECD’den göç edenler arasındaki farkta önemlidir.  

Beyin göçünün zengin ülkeler açısından riski oldukça düşüktür. Örneğin 
Kanada nitelikli insanlarını ABD’ye kaptırırken; kendisine diğer ülkelerden göç 
alarak farkı kapatmaya çalışmaktadır. Gelişmiş ülkeler arasındaki nitelikli insan 
göçü genellikle kısa bir süreli olduğu için sirkülasyon nedeniyle bu ülkelerin 
kazançları büyük oranda artmaktadır. 

SONUÇ  

Küreselleşen dünyada gelişmiş ülkelerin beyin göçüne gereksinimi ve beyin 
göçünün yönünü açıkça belirtmektedir. Bu yapı itibarıyla gelişmekte olan 
ülkelerinden gelişmiş ülkelere gerçekleşen beyin göçünün % 54’ünün ABD’de 
yoğunlaşması ABD ekonomisi için büyük bir avantaj oluşturmaktadır. 

Ar-Ge personelinin toplam istihdamdaki payları incelendiğinde gelişmiş 
ülkelerde bu payın % 10’dan daha fazla olduğu dikkati çekmektedir. Oranın 
yüksekliği Ar-Ge faaliyetinin büyüklüğünü ve gereksinimini açıkça 
yansıtabilmektedir. Bu gereksinimin de beyin göçüne ihtiyaç doğurması 
kaçınılmazdır. 

Küreselleşmeyle birlikte çok uluslu şirket sayılarının ve işlem hacimlerinin 
artması, ülkeler arasındaki ekonomik sınırların kalkması gelişmiş ülkelerin 
nitelikli insan taleplerini artırmaktadır. Dolayısıyla nitelikli iş gücü piyasası 
hem arz hem de talep açısından hızla globalleşmektedir. Çok uluslu şirketlerin 
nitelikli insan transferi verimliliklerini, karlarını, performanslarını ve global 
dünyada rekabet güçlerinin artması dış ülkelerden nitelikli insan temin edebilme 
gücünü daha da artırmaktadır. 

Beyin göçünün ortaya çıkmasında en büyük itici unsur olan yabancı 
ülkelerde eğitim, tüm dünyada artan bir hız sergilemektedir. Büyük miktarda 
yabancı öğrenciye eğitim veren gelişmiş ülkeler maliyetleri ülkeleri tarafından 
karşılanan bu nitelikli insanları, Ar-Ge, ücret, sosyal statü gibi çok sayıda faktör 
ile ülkesinde istihdam ederek beyin göçü olgusunu ortaya çıkarmaktadır. 

Gelişmiş ülkelerin her geçen gün nitelikli insana olan ihtiyacının artması, bu 
ülkeleri ekonomik cazibeyle birlikte seçici bir göç politikasına itmektedir. 
Bunlara ilaveten, gelişmekte olan veya az gelişmiş pek çok ülkede siyasal 
istikrarsızlıklar ve etnik ayrımcılık göç hareketini artırmaktadır. Bu sebeplerden 
kaynaklanan göçte nitelikli insanların kabulü daha kolay olmaktadır. 

Bütün bunlara rağmen, dünyada göçü yasaklamak politik nedenlerle 
mümkün olmayacaktır. Fakat bazı engelleyici uygulamalar yapılabilir. Bu 
amaçla;  
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– Göç geciktirilebilir; bazı meslek dallarında (doktorluk) öğretim sonrası 
mecburi hizmet getirilebilir. Bu mecburi hizmet yurtdışına çıkışı yavaşlatabilir.  

– Göç hem göç alan hem de göç veren ülke için zorlaştırılabilir. Göç alan 
ülkelerdeki temel kısıtlamalar emek piyasası ve göç politikalarında olabilir. Göç 
alan ülkeler vasıf düzeylerinde bir sınıflandırma yapabilir. Fakat artan bir 
şekilde bu sınıflandırma uluslar arası sertifika ve imtiyaz işlemleri ile 
zayıflamaktadır.  

– Rahat bir tutumla, nitelikli insanların göçünü göz ardı eden ve daha fakir 
ülkelerden biraz daha nitelikli insanların ülkeye gelişine izin veren piyasa 
işleyişli bir tavır izlenebilir. 

– Piyasa çözümünün daha müdahaleci çeşidi ülkeye gelme durumunda olan 
nitelikli insanları ülkenin kırsal bölgelerine yönlendirilmesidir.  

– Göç eden nitelikli insanlarla bağlantılar devam ettirilerek beyin göçünün 
negatif etkilerini azaltmak mümkün olabilir. Fakat, bu çözümlerden hiç birisi 
problemin kesin çözümü değildir. Bu nedenle, yurt dışına lisans-lisans üstü 
eğitime gönderilen öğrencinin geri dönmeleri için gerekli yasal-sosyal ortamın 
sağlanması gerekmektedir. 

Uzun dönemde yurt dışında eğitim yapan insanların geri dönüşü yalnızca 
uluslar arası göçün olumsuz etkilerini azaltmayacak aynı zamanda kendine özgü 
bir ekonomik gelişme stratejisinin devam ettirilebilmesini sağlayabilecektir. 
Gelişen ve gelişmekte olan şirketlerin teknoloji parkları oluşturması, Çin 
Taipei’sindeki gibi Bilim ve Teknoloji Bakanlığı kurulmasının geri dönüşlere 
katkı yapmasına ilaveten geri dönen insanların verimli kullanılmasına, bu 
amaçla Ar-Ge’lerin artırılmasına yardımcı olacaktır.  

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde beyin göçünün azaltılabilmesi için 
yüksek lisans ve doktora programları artırılırken, mezun olanlar içinde ücret 
farklılığının tatmin edici olması gerekmektedir. Yurt dışına nitelikli veya 
yetenekli insanlarımızın göçünün önlenebilmesi büyük maliyetlerle dışardan 
transfer edilen teknolojinin ülke içerisinde üretilmesine bağlıdır. Bu 
teknolojilerin üretimi ise büyük onda maddi-manevi desteğe ve uygun ortama 
ihtiyaç duyar. Bu amaçla İTÜ’nün DPT desteğiyle “İleri Teknoloji Yüksek 
Lisans ve Doktora Programları” ilk adım olup, “Silikon Vadisi” gibi diğer 
teknoloji üretim merkezlerinin de hızla hayata geçirilmesi gerekmektedir.  
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GÜNEY KAFKASYA’DA KALICI İSTİKRAR VE 
SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ BİRLİĞİNİN ÖNÜNDEKİ ENGEL 

DUVARI: KARABAĞ PROBLEMİ (SORUNUN MAHİYETİ VE 
ÇÖZÜM YOLLARI) 

     VELİ, Tuğrul*  
        TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

GİRİŞ  

Sovyetler Birliği’nin 1977 Anayasası’nın şöyle bir maddesi vardı: “Tüm 
sınıfların ve sosyal tabakaların yakınlaşması, tüm milletlerin ve azınlıkların 
hukuki ve fiilî eşitliği, bunların kardeşçe iş birliği temelinde insanların yeni 
tarihî topluluğu olan Sovyet Halkı oluşmuştur.”1 Ancak yaşanan gelişmelerden 
ve olaylardan bunun cümlede sıralandığı gibi kolay ve uzun ömürlü 
olamayacağı anlaşıldı. Dost ve müttefik Sovyet halkları “muhteşem” 
imparatorluğun dağılmasının resmi ilanını bile beklemeden kolları sıvadılar. 
SSCB’nin en ateşli sloganlarından olan “Halklar Dostluğu” ise enkaz ve 
dumanlar arasında sönerek kayboldu.  

1980’li yılların sonu, 1990’lı yılların başlarında bir taraftan Pasifik 
Okyanusu’ndan Baltık Denizi’ne, diğer taraftan Kuzey Kutbu’ndan Karakum 
Çölü’ne kadar uzanan dev imparatorluk coğrafyasının değişik noktalarında 
etnik-millî (aynı zamanda dinî) kökenli gerginlikler birbiri ardına su yüzüne 
çıkmaya başladı. Küçük çaplı ihtilaf ve çatışmalarla başlayan olaylar, yıllarca 
sürecek, derin, giderilmesi güç izler ve nihayetinde halkların ve milletlerin 
bilincinde travmatik bir tecrübe miras bırakıp gidecek savaşlar silsilesini de 
peşinden getirdi. Bu savaşlar, diğer etkenlerle beraber Sovyetler Birliği’nin 
yıkılması sürecini de hızlandırmış oldu.  

Dost ve müttefik Sovyet halkları “muhteşem” imparatorluğun dağılmasının 
resmi ilanını bile beklemeden kolları sıvadılar. SSCB’nin en ateşli 
sloganlarından olan “Halklar Dostluğu” ise enkaz ve dumanlar arasında sönerek 
kayboldu. SSCB dağıldığında cumhuriyetlerin politik zihniyeti üzerinde sanki 
kökeni Machiavelli’ye kadar uzanan geleneksel düşünce tarzının etkisi vardı: 
“Saldırı – şiddet kaçınılmazdır. Eğer ilk hamleyi ben yapmazsam, kaybeden 

                                                 
* Ankara Üniversitesi, Avrupa Birliği Uluslararası İlişkiler Bölümü Doktora Öğrencisi ve 

Avrasya Demokrasi Derneği Genel Başkan Yardımcısı. e.posta: togrul_2000@yahoo.com; 
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1 Konstitusiya (Osnovnoy Zakon) Soyuza Sovetskix Sotsialistiçeskih Respublik, Moskva, 
1977, s. 4.  
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taraf ben olurum”. Bu düşünceden hareketle de bölge devletleri ve halkları 
“tarihen maruz kaldıkları adaletsizliği ortadan kaldırmak için “Haklı Savaşlarını 
(Just War)” başlattılar. Passionari (halkların-etnosların içindeki enerji-L. 
Gumilyov) çoktan harekete geçmişti. Ama yapıcı değil, yıkıcı fonksiyonu ile… 

Bu çerçevede, SSCB’nin tarihe karışması sonucu yaşanan küresel depremin 
ardından Trotsky’nin etnografik müzeye benzettiği Kafkasya bölgesi de 80’li 
yılların sonlarından itibaren bir dizi etnopolitik ihtilaflara, toprak çatışmalarına 
ve iç savaşlara sahne olmuştur. Kafkasya’daki çatışmaları başlıca üç başlık 
altında toplaya biliriz: 1. Çeşitli güç odaklarının ve rakip grupların nüfuz 
mücadelesi; 2. Siyasal birimlerin statü yükseltme kavgası; 3. Ülkeler ve etnik 
gruplar arasında sınır ve toprak ihtilafları.  

Bu bölgesel çatışmaların en önemlisi, hatta başta geleni Karabağ savaşı 
olmuştur. Dağlık Karabağ’ı Azerbaycan’dan ayırarak Ermenistan’a birleştirmek 
amacıyla başlatılmış savaş bölgede ve dünyada ciddi rahatsızlık yaratan 
olaylardan biridir. Önce etnik çatışma zemininde ortaya çıkartılan bu olay sonra 
iki ülke arasında savaşa dönüşmüş, uluslararası ekonomik, politik dengeleri 
önemli ölçüde etkilemiştir.  

Sorunun Genel Profili  

 SSCB’nin çöküş sürecinin belirginlik kazanmaya başladığı 1987 yılından 
itibaren Ermenilerin Karabağ’ın Ermenistan’a bağlanması için Moskova’ya 
yaptıkları başvurular geri çevrildiyse de, 15 Haziran 1988 yılında Ermenistan 
Yüksek Sovyeti SSCB Anayasasının 70. maddesine dayanarak, Dağlık 
Karabağ’ın Ermenistan’a katılması için Azerbaycan ve Moskova yanında 
teşebbüse geçme kararı aldı.  

 12 Ocak 1989 yılında Moskova, Karabağ’ın yönetimi için “özel bir 
komite” kurdu. Özel komite taraflı bir siyaset yürütmekteydi ve aslında bu 
komitenin kurulması Karabağ’ın Azerbaycan’dan koparılması için yeni bir 
girişimdi. 28 Kasım 1989 yılında Moskova Karabağ’ın Azerbaycan’a iadesine 
karar verdiyse de, 5. 000 kişilik bir Sovyet askerî kuvvetini de Karabağ’da 
bulundurmaya devam edecekti.  

 1 Aralık 1989 günü Ermenistan Parlamentosu’nun Dağlık Karabağ’ı 
Ermenistan’a bağlamak üzere karar alması Azerbaycan’daki politik gerilimi 
had safhaya çıkardı. 6 Aralıkta Azerbaycan Parlamentosu’nun karşı karar 
alarak Ermenistan’ın kararını geçersiz ve yasadışı sayması gerginliği 
sindiremedi. 1990 yılında Bakü’de baş gösteren itirazlar sırasında Ermeni 
milletinden olan vatandaşların öldürüldüğünü gerekçe göstererek, 19-20 
Ocak’ta Kızıl Ordu birlikleri silahsız sivil ahaliye karşı katliama girişti. 28 
Şubat 1991’de Azerbaycan Parlamentosu, Dağlık Karabağ Özerk Vilayeti’nin 
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özerklik statüsünün kaldırılması konusunda kanun kabul etti.2 Ardından, 
Moskova’dan kimi çevrelerce yönetilen oyunların, bölgede cereyan eden 
hadiselerin had safhaya varması ve son olarak SSCB, Kazakistan ve 
Azerbaycan yönetiminin üst düzey temsilcilerinin bulunduğu helikopterin 
Karabağ’da düşürülmesi sonucu Azerbaycan Parlamentosu 24 Kasım 1991 
tarihli kararıyla bölgedeki özerk yapıyı kaldırmıştır.  

 1988’de küçük ihtilaflarla başlayan süreç, 1992 yılının ortalarına kadar 
Ermenistan silahlı güçlerinin bazen küçük operasyonlarla, bazen de Hocalı 
soykırımında olduğu gibi büyük çaplı saldırılarla Karabağ bölgesinin önemli bir 
kısmının işgal edilmesiyle sonuçlandı. 1992 yılı ortalarından 1992 sonlarına 
kadarki dönemde, Azerbaycan savaşta birtakım başarılar kazanarak 
topraklarının önemli bir kısmını Ermenistan silahlı güçlerinden temizlemeye 
başlamıştır. Ancak çok geçmeden bunu dışarıdan verilen askerî ve siyasal 
destekten güç alarak Ermenistan silahlı güçlerinin işgalleri izlemiştir. Yaklaşık 
6 yıl süren çatışmaların ardından ateşkesin imzalandığı 1994 Mayıs’ına 
gelinceye kadar, Karabağ bölgesinin dağlık kısmının tamamı, bunun yanında 
yedi ilçesi daha –ki, bu da ülke topraklarının % 20’sine tekabül etmektedir– 
işgale maruz kalmıştır. Bu hadiseler sonucu Ermenistan’daki ve Dağlık 
Karabağ’daki Azerbaycanlı halk doğma yurtlarından kovulmuş, 1 milyona 
yakın insan kendi ülkesinde kaçkın durumuna düşmüştür.  

Bölgedeki diğer etnik anlaşmazlık ve çatışmalarla kıyaslamada Karabağ 
sorunu daha farklı bir nitelik arz etmektedir. Karabağ sorunu, öncelikle merkez 
eyalet sorunu, her hangi bir statü ya da hak talep etme meselesi olmaktan 
çıkmış, bir toprak işgali meselesine dönüşmüş ve uluslararası bir nitelik 
kazanmıştır. Diğer çatışma bölgelerinden farklı olarak sorun ülke içi (yani 
Gürcistan ve Çeçenistan örneklerinde olduğu gibi merkezle federe devlet, özerk 
cumhuriyet ya da özerk bölge arasında) değil, iki ülke, iki devlet arasında 
cereyan etmiştir. Anlaşmazlığın bu karakteristik özelliğinin altı çizilmelidir.  

Özelde Karabağ, genelde Kafkasya örneğinde ortaya çıkan bu durumun 
siyasal, ekonomik, ideolojik, sosyo-psikolojik birtakım nedenleri vardı. 
Bölgedeki konfliktojen duruma ve istikrarsızlığa yol açan, içsel ve dışsal 
(uluslararası) kategoriye ayırabileceğimiz bu faktörler özetle şöyle sıralanabilir:  

– Sarsılmış Etno-Psikoloji 

– Etnik Yapının Karmaşıklığı 

– Dinî Farklılık 

– Bölgenin Militarizasyonu 

– Bölgesel İstikrar ve İşbirliği mekanizmalarının Yoksunluğu 
                                                 
2 Tofik Musayev, “Pravovıe Ramki Uregulirovaniya Konfliktov Na Primere Territorialnıx 

Pritenziy Armenii k Azerbaydjanu”, Diplomatiya Alemi, Azerbaycan Respublikası Xarici İşler 
Nazirliğinin Jurnalı, No: 1, Sentyabr-Dekabr 2002, Bakı, s. 121-132. 
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– Bölgesel ve Küresel Güçlerin Kafkasya’da Çatışan Çıkarları.  

Netice itibarıyla, Dağlık Karabağ bölgesinin tamamı, bunun yanında 
Karabağ dışında yedi rayon3da dâhil olmak üzere Azerbaycan’ın toplam % 20 
toprağı işgal edilmiştir. 35.000’den fazla insan hayatını kaybetmiş, 1 milyona 
yakın insan yerinden ayrılmak zorunda kalarak göçmen durumuna düşmüştür. 
Bütün uluslararası normlar, temel antlaşmalar, hukuk ilkeleri ağır şekilde ihlal 
edilmiş, görmezden gelinmiştir.  

Bugün, bütün çok boyutlu uluslararası girişimlere rağmen sorun hiçbir 
gelişme göstermeden çözümsüz bir şekilde ortada durmaktadır. Artık 10 yılı 
aşkın bir süredir barış görüşmeleri devam etmektedir. Fakat somut bir sonuç 
elde edilmiş değildir. Sorun olduğu gibi durmakta, her gün biraz daha 
derinleşmektedir. Bu da bölgenin geleceğine, potansiyeline olan güveni ciddi 
bir şekilde etkilemekte, bölgenin ve yakın çevresinin istikrarını ve gelişmesini 
zorlaştırmaktadır.  

Çözüm Yolları ve Öneriler 

Sorunun temel parametrelerini birçoğunuz zaten biliyorsunuz. Zamanın 
kısıtlılığı nedeniyle detaya girmek istemiyorum. Peki, bu konfliktojen duruma 
son vermek için neler yapılmalı, hangi adımlar atılmalıdır? Çalışmalar hangi 
istikamette gerçekleştirilmelidir? 

Günümüz dünyasının temel ve elzem anlayışlarından biri olarak 
entegrasyonu veya bir diğer ifade ile bütünleşmeyi, birçok farklı ulusal aktörün 
politik unsurlarının sadakatlerini, beklentilerini daha önceki sahipleri olan 
ulusal devlet veya kuruluşlardan yeni bir merkeze doğru kaydırmaya ikna 
edildikleri” bir süreç olarak ifade edebiliriz. (Ernst Haas).4 Entegrasyon 
sürecinin nihai amacı savaşların durdurulması, insanların barış ortamında 
yaşamasının temin edilmesi, bölgelerde, daha sonra ise dünya çapında 
güvenliğin sağlanması, insan haklarına saygıyla yaklaşılması, ırki ve dinî 
tahammülsüzlüğün her türünün ortadan kaldırılması, sonuç itibarıyla bütün 
devletler arasında iş birliğinin güçlendirilmesi, insanların birliğine varılmasıdır. 
Bu tanımlamadan hareketle yola çıkılırsa, yukarıda sıralanan özelliklerin 
tamamına yakınına bugün Kafkasya’da ihtiyaç duyulmaktadır.  

Güney Kafkasya’daki etnik, sosyal, siyasal, ekonomik temele dayalı sorunlar 
dünya tarihinde benzeri görülmeyen ve çözümü kolay olmayan sorunlardır. 
Entegrasyon, bunun gerçekleşmesine de kuşkusuz yardımda bulunmalıdır. 
Ancak bu süreç bütün tarafların entegrasyonun ne getireceğinin farkına 
varmasının ardından küresel ve bölgesel bağlamda faydalarını gösterebilecektir. 
Petrol boru hatlarının yapılması, Avrasya ulaşım koridorunun altyapısının 
hazırlanması, ekonominin kalkındırılması ve güçlendirilmesi, bölgenin 

                                                 
3 İlçeden büyük, ilden küçük idari birim. 
4 Ernst B. Haas, The Unite of Europe, Stanford CA, Stanford University Press, 1958, s. 16.  
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gelişmesinin istikrarlı temellerinin atılması tüm devletlerin kendi iddialarından 
vazgeçerek aktif dünya entegrasyonu sürecine katılmaları için cazip bir amaç ve 
vesiledir.5 Entegrasyona gidilmeden Kafkasya’nın birçok sorununun üstesinden 
gelinmesi olanaksızdır.  

Bu çerçeveden hareketle Kafkasya ülkeleri başlıca iki istikamette 
entegrasyonlarını sürdürmelidirler. Kendi aralarında ve uluslararası kurum ve 
kuruluşlarla. Siyasal literatürde “Kafkas Irkı” diye bir ifade var. Biyolojik 
anlamda yanlış olsa da, psikolojik açıdan bu isabetsiz bir ifade değil. Kafkasya 
halkları arasında bütün milletlere, dinlere, mezheplere bağlı olmayan bir birlik – 
Kafkasya ruhu, Kafkasyacılık hatta en kritik durumlarda bile kendini 
göstermiştir.6 Kafkas Evi düşüncesi özetle Kuzeyli, Güneyli Kafkasya 
halklarının ve devletlerinin coğrafi ve kültürel birlikteliğinin yanı sıra, 
ekonomik ve politik platformda bir araya gelme/bütünleşme isteği ve hedefi 
olarak ifade edilebilir. Kafkas Evi fikri, Sovyetler Birliği’nin dağılması 
ardından bölgenin dünya siyasetinde yeniden tanımlanmaya başlaması ve 
kazandığı önem nedeniyle uzun aradan sonra yeniden gündeme getirilmelidir. 
Bölge içinden ve dışından olan devletlerin istikrarın sağlanması ve iş birliğinin 
geliştirilmesi amacıyla önerdikleri resmi nitelikli bu model ve mekanizmalar 
yanında, çeşitli bilim kuruluşları, uzmanlar, akademisyenler tarafından bireysel 
olarak geliştirilen düşünceler de mevcuttur. Bu düşünce ve önerilere Kafkasya 
AGİT’i, Kafkasya İşbirliği Konseyi, Kafkasya Ortak Pazarı, Kafkasya 
Topluluğu, Kafkasya Federasyonu ya da Konfederasyonu, Kafkasya Barış Gücü 
vd. örnek gösterile bilir. Bunun ad ve şeklinden ziyade birinci derecede önemli 
olan bölge ülke ve halklarının söz konusu formatta consensus sağlamaları, bunu 
sözde değil, özde benimsemeleridir.  

Entegrasyonun ikinci istikameti dışarıya yönelik yürütülmelidir. Nitekim, 
bipolyar sistemin iflası ile birlikte, Güney Kafkasya ülkelerinin dünya birliğine 
entegre olma yolunda izlediği stratejinin temelini Avrupa’ya, Avro-Atlantik 
kurumlarına yakınlaşma süreci oluşturmuştur. Bölge ülkeleri AB ülkeleri ile 
ilişkilerini hızla geliştirmiş, yakın iş birliği çalışmalarına başlamışlardır. Avrupa 
kurumlarına, Avrupa kaynaklı oluşumlara kısa zamanda üye olunmuştur. 
Kısacası, Avrupa’ya entegrasyon her üç cumhuriyetin de öncelikli amaçlarının 
başında yer almıştır. Güney Kafkasya ülkeleri için Avrupa entegrasyonuna 
katılma çabaları yakın ve orta vadede siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel 
alanlarda geniş olanaklar sunacak ve etnik sorunlar başta olmak üzere güvenlik 
problemlerinin çözümünde yardımcı olacaktır.  

Her şeyden önce Avrupa günümüzde gelişme, ilerleme, çağdaşlaşma 
anlayışları ile özdeşleşmiş sayılan bir kavram hâline gelmiştir. Diğer taraftan 
AB, günümüzde bölgesel entegrasyonu gerçekleştirmede büyük ölçüde başarı 

                                                 
5 Hicran Hüseynova, “Avrupaya Entegrasyon ve Bölgesel Güvenlik”, Azerbaycan Qezeti, 29. 01. 

2003, Bakı, s. 6.  
6 Azer Qaraçenli, “Qafqaz Evi: İdeyadan Reallığa”, Avropa Qezeti, 1-7 Fevral 2003, Bakı.  
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sağlamış bir yapıdır. Güney Kafkasya ülkelerinin kendi bölgeleri için 
öngördükleri sistem ve mekanizmalar için AB modelinden ve tecrübesinden 
maksimum yararlanmaları gerekir. Özellikle, çatışmadan iş birliğine, bölgesel 
bütünleşme modeline geçiş süreci konusunda Avrupa’dan edinecekleri 
deneyimler vardır. Bu konuda elbette ki, Kafkasya dinamikleri ve realitesi ile 
uyuşmayan hususlar da ortaya çıkacaktır. Bu engel teşkil eden hususlar, bugün 
Avrupa’da nasıl bir Euro-realistic bakış açısı oluşturulmuş ise, Kafkasya’nın da 
gerçek ve önceliklerini belirleyen böyle bir bakış açısı yaratılarak bu 
unsurlardan yan geçilmesi ya da bunların yerel şartlara uyarlanması şeklinde 
aşıla bilir. Genel olarak değerlendirildiğinde, Güney Kafkasya’nın AB’den 
faydalanacağı birçok konunun olduğu görülmektedir. Bu nedenle bölge 
devletlerinin, kısa vadeli istikrar ve kalkınma girişimlerinde ve de uzun vadeli 
bölgesel birlik çalışmalarında bu tecrübeden yararlanması gerekir.  

Avrupa anlayışı geniş bir tanımlamayla coğrafi, tarihȋ, kültürel, ekonomik, 
siyasi ve hukuki değerler bütünüdür. Bu değerlerin benimsenmesi durumunda 
Avrupa ile bütünleşmek çok daha kolay olacaktır. Bütün bunlarla beraber 
Kafkasya ülkeleri Batı taklitçisine çevrilmemeli, her şeyden önce Avrupa 
gelişme yolunu benimseyerek kendi reform sistemlerini geliştirmelidirler. 
Çünkü kendi sistemini oluşturamayan devletler için entegrasyonun başarılı olup 
olmaması bir anlam ve önem taşımamaktadır.  

Avrupa ülke ve kurumları için kaydedilen bu hususlar aynı zamanda 
Amerika Birleşik Devletleri için de geçerlidir. Güney Kafkasya ülkeleri birçok 
bakımdan kendilerine örnek ve model alabilecekleri Türkiye ve Rusya, İran gibi 
bölgesel aktörlerle de çokboyutlu ve geniş yelpazeli ilişkilerini derin ve 
istikrarlı biçimde geliştirmelidirler.  

Kafkasya’da iş birliğinin gerçekleştirilmesi, barış içinde bir arada yaşanması 
ve bunun başarılı ve kalıcı kılınması için aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi ve 
bunların zaman geçmeden yerine getirilmesi gerekmektedir:  

– Bölgedeki etnik çatışmalar ve savaşlar tamamen ortadan kaldırılmalıdır. 
Travmatik etno-psikolojiden kurtulunmalı, saldırgan, yayılmacı, irredantist 
eğilim ve politikalara biran önce son verilmelidir. Bu barış ve istikrarın sağlana 
bilmesinin temel şartlarının başında gelmektedir. Karabağ, Abhazya, (Güneye 
etkisi itibarıyla) Çeçenistan gibi dondurulmuş ve belirsiz durumda bırakılmış 
sorunlar çözülmediği sürece, Osetya, Cavaheti, Acaristan gibi her an 
ateşlenmeye hazır ihtilaflar önlenemediği müddetçe bölgesel istikrar ve iş birliği 
önerileri söylemde kalmaya devam edecektir; 

– Çatışmaların çözümünde askerî araçlarla beraber ekonomik, siyasal, 
kültürel vs. araçlardan da istifade edilmelidir. En azından çatışma ve savaşın 
doğası gereği başta getirilen askerî çözümler öncelikle ekonomik olmak üzere 
diğer araçlarla desteklenmeli ve bu araçlar zamanla yer değiştirmelidir;  
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– Toplumların bilinç altındaki düşmanlık imgeleri ve sosyo-psikolojik 
önyargılar ortadan kaldırılmalıdır; 

– Bölgesel güvenliğin sağlanması için güçlü devletlerin varlığı 
sağlanmalıdır. İstikrar ve güvenlik ancak güçlü devletlerle mümkündür. Zayıf 
devletler barışın korunmasında, çatışmaların engellenmesinde, gelişmeyi 
sağlayacak düzenin kurulmasında aciz kalmaktadırlar. Güç ve gücün doğurduğu 
caydırıcılık bir güç dengesinin kurulmasına getirip çıkarmaktadır ki, bu da 
barışın korunmasında önemli faktörlerden bir tanesidir. Güney Kafkasya’daki 
istikrarsızlığın temel nedenlerinden bir tanesi buradaki devletlerin zayıf 
olmalarıdır. Meşru, demokratik ve hukukun üstünlüğünü düstur edinmiş 
devletlerin bölgede söz sahibi olmaları gereklidir; 

– Kafkasya’da hayata geçirilecek her hangi bir istikrar ve iş birliği planının 
küresel ve bölgesel aktörlerin yaşamsal çıkarlarını sarsacak içerik taşımamasına 
ve mümkün olduğunca minimum düzeyde dışlanmalarına dikkat edilmelidir. 
Doğal olarak güç odaklarının hepsinin çıkarlarını uyuşturmak mümkün değildir, 
fakat bölge dengelerinin hassasiyetini göz önünde bulundurarak bunları asgariye 
indirmek mümkündür. Ayırıcı yanlardan çok birleştirici yanlar esas alınmalıdır; 

– Bölgeye yönelik ekonomi, politika, güvenlik ve devlet kuruculuğu 
çalışmaları karşılıklı anlayışa dayalı olarak paralel ve eşgüdüm içinde 
yürütülmelidir; 

– Bölgede barış ve istikrarın hâkim kılınması ardından (BM, AGİT, Avrupa 
Birliği, Avrupa Konseyi, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Dünya Bankası vs. 
gibi) uluslararası kuruluşların uyum içinde çalışması için ortam 
oluşturulmalıdır. Zor Güvenlik Politikaları’nın (Hard Security Problems) 
oluşumu bu durumla yakından ilgilidir. Güvenlik yalnızca askerî anlamı ile 
algılanmamalıdır. Güvenliğin siyasal, ekonomik, bilgi, çevre vs. boyutları da 
burada göz önünde bulundurulmalıdır.  

SONUÇ 

Birçok kültürün kesişme ve çatışma noktası olan, bünyesinde hem birçok 
medeniyeti doğup büyüten hem de dağıtıp tarihe gömen, Avrupa ve Asya, İslam 
ve Hristiyan değerlerini kendisinde birleştiren ender yerlerden biri olan 
Kafkasya, Kuzeyle Güney arasında var olan jeokültürel hattın önemli bir parçası 
olması ve Batı ile Doğu vektörlerinin buluşma noktasında bulunması 
bakımından müstesna öneme sahip bir bölgedir.  

Bölgenin en önemli siyasal sorunu niteliğindeki Karabağ sorununun 
çözülmesi ve Kafkasya’da kalıcı bir iş birliği ortamının yaratılması ve sağlıklı 
entegrasyonun gerçekleştirilebilmesi bütün bölge, bütün kıta ve de bütün dünya 
için önemlidir. Bu ise bölgede istikrarın hâkim olmasından sonra mümkün ola 
bilecektir. Bu istikrarın sağlanmasının etki ve sonuçları yalnız bu bölge ile 
sınırlı kalmayacak, kendini hem Avrupa’da hem de bütün Avrasya 
coğrafyasında gösterecektir.  
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Gerçekçiler için siyaset mümkün olanın sanatıdır. Ütopik kurtuluş 
varsayımları pek geçerli görülmemektedir. İdealistler içinse siyaset yaratılması 
mümkün olan bir düzenin yaratılmasıdır. Gelecek konusundaki görüşler bu iki 
hat üzerinde gidip gelecektir. Uluslararası düzensizlik olduğu kadar yeteri kadar 
düzen olması şimdilik bir teselli olmaktadır. Fakat “şimdiliğin” “daimaya” 
dönüştürülmesi hepimizin üzerine düşen öncelikli görevdir. Çünkü bu bölge 
bizim hepimizin ortak evidir ve bu evde huzurun sağlanması da yine bizlerin 
görevidir.  
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REGIONAL DIVISION OF ORIENS (ASIA AND AFRICA) AND 
ITS INFLUENCE ON INTERNATIONAL RELATIONS (IR) 

PROBLEMATIQUE 

VOSKRESSENSKI, Alexei D.*  
 RUSYA/RUSSIA/РОССИЯ 

 

One of the most pointed questions in today’s debate in Political Science and 
International Relations is the correlation between globalization, regionalization 
and the transformation of sovereignty as the main concept of the national-state. 
We need to address the following pointed questions: 

 1. Does globalization comprise of regionalization and fragmentation of the 
world? What is the correspondence between these phenomena? 

 2. Does Globalization mean the loss or the transformation of sovereignty? 

 3. If there is the process of transformation of sovereignty (and not of the 
loss of it) does that mean the strengthening of the process of globalization or of 
the regionalization? 

 4. How do these processes correspond to the problem of the influence of the 
space on global politics? 

 5. What are the practical considerations out of all these theoretical 
questions?  

In connection to this debate it is necessary to mention that what is called 
area, region, place [ground], territory, space, landscape – i.e. ‘locus’, is 
important for Social Science because it helps to set boundaries within which 
commonalities can be investigated with manageable loss of competence in 
practical knowledge that can influence, refine or change the very concepts used 
by the disciplines. Macro- and, to a certain extent, Meso-Regions corresponds to 
civilizations defined in Humanities and sometimes also in Social Science. This 
‘new’ Area Studies is now called ‘Comprehensive Regional Studies’, ‘Global 
Regional Studies’, ‘World Regional Studies’, ‘International Regional Studies’, 
‘Civilizational Area Studies’ depending on which disciplinary field it originates 
from, or simply ‘Regional Studies’ as an interdisciplinary or multi-disciplinary 
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field, marking the necessity of the new program of research, characterised by 
deep knowledge of area and region with the fusion of theory and models 
derived from disciplinary studies (Voskressenski, 2005). As Norman Palmer 
conveniently wrote “the emerging new regionalism …embraces linkages 
between as well as within states as within regions, and with both a revived 
nationalism and a growing transnationalism” (Palmer, 1991: 3). That 
corresponds to the arguments of Arif Dirlik, according to whom: The very 
conceptualisation of globalism is revealed upon closer examination to be a kind 
of spaceless and timeless operation, which rather than render it vacuous as a 
concept, ironically bolsters its pretensions to a new kind of universalism, 
rendering it a point of departure for all other spatialisations. It is not very 
surprising that anything less than the global should be mobilised in 
juxtaposition to it as its other, confounding the possibility of profound 
differences among the spatial, the local and the place-based. Thus it becomes 
possible to speak of the spatial, the local and the space-based in the same breath, 
forgetting that while the local derives its meaning from the global, spatial itself 
derives its meaning from the parallel from globality, and stands in the same 
oppositional relationship to the place-based as the global does to the local. 
(Globalisation, 1999: 41)  

In this connection, the necessity of analysing regional and subregional 
subsystems of international relations is connected with the new trends of 
modern international relations-globalisation, regionalization and fragmentation 
connected to the uneven transformation of the world because of globalisation 
and, thus, to the necessity of the dialogue among civilizations that can 
harmonize our turbulent and fragile world (Voskressenski, 2002).  

When the world was analysed in the categories of bipolar interaction or in 
Wallerstainean categories of interaction of two centres and two types of 
peripheries, the presence of regional and subregional subsystems did not cause 
doubts and discussions, as it was subordinated to the logic of a global 
problematique and the global division into two worlds (two hemispheres: 
East\West, of which the East was not the Orient [Asia] but former Soviet Union 
and it satellite states). The regional and civilizational problematique was 
suppressed by the bipolar partitioning of the world. After the disintegration of 
the bipolar structure of relations the situation became more complex and many 
pointed questions were raised by researchers, to which there are no unequivocal 
or quite certain answers (Voskressenski 2002, among others).  

These questions are: if the bipolar system has disappeared, what has come 
instead of it? If we yet can not definitely tell what has come instead of the 
bipolar system, maybe it will be correct to assert, that the world has broken up 
into compact territories (‘locuses’) – economic/political regions and subregions 
(mega and meso-areas or regional security complexes in another terminology), 
and so there are no universal\general laws of functioning of the international 
system, and there is only a combination of mega-regional and subregional levels 
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of civilizational interaction? More concrete and specific questions have arisen in 
this connection: is Southern Asia, and also Central Asia to some extent, a region 
(i.e. whether it makes a distinct regional subsystem or not) or maybe it is a 
subregion (subregional subsystem)? Do these regions have Civilizational 
meanings? What are the relations between Asia Pacific as a region and East, 
South, Northeast and Southeast Asia, not in a geographical sense, but from the 
point of view of the formation of a regional and subregional subsystem 
(supercomplex and subcomplex) of international relations? How do they 
correspond to other regional subsystems and Civilizations (world-systems) 
(Sanderson 1995)? What are the relationship and the ratio between globalisation 
and regionalization and whether the process of regionalization reflects the fact 
that the planetary international system has broken up into regional (subregional) 
subsystems, each of which actually forms an independent system? Or are all 
these are only subsystems, i.e. we need ‘simply’ update certain 
universal\general laws to political\geographical, historical\economic and 
cultural\civilizational specifics\particularities?  

There are no unequivocal answers to the majority of these questions today. It 
is clear however, that system analysis (the systems theory) with a combination 
of space approaches gives the researcher a rich theoretical and methodological 
toolkit for uncovering adequate answers to many of these uneasy questions. I try 
here to analyse current different methodological approaches within the general 
systemic approach in order to attest their analytical capabilities to incorporate 
the notion of region into social science and IR analysis.  

A common procedure in all these approaches is to figure out a planetary 
system of international relations which corresponds to the idea of global 
civilization, i.e. some self-sufficient system of integrity allowing us to describe 
and to analyse international relations and global interaction in general. In the 
1990s some theorists, however, started to talk about the necessity of 
differentiating between general and specific\particular (i.e. regional or area) 
problems of international relations. Some tried the fusion of regional analysis 
with civilizational concepts. This idea was connected with the increasing 
globalisation as a current dominant international trend, on the one hand, and 
regionalization and regional fragmentation, on the other. Some theorists of 
international relations have started to point out that a number of international 
interactions have certain autonomy. They have paid attention to the fact that 
there are specific laws\rules\norms connected to the particularity\specificity 
(first of all geographical, territorial-economic, civilizational, cultural) in the 
process of functioning of different parts of the system, i.e. of subsystems. As 
conveniently explained by Palmer (1991, 6) the concept of regional systems, or 
subsystems, supercomplex and subcomplex in Buzan and Wœver’s terminology 
(2003) is particularly useful for political analysis. These more narrow (less 
universal and less general) laws\rules\norms\settings envision the functioning of 
the regional and subregional subsystems, i.e. they describe a set of specific 
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international interactions with the understanding of the universal\general rules, 
but on another basis – common geographical, cultural, civilizational belongings 
(i.e. on the basis of the concrete ‘locus’).  

It is clear that ‘region’ is an ambiguous term, however it is less ambiguous 
and more satisfactory when compared to ‘area’ because it implicitly 
corresponds to the notion of ‘boundaries’. The idea of area goes back to the idea 
of cultural areas or Kulturkreis put forward by Frobenious, Ratzel, Shurtz and 
Graebner (Macdonald, 2004). The general idea was to divide the world into 
ecological zones matching cultural and social traits; however, later the world 
was subdivided into areas without explicit reference to any rigorously defined 
cultural areas. Though geographical identity is one essential characteristic of a 
‘region’ there are others that are equally important: social and 
civilizational\cultural homogeneity, shared political attitudes and behaviour, 
political interdependence in the form of shared institutional membership, 
economic interdependence (Palmer, 1991: 7), that enable a notion of a ‘region’ 
to be much more rigorously defined as a social science construction. However, 
the concrete definition of the regions and subregions (supercomplex and 
subcomplex) is dependent on the above-mentioned complexities of the region’s 
characteristics.  

The macro-division of the world in regional subsystems (subcomplexes, 
meso-areas, civilizational areas) and regions proceeds from the definition of 
international political region as a territorial-economic and national-cultural 
complex (based on a specific uniformity of geographical, natural, economic, 
social-historical, national-cultural, civilizational conditions serving as the basis 
for its allocation) of a regional set of phenomena of international life, 
incorporated into itself by the general structure of the system and its logic, in 
such a manner that this logic and the historical-geographical co-ordinates of its 
existence are cross-pollinated and interdependent. 

If to proceed mainly from geographical parameters, it is possible to allocate 
geographical macro-regions-Asia, Africa, America, Europe, Australia and 
Oceania; meso-regions (middle regions): Central, Northern, Southern America, 
Europe, Australia and Oceania, Northeast, Southeast, Southern, Western and 
Central Asia, Northern (Arabian) Africa and Africa to the south of Sahara, and 
also – regions (subregions) – with division of America into Central, Northern 
and Southern, Europe into Northern, East, Western, Central and Southern, and 
Western, or more precisely – South-western, Asia-into Near and Far East. 
However, the concept of “Near and Middle East” is wider, than Southwest Asia, 
as it includes not only sixteen states of Southwest Asia, but also Egypt and 
Sudan (Voskressenski, 2002), (Belokrenitskii, 1999).  

Proceeding from historical-cultural parameters, it is possible to allocate 
historical-cultural regions: Chinese, Korean, Vietnamese (Vietnam, Laos, and 
Cambodia), and Indian (India, Nepal, Butan, Sri-Lanka), Indo-Iranian (Pakistan, 
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Afghanistan, Iran, and Tajikistan), Turkic, Arabian, Russian\Slavic (Russia, 
Ukraine, Byelorussia or, in other interpretations twelve countries of the CIS), 
European (consisting of thirteen countries). North American, Latin American, 
African regions are united by the appropriate regional integrity of such 
parameters as geopolitical traditions of belonging to a specific state formation 
process, current trend to integration (interstate integrational interaction), 
ethnolinguistic, ethnocultural or ethno-psychological unity. Cultural-religious 
(civilizational) macroregions usually are: Confucian-Buddhist, Indus, Muslim, 
Orthodox, Western-Christian, Latin American, African, and Pacific.  

It is clear, that the separate countries can be divided into different regions 
within two or even three different regional clusters according to various 
parameters. Besides, other regions are constructed in view of cultural-
geographical parameters of the states, which can be under construction on the 
basis of a principle of economic cooperation and joint system of 
security/common geopolitical considerations, and/or “fastened” by historical 
conflicts, some disputable problems, traditional enmity, i.e. there are some other 
parameters besides geographical, geopolitical, civilizational and economic that 
can ensure the possible division of the world into geoeconomic and geopolitical 
regions. In addition some ‘historical’ regions recently acquired new 
‘geoeconomic’ features.  

According to all these reasons, today it is possible to speak about Pan-
American (Interamerican), European, African, Asian regional subsystems of the 
international relations which have also macro-civilizational meaning and about 
international political regions divided appropriate to these subsystems of 
international relations, together with some more or less precisely determined 
subregional subsystems – Western/Central-European (as a part of European), 
North-American and South-American (or Latin American) as parts of Pan-
American (Inter-American), Near (Arabic and North African) East, Middle East 
(integrating into the Greater Middle East), East Asia, Southern Asia, Northeast 
and Southeast Asia (integrating into the Greater Eastern Asia) and Asian-Pacific 
region (as parts of Asian [sub]systems of the international relations), in which 
Near and Middle East and Asia-Pacific Region are grouped into subregional 
subsystems. These principles of division of the world also have formed the basis 
for appropriate allocation of the most important international political and also, 
to some extent, to civilizational regions with their own regional norms and 
settings.  

In explaining the process of interactions in the Oriental (Asian and also 
African) world a complex analytical model is needed to avoid an interpretivist 
bias because no ‘professional convention’ exists in the world on how to 
interpret the history. Three types of new regional approaches within the 
structuralist regional paradigm were elaborated during the last ten years that can 
address the enormous changes in the world. These three types of approaches 
analyse from three different disciplinary angles (cultural, that of the 
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international relations and that of international political economy) the same set 
of regional and civilizational problems. The culturalist-structuralist model is 
elaborated but was applied only to Western Eurasian regional and inter-regional 
interaction (Strezhneva, 1999). The multi-factor equilibrium approach is an 
attempt to elaborate a political science (international relations) model and to 
explain (or recreate) the history of interaction and current relationships using 
this model as a framework for analysis (Voskressenski, 2003; 2004). There are 
several explanations of Eastern Eurasian trends based on this approach that have 
already appeared in the literature (Voskressenski, 2003; 2005; 2006 among 
others). The Meso-mega area dynamics approach is an attempt to create a model 
based on the analysis primarily of the international political economy 
phenomena with the incorporation of other (primarily, regional-political) 
phenomena (Ieda, 2004). The interpretation of historical developments based on 
this model will probably appear in the future.  

All these new structuralist approaches are within both regional and 
disciplinary studies and the new program of research, which is characterised by 
deep knowledge of area and region with the fusion of theory and complex 
models derived from disciplinary studies. All of them, thought structural and 
thus belonging to political science and IR by their nature can incorporate the 
notion of region and give explanations including civilizational interacting. The 
multi-factor equilibrium approach (already) and the meso-mega area dynamics 
approach (not yet) can be tested using an historical mode of analysis. However, 
an historical type of analysis also predisposes the appearance of the 
interpretivist bias. To what extent that type of testing will be prone to 
ideological colourings will become apparent in the future work in the field.  

What could be the influence of regionalization problematique on the 
international relations and political Science and what are the intellectual 
consequences of such a division of the world? It is the following: 

 1. Principles of division of the world have formed the basis for allocation of 
the appropriate most important international political regions with their own 
regional norms and laws. 

 2. Within this theoretical system of coordinate there is a rational answer to 
the question of regional/cultutal/civilizational specifics. 

 3. There is a powerful challenge to existing IR theories. 

 4. The meaning of these regional theories is underestimated in non-Western 
as well as in the Western world. 

 5. It is underestimated in traditional Asian Studies. 

 6. This theoretical framework is not necessarily anti-Western but it is not 
currently a mainstream. 

 7. It is very difficult to work within this new field because of the lack of 
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financing because it is not mainstream and because it is considered anti-Western 
in the West. 

8. There could be very interesting theoretical outcomes of this approach: 

– Theory of regional level international relations. 

– Regional studies as multidisciplinary field. 

I think that the system of arguments elaborated here can help address 
unilateralism and pro-Western as well as anti-Western bias within rational 
system of arguments, it is extremely important for Asian Studies as giving them 
new/modernised theoretical bases which consists of the fusion of the IR, 
political science and sociology methodology based on system approach with 
space (geographic), civilizational (religious, cultural, philosophical, linguistic), 
political, economic specifics, that could help address such pointed questions as 
ethnic and religious conflicts and interactions within and between macroregions, 
models of political systems and macroregional models of democracy, 
regionalization and regionalism, interactions between macroregions, including 
regional and inter-regional balance of power, regional models of leadership and 
a lot of other pointed questions that are without adequate attention because they 
do not fit within current IR which are set without attention to theories of region 
and region-level relations.  
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THE WEST AND THE MUSLIM WORLD: DIPLOMACY OR 
INTRIGUE 

YACCOP, Abdol Rauh  
BRUNEY/BURUNEI/БРУНЕЙ 

The relationship between the West and the Muslim world appeared mostly in 
the form of conflict and warfare though there are substantial evidences of 
peaceful relation existed during those years of rivalries. This paper would not 
escape from the theme and attempts were made to trace history of rivalries 
between the West and the Muslim world in order to find out how far diplomacy 
and intrigue have been used throughout those years.  

The first rivalry between the Muslims and the West represented by the 
Eastern Roman Empire took place as early as the time of the Prophet 
Muhammad. The rivalry begins when the Prophet had sent his emissary al-
Harith bin Umayr al-Azdi on a duty to carry a letter to the ruler of Busra. He 
was, however, intercepted by Shurahbil bin Amru al-Ghassani, the governor at 
Balqa, a close ally to Caesar, the Byzantine Emperor. Al-Harith was tied and 
beheaded by al-Ghassani. This intolerable incident was unacceptable to the 
Prophet and in retaliation to discipline the transgressors sent an army of 3000 
men. The Roman Emperor allied with the Arab army of Ghassan numbered 
about 200, 000 men marched to face the Muslims at Mu’tah.  

Though the mission was to protest and punish the transgressors, the Prophet, 
however, reminded them to strictly observe the principal of war in Islam. The 
enemy should first be invited to Islam and if they accepted it leave them free. 
Should they refuse then asked them to pay jizyah. The war was the last resort to 
be adopted if the enemy persisted to fight. Further the Prophet reminded the 
Muslims to “fight the disbelievers in the Name of Allah, neither breach a 
covenant nor entertain treachery, and under no circumstances a new-born, 
women, an ageing man or a hermit should be killed, moreover neither trees 
should be cut down nor homes demolished.” (al-Mubarakpuri: 1995) This 
instruction had been firmly observed throughout those years of rivalries 
between Muslims and the Roman Empire.  

Since the first battle of Mu’tah, a number of clashes occurred notably during 
the time of caliphate between the Romans and the Muslims in the Roman 
territory of the Middle East and mostly ended with the victory of Islam. The 
spread of Islam is therefore often synonym with the spread of Muslim land at 
the expense of Roman territory though the subjects were left free to practice 
their own religion which previously had been prohibited. From Islamic point of 
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view, the expansion of Islam into new land should be strictly interpreted as 
preaching and spreading the religion of Allah to the people. The Roman Empire 
representing the West believed otherwise. The expansion of Islam would 
certainly threaten their political supremacy, prestigious and influence of the 
West in the occupied territory in the Middle East notably in Palestine and 
Egypt. However by the end of the fifteen century the West began to recover 
their lost land when Spaniards emerged victorious.  

During those years of rivalries, particularly in the classical era, the West 
diplomacy had seldom been used. Instead treacheries and intrigues became 
dominant notably before, during and after the war against Muslims. These can 
be seen in a number of occasions such as during crusades and in the episodes of 
Spanish history. The emergence of Portuguese as a new Western imperial power 
opened a new page in the history of relation between the West and the Muslim 
world. Their first incursions in the coast of Arabia at the end of the 15th century 
triggered a new setting of rivalries between the West and the Muslim world. A 
number of coastal strategic places towards the East did not escape from this 
competition and became a battle ground not only with the local masters but also 
with the imperial dynasty. The Mamluks who held responsibility over the 
Muslims as the guardian of the caliphate came down from Egypt to South 
Arabia in response to the presence of the Portuguese in the Red Sea. When the 
Ottomans expanded their territory and took Egypt in 1516, they too came down 
to South Arabia to defend the Muslim land from further Portuguese incursions. 
This is the beginning of a new rivalry in which the territory is in the Muslim 
lands and even closer to the heart of Muslim lands.  

So far there was no evidence to show that diplomacy had been introduced 
during those years of rivalries between Portuguese and the Muslims. It was 
claimed that the presence of Portuguese in and around the Red Sea was to take 
part in the trade of spices. But in the course of their trading activities, a number 
of strategic places notably trading ports were seized. They appeared in the eyes 
of Muslim as enemies rather than trading partners. The scenario would turn 
worst if they knew that a proposal was put forward to the Portuguese authority 
to seize and capture the remains of the Prophet in exchange for the Christian 
Sculpture held in the Muslims land. (Bondarevsky: 1985)  

Towards the 19th century and afterwards, the West began to develop a new 
strategy in their relation with the Muslims. Diplomacy and good relation has 
taken place over violence and aggression which were normally prevailed during 
those years of colonization. This can be seen during Napoleon’s military 
campaign in Egypt in 1798. Short history of French occupation of Egypt was 
full of evidence confirming Western diplomacy in modern time. Napoleon 
obviously made full use of religious propaganda to withstand all kinds of 
Islamic appeal from the Muslims to avoid them being united and capable for 
facing the challenge of the invaders. He evidently quoted in an open letter to the 
Egyptians referring to the tenets of Islam commencing with “In the name of 
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Allah the Merciful, the Compassionate, there is no God but Allah, and has no 
son, no associate in His kingdom …. O Egyptians it was said to you that I came 
down to this place only for destroying your religion and this is a clear lie, don’t 
believe it. Tell those who made this accusation that I came to liberate you from 
the unjust rulers and I am better that the Mamluks in worshipping God 
almighty, and I respect his messenger and the Holy Qur’an. O Scholars of 
Islam, judges, noble people and leaders tell your people that the French are also 
faithful Muslims and to prove it that they went to Rome and destroyed the seat 
of Pope who always urges the Christians to fight Islam... and the French for all 
the time are good friends of the Ottoman Sultan and enemy of his enemies”.  

In another occasion when a call for jihad had reached the Egyptians, 
Napoleon refuted the call as lie claiming the officials who made the call were 
false. Napoleon appeared to exploit the scholars of Islam using them to 
convince the people to remain calm. A number of calls were made from the 
Egyptian scholars to remind the people about the danger of intrigues based on 
the hadith on fitnah. (Al-Jabarti, ‘Aja’ib al-Athar fi al-Tarajim wa al-akhbar) 

It was also a similar case of British diplomacy in the Muslim world. As early 
as 1799 British attempted to establish their foothold in South Arabia by 
occupying Perim Island commanding the entrance to the Red Sea. But this was 
soon abandoned apparently from the lack of water and food. But when 
Muhammad Ali of Egypt successfully established himself in the South Arabia 
in 1830s, British returned to the scene. Possibly fearing that Muhammad Ali 
might extend his influence to seize Aden or other town in South Arabia and 
therefore pose a serious threat to British Empire in India, British took Aden by 
force in January 1839 and it is no doubt that the action was taken for strategic 
purposes. The British, now apprehensive about the safety of their newly 
acquired possession of Aden, secured the co-operation of several European 
powers, Russia, Austria and Italy, who jointly pressured Muhammad Ali and the 
Ottomans to evacuate Muhammad Ali forces from Arabia. British also 
undertook to pressure Muhammad Ali to open his country with European 
product when the Ottomans were invited to sign the treaty of London in 1840 
and this was also to include Egypt as it was under the jurisdiction of the 
Ottoman Empire. The treaty had finally ruined Muhammad Ali’s economy 
which was based on monopoly when cheaper European products became 
available in the market. Later British attempted to consolidate their influence in 
Egypt during economic crisis through means of diplomacy and war. In order to 
safeguard their interest and shares in the Suez Canal project, British undertook 
to occupy Egypt in 1882. On the contrary the country remained as an Ottoman 
province and British therefore continued to have a good relation with the 
Ottomans though at the same time they occupied Egypt and controlled its 
economy. In this case there is no doubt that British used diplomacy to win over 
the Ottomans and at the same time achieved result as they planned.  
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When the Ottomans appeared in Yemen in 1872, Anglo-Ottoman rivalry 
began to take shape notably in winning over the hearts of the local people. 
British however maintained friendly relation with the Ottomans at the time they 
undertook to have friendly relation with the Arab tribes around Aden for its 
safety and security. This was later developed to form a new policy of 
intervention with the Arab notably in South West Arabia through means of 
Protectorate treaties. Under the agreement, British undertook to extend to the 
protected ruler “the gracious favour and protection of Her Majesty the Queen-
Empress.” In return the protected ruler “agrees and promises… to refrain from 
entering into any correspondence, agreement or treaty, with any foreign or 
native power, except with the knowledge and sanction of the British 
Government; and further promises to give immediate notice to the Resident at 
Aden, or other British officer, of the attempt by any other power to interfere 
with the (protected ruler)”. Further the protected ruler was bound not to “cede, 
sell, mortgage, lease or hire or give, or otherwise dispose of, the (ruler’s) 
territory, or any part of the same, at any time, to any power other than the 
British government”. (Aitchison: 1895) 

Anglo-Ottoman rivalries in South West Arabia continued into the twentieth 
century with a short break from 1906 to 1914. The effect of these rivalries on 
South West Arabia was considerable. They resulted, particularly since 1880’s in 
the division of Yemen into the Ottoman Yemen and the British Protectorate, 
strengthening further the existing tribal pattern and practice. During the war, the 
Ottoman Yemenis and the Arabs in the Protectorate were further divided and 
remained loyal either to the Ottomans, the British, the Zaydi Imam and other 
Arab chiefs.  

Even before the Ottomans joined the First World War, British attempted to 
persuade the Ottomans to remain neutral or otherwise to face consequences. Sir 
Edward Grey, Secretary of State for Foreign Affairs advised British Embassy in 
Istanbul to bring messages to the Ottomans that Great Britain urge them the 
advantage of neutrality; otherwise Britain would react by claiming Egypt, 
supporting Arabs against the Ottomans, forming another Muslim authority for 
Arabia and controlling the Muslim Holy Places (FO 371/2138, Grey to Mallet, 
29/8/1914). The above measures remained the views of the British Government 
before the Ottomans officially entered into the war. On September 1st, while 
authorizing the Viceroy to make an announcement in relation to the Holy Places, 
Grey suggested giving every support and encouragement to the Arabs to “possess 
themselves of Arabia and the Holy place.” (L/P&S/10/558, Foreign Office to 
India Office, 1/9/1914). Therefore in relation to the Ottomans, British soon 
developed a policy regarding the Arabs how they could best be used and in 
particular how to use the Arabs against the Ottomans in one way or another. 
Hardinge further suggested that the project could be extended to include the 
Sharif of Makkah through the medium of Ibn Saud, (L/P&S/IO/558, Viceroy to 
Secretary of State for India, 4/9/1914). Meanwhile Aden Resident proposed to 
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honour two protected rulers, the Sultan of Lahej and Mukalla in order to 
demonstrate the British inclination towards the Arabs. (L/P&S/10/558, Aden to 
Bombay (Repeat to London & Simla), (11/9/1914).  

When war was declared with the Ottoman Government, the policy of 
supporting the Arabs in Arabia in particular and the Middle East in general 
against the Ottomans was immediately put into action. The Arabs policy 
includes: first, uniting the Arabs against the Ottomans initially between the 
Imam of Yemen and the Idrisi; second, issuing declarations which denied any 
element of religious character in the war and promised the protection of the 
Holy Places together with the port of Jeddah, third concluding treaties with the 
Arabs chiefs such as in February, 1915 with the Mawiyah Shaykh, the Idrisi in 
April 1915 and followed by correspondence with Sharif Husayn.  

Reasonably as a sultan and caliph of the Muslim, the Ottoman government 
called for jihad: On November 7th, the Shaykh al-Islam in Istanbul issued the 
first stage of the call to a jihad which was declared to be scared duty to all 
Muslims in the world, including those living under the rule of Great Britain, 
France and Russia, to unite against those three enemies of Islam; to take up 
arms against them and their allies; and refuse under all circumstances, even 
when threatened with death penalty, to assist the Government of the Entente in 
their attack on Ottoman Empire and its German and Austro-Hungarian 
defenders. On November 8th, the Ottoman Sultan issued the second stage for the 
Liberation of enslaved Islam as well as in defense of the threatened Empire. 
And on November 23rd, the Ottoman Sultan issued the third and final call to a 
jihad in a manifesto to the Moslem world (Mansoor, 1972: November 1914.).  

But the Government of India was quick to respond. A declaration was issued 
which denied any element of religious characters in the war and promised the 
protection of the Muslim Holy places for avoiding Muslim from accepting 
jihad. The announcement is as follows:  

In the view of the outbreak of war between Great Britain and Türkiye, which 
to regret of Great Britain has been brought by the ill-advised, unprovoked and 
deliberate action of the Ottoman Government. His Excellency the Viceroy is 
authorized by his Majesty’s Government to make the following public 
announcement in regard to the Holy Places of Arabia, including the holy shrines 
of Mesopotamia and the port of Jeddah in order that they may be no 
misunderstanding on the part of His Majesty’s most loyal Moslem subjects as to 
the attitude of his Majesty’s Government in this war in which no question of 
religious character is involved. These holy places and Jeddah will be immune 
from the attack or molestation by the British naval and military forces so long as 
there is no interference with pilgrims from India to the holy places and shrines in 
question. At the request of His Majesty’s Government the governments of France 
and Russian have given them (the British Government) similar assurances. 
(L/P&S/10/558) 



 

 

1446 

 

Jacob also suggested to include the Imam who had been apprehensive of the 
British designs on Islam and its territories. The India Office approved Jacob 
proposal and the following proclamation was issued:  

The British Government do not entertain any desire to extend the frontiers of 
their territory, and feel confident that Arabs will not league themselves with the 
Turks, who are the real enemies of Arab progress and welfare, against English 
who are determined to maintain rights of Islam and respect holy places and who 
have invariably defended Arab interests. There must at the same time be no 
violation of British border. In the establishment of that peace and order which 
alone can further Arab prosperity and progress the British Government count on 
the cooperation of the Arabs chiefs. If any Arabs violate British territory and are 
so foolish as to join Turkish cause their hostility will be punished by force. 
(L/P&S/10/558)  

After the war at the withdrawal of the Ottomans from Arabia, the most 
urgent question was the settlement between several chiefs namely the Idrisi, the 
Imam, the Sultan of Shihr and Mukalla, Ibn Sa’ud and King Hussein. For the 
first time an overall plan for Arabia was put forward in a very diplomatic 
maneuver. The plan initiated by Grey, the Secretary of State for Foreign Affairs, 
who cabled to Wingate, the British High Commissioner of Egypt for his view. 
A number of copies were also sent to Arbur, General Clayton, Colonel Wilson 
C. E. at Jeddah and Colonel Jacob as liaison officer at Cairo for the same 
purpose. Grey wrote:  

A suggestion has been made to me that owing to the evacuation of the Turks 
from South West Arabia a reconsideration of our general policy towards the 
Idrisi and the Imam has become advisable. The main arguments advanced in 
favour of this are:−While it was to our advantage to encourage the Arabs to turn 
to us in preference to the Turks, there was no reason against our financing lesser 
sheikhs and generally following the Turkish example in order to minimize the 
power of titular overlord ships. The latter are now claiming independence which 
makes it questionable whether it is desirable for us to continue our old policy. 
The Imam for example is obviously anxious lest we should undermine his 
influence over many sheikhs whom he considers as his subjects, and has in 
consequence shown an inclination to look to other powers for recognition of his 
independence. The first essential in the realization of a united Arabia, whether 
under a single suzerainty or on the federal plan, is that the largest possible 
political units should be consolidated and encouraged. By this it is not 
suggested that our present commitments to smaller sheikhs should be 
repudiated, but it is considered that we could safeguard their interests just as 
sufficiently for the future through the intermediary of a titular overlord as at 
present, if they were given clearly to understand that any injustice on his part 
would be regarded as a legitimate reason for direct representations to us, This 
policy should be sufficient to prevent any titular overlord from looking 
elsewhere for support.  
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As regards King Hussein, it is suggested that, if and when the Idrisi and the 
Imam express a willingness to recognize his nominal suzerainty we should 
encourage him to follow our example by using them as intermediaries in all his 
dealings with their subjects, and that we should as far as possible discourage 
him from what seems to be his present policy, i. e of suborning their underlings 
by dealing with them direct. These proposals are interdependent since we could 
not well discourage King Hussein from interfering unless we ourselves were 
recognized as the supporter of the Idrisi and the Imam. (FO 882/20 Foreign 
Office to High Commissioner 14/3/1919) 

The proposal of the Foreign Office was vigorously accepted but with 
precaution not only by the officials in Egypt but also in Aden, Major 
Cornwallis, Director of the Arab Bureau stated that he agreed with the principle 
to consolidate as many units as possible under one head. He however doubted 
the outcome of the plan as the question of the nominal suzerainty of King 
Hussein over the Imam and the Idrisi seemed to be difficult one. The issue 
depended entirely on the willingness of the Imam and the Idrisi to recognize 
King Hussein as suzerain. He suggested that British best policy would be first to 
treat Arabia as a number of federated states, second, to make arrangements with 
the different princes such as Ibn Sa’ud, the Imam and the Idrisi but not with any 
lesser units or persons, and finally, to encourage and assist the pilgrimage in 
every way so as to enhance King Hussein’s position as Grand Sharif of the Holy 
Places.  

Stewart, the Resident at Aden too agreed with the overall plan for Ara. bia 
and the general policy towards the Idrisi and the Imam. But he also had his own 
plan. He suggested the first act should be to determine the spheres of the Idrisi 
in accordance with the promise given by Britain, than those of the Imam, King 
Hussein and Ibn Sa’ud. When this process of delimitation was completed he 
suggested cautiously encouraging the recognition of the nominal suzerainty of 
King Hussein by the Idrisi and the Imam.  

Sir Reginald Wingate replied by stating that he concurred entirely with the 
Foreign Office’s proposal, namely in regard to the Idrisi and the Imam. In 
relation to overall plan for Arabia, he commented that “if we get the mandate 
for Arabia, Hejaz, Asir, Nejd and Yemen should each be defined so as to 
include all arrears as its titular overlord could effectively control in any way.  

On receiving counter proposal from Egypt, the Foreign Office agreed that it 
was now urgent and important to make a treaty with the Imam before the Peace 
Conference in Paris as the British position would be stronger if a treaty already 
existed. It should be observed that British mission to the Imam became a key 
factor in the opinion of the Foreign Office in adopting the overall plan for the 
post-war settlement in Arabia. The Foreign Office instructed the High 
Commissioner to open negotiations.  

You should therefore without delay dispatch Colonel Jacob to open 
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preliminary discussions. He should explain to the Imam that His Majesty’s 
Government do not intend to interfere in internal matters but are anxious to see 
the separation and discord in Arabia superseded by principles of cohesion and 
co-operation. They realise that this policy can be successful only if it has the 
goodwill of the autonomous rulers of Arabia through whom they propose alone 
to deal. Excluding the Aden Protectorate, the autonomous rulers in questions are 
King Hussein, Imam himself, Ibn Saud, Sultan Shehr Mokalla and the Idrisi 
who has late earned for himself by his assistance during the war to the allied 
cause a position which His Majesty’s Government propose to recognize.  

With a view to establishing permanent friendly relations between these 
rulers His Majesty’s Government have decide to invite them to conclude 
simultaneous treaties. By these they will all of them mutually recognize 
independent of the others and undertake to submit all questions of boundaries 
other cause of dispute to British arbitration in the first place.  

As regards the relations between King Hussein and the other overlords 
Colonel Jacob should also sound the Imam making it clear that in no case will 
His Majesty’s Government support any claim of one autonomous ruler except 
with the concurrence and at the desire of both parties. At present nothing should 
be said on the question of relations with other powers. Colonel Jacob, if is 
raised, should take the line that is clearly desirable in the best interest of Arabs 
themselves that they should accept the same referee and that these is no 
question of any other power claming the traditional position of His Majesty’s 
Government as friend and protector of the Arab so far as he is aware.  

After the establishment of his satisfactory relations on the above lines he 
may proceed to a guarded discussion of boundaries professing himself ready to 
do what he can to support the Imam claims but stating that he can make no 
definite pronouncement because he is not authorised to do so. (FO 882/20 
Foreign Office to High Commissioner, 24/5/1919) 

With the above message Jacob left for Sana’a but because of fear felt by the 
Quhrah tribe, that is was intended to hand over the whole southern Tihamah to 
the Imam, he was arrested at Bajil. This event left the question of Arab-British 
relations unsettled for a number of years to come.  

It becomes evident that in modern times West realizes to use diplomacy 
together with their mighty military power in the episode of rivalries between the 
Muslims and the West. British diplomacy won the day as the Arabs joined them 
in the course of war against their fellow Muslims, the Ottomans. Through 
British promise and material assistance the Ottomans failed to win the hearts of 
the Arabs. Europeans, the West and their allies understand the strength of Islam 
and they move very careful not to arouse Muslim feeling by separating as much 
as possible any involvement of Islam in their conflict with the Muslims. They 
showed their inclination towards Muslims through diplomacy, moral and 
material assistance. They have done it in the past and there will be repeated 
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again. They too understand the real meaning and strength of jihad and endless 
efforts were made to avoid the usage of any Islamic strength. And at the same 
time they tied up Muslims with the concept of Islam as a religion of peace and 
they are friends of the Muslims. These measures provide them with a free hand 
to materialize their design in the Muslim world in modern times. This is a new 
phase of relation between the West and the Muslims.  
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RUSYA-NATO İLİŞKİLERİNİN  
DÜNÜ, BUGÜNÜ VE GELECEĞİ 

YAPICI, Merve İrem 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET 

1990’lı yıllar boyunca istikrarsız bir gidişat izleyen NATO ile Rusya 
arasındaki ilişkiler, 11 Eylül sonrasında ABD ile Rusya arasında doğan 
terörizme karşı iş birliğinin etkisiyle ivme kazanmış ve bu süreç NATO 
içerisinde Rusya’nın etkinliğini arttıran NATO-Rusya Konseyi’nin 
oluşturulması ile sonuçlanmıştır. 2002 yılı itibarıyla taraflar arasında artan iş 
birliğine rağmen, NATO’nun Rusya’nın ‘etki alanı’ olarak gördüğü eski Sovyet 
coğrafyasına kadar genişlemesi, bu coğrafyada giderek daha fazla etkinliğini 
arttırarak üsler açması ve askerî techizat konuşlandırması, Putin iktidarının 
tepkisini çekerek ilişkilerde yaşanan canlanmayı sekteye uğratmıştır. Ancak 
2000’li yıllarda ilişkilerde yaşanan zikzaklar, aslında bir istikrarsızlıktan öte, 
Putin iktidarının izlediği pragmatist ve dengeli bir dış politikanın göstergesidir. 
Yani ironik bir şekilde istikrarsızlık, istikrarın bir göstergesi hâline 
dönüşmüştür. Bu çalışmada amaçlanan, taraflar arasındaki ilişkilerin gelişim 
sürecini inceleyerek ve tarafların strateji ve amaçlarını ortaya koyarak, 
ilişkilerin geleceği üzerinde bazı saptamalarda bulunmaktır.  

Anahtar Kelimeler: Rusya, NATO, Yeltsin, Putin, NATO-Rusya Konseyi, 
yakın çevre, Avrasyacılık, Atlantikçilik.  

ABSTRACT 

NATO-Russia relations of 1990s were unstable in nature. After                   
September 11, relations between two sides became closer by the effect of the 
cooperation against terrorism. This process resulted in the establishment of 
NATO-Russia Council – the body which increased the effectiveness of Russia 
in NATO. Despite the deepening partnership since the year 2002, expansion of 
NATO in the post-Soviet territories and its increasing military activities in this 
region displeased Putin administration and paused the revival of relations. 
However, the predominant zigzags in the relations in 2000s are not the 
evidences of unstability, but pragmatic and balanced foreign policy of Putin 
administration. Namely, unstability became ironically the indicator of stability. 
The aim of this study is to make some predictions about the future of relations 
between two sides by examining the development process of relations and 
explaining the strategies and goals of both sides.  

Key Words: Russia, NATO, Yeltsin, Putin, NATO-Russia Council, near 
abroad, Eurasianism, Atlanticism.  
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GİRİŞ 

Soğuk Savaş yıllarında NATO, SSCB ve liderliğindeki Varşova Paktı’nı 
kendine yönelik en önemli tehdit olarak algılamakta ve varlık sebebini bu 
tehdide dayandırmaktaydı. Soğuk Savaş’ın sona ermesi ve SSCB’nin yıkılması 
ile beraber, en önemli varlık sebebini yitirmiş olan NATO, bu dönemden sonra 
varlığını farklı nedenlere dayandırmış olsa da, Rusya ile NATO arasında 
geçmişten gelen karşılıklı tehdit algısı uzun süre devam etmiştir. Son dönemde 
Rusya’da yapılan kamuoyu yoklamalarına göre, Rus halkı hâlen NATO’yu 
saldırgan bir askerî örgüt olarak tanımlamakta ve NATO’nun Rusya için bir 
tehdit oluşturduğunu savunmaktadır.  

Bu güvensizlik ortamı içerisinde, taraflar arasındaki ilişkiler, özellikle 
1990’larda oldukça yüzeysel kalmış ve önemli bir aşama kaydedilememiştir. 
NATO, özellikle genişleme öncesi dönemlerde, Rusya’nın tepkisini 
önleyebilmek için Rusya lehine bazı düzenlemelere girişmiş, ancak 
1990’lardaki Daimî Ortak Konseyi’nin oluşturulması gibi düzenlemeler, Rusya 
açısından tatmin edici olmamıştır. NATO’nun yaklaşımı kadar, Rus iç politikası 
da taraflar arasındaki ilişki de belirleyici olmuştur. Bu dönemlerde, Rusya’da 
özellikle Avrasyacı eğilimlerin daha baskın olması, NATO’ya yönelik olumsuz 
bir yargının şekillenmesinde önemli bir faktör olmuştur.  

2000’li yıllarla beraber, Putin iktidarının daha pragmatist ve dengeli bir dış 
politika izlemesi, NATO-Rusya ilişkilerinde belirgin gelişmelerin yaşanmasına 
neden olmuştur. Özellikle 11 Eylül sonrası taraflar arasında terörizme karşı 
artan iş birliği ve Putin’in 2004’teki NATO genişlemesine daha ılımlı 
yaklaşması sonucunda, NATO içerisinde Rusya’nın etkinliğini arttırmaya 
yönelik önemli bir adım atılmış ve Rusya’nın ortak çıkarlara ilişkin konularda 
veto hakkı olmaksızın diğer üye ülkelerle eşit konuma getirildiği, NATO-Rusya 
Konseyi oluşturulmuştur. Taraflar arasında artan iş birliğine rağmen, Rusya 
açısından, çevresinde ve kendine çok yakın bölgelerde NATO etkinliğinin 
giderek artması ve NATO’nun Rusya’yı çevreleyecek biçimde genişlemesi, 
oldukça endişe verici gelişmelerdir. Bu bağlamda, son dönemde yaşanan 
yakınlaşmayla beraber, taraflar arasında güvenin tamamen sağlandığı güllük 
gülistanlık bir ilişkiden bahsetmek de zordur.  

Bu çalışmada, taraflar arasındaki ilişkinin gelişim sürecinden bahsedilecek 
ve bu süreci etkileyen faktörler üzerinde durulacaktır. Ayrıca Rusya’nın NATO 
genişlemesi karşısındaki tutumu ve çekinceleri incelenecek ve NATO’nun 
Rusya’nın yakın çevresinde ne derece etkin olduğu saptanmaya çalışılacaktır. 
Sonuçta da taraflar arasındaki ilişkinin olası geleceği ve Rusya’nın NATO’ya 
üye olma olasılığı tartışılacaktır.  

1. Soğuk Savaş Sonrasının İlk Yıllarında Taraflar Arasındaki İlişkiler 

NATO, Soğuk Savaş’ın sona ermesi ve karşısındaki düşmanın ortadan 
kalkmasıyla, kendisini ‘kimi, hangi misyonla, kime karşı ve ne şekilde’ 
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koruyacağı tartışmalarının içinde bulmuştur. (Tepe, 2002: 47) Ancak Soğuk 
Savaş sonrasındaki gelişmeler, riskler ve belirsizlikler, bir istikrar ve denge 
unsuruna ihtiyaç olduğunu göstermiş ve bunun da NATO ile sağlanabileceği 
yaşanan olaylar sonucunda belirginleşmiştir. Özellikle Balkanlarda 
Yugoslavya’nın dağılması sürecinde soykırıma varan çatışmalar, Avrupa 
haritasının yeniden belirlenmesinde yaşanan gerginlikler, Sovyet etkisinde olan 
ülkelerin baskıdan kurtulmaları ile ortaya çıkan belirsizlikler, bu ihtiyacı teyit 
etmiştir. (Kuloğlu, 2001: 586) 

Soğuk Savaş sonrasında her ne kadar NATO’nun varlık sebebi farklı 
nedenlere dayandırılmış olsa da, Rusya ve İttifakın birbirlerine karşı duydukları 
güvensizlik ve tehdit algılaması uzun bir süre daha devam etmiştir. Gerçi 1991-
1993 arasında Rusya’da izlenen Batı yanlısı politikaların da etkisiyle daha 1991 
yılında dönemin Rus devlet başkanı Boris Yeltsin, ikili görüşmelerde NATO 
ülkelerinden ülkesini İttifaka tam üye olarak kabul etmelerini istemiş; NATO 
ülkeleri ise, Rusya’nın İttifaka üyeliğe hazır olmadığı argumanıyla onun bu 
talebini reddetmiştir. (Powaski, 2002) Ancak 1993 yılında Rusya’da ilan edilen 
ve Avrasyacı görüşlerin hâkim olduğu askerî doktrin ve dış politika 
konseptlerinin de etkisiyle özellikle taraflar arasındaki ilişkinin kurumsallaştığı 
1997 yılına kadar, güvensizliğin hâkim sürdüğü ortamda ilişkiler çok yüzeysel 
kalmış; NATO’nun Kuzey Atlantik İş Birliği Örgütü ve Barış için Ortaklık 
Programı çerçevesinde taraflar arasında iletişim sağlanmıştır.  

1.1. Kuzey Atlantik İş Birliği Konseyi  

Soğuk Savaş sonrasında NATO’nun güvenliği sağlamaya ilişkin 
yaklaşımında görülen en büyük değişikliklerden birisi, üye olmayan ülkeler ve 
diğer uluslararası örgütler ile ortaklık kurmasıdır. NATO’nun ortaklık 
politikasının başlangıcı, Varşova Paktı’nın dağılmasından sonra İttifak’ın Orta 
ve Doğu Avrupa ülkeleri ile yakınlaşması olmuştur. Bu politika önce Aralık 
1991’de gerek NATO üyeleri gerekse İttifak’ın eski düşmanları için güvenlik 
konularının tartışılıp teşvik edileceği bir forum olarak Kuzey Atlantik İşbirliği 
Konseyi’nin (KAİK) oluşturulmasında kendini göstermiştir. (Bennett, 2003)  

10 Mart 1992’de KAİK’e üye olan Rusya’nın bu dönemdeki dış politikasına 
baktığımızda, Yeltsin’in daha Batı yanlısı bir politika izlediğini söylemek 
mümkündür. Ocak 1993’te yayınlanan Ulusal Güvenlik Konsepti Belgesi’nde, 
NATO ile KAİK aracılığıyla kurulan bağların arttırılması gerektiği ifade 
edilmiş, ancak Rusya’nın temel çıkarlarının Batılı ülkeler ile bazı konularda 
anlaşmazlığa yol açabileceğinin de altı çizilmiştir. Nitekim 1993 yılında Rusya, 
NATO’nun genişlemesi konusundaki endişelerini Batılı liderlerle paylaşmış ve 
Polonya ile diğer Orta Avrupa devletlerinin NATO’ya tam üyeliğine karşı 
olduğunu belirtmiştir. (2005: http://editors.sipri.se/pubs/pressre/ptviii.html)  

KAİK, aslında ekonomik ve politik olarak geçiş süreci yaşayan Doğu 
Avrupa ülkelerinin istikrarsızlığa düşmelerini ve Rusya etki alanına girmelerini 
önlemek için kurulmuş bir Konsey idi. (Ağır, 2003: 119) Rusya da bu Konsey 
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içerisinde yer alarak bir anlamda bu süreç dışında kalamayacağını göstermiş ve 
KAİK’i bir dayanışma forumu olarak ve NATO genişlemesine bir alternatif 
olarak hoş görüyle karşılamıştır. (Pravda, 1995)  

1.2.  Barış için Ortaklık Programı 

Eskiden düşman olan ülkelerle başlatılan iş birliği süreci, 1994 Brüksel 
Zirvesi’nde kabul edilen Barış İçin Ortaklık (BİO) girişimi ile daha da 
hızlanmıştır. Ortak ülkelerin isterlerse NATO operasyonlarına katılabilmelerini 
sağlayacak mekanizmalar oluşturan BİO, hava savunması, iletişim, kriz 
yönetimi, barışı koruma operasyonları ve lojistik gibi çeşitli faaliyet alanlarını 
içermektedir.  

İlk başta BİO programına olumlu yaklaşan Rus diplomatlar, Batılı 
yetkililerce bu iş birliğinin Orta ve Doğu Avrupa ülkelerini üyeliğe götüren bir 
köşe taşı olduğunun ifade edilmesiyle, olumsuz bir tavır takınmaya 
başlamışlardır. (Pravda, 1995) Ayrıca Nisan 1994’te NATO’nun Bosna’daki 
Sırp güçleri üzerine hava saldırısına geçmesi sonucunda Yeltsin, BİO 
Anlaşmasını imzalamak konusundaki çekincelerini üstü kapalı bir şekilde dile 
getirmiştir. Bosna’da girişilen hava saldırısında ve Kuzey Kore’ye yönelik 
yaptırımlarda kendisine danışılmadığı için içerleyen Rus yönetimi, daha çok 
Avrasyacı görüşlere yakın duran ve Batıyla iş birliği ve yakınlaşmadan ziyade 
Rusya’nın eski Sovyetler Birliği topraklarında etkili olması gerektiğini öne 
süren, Nisan ve Kasım 1993’te kabul edilen Dış Politika Konsepti ve Askerî 
Doktrin’in de etkisiyle 22 Haziran 1994’e kadar BİO Çerçeve Dokümanı’nı 
imzalamamıştır. (Hunns, 1997).  

Bu arada 1994 yılında patlak veren 1. Çeçen Savaşı da Rusya’nın bu 
dönemde NATO’ya yaklaşımının değişmesine ve Rusya’da NATO genişlemesi 
karşıtı söylemin taraftarlarının artmasına yol açmıştır. Rusya’yı insan haklarını 
ihlal ettiği gerekçesiyle kınayan Batıya karşı Yeltsin, 1994 yılındaki AGİT 
Zirvesi’nde NATO’nun genişlemesini eleştiren bir konuşma yaparak, 
Avrupa’da yeni bir Soğuk Savaş’ın başlayabileceği konusunda Avrupalıları 
uyarmıştır. (Şaylıman ve Şaylıman, 2004: 300)  

ABD cephesinde, Rusya’da yaşanan iç siyasal değişimlerin ve Batı karşıtı 
akımın aşırıya kaçmasının engellenmesi amacıyla Moskova ile var olan stratejik 
ortaklığın zor da olsa sürdürülmesi gerektiğine dair bir inanç belirmiştir. Rusya 
ile stratejik ortaklığın topallayarak da olsa sürdürülmesini dış politikasının 
öncelikli tercihi olarak belirleyen ABD’nin tedbirli tutumu ve ABD ile Rusya 
arasında yoğunlaşan görüşmeler sonucu, Kozyrev, 22 Nisan 1994’te BİO 
Çerçeve Dokümanı’nı imzalamış ve Rusya böylece BİO programına katılmıştır. 
(Kozyrev, 1994: 5) Rusya’nın BİO’ya katılımının önemli bir nedeni de, NATO 
oluşumlarının içinde yer alıp etkinliğini içerden devam ettirmek istemesi 
olabilir.  
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Her ne kadar Rusya BİO’ya katılmış olsa da Avrasya’daki istikrarın 
sağlanmasında öncü rolü AGİT’in üstlenmesi gerektiğini her ortamda 
belirtmiştir. Hatta Kozyrev, BİO Dokümanını imzaladıktan sonra, AGİT’in 
NATO, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve Batı Avrupa Birliği’nin 
faaliyetlerini organize etmeyi kendisine amaç edinmesi gerektiğini ifade 
etmiştir. (Hunns, 1997) NATO’ya karşı AGİT’i ön plana çıkarma amacında 
olan Rusya, AGİT’in güçlenmesinin İttifak içindeki Avrupa kanadının 
güçlenmesine yol açacağını ve bunun da Rusya’nın uzun vadedeki çıkarlarına 
uygun düşeceğini öngörmüştür. Çünkü, Rusya’nın uzun vadeli ve stratejik 
çıkarları açısından NATO ya dağılmalı ya da Avrupalılaştırılmalıdır. 
(Velichkin, 1995: 22) 

Rusya, BİO programına katılmakla beraber NATO ile genişletilmiş bir iş 
birliği ve diyalog kurma konusunda anlaşmaya varmıştır. NATO üyeleri ve 
Rusya arasında barışı koruma, ekolojik güvenlik ve bilim gibi ortak çıkarlara 
ilişkin konularda danışmalarda bulunmak ve bilgi alışverişi sağlamak için 
bakanlar, büyükelçiler ve uzmanlar düzeyinde toplantılar yapılmaya 
başlanmıştır. (NATO Handbook, 2001: 81) Ayrıca BİO projesine katılarak 
‘ortak üye’ olan Rusya, 1995’te Bosna-Hersek için hazırlanan Dayton Barış 
Anlaşması’nın uygulanmasında görev alan NATO liderliğindeki askerî güce 
(IFOR ve daha sonra SFOR) katılmış ve Bosna-Hersek’in yeniden 
yapılandırılmasında yer almıştır. Bosna’ya yaklaşık 1200 asker gönderen Rusya, 
NATO gücüne NATO dışından yapılan en büyük katkıyı sağlamıştır. (Nikitin, 
2004)  

1996 yılında taraflar arasında gerçekleşen bir diğer iş birliği de, Sivil Acil 
Durum Planlama ile ilgili olmuştur. 20-21 Mart 1996 tarihlerinde Moskova’yı 
ziyaret eden dönemin NATO Genel Sekreteri Javier Solana, Yeltsin ile taraflar 
arasındaki ilişkiler konusunda görüşmelerde bulunmuş ve bu görüşmeler 
sonucunda NATO ile Rusya arasında ‘Sivil Acil Durum Planlamaya İlişkin 
Memorandum’ imzalanmıştır.  

Yukarıda belirtilen iş birliği girişimlerine rağmen, 1994-1996 yılları arasında 
Rusya devamlı surette NATO genişlemesine karşı olduğunu belirtmiş ve 
NATO’ya olan güvensizliğini vurgulamıştır. Bu dönemde Rusya, NATO 
üyeliğine sıcak bakan Polonya, Macaristan ve Baltık devletlerine, NATO 
güçlerinin buralara girmesi durumunda Rusya’nın kendini savunacağını ve Orta 
Avrupa’da bir nükleer savaş çıkma ihtimalinin doğacağını ileri sürerek baskı 
uygulamıştır. (2005, http://www.russiansabroad.com/russian_history_339.html)  

2. Taraflar Arası İlişkilerin Kurumsallaşması  

NATO genişlemesine karşı çıkan Rusya’nın 23 Mayıs 1997’de imzalanan bir 
anlaşma ile Beyaz Rusya ile yakınlaşması, birçok kişi tarafından genişlemeye 
karşı verilen bir yanıt olarak algılanmıştır. (Şaylıman ve Şaylıman, 2004: 302) 
NATO’nun eski Sovyet Bloğu’na doğru yayılma isteğine karşı, Rusya’nın 
tepkisinin engellenmesi için NATO, Rusya’yı giderek kendi istişarelerine daha 
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fazla dâhil etmeye başlamıştır ve bunun ilk örneği de, 1999’da yaşanan 
genişleme öncesinde 1997 yılında Yeltsin’e, tabiri caizse, sus payı olarak 
Rusya’ya söz hakkı tanıyan ama veto hakkı tanımayan Daimî Ortak 
Konseyi’nin sunulması olmuştur. (Daniels, 2002: 7) NATO, Rusya’yı yeniden 
saldırgan bir konuma getirmemek için, bu ülkenin büyüklüğünü ve potansiyel 
gücünü de göz önünde bulundurarak, bu ülkeyle özel ilişkiler tesis edilmesine 
yönelmiştir. Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucunda da 27 Mayıs 1997 
tarihinde, Paris’te yapılan zirvede NATO-Rusya Federasyonu Kurucu Senedi 
imzalanmıştır. Bu senetle beraber aynı zamanda NATO-Rusya Daimî Ortak 
Konseyi de kurulmuştur.  

2.1.  NATO-Rusya Kurucu Senedi 

Ocak 1996’da Kozyrev’in yerine dışişleri bakanı olarak atanan Yevgeniy 
Primakov, olabilecek en iyi Rus politikasının, NATO genişlemesine karşı 
çıkmaya devam etmek ve aynı zamanda olası genişlemenin olumsuz sonuçlarını 
en aza indirmek için de görüşmeleri sürdürmek olduğunu düşünmekteydi. 
Primakov, NATO ile Rusya arasında Avrupa güvenliği ile ilgili tüm konularda 
müşterek karar alma şartını koyan hukuken bağlayıcı ve kuvvet kullanımı ile 
yeni üyelerin topraklarında nükleer silahların mevzilenmesinin yasaklanmasını 
içeren bir anlaşma istiyordu. Ancak böyle bir anlaşma kendi hareket 
özgürlüklerini kısıtlayacağı ve yeni üyeleri ikinci sınıf statüsüne indireceği için 
NATO ulusları tarafından kabul edilmedi. (Lunak, 2003) Fakat İttifak Moskova 
ile uzlaşmakta istekliydi. ve sonuçta NATO’nun yeni üye ülkelerin 
topraklarında nükleer silah konuşlandırmayacağını ifade eden Kurucu Senet 
ortaya çıktı.  

NATO-Rusya Kurucu Senedi, Rusya ile NATO arasında düzenli danışmaları 
ve ortak operasyonları içeren bir iş birliği için gerekli zemini yaratma amacıyla 
imzalanmıştır. (Chaddock, 1997: 1) Dört bölümden oluşan Kurucu Senet’in ilk 
bölümünde, ortaklığın temelini oluşturacak prensipler, ayrıntılı olarak 
belirtilmiştir. Bunlar; uluslararası normlara bağlılık, devletlerin egemenliğine ve 
bağımsızlığına saygı, uyuşmazlıkların barışçıl yollardan çözülmesi gibi 
prensiplerdir.  

İkinci bölümde, kurulacak NATO-Rusya Daimî Ortak Konseyi’nin teşkilatı, 
çalışma prensipleri ve fonksiyonları izah edilmiştir. NATO ve Rusya arasında 
danışma ve iş birliği yapılacak konuların belirtildiği üçüncü bölümde; 
çatışmaların önlenmesi, kriz yönetimi, barışı koruma, kitle imha silahlarının 
yayılmasının önlenmesi, silahsızlanma ve silahların kontrolü, nükleer konular 
gibi alanlar iş birliğinin yapılacağı alanlar olarak belirlenmiştir.  

Politik ve askerî hususların ele alındığı son bölümde ise, yeni üye ülke 
topraklarında, nükleer silah konuşlandırılması veya nükleer silah depolama 
tesislerine sahip olunması konularında NATO’nun niyeti, planı ve gerekçesi 
olmadığı belirtilmiştir. NATO ve Rusya’nın birlikte çalışarak mümkün olan en 
kısa sürede AKKA’nın uyarlanması çalışmalarını tamamlamaları 
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öngörülmüştür. Ayrıca NATO, Rusya’nın ideali doğrultusunda, AGİT’in 
Avrupa güvenliğine ilişkin sorunlarda öncü rolünü tanıdığı ifade etmiştir.  

2.2.  NATO-Rusya Daimi Ortak Konseyi 

Kurucu Senet ile oluşturulan Daimî Ortak Konsey (DOK), ilk defa 18 
Temmuz 1997 yılında toplanmış; büyükelçiler ve askerî temsilciler düzeyinde 
aylık, dışişleri ve savunma bakanları düzeyinde de yılda asgari iki kez olmak 
üzere toplantılar düzenlemeye karar vermiştir. (NATO Handbook, 2001: 83) 
DOK’a, NATO Genel Sekreteri, bir müttefik ülke temsilcisi ve Rusya 
Federasyonu temsilcisi müştereken başkanlık yapmıştır.  

DOK ile oluşturulan yapı, 19+1 (1999’daki genişlemeden önce 16+1) olarak 
ifade edilen ve Rusya’nın NATO içerisinde bir nevî gözlemci olarak yer aldığı 
ve karşılıklı güvenin oluşmasına yardımcı olmak üzere NATO Karar Alma 
Sürecini takip ettiği bir yapı şeklindedir. (Kuloğlu, 2004: 51) Taraflar arasında 
danışma ve konsensus oluşturma forumu gibi işlemiş olan DOK, tarihte ilk defa 
NATO içerisinde Rusya’ya söz hakkı tanımıştır. (Labarre, 2001: 46) Rusya’ya 
bu Konsey ile NATO içerisinde söz hakkı tanınmış olsa da bu söz hakkı aslında 
oldukça sınırlandırılmıştır; şöyle ki, NATO Rusların da dâhil olduğu bir 
sorunda önce ortak bir pozisyon belirleyecek ve ancak bundan sonra söz konusu 
sorunu Konseyde tartışmaya açabilecektir. (Göl, 2002: 111) Bu da Rusya’nın 
aslında ortak çıkarlara ilişkin konularda NATO’daki karar alma 
mekanizmalarında etkili olmadığı anlamına gelmektedir ve bu yüzden de 20’li 
bir yapı yerine bu yapı ‘19+1’ olarak ifade edilmektedir.  

Müttefiklerin konumlarını daha Rusya ile bir diyaloga başlamadan önce 
belirledikleri bir forum olarak DOK, Rusya’nın Müttefikler ile samimi bir iş 
birliği ruhu içine girmeden, NATO’nun politikaları (genişleme konusu ile ilgili 
politikalar gibi) konusundaki mutsuzluğunu dile getirmek için kullanıldığı bir 
platform şeklinde olmuştur. (Fritch, 2002) Primakov’a göre, Rusya açısından 
Kurucu Senet ve DOK, NATO-Rusya ilişkilerini geliştirmek için değil, sadece 
‘kirpinin dikenlerinin Rusya’yı çok fazla rahatsız etmesini önlemek’ için 
kullanılacak bir araç olarak görülmüştür. Nitekim ona göre, DOK’un varlığının 
tek olumlu sonucu, NATO’nun Rusya’nın DOK’dan çekilebileceği yönündeki 
korkusunun, İttifak’ın Kosova’daki muharebe faaliyetlerini bir kara saldırısıyla 
daha da tırmandırmasına engel olmasıdır. (Lunak, 2003)  

Taraflar arasında bu Konsey çatısı altında yapılan kimi görüşmelere rağmen, 
ilişkiler iş birliğinden ziyade ilgisizlik ile tanımlanmakta ve DOK, taraflar 
arasındaki iş birliğini güçlendirmekten ziyade bir uçuruma yol açmaktaydı. 
(Valasek, 2002) Kosova krizine kadar, 1998 Şubatında Moskova’da ilk NATO 
Dökümantasyon Merkezinin açılması gibi bazı ufak gelişmeler yaşansa da 
ilişkilerdeki soğukluk devam etmiş ve Kosova krizi esnasında taraflar 
arasındaki gerilim hat safhaya ulaşmıştır. Hatta denilebilir ki; Kosova krizi, 
taraflar arasındaki ilişkilerde yaşanan bir kırılma noktasıdır ve ilişkiler 
NATO’nun Kosova’ya müdahalesi ile geçici bir süre için dondurulmuştur.  
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3. Kosova Krizi ve İlişkilerde Yaşanan Kopukluk 

Rusya’nın NATO ve ABD’ye karşı duyduğu güvensizlik, Rusya’nın siyasi 
müttefiki ve Slav akrabasına karşı NATO’nun 1999’da Kosova’da 
gerçekleştirdiği askerî müdahale ile yeniden kuvvetlenmiştir. Yapılan bir 
araştırmaya göre Kosova Savaşı bittiğinde Rusların % 96’sı NATO’nun 
Kosova’yı bombalamasının insanlığa karşı bir suç olduğunu belirtmiş; %77’si 
NATO’nun Kosova’da olduğu gibi Rusya’da da müdahalede bulunmasını 
önleyecek hiçbir engelin bulunmadığını ifade etmiştir. (Baker, 2002: 96) 

NATO’nun Kosova krizine müdahalesi üzerine Rusya, NATO-Rusya 
Kurucu Senedi ve BİO çerçevesinde yürüttüğü faaliyetleri askıya almış ve 
DOK’tan çekilmiştir. Rusya, ayrıca Nisan 1999’da yapılan Washington 
Zirvesine de iştirak etmemiş; Moskova’da açılması öngörülen NATO 
Enformasyon Ofisi ve Askerî İrtibat Bürosu konusundaki çalışmalar da 
durdurulmuştur. (Erdoğdu, 2004: 221) Kosova Savaşı, Rusya’nın NATO’dan 
kaynaklanabilecek potansiyel tehdit algısını arttırmıştır. Buna NATO’nun 
genişlemesi de eklenince, 1999 yazından itibaren Rus ordusu, Kosova stili 
büyük ölçekli bir hava saldırısından korunmak için düzenli idmanlar yapmaya 
başlamıştır. (Labarre, 2001: 47) 

Bosna-Hersek’teki barışı koruma görevlilerini de NATO’nun komuta 
yapısından çeken Rusya’ya göre, İttifak BM Yasası’nı ihlal etmişti ve bu 
nedenle BM Güvenlik Konseyi’nin belirgin bir yönergesi olmaksızın egemen 
bir devlete karşı eylem başlatarak, yasal olmayan bir davranış içine girmişti. Bu 
müdahalenin haklılığı şüpheliydi çünkü AGİT veya BM mekanizmaları 
tarafından herhangi bir soykırım olgusu saptanmamıştı ve hava saldırılarının 
başlamasından sonraki mülteci göçü, saldırı öncesindekinden çok daha fazlaydı. 
Ayrıca NATO, çatışmayı çözümlemek için tüm diplomatik yolları denemeden 
kuvvete başvurarak çok tehlikeli bir örnek oluşturmuştu. (Nikitin, 2004)  

Rusya’nın bu kriz günlerinde takındığı tutum, Moskova’nın uluslararası 
hukuka karşı alınmış kararları destekleyerek, Batı yanlısı politikaları izlemek 
niyetinde olmadığını tüm dünyaya göstermiştir. (Grushko, 2002: 24) BM’de 
konsensüs sağlanıp Kosova konusunda bir BM Güvenlik Konseyi kararı 
benimsendikten sonra, 1999 Haziranında Helsinki’de imzalanan anlaşma ile 
Rus kuvvetleri BM yönergesi altındaki uluslararası barışı koruma misyonuna 
(KFOR) katılmışlardır. Toplam 40.000 askerden oluşan KFOR’a Rusya, 
yaklaşık 3250 askerini göndermiştir.  

1999 yılında çıkan İkinci Çeçen Savaşı da bu dönemde Rusya ve Batı 
arasında gerginlik yaratan temel sorunlardan biri olmuştur. Bu savaşı kısa 
vadede Rusya ve Batı arasındaki mesafeyi derinleştirirken, Rusya-NATO 
ilişkileri üzerinde Kosova Krizi ile birlikte büyük ölçüde negatif sonuçlar 
doğurmuştur.  
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4. Putin Yönetimi Sonrasında Taraflar Arasındaki İlişkiler 

Ocak 2000’de Rusya Devlet Başkanlığı’nı devralan Vladimir Putin’in dış 
politika ile ilgili ilk kararlarından biri, kendisinden önceki Başkan Boris 
Yeltsin’in Kosova’da yürütülen hava kampanyasına tepki olarak bir yıldır 
dondurduğu NATO-Rusya ilişkilerini yeniden canlandırmak olmuştur. (Fritch, 
2002) Temmuz 1999’da yeniden başlayan DOK’un aylık toplantılarının 
gündemini Kosova’ya ilişkin konularla sınırlayan Rusya, 2000 yılı içerisinde 
geniş kapsamlı iş birliği faaliyelerine geri dönmeye başlamıştır. Böylece Putin 
yönetimi ile beraber 2000 yılında DOK’un yeniden tam anlamıyla işlevsel hâle 
geldiğini söylemek mümkündür.  

4.1. Rusya’nın 2000 Yılındaki Askeri, Ulusal Güvenlik ve Dış Politika 
Doktrinleri 

Vladimir Putin tarafından onaylanan 2000 yılı ‘Rusya Dış Politika Konsepti 
Belgesi’, Rusya’nın tek kutuplu bir dünya karşısında konumlanacağını net bir 
şekilde ortaya koymuş ve bu belgede çok kutuplu bir dünya düzeninin 
kurumsallaşması için çalışılacağı belirtilmiştir. NATO ile ilişkilerinde ise, 
Rusya ‘yapıcı bir etkileşime’ açık olduğunu vurgulamış (Yapıcı, 2004: 81) 
ancak NATO’nun özellikle Doğu Avrupa’ya yönelik genişlemesinin ve yeni 
üyelerin topraklarına konvansiyonel silahların yerleştirilmesinin kaygıyla 
izlendiğini de belirtmiştir. (Erişen, 2004: 182) Belgede, Rusya’nın NATO ile iş 
birliğini yoğunlaştırması, NATO’nun yeni üye ülkelere konvansiyonel silahların 
yanında nükleer silah ve bunları atma vasıtaları konuşlandırmamasına 
bağlanmıştır. (Öztürk, 2001: 32) Nisan 2000’de açıklanan Rus Askerî Doktrini 
ve Ulusal Güvenlik Konsepti’nde de, NATO’nun askerî gücünü sorumluluk 
alanı dışında kullanmasının istikrarsızlığa yol açacağı belirtilmiştir. Ayrıca 
Ulusal Güvenlik Konsepti’nde Rusya’nın NATO ile ilişkileri konusunda 
‘dostluk’ yerine şimdi yalnızca ‘iş birliği’nden söz edilmekteydi.  

Bu belgeler ile, Rus dış politikasında özellikle 1993 yılından itibaren etkisini 
arttıran ve Putin döneminde daha da belirginleşen Avrasyacılık akımının, 
Atlantikçilik karşısında güçlendiği söylenebilir. Ancak bu durum Atlantikçiliğin 
çöküşü demek değildir. Çünkü Rusya Federasyonu açısından Doğu ile belirli 
konularda fikir birliği içinde olmak ve Orta Asya ve Kafkasya ile ilişkileri 
geliştirmek, Batı dünyası ile ilişkilerin bozulduğu anlamına gelmez. Putin’e 
göre Rusya, Avrupa’ya da Doğu’ya da önem vermeli ve Rus dış politikası 
dengeli olmalıdır. (Schauble, 2000).  

Nisan 2000’de açıklanan ve Avrasyacı görüşlerin ağır bastığı Rus Askerî 
Doktrini’nin ve Ulusal Güvenlik Konsepti’nin etkisiyle, 2000 yılının 
ortalarından itibaren NATO’da Rusya ile ilişkiler temel gündem maddesi ve 
öncelikli alan olarak belirlenmiştir. (Labarre, 2001: 52) 2000 Mayıs’ında 
Floransa’da gerçekleşen Dışişleri Bakanları düzeyindeki NATO-Rusya 
toplantısında, Robertson’ın Rusya ve NATO’nun Kosova sendromunun 
üstesinden geldiğini açıklamasıyla beraber, Moskova’da NATO Enformasyon 
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Bürosu’nun açılmasına ve 2000 yılının geri kalanı için bir çalışma planı 
hazırlanmasına ilişkin iki adet anlaşma imzalanmıştır. Ayrıca, 2001 yılı 
içerisinde iki taraf arasında denizde arama-kurtarma ve savunma reformu 
alanlarında iş birliği gibi maddeler içeren bir Çalışma Programı onaylanmıştır. 
(NATO Handbook, 2001: 86)  

Bir taraftan taraflar arasındaki yakınlaşmalar devam ederken, diğer taraftan 
Putin’in NATO aleyhine verdiği demeçler, Rusya’nın NATO karşıtlığı ile 
yandaşlığı arasında ince bir çizgide yürüdüğünün göstergesi sayılabilir. Nitekim 
2001 Temmuzundaki konuşmasında Putin şöyle demektedir: ‘Bizim NATO için 
öngördüğümüz öncelikli seçenek, bu örgütün çözülmesidir; ancak bu şuan için 
gerçekleşmesi zor bir seçenektir. İkinci bir alternatif ise, Rusya’nın da içinde 
yer aldığı yeni ve farklı bir örgütün yaratılması olabilir. Zaten biz NATO’yu 
düşman bir örgüt olarak görmesek bile, bu Soğuk Savaş örgütüne neden ihtiyaç 
duyulduğunu da anlayamıyoruz’. (Baker, 2002: 101)  

4.2. 11 Eylül 2001 Sonrasında Taraflar Arasındaki İlişkiler  

11 Eylül 2001’de New York ve Washington’da gerçekleştirilen terörist 
eylemler, binlerce Amerikalının ölümüne yol açarken, 100’den fazla Rus 
vatandaşının hayatına mal olmuştur. Bu saldırılar sonrasında, terörizme ve kitle 
imha silahlarının yayılmasına karşı mücadelede daha yakın bir NATO-Rusya 
ilişkisine ihtiyaç duyulduğu anlaşılmıştır. (Robertson, 2002: 32) 13 Eylül 
2001’de DOK, terörist faaliyetleri kınayan ortak bir bildiri yayınlamış ve ortak 
bir uçuş tatbikatına hazır olunduğu belirtilmiştir. (Grushko, 2002: 25) 

NATO açısından Rusya’nın da terörizmle mücadele çalışmaları içerisinde 
yer alması önemliydi; çünkü istihbarat yetenekleri, dünyanın belirli 
bölgelerindeki politik nüfusu, tehditlere karşı artan duyarlılığı ve hatta sadece 
coğrafyası ile Rusya, El Kaide ve bu örgütün Afganistan’daki sponsorlarına 
karşı yürütülen mücadelede vazgeçilmez bir ortak olarak görünmekteydi. 
(Fritch, 2003) Rusya açısından ise, güney sınırlarına yakın topraklarda 
fundamentalist İslami akımların güçlenmesine karşı duyduğu korku ve 
Çeçenya’da yaşanan olaylar, onun terörizme karşı savaşta Batıyla iş birliği içine 
girmesine olanak sağlamıştı. (Averre, 2002) ABD’nin Afganistan üzerine 
giriştiği askerî harekâta Rusya da destek vermiş, bu desteğin ardında da Çeçen 
direnişçiler ile El-Kaide arasında bağlantı bulunduğu varsayımı yer almıştır. 
Ancak Rusya, ABD’ye terörizme karşı savaşta yardım etmesine karşılık, onun 
da NATO içerisinde Rusya’ya daha geniş bir rol verilmesi konusunda 
girişimlerde bulunmasını istemiştir. (Starobin, Belton ve Crock, 2001: 56)  

Rusya’nın Afganistan’a 1980 yılında gerçekleştirdiği girişim sonucu burada 
tecrübe sahibi olduğunu göz önüne alan NATO, Rusya’ya bölgedeki girişime 
destek sağlaması için telkinlerde bulunmuştur. Rusya da, diplomatik çabalarda 
ve istihbarat paylaşımı konularında NATO’nun girişimine destek sağlamıştır. 
(Laporte, 2002) Bölgeye yönelik hava ve kara transferlerine yardımcı olan 
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Rusya, güvenli bölgeler yaratarak Afganistan kaynaklı uyuşturucu kaçakçılığını 
önlemek için geniş kapsamlı bir plan da hazırlamıştır. (Kelin, 2005: 41) 

Rusya’nın yardım karşılığında NATO ile ilişkilerinde yeni bir format 
önermesi, Aralık 2001’de Dışişleri Bakanları düzeyindeki DOK toplantısında 
ele alınmıştır. Rus tarafı bu toplantıda, ilişkilerde yeni bir çizgiye gelinmesi 
gerektiğini, bunun da yeni prensipler, yeni mekanizmalar ve bu mekanizmaların 
kullanılabileceği yeni iş birliği alanları ile sağlanabileceğini belirtmiştir. 
Sonuçta Rusya’nın istediği NATO ile iş birliğini ‘19+1’ şeklindeki bir 
formattan ziyade 20’li bir formata dayandırarak geliştirmek idi. (Adamishin, 
2002: 83) ve bu doğrultuda 2001 Aralığındaki bu toplantıda, yeni bir NATO-
Rusya Konseyi’nin kurulması yönünde çalışmalara başlanmasına karar 
verilmiştir.  

Önceleri NATO’nun genişlemesine ve Baltık ülkelerinin İttifak’a üyeliğine 
karşı çıkan Rus yönetimi, 2002’nin başlarında hâlen Baltık ülkelerinin 
NATO’ya girmesine karşı olmasına rağmen, bunun Batı ile tüm ilişkileri 
zedelemeyeceğini açıklamaya başlamıştır. Temmuz 2002’de Rus Savunma 
Bakanı Sergey Ivanov, NATO’nun genişlemesinin yanlış olacağını ama bunun 
İttifakın bir iç meselesi olduğunu ifade etmiş ve her devletin hangi askerî bloğa 
katılacağını belirleme hakkına sahip olduğunu vurgulamıştır. (Kramer, 2002: 
748) Rusya’nın genelde NATO’nun genişlemesine, özelde de Baltık ülkelerinin 
İttifak’a üyeliğine muhalefetinin sona ermesinde, 11 Eylül saldırıları önemli bir 
rol oynamış olabilir; nitekim 11 Eylül sonrası taraflar arasındaki ilişkilerin 
düzelmeye başladığı aşikardır. (Manav, 2004: 215) Ancak, bu muhalefetin sona 
ermesindeki başlıca etken, 1997’de ilk genişleme öncesinde Yeltsin’e sus payı 
olarak sunulan DOK gibi 2004’te gerçekleşen genişleme öncesinde Rusya’nın 
sesini kesebilmek için Kremlin’e daha geniş yetkiler veren Rusya-NATO 
Konseyi’nin kurulmuş olmasıdır. (Daniels, 2002: 7) 

4.3. NATO-Rusya Konseyi 

13 Mayıs 2002’de Rusya ve ABD’nin stratejik nükleer silahların azaltılması 
konusunda anlaşmaya vardıklarını açıklamalarından bir gün sonra, 14 Mayıs’ta 
İzlanda’nın başkenti Reykjavik’te bir araya gelen NATO ve Rusya’nın dışişleri 
bakanları, Moskova’nın diğer üye ülkelerle eşit statüye sahip olacağı yeni bir 
Konsey’in kurulması konusunda anlaşmaya varmışlardır. (2002, 
http://www.jamestown.org/publications_details.php?volume_id=30&issue 
_id=2407&article_id=19559) Reykjavik’teki bu anlaşma ile NATO’nun kısmi 
üyesi hâline gelen Rusya’nın NATO’nun yirminci üyesi olarak kabul edileceği 
bazı ortak konular saptanmıştır. Buna göre terörle mücadele, kitle imha 
silahlarının yayılmasının önlenmesi ve barış gücü faaliyetleri konusunda Rusya 
‘kısmi üye’ olarak NATO kararlarına katılabilecektir. (Lüle, 2002) Konseyde 
Rusya’nın kararları veto edemeyeceği bir mekanizma kurulmasına ve konsensus 
olmazsa üyelerin konuları geri çekmesine karar verilmiştir. (2002, 
http://www.radikal.com.tr/veriler/2002/05/16/haber_37806.php) Ayrıca, 
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kurulacak yeni NATO-Rusya Konseyi’nin 28 Mayısta Roma’da yapılacak 
liderler zirvesinde imzalanacak anlaşma ile yürürlüğe girmesine karar 
verilmiştir.  

George W. Bush ile Vladimir Putin, Roma Zirvesi’nden önce 24 Mayıs 
2002’de ‘Stratejik Nükleer Silahların Azaltılması’ ile ilgili anlaşmayı 
Moskova’da imzalamışlar; taraflar, 2012 yılına kadar geçecek 10 yıllık süre 
zarfında hâlen ellerinde bulunan altışar bin nükleer savaş başlığını 1700-2200 
arasına indirmeyi taahhüt etmişlerdir. (Bilbilik, 2004: 48) Bir anlamda 
Rusya’nın ABD ile bu yakınlaşmasının NATO ile ilişkilerini de olumlu 
etkilediği söylenebilir.  

28 Mayıs 2002’de NATO üyesi 19 ülkenin hükûmet ve devlet başkanları ile 
Rusya’nın katıldığı Roma’daki NATO-Rusya Zirvesi’nde NATO-Rusya 
Konseyi oluşturularak, 20’li yapı olarak ifade edilen, Müttefikler ve Rusya’nın 
ortak çıkarlar konusunda eşit ortaklar olarak bir araya gelecekleri ve tarafların 
önemli kararlar alınmadan önce birlikte çalışabilecekleri bir mekanizma 
yaratılmıştır. Taraflar, bu mekanizma içerisinde oluşan tehditlerin analizini 
müştereken yapacaklar, müşterek tutumlar geliştirecekler ve mümkün olduğu 
zaman müşterek kararlar alıp müşterek eylemler geliştirebileceklerdir.  

Ancak Rusya’nın bu mekanizma içerisinde veto hakkına sahip olmayışı, Rus 
medyasında NATO ile yakınlaşmaya yönelik eleştirilerin ana nedeni olmuştur. 
(Grushko, 2002: 25) Bu konuda Aralık 2001’de NATO Genel Sekreteri 
Robertson, Rus Dışişleri Bakanı Igor Ivanov ve AB dönem başkanı Belçika 
Başbakanı Louis Michel ile beraber yaptığı basın açıklamasında, NATO’ya üye 
olmayan hiçbir ülkenin İttifakın kararlarını veto edemeyeceğini, aynı şekilde 
NATO’nun da Rusya’nın bağımsız olarak alacağı kararlara müdahale 
edemeyeceğini net bir şekilde vurgulamıştır. (2001, http://www.zaman.com. 
tr/2001/12/08/dis/h1.htm)  

Roma Bildirgesi’nde, taraflar arasında kapsamlı bir iş birliğinin öngörüldüğü 
ortak çıkar alanları belirlenmiştir. Buna göre; terörizmle savaş, kitle imha 
silahlarının sayılarında indirime gidilmesi, ortak kriz yönetimi, silahlanmanın 
kontrol altına alınması, acil sivil ihtiyaçlarda ortak planlama, savunma 
sistemlerinde reform ve askerî iş birliği ve denizlerde ortak arama-kurtarma 
operasyonları gibi alanlarda iş birliğine gidilecektir; (2002, http://www.nato. 
int/docu/update/2002/05-may/e0528a.htm) ki zaten 2002 yılı sonrasında bu 
konularda taraflar arasındaki ilişkilerde çeşitli ilerlemeler sağlanmıştır.* 

                                                 
* Mesela terörizme karşı iş birliği konusunda, 9 Aralık 2004’te Brüksel’de Dışişleri Bakanları 

düzeyinde toplanan NATO-Rusya Konseyi, gelecekte terörizmle ortak mücadeleye rehberlik 
edecek kapsamlı bir ‘NATO-Rusya Konseyi Terör Eylem Planı’ üzerinde anlaşmaya varmıştır. 
Ayrıca 2006’da Rus Deniz Kuvvetlerine ait unsurların İttifak’ın terörle mücadele için 
Akdeniz’de bulunan deniz devriye gemilerine katılmasıyla Rusya, bugüne kadar NATO üyesi 
olmadığı hâlde bir 5. Madde toplu savunma operasyonuna katkıda bulunan ilk ülke olmuştur. 
Bunun yanında NATO-Rusya Konseyi, 2005 yılında Afganistan’da yasadışı narkotik ticareti ile 
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NATO-Rusya Konseyi, büyükelçiler seviyesinde ayda en az bir kez, 
planlama komiteleri olarak da ayda en az iki kez toplanmaktadır. Rus 
diplomatları da NATO merkezinde görev alabilmektedirler. (Beriş ve Gürkan, 
2002: 19) NATO-Rusya Konseyi, Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarındaki 
bilinen muhataplarının dışında istihbarat subayları, sınır korumaları, İçişleri 
Bakanlığı birlikleri ve sivil olağanüstü hal planlamacılarını da çalışmalarına 
katmaktadır. Rus bilim adamları, Konseyin Bilim Komitesinin çalışmalarına 
somut ve düzenli katkılarda bulunmaktadırlar.  

4.4. İlişkilerdeki Sorunlu Konu: Genişleme 

Putin’in Roma Bildirgesi sonucunda NATO ile bu derece yakınlaşması, 
onun NATO üstünlüğünü ve tek kutuplu bir dünya düzenini kabul ettiği 
anlamına gelmemektedir. Rusya’nın özel koşullarda NATO içerisinde yer 
almasının nedeni, kendi hesabına NATO içerisinde neler olup bittiğini görmek 
için orada gözünü, kulağını, duyu organlarını bulundurmaktır. Rus 
diplomatların Brüksel’deki NATO karargahına yerleşmesi olumludur ve NATO 
dışında olmaktansa içinde olmak, etki kurabilmek ve gelişmeleri gözlemlemek 
açısından önemlidir. (Buze, 2002) 

Her ne kadar 11 Eylül sonrasında Konsey’in de kurulmasıyla ilişkilerde 
artan bir yakınlaşma yaşanmış olsa da, bu, Rusya’nın NATO genişlemesi 
konusundaki endişelerinin tam olarak giderildiği anlamına gelmemiştir. 2004 
yılında üç Baltık devletinin de NATO’ya katılmış olmasının, Rusya açısından 
olumlu bir tablo yarattığı söylenemez. 2002 yılında taraflar arasında esen 
olumlu havanın etkisi ve Rusya’ya genişleme karşısında ses çıkarmaması için 
Konsey’in sunulması ile, Putin genişleme karşısında daha esnek bir politika 
izlemiştir. (Giannakou, 2002: 61) Ayrıca Putin’in izlediği çok yönlü dış 
politika, Doğu kadar Batı ile de sağlamaya çalıştığı yakın ilişkiler, özellikle 11 
Eylül sonrası terörizme karşı savaşta Batı ile sağlanan iş birliği ve ekonomik 
açıdan Batının desteğine duyulan ihtiyaç bu yumuşamanın ardında yatan 
nedenler olmuştur. (Manav, 2004: 230) 

Ancak Rusya’nın NATO büyükelçisi Totskiy’in de belirttiği gibi Rusya, 
NATO’nun giderek genişlemesini katlanılacak bir olay olarak görmemektedir. 
Genişleme ile Rusya, sınırlarında yeni askerî üsler, askerî birlikler ve güçlü 
askerî ittifaklarla karşı karşıya kalma riski içindedir. Totskiy’e göre, her ne 
kadar her egemen devlet, çeşitli uluslararası ittifaklar ve kuruluşlara katılmak 
dâhil, kendi güvenliğini nasıl garanti altına alacağına karar verme hakkına sahip 
olsa da, olayların böyle gelişmesini sıcak karşılamak mümkün değildir. Rusya, 
Avrupa-Atlantik sahası için Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Güvenlik ve 
İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gibi daha küresel güvenlik mekanizmalarını tercih 
etmektedir. Ayrıca ‘Obşestvennoe Mnenie’ (Toplumsal Fikir) Kurumunun 
yaptığı araştırmaya göre, Rusların % 52’si son genişlemenin Rus ulusal 

                                                                                                                        
mücadele amacıyla müşterek bir narkotik programı başlatmıştır ve 2007 yılı sonu itibarıyla bu 
programdan 350 Afgan ve Orta Asyalı subayın mezun olması beklenmektedir.  
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çıkarlarını tehdit ettiğini savunurken, % 58’i de NATO’nun saldırgan bir askerî 
blok olduğunu belirtmiştir. (Kuznetsova, 2004: 22) 

4.5. Baltık Devletlerinin NATO’ya Üyeliği ve Rusya’nın Çekinceleri 

Rusya, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Anlaşması’nı (AKKA) 
imzalamamış kendisine komşu üç Baltık devletinde (Letonya, Litvanya ve 
Estonya), NATO’nun sınırsız bir şekilde askerî techizat konuşlandırma olanağı 
doğduğu için, son genişleme dalgasından hoşnut olmamıştır. Bu açıdan Rusya, 
1999’da oluşturulan AKKA Adaptasyon Anlaşması’nın biran önce yürürlüğe 
girmesini ve Baltık devletlerinin de buna taraf olmalarını istemiştir. (Boese, 
2004) Batı ise buna karşılık olarak, Rusya’nın AGİT İstanbul Zirvesinde* 
üstlendiği sorumlulukları yerine getirmediği ve Gürcistan ile Moldova’dan 
üslerini çekmediği için AKKA Adaptasyon Anlaşması’nın yürürlüğe girmesini 
ertelemiştir. (Konovalov, 2004) Gürcistan ve Moldova’daki askerlerini ve 
üslerini çekmek istemeyen Moskova, AKKA Anlaşması’nın yürürlüğe 
girmesinin, İstanbul kararlarının uygulanması şartına bağlanmasına karşı 
çıkmıştır. * Aslında Rusya, Baltık devletlerinin NATO’ya girmeden önce 
AKKA’ya taraf olmaları konusunda bir öneriyi ileri sürmüş, ancak bu teklif, 
egemen devletlere baskı yapma yolunda bir girişim olarak algılanmıştır. 
(Konovalov, 2004)  

Rusya, askerî güç ve teçhizat konusunda belli kota ve sınırlandırmalar 
getiren AKKA Anlaşmasını, komşularında konuşlandırılacak sınırsız bir NATO 
askerî varlığına karşı yasal bir güvence olarak görmüştür. Bu konuda Rusya’ya 
verilen tek taahhüt, NATO’nun yeni üye ülkelerde nükleer silah 
konuşlandırmayacağına ilişkin maddeyi içeren 1997 yılındaki Kurucu Senet 
olmuştur. Nisan 2004’te Dışişleri Bakanları düzeyinde gerçekleşen Rusya-
NATO Konseyi toplantısında, uyarlanmış AKKA’ya katılmayan yeni NATO 
üyelerinin, Anlaşma yürürlüğe girdikten sonra bu Anlaşmaya katılacaklarına 
dair taahhütler yenilenmiştir. (Stegniy, 2004) Ayrıca bu toplantı esnasında 
NATO Genel Sekreteri Jaap de Hoop Scheffer, Vladimir Putin’e eski ya da yeni 
hiçbir NATO üyesinin, topraklarında önemli miktarlarda asker bulundurma gibi 
bir niyetleri olmadığı belirtmiştir. (Boese, 2004)  

Fakat, Baltık ülkelerinde Rusya’yı endişelendiren gelişmeler de yaşanmıyor 
değildir. Şu anda 100’den fazla hava üssüne sahip Baltık ülkelerinin askerî alt 
yapıları NATO desteği ile büyük bir modernizasyondan geçmektedir. 

                                                 
* 1999 AGİT İstanbul Zirvesi’nde, yenilenmiş AKKA Anlaşması ile İstanbul kararlarından oluşan 

bir paket kabul edilmişti. Buna göre; Rusya, Güney Kafkasya ve Moldova’dan ağır silahlarını 
çekecek, Gürcistan’da var olan dört üssünden ikisini 2001 yılına kadar kapatacak, diğer iki 
üssün de kapatılması için uygun görülen zaman konusunda Gürcistan ile görüşecek ve 2002 
yılına kadar Moldova’dan asgüçlerini tamamıyla çekecekti. (Socor, 2004). 

* Rusya Gürcistan’daki üslerinden üçüne dokunmamış ve son iki yıl içerisinde bu konu hakkında 
ciddi görüşmeler yapmaktan kaçınmıştır. Ayrıca Moldova’da geri çekmesi gereken askerlerini 
tutmaya devam etmektedir.  
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Litvanya’daki Karmelava ve Zokliai hava üslerinde ve Estonya’daki Emari hava 
üssünde geniş çaplı çalışmalar yürütülmekte; bu çalışmalar hava üslerinin her 
türlü savaş uçağı kullanımına uygun hâle getirilmesini içermektedir. Her üç 
ülkede deniz üslerinin kapasitesi genişletilmekte, bu devletler NATO’nun 
bütünleştirilmiş hava savunma sistemine dâhil olmaktadırlar. Yakın zamanda 
Kaliningrad yakınlarında gerçekleşen AWACS uçuşlarının gösterdiği gibi 
NATO, Rus sınır bölgelerini gözlemlemek için yeni fırsatlar yakalamaktadır. 
NATO üsleri gittikçe Rus sınırlarına yaklaşmakta, 2004 yazında Ukrayna ile 
NATO arasında Ukrayna’nın NATO operasyonlarına lojistik desteği ile ilgili 
imzalanan anlaşma uyarınca, NATO tatbikatları ve diğer askerî aktiviteleri 
Ukrayna topraklarında yapılır hâle gelmektedir. (Kelin, 2005: 36)  

Rusya açısından Baltık ülkelerinin NATO’ya üyeliğinin getirdiği diğer bir 
sorun vardır ki bu da Kaliningrad bölgesinin durumudur. Polonya ile Litvanya 
arasına sıkışmış, Baltık kıyısı kenarında, Rusya Federasyonu’na ait Kaliningrad, 
Moskova’ya yakın olmaktan çok Avrupa’nın kalbine yakın bir Rus ileri 
karakolu konumundadır. (Browning ve Joeenemi, 2004: 231) Litvanya’nın da 
NATO’ya üye olması ile beraber Kaliningrad, NATO ülkelerinin oluşturduğu 
bir kuşak ile Rusya’dan ayrılmış (Kober, 1998); bu durum arada sıkışmış bu 
bölgeye ulaşmak için NATO topraklarından veya hava sahasından geçilmesi 
konusunu ortaya çıkarmıştır. (Trenin, 2002) Bu konuda bazı çözüm önerileri 
getirilmiş olsa bile*, Rusya’nın Kaliningrad bölgesine askerî ve sivil transit 
sorunu henüz çözülememiştir. Her ne kadar buradaki birliklerinin sayısını 
azaltmaya başlamış olsa da, Rusya açısından burada ortaya çıkabilecek olası bir 
başkaldırı hareketine karşı caydırıcı bir askerî varlığın bulundurulması çok 
önemlidir. O yüzden buraya yönelik askerî birlik ve teçhizat nakline önem veren 
Rusya, kara ve hava ulaşımı açısından sorun yaşasa da, Baltık Denizinde güçlü 
bir deniz gücü barıdırmakta ve bu filo Kaliningrad’ı olası saldırılara karşı 
korumada önemli bir görev üstlenmektedir. (Felgenhauer, 2002)  

Baltık devletlerinin NATO’ya üyeliğinin getirdiği diğer bir sorun da, bu 
ülkelerde yaşayan Rus azınlığın durumudur; çünkü Rusya’ya göre Letonya ve 
Estonya’da Rusça konuşanlara karşı ayrımcılık devam etmektedir. (Kelin, 2005: 
36) Rusya, üyelik öncesi yaptığı uyarılara rağmen, Rus azınlığın durumu 
tamamen iyileştirilmeden bu ülkelerin NATO’ya alınmalarına içerlemekte ve 
öncelikli olarak bu ülkelerdeki Rus vatandaşların durumunu güçlendirmeyi 
hedeflemektedir.  

                                                 
* Bu çözüm önerilerinin arasında Rusya’nın BİO faaliyetlerine ve müşterek hava kontrolüne 

katılımı dâhil, bölgedeki asyapıların güçlendirilmesi ya da bir Rus birliğinin Polonya’daki çok 
uluslu Danimarka-Almanya-Polonya kolordu karargahına entegre edilmesi gibi seçenekler de 
bulunmaktadır.  
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4.6. NATO’nun ‘Yakın Çevre’deki Faaliyetleri ve Rusya’nın Tepkisi  

NATO’nun Ukrayna, Gürcistan ve Moldova ile ilişkileri gelecekte olası bir 
Rus-NATO gerginliğine sebep olabilecektir. Yakın zamanda Ukrayna’da 
NATO askerlerinin konuşlandırılmasına izin veren bir memorandumun kabul 
edilmiş olması ve Gürcistan’da İttifak ile ortaklığa yönelik yeni bir planın 
hazırlanmış olması, Rusya’yı rahatsız eden gelişmelerdir. (Kuznetsova, 2004: 
24) NATO’nun Azerbaycan, Gürcistan ve Ukrayna gibi Atlantik yanlısı 
devletlere kapılarını her zaman açık tuttuğunu belirtmesi ve 2004 İstanbul 
Zirvesi’nde Orta Asya ve Kafkasya’yı stratejik olarak önemli bölgeler şeklinde 
ilan etmesi, Rusya’da genişlemenin devam edeceği inancının doğmasına neden 
olmuştur. Aslında bu boş bir inanç değildir; zira, 22 Nisan 2005’te Litvanya 
Vilnius’ta yapılan NATO’nun gayriresmî dışişleri bakanları toplantısında, 2008 
yılı Ukrayna’nın NATO’ya katılımı için hedef yıl olarak seçilmiştir. (Ames, 
2005) 

ABD’nin Bulgaristan ve Romanya’ya üs kurarak buralara asker yerleştirmesi 
ve NATO’nun Polonya ve Çek Cumhuriyeti’ne füze savunma sistemi kurmayı 
planlaması, Rusya’daki rahatsızlığı daha da arttırmıştır. Bu rahatsızlığın en 
belirgin göstergesi ise, Putin’in Şubat 2007’deki Münih Güvenlik 
Konferansı’nda NATO ve ABD’yi sert bir dille eleştiren konuşması olmuş, 
Putin bu konuşmasında NATO’nun genişlemesinin barışın korunmasına katkı 
sağlamadığını ifade etmiştir. Ayrıca, son genişleme dalgasında NATO üyesi 
olan Baltık ülkelerinin AKKA’yı imzalamamaları, üstüne üstlük ABD’nin 
Polonya ve Çek Cumhuriyeti’ne füze kalkanı yerleştirme çabaları, Putin 
iktidarının AKKA’yı askıya almasına neden olmuştur.* (2007, 
http://www.sabah.com.tr/2007/07/14/haber,75DB6B07D638448485852C01B
2B9A571.html)  

NATO’nun 2002 Prag Zirvesi’nde, gerekli olan her yerde, ki bu yer NATO 
üye ülkelerinin toprakları dışında da olabilir, NATO’nun operasyonlara 
girişebileceği belirtilmiş; BM yetkisi aranmaksızın NATO Konseyi’nin bu 
operasyonlarda siyasi kontrolü üstleneceği ifade edilmişti. (Kelin, 2004: 22-23) 
Bu da Rusya’nın her zaman topraklarına yakın bir mesafede BM Güvenlik 
Konseyi’ni by-pass eden NATO operasyonları ile karşılaşabileceği anlamına 
gelmiş ve Rusya’yı ürkütmüştür.  

4. Rusya-NATO İlişkilerinin Geleceği  

Şu anda NATO-Rusya ilişkilerine yönelik yapılan tartışmalardan biri de 
Rusya’nın ilerde NATO’ya üye olup olmayacağıdır. Bazı görüşlere göre, 
NATO ileride Rusya’yı içine almalıdır çünkü Rusya’yı NATO dışında tutmak, 
yayılmacı bir Rusya riskini arttırmaktadır. NATO Rusya’yı potansiyel bir 

                                                 
* Rus yönetiminden yapılan açıklamada, NATO’lu partnerler bu anlaşmayı onaylamadığı sürece 

moratoryum uygulanmasına devam edileceği açıklanmış; NATO ise Rusya’nın moratoryum 
kararından büyük endişe duyduğunu açıklamıştır.  
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düşman olarak görmeye devam ederse, onu gerçekten düşmanı hâline 
getirecektir. (Baker, 2002: 99-100) Rusya’nın NATO’ya üyeliğini savunan 
Timothy Garton Ash’e göre, NATO’nun Rusya’yı da içine alacak şekilde 
genişlemesi, dünyayı istikrar, güvenlik, demokrasi ve politik kültüre biraz daha 
yakınlaştıracaktır. NATO’ya kabul edilme demokratikleşme sürecine aracılık 
eden bir adım gibidir ve bizzat NATO’ya dâhil olmak bir üyeyi 
demokratikleştirecektir. (2001, http://fbc.binghamton.edu/69-tr.htm) Diğer 
bir görüşe göre, NATO Rusya’yı içine almak istemekte; bunu da Çin’i 
çevreleme amacının bir parçası olarak görmektedir.  

Ancak NATO içerisinde, Rusya’nın üyeliğine karşı olan geniş bir kitle 
bulunmaktadır. Bunlar, Rusya’yı hâlâ jeopolitik bir rakip olarak görmekte ve 
NATO’yu Rusya’ya karşı bir koruma olarak algılamaktadırlar. Üstelik 
Rusya’nın üyelik için gereken oturmuş bir demokrasi, insan haklarına saygı, 
pazar ekonomisi, sivil kontrol altındaki silahlı güçler ve komşu ülkeler ile iyi 
ilişkiler şeklindeki beş kriteri yakın zamanda karşılaması oldukça zor 
görünmektedir. (Baker, 2002: 97-99) Eğer NATO Rusya’yı içine alırsa, neden 
Çin, Kore, Japonya, Brezilya ya da Hindistan’ı da kendi yapısına dâhil etmesin? 
Bu şekilde devam edecek bir genişleme, NATO’nun BM’e ulaşmasına sebep 
olacak ve bölgesel bir örgüt olma özelliğini kaybettirecektir.  

Rusya açısından baktığımızda, NATO’nun yasal olarak üyesi olmadan 
NATO ile özel bir ilişki yürütme seçeneği öncelikli olarak ele alınmaktadır. 
Rusya kurulan NATO-Rusya Konseyi ile NATO’nun siyasi faaliyetlerinde, 
kolektif karar almada ve ortak operasyonlarda yer almakta ve yeni risklere karşı 
NATO ile savaşmaktadır. Ancak bir taraftan da NATO ile gerçekleştirdiği özel 
iş birliği ve ortaklık, onun egemenliğini ve stratejik bağımsızlığını 
engellememektedir. (Kelin, 2005: 42) Rusya açısından amaç, NATO’nun ne 
tamamen içinde ne de tamamen dışında durmaktır. NATO üyesi olup ona 
bağlanmak istememekte ama NATO ile özel bağlar kurup, İttifakın içinde olup 
biteni bilmek ve karar almada yer almak istemektedir. Son zamanlarda 
Rusya’nın İttifak ile terörizm ve kitle imha silahları gibi yeni tehditlere karşı 
mücadelede geliştirdiği iş birliği, her alanda yakınlaşmayı gerektirmemekte ve 
Kosova Savaşı’nın da gösterdiği gibi taraflar arasında önemli çıkar farklılıkları 
bulunmaktadır.  

Putin’in izlediği çok yönlü dış politika da, NATO üyeliği ve bu şekilde 
Batıya bağlanma anlayışına ters görünmektedir. Rusya’nın ekonomisini düzene 
sokana ve kapitalist sisteme geçişin sancılarını atlatana kadar ABD’nin 
doğrudan ya da dolaylı kontrolü altındaki uluslararası örgütlere ve rejimlere 
ihtiyacı vardır. Bu anlamda Dünya Bankası ve IMF, Rusya ekonomisi için 
gerekli kuruluşlardır. (Akgün, 2003: 9) ABD’nin NATO içerisindeki etkisi de 
göz önüne alınırsa, ekonomik çıkarların Putin’in NATO’ya karşı izlediği 
yumuşak politikada etkili olduğunu söylemek mümkündür. Çeçenistan’daki 
müdahalesini meşru kılmak isteyen Rusya’nın, 11 Eylül sonrası terörizme karşı 
mücadelede ABD’nin ve NATO’nun yanında yer alması da bu yumuşak 
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politikayı etkileyen bir diğer önemli unsur olmuştur. Ancak, Putin bir taraftan 
NATO ile ilişkilerini geliştirirken diğer taraftan da 7 Haziran 2002’de St. 
Petersburg’da toplanan Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan 
devlet başkanları ile Şangay İşbirliği Örgütünü kurmuş; 2002’de Belarus, 
Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan ile ortak güvenlik anlaşmaları 
imzalamıştır. (Bilbilik, 2004: 49) Bir anlamda Putin, hem Doğu hem de Batı ile 
ilişkilerini geliştirerek, Avrasyacı ve Atlantikçi eğilimler arasında bir denge 
sağlamaya çalışmıştır.  

Bazı görüşlere göre, Rusya’nın NATO’ya karşı izlediği yumuşak politikanın 
bir diğer nedeni, Avrupa ile Amerika’nın arasının açılmasını beklemesi ve 
Amerikan hegemonyasına tek başına itiraz edip başını derde sokmaktansa, 
Avrupa’nın Amerika’dan uzaklaşacağı anı kollamasıdır. (Akgün, 2003: 7) Yani 
bir anlamda Putin, NATO içinde ABD ile Avrupalı müttefikler arasında 
yaşanacak parçalanma ve genişlemenin getireceği sorunlar nedeniyle, 
NATO’nun kendi kendine zayıflamasını ve yok olmasını beklemektedir. 
ABD’nin Kyoto Protokolü’nü reddetmesi, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni 
tanımaması, önleyici savaş doktrini ve Irak’a yaptığı saldırılar Avrupa’nın 
canını sıkmakta ve Putin’in beklentilerini haklı çıkarmaktadır. (Daniels, 2002: 
8) Ancak Avrupa’nın ABD’ye askerî açıdan bağlılığı dikkate alınırsa, böyle bir 
ayrımlaşmanın yakın zamanda gerçekleşmesini beklemek zordur. Yine de 
Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası yolunda atılan adımlar ve acil 
müdahale gücü oluşturulması ile Avrupa, ABD karşısında askerî açıdan giderek 
daha bağımsız hâle gelmekte ve uzun bir zaman dilimi içerisinde Avrupa’nın 
ABD karşısında daha cesur bir şekilde durabileceğini söylemek imkânsız 
olmaktan çıkmaktadır.  

Sonuçta, Rusya açısından ileride NATO üyeliği imkânsız gibidir ve böyle 
bir şey amaçlanmamaktadır. Putin’in pragmatist bakış açısıyla yönlendirdiği 
ılımlı NATO politikası, NATO’ya teslim olduğu ve tam üye olmak istediği 
anlamına gelmemelidir ve zaten Putin de, verdiği demeçlerde Rusya’nın 
NATO’ya katılmak gibi bir arzusu olmadığını belirtmiştir. (2003, 
http://www.nato.int/docu/review/2003/issue3/turkish/interview.html) 
Üstelik Rus halkının NATO’ya ilişkin negatif görüşleri de dikkate alınırsa, 
böyle bir ihtimalin gerçekleşmesi en zor ihtimal olduğunu söylemek zor 
olmayacaktır.  

SONUÇ 

Soğuk Savaş’ın sona ermesi ile beraber, NATO eski Varşova Paktı ülkeleri 
ile yakınlaşma süreci içine girmiş ve bu doğrultuda KAİK ve BİO gibi 
oluşumlara imza atmıştır. Eski Doğu bloğu ülkeleri ile gerçekleşen bu 
yakınlaşma, 1999 ve 2004’teki genişleme dalgaları ile beraber bu ülkelerin 
NATO’ya dâhil edilmesi ile sonuçlanmış ve giderek sınırlarını genişleten 
NATO, ABD çıkarları doğrultusunda yavaş yavaş Rusya’yı çevreler bir duruma 
gelmiştir.  
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Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri ile yaşanan yakınlaşma sürecine paralel bir 
şekilde, NATO nezdinde Rusya’nın önemi artmış ve Rusya’nın eski müttefiki 
ülkeler ile NATO arasındaki yakınlaşmaya karşı sesini yükseltmemesi için, 
İttifak ile Rusya arasında Rusya’ya çeşitli ayrıcalıklar veren kurumsal 
düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca 11 Eylül sonrasında istihbarat yetenekleri, 
dünyanın çeşitli bölgelerdeki politik nüfusu, tehditlere karşı artan duyarlılığı ve 
coğrafyası ile Rusya, terörizme karşı mücadelede NATO açısından önemli bir 
partner olarak belirmiştir.  

Ukrayna ve Gürcistan ile ilişkilerini geliştiren ve yakın zamanda bu ülkeleri 
kendi içine almaya niyetlenen NATO, Sovyetlerin yıkılması sonrasında ortaya 
çıkan boşluğu doldurmaya çalışmakta ve Rusya’yı sıkıştıracak biçimde bu 
ülkelerdeki etkisini arttırmaktadır. Bu bağlamda, Rusya’nın NATO’ya üyeliği, 
NATO’nun ve dolayısıyla ABD’nin etki alanını genişletebilecek ve Çin’in 
çevrelenmesini kolaylaştıracaktır. Yani, giderek Rusya ile arasındaki iş birliğini 
kuvvetlendiren ve Rusya’nın çevresinde üsler edinerek onu sıkıştırmaya çalışan 
NATO, ileride Rusya’yı kendi içine alarak etkisizleştirmek ve Çin’e kadar 
uzanmak amacında olabilir. Ancak bu konuda NATO içerisinde tam bir 
uzlaşının olmadığını, Rusya’yı NATO’nun rakibi olarak gören ve NATO’nun 
Rusya’yı da içine alacak şekilde genişlemesinin NATO’nun bölgesel örgüt 
özelliğine son vereceğini ve örgütün giderek güçsüzleşeceğini savunan bir 
kesimin olduğunu da unutmamak gerekir.  

Rusya açısından bakıldığında ise, dış politikada dengeli bir siyasetin 
amaçlandığını görmek mümkündür. Putin iktidarı ile Rusya, hem Batı hem de 
Doğu ile ilişkilerini geliştirmeyi amaçlamış, bir taraftan NATO ile iş birliğini 
geliştirirken diğer taraftan da Doğu’da Şangay İşbirliği Örgütünü kurmuş ve 
çeşitli Orta Asya ülkesi ile ortak güvenlik anlaşmaları imzalamıştır. Yani bir 
anlamda Putin, Avrasyacı ve Atlantikçi eğilimler arasında bir denge sağlamaya 
çalışmıştır. Çeçenistan’daki müdahalesini meşru kılmak isteyen Rusya, bu 
doğrultuda 11 Eylül sonrasında ABD ve NATO ile terörizme karşı iş birliği 
içine girmiş, kurulan Konsey ile NATO içerisinde daha aktif olarak yer almaya 
başlamıştır. Ancak Rusya’nın NATO ile bu yakınlaşması, onun NATO 
üstünlüğünü kabul ettiği anlamına gelmemelidir. Rusya’nın özel koşullarda 
NATO içerisinde yer almasının nedeni, kendi hesabına NATO içinde neler olup 
bittiğini görmek için orada gözünü, kulağını bulundurmaktır. Rusya, oluşturulan 
bu Konsey ile NATO’nun siyasi faaliyetlerinde, kolektif karar almada ve ortak 
operasyonlarda yer almakta; ancak kendi egemenliği ve bağımsızlığını 
korumaya devam etmektedir. Zaten Rusya açısından amaç da, NATO’nun ne 
tamamen içinde ne de tamamen dışında durmaktır. NATO üyesi olup ona 
bağlanmak istememekte ama NATO ile özel bağlar kurup, İttifakın içinde olup 
biteni bilmek ve karar almada yer almak istemektedir. Bu durumda, NATO-
Rusya Konseyi ile Rusya, amacına ulaşmış görünmektedir. Çok yönlü bir dış 
politika izleyen, tek bir tarafa bağlanıp kalmak istemeyen ve genişleme 
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konusunda NATO’nun karşısına dikilen bir Rusya’nın, yakın zamanda 
NATO’ya katılmasını beklemek imkânsız görünmektedir.  
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UKRAYNA-NATO İLİŞKİLERİNİN TARİHSEL ANALİZİ 

YAPICI, Utku 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET 

Ukrayna-NATO ilişkileri Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte oldukça 
önemli gelişmeler göstermiştir. Ukrayna 1991 yılında NATO Kuzey Atlantik 
İşbirliği Konseyi’ne, 1994’te Barış İçin Ortaklık Programı’na katılmış, 1997’de 
Ukrayna-NATO arasındaki yeni ortaklığı ortaya koyan “Ayrıcalıklı Ortaklık 
Şartı” imzalanmış, 2002 yılında Ukrayna NATO’ya üye olma amacını açık bir 
biçimde deklare etmiş, Ukrayna ile NATO arasında bir Eylem Planı 
hazırlanmıştır. Ancak Ukrayna-NATO ilişkilerini sınırlayan pek çok etken 
mevcuttur. Birincisi, Rusya Federasyonu; Ukrayna ile olan tarihsel, demografik, 
politik ve ekonomik bağları ve bu ülke üzerinde sahip olduğu Sivastapol üssü 
ile Ukrayna-NATO ilişkilerini sınırlandırma potansiyeline sahip bir faktör 
olarak değerlendirilebilir. İkincisi, Ukrayna’nın iç politik yaşamında, “Slavcı” 
ve “Atlantikçi” akımların etkinlik düzeyi, Ukrayna-NATO ilişkilerinin 
geleceğini temelden etkileyecektir. Üçüncüsü ve en tartışmalı olanı, Ukrayna-
AB ilişkilerinin Ukrayna-NATO ilişkileri üzerindeki etkisidir. Ukrayna’nın bu 
iki örgüt ile ilişkilerinin gelişimi bir açıdan birbirini tamamlayıcı olarak 
değerlendirilse de, Ukrayna-AB ilişkilerindeki tıkanmalar, Ukrayna politik 
yaşamında “hayal kırıklığına uğramış merkezcilerin” sayı ve etkinlik düzeyini 
arttırabilecek, bu durum ise Ukrayna-NATO ilişkilerini olumsuz yönde 
etkileyebilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Ukrayna, NATO, KAİK, BİO, Ayrıcalıklı Ortaklık 
Şartı, Eylem Planları, Rusya Federasyonu, Avrupa Birliği.  

ABSTRACT 

Ukraine-NATO relations have gained much progress starting from the 
collapse of the Soviet Union. Ukraine joined North Atlantic Cooperation 
Council in 1991 and the Partnership for Peace in 1998. The allies and Ukraine 
formally signed the Charter on Distinctive Partnership in 1997. In 2002, 
Ukraine declared its goal of eventual NATO membership and NATO-Ukraine 
Action Plan was adopted. However, there are also some factors which have the 
potential to limit the Ukraine-NATO relations. Firstly, because of its historical, 
demographic, political and economic ties with Ukraine and its Sevastopol base 
in Ukraine, Russian Federation should be regarded as a factor that have the 
potential to limit Ukraine-NATO relations. Secondly, the functioning levels of 
Slavists and Atlanticists in Ukraine would affect the future of the Ukraine-
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NATO relations. A third and most controversial one is the effect of Ukraine-EU 
relations on Ukraine NATO relations. Improvement of Ukranian relations with 
both NATO and EU should be regarded as complementary processes. However, 
the deterioration of relations between Ukraine and EU should increase the 
number and strength of “disappointed centralists”, which should downgrade 
Ukraine-NATO relations.  

Key Words: Ukraine, NATO, Euro-Atlantic Partnership Council, 
Partnership for Peace, Charter on a Distinctive Partnership, Action Plans, 
Russian Federation, European Union.  

GİRİŞ 

SSCB’nin dağılmasının hemen ertesinde ortaya çıkan cumhuriyetler arasında 
Rusya Federasyonu’na birçok açıdan en yakın cumhuriyet olan Ukrayna’nın 
NATO örgütüyle olan ilişkileri “üç boyutlu satranç tahtası”ndaki küresel 
hamleler ve bölgesel dengeler bakımlarından büyük önem taşımaktadır. Bu 
bağlamda Ukrayna-NATO ilişkileri, Avrasya coğrafyasının stratejik kaderinin 
belirlenmesi sürecinde özellikle son yıllarda dikkate alınması gereken temel 
unsurlardan biri hâline gelmiştir. Bu çalışmanın temel konusu da bu öneme 
sahip ilişkileri etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi, ilişkilerde 
kurumsallaşmaya dönük çabaların aktarılması ve ilişkilerin geleceğine dönük 
çıkarımlarda bulunulmasıdır.  

1. Ukrayna-Nato İlişkilerini Etkileyen Faktörler 

SSCB dağıldıktan sonra, ortaya çıkan cumhuriyetler içinde stratejik, askerî 
ve ekonomik açılardan en önemlilerinden biri olan Ukrayna’nın, küresel çağın 
en önemli örgütlerinden biri olan NATO ile olan ilişkileri; Ukrayna-Rusya 
Federasyonu ilişkileri, Ukrayna’nın iç politik yapısı ve Ukrayna-AB 
ilişkilerinden ciddi bir biçimde etkilenmektedir.  

1.1. Rusya Federasyonu Faktörü  

Rus dış politikasında SSCB’nin dağılmasının ertesindeki ilk yıllarda izlenen 
ve “bir imparatorluğun ardıllığı psikolojisi” ile “Atlantik’e açılma arzusu” 
arasındaki iç çekişme nedeniyle görülen çelişkiler bu yıllarda Rusya-Ukrayna 
ilişkilerinin temel belirleyicisiydi. Dolayısıyla, Rusya’nın Batı dünyası ile 
arasındaki ilişkilerdeki gerilimler veya iş birliği, bu gerilim veya iş birliğine 
bağımlı olarak ya da değil, Rusya’nın iç politik düzleminde Avrasyacı yahut 
Atlantikçi eğilimlerin ağırlık kazanması, Rusya-Ukrayna ilişkilerini doğrudan 
etkiliyordu. Bu etkilenme düzeyini arttıran faktörler ise Rusya Federasyonu’nun 
Ukrayna üzerindeki ekonomik, demografik, tarihsel ve politik baskısıydı.  

1.1.1. Tarihsel ve Etnik Nedenler 

Rusya-Ukrayna ilişkileri çok eskilere uzanmakta, hatta Ruslar modern 
tarihlerin başlangıcı olarak dokuzuncu yüzyılda Kiev Prensliğinin kuruluşunu 
temel almaktadırlar. (Dugin, 2004: 5-11) Ukrayna’da dokuzuncu yüzyıldan 
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onaltıncı yüzyıla kadar hâkim olan Ruslar 1569 yılında bu üstünlüklerini 
Polonyalılara kaptırmışlardır. Daha sonra, bu bölgeye Don Kazakları hâkim 
olmuştur. (Bilener, 2004: 314) Don Kazaklarının ve dolayısıyla Ukrayna 
bölgesinin hâkimiyetini tekrar Rus Çarlığına sunan Pereyaslav Anlaşması hem 
Rus hem Ukrayna tarihi açısından bir dönüm noktası niteliğindedir. 1654 
yılında imzalanan Pereyaslav anlaşması ile Ukrayna-Kazak Devleti Moskova 
Çarlığı’nın egemenliği altına girmiş, bu tarihten itibaren Ukrayna’da Rus 
egemenliği başlamıştır.  

Ukrayna’da kimlik sorunsalı konusunda Pereyaslav Anlaşması kadar önemli 
bir başka tarihsel dönüm noktası da onsekizinci yüzyılda Dinyeper Irmağı’nın 
Ortodoks Rus Çarlığı ile Katolik Avusturya-Macaristan İmparatorluğu arasında 
sınır hâline gelmesi ile yaşanmış, (Bilener, 2004: 314) Batı Ukraynalılar 
Avusturya-Macaristan etkisinde kalıp Orta Avrupa kültürüyle bütünleşip önemli 
ölçüde Katolikleşmiş, Doğu Ukraynalılar ise Rus egemenliğinde kalıp, Rus 
kültürü ve Ortodoksluk ile bütünleşmişlerdir. II. Dünya Savaşı sonrası iki 
Ukrayna, bu kez Rus yönetimi altında birleşmiş, (Bilener, 2004: 316) ancak bu 
birliktelik aynı etnik kökene sahip gruplar arasındaki dinsel ve kültürel 
farklılıklarla aynı zamanda düşük yoğunluklu bir çatışma riskini de beraberinde 
getirir hâle gelmiştir.  

Bu tarihsel zemin dâhilinde, Ukrayna yönetimleri, milliyetçiliğin Rus 
karşıtlığı biçiminde kurgulanmaması yönünde bir yaklaşım sergilemektedir. 
Ukrayna yönetimlerinin bu yaklaşımları pratik birtakım gerekçelere 
dayanmaktadır. Bu gerekçelerin en önemlisi Ukrayna’nın birçok etniklik ve dili 
barındıran yapısıdır. Ukrayna nüfusunun % 22’lik bir kısmı Ruslar ya da 
Ruslaşmış azınlıklardan oluşmakta ve bu kesim Ukrayna’nın politik ve 
ekonomik elitinin önemli bir kesimini meydana getirmektedir. (King,         
1999-2000) Coğrafi olarak ülkenin endüstriyel olarak gelişmiş doğu ve güney 
bölgelerinde yoğun biçimde yerleşik bu kesimde, etnik ve dilsel yakınlık gibi 
nedenlerle Rusya etkisi belirgin bir biçimde hissedilmekte, AB ve özelikle 
NATO’ya karşı –özellikle bu örgütlerin Rusya Federasyonu ile olan ilişkilerinin 
gerginleştiği zamanlarda– bu kesimlerde baskın bir önyargı gözlemlenmektedir. 
Ukrayna’daki Batı ile iş birliği konusunda tek sürekli destek ise Ukrayna’nın 
batı bölgelerinden gelmektedir.  

1.1.2. Ekonomik Nedenler 

SSCB’nin vazgeçilmez unsurlarından biri olarak görülen Ukrayna’nın 
bağımsızlığını ilan etmesiyle beraber, SSCB döneminde Ukrayna ve Moskova 
yönetimi arasında Ukrayna’nın aleyhine bir biçimde kurulmuş olan karşılıklı 
bağımlılık ilişkisi, Rusya Federasyonu yönetimleri tarafından Ukrayna ile olan 
ilişkilerde bir dış politika aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu karşılıklı 
bağımlılık ilişkisi, en yoğun biçimde ekonomi alanında görülmektedir. Öyle ki, 
Paul D’Anieri’ye göre, Ukrayna ve Rusya Federasyonu arasındaki Ukrayna 
aleyhine görülen bu ilişki, Ukrayna’nın güvenlik alanında en büyük tehlikesidir. 
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Ancak Burkavsky gibi birçok ekonomiste göre de en azından kısa vadede, 
Ukrayna’nın Rusya ile olan ekonomik ilişkilerini soğutma yönünde adımlar 
atması, Ukrayna’ya ciddi zararlar verebilir. (D’anieri, 1997: 16, 17) 

Bağımsızlık ve kısa vadeli ekonomik refah konusunda bir tercih yapmak 
zorunda kalan ve iki farklı eğilimi uzlaştırma yolunda çaba sarf eden Ukrayna 
liderlerini en çok zorlayan konu enerji olmuştur. Ukrayna, Rusya 
Federasyonu’na enerji konusunda önemli ölçülerde bağımlıdır ve Rusya 
Federasyonu da bu bağımlılık ilişkisini kullanarak Ukrayna’da stratejik 
konularda karar alma sürecini etkileme yolunu sıklıkla kullanmaktadır. Nitekim 
1993 yılının Mart ayında, Ukrayna, Rus devlet şirketi Gazprom’a borçlarını 
ödeyememiş ve Gazprom, Ukrayna yönetimini enerji arzını kesmekle tehdit 
etmiştir. Gazprom Eylül 1993’te Ukrayna Devlet Başkanı Kravçuk ve Rusya 
Federasyonu Devlet Başkanı Yeltsin arasında gerçekleştirilen Massandra 
Zirvesi’nden bir hafta önce enerji arzını % 25 oranında kesmiştir. Bu zirve 
sırasında ise Rus tarafı, Ukrayna’nın nükleer savaş başlıklarını Rusya’ya teslim 
etmesi ve Karadeniz filosunun tüm kontrolünü Rusya Federasyonu’na bırakması 
karşılığında Ukrayna’nın doğalgaz borcunu silmeyi vaad etmiştir. Eğer Ukrayna 
tarafı anlaşmaya yanaşmazsa, enerji arzının kesileceği ifade edilmiştir. 
(Morrison, 1993: 695) Ukrayna tarafının anlaşmaya yanaşmaması ile, enerji arzı 
büyük oranda kesilmiş, bunun sonucunda Kiev’in sanayi üretimi önemli ölçüde 
düşmüş, 1993-1994 kışında Ukrayna’nın kamu binaları hiç ısıtılamamış, sokak 
ışıkları yanmamış, Ukrayna devlet televizyonu bile günün belirli saatleri dışında 
enerji arzı sorunu nedeniyle yayın yapamaz hâle gelmiştir. 1994 yılında ise 
Rusya yönetimi politik ve askerî tavizler elde etme stratejisini değiştirmiş, 
enerji karşılığı ekonomik çıkarlar elde etme yönünde gayretler içine girmiştir. 
Bu çerçevede Rusya yönetimi, artan borçların silinmesi karşılığında 
Ukrayna’dan geçen boru hatlarının mülkiyet haklarını öne sürmüştür. (D’anieri, 
1997: 17) Enerji konusunda Ukrayna’nın Rusya’ya bağımlılığı, Ukrayna’nın 
enerji arzını çeşitlendirme yolunda adımlar atamaması durumunda, NATO-
Ukrayna ilişkilerinin gelişmesi önünde bir engel olabilecektir.  

Genel olarak değerlendirildiğinde, Ukrayna’nın ticari ilişkilerinde son 
yıllarda önemli bir çeşitlenme göze çarpmakta, bu durum da Rusya’nın Ukrayna 
açısından önemini geriletmekte, Ukrayna’nın Rusya’dan bağımsız politika 
yürütme konusundaki elindeki kartları güçlendirmektedir. Ancak tüm bu 
gelişmelere rağmen Rusya’nın Ukrayna ihracatında olan payı % 17.6, 
Rusya’nın Ukrayna ithalatındaki payı ise % 40 gibi oldukça yüksek bir 
düzeydedir. Diğer taraftan ülkenin kapitalist sisteme entegrasyonu konusunda 
önemli etkiye sahip olabilecek doğrudan yabancı yatırımlarda Ukrayna’nın 
aldığı pay ise Orta ve Doğu Avrupa’nın %3ü gibi düşük bir noktadadır. Birçok 
uzmana göre, özellikle Yuşçenko’nun iktidarı döneminde Ukrayna’ya Batı’nın 
yaptığı doğrudan yatırımlar ciddi oranlarda artabilecek, böylece Rusya’nın 
Ukrayna üzerindeki etkinlik düzeyi bu yolla da sınırlandırılabilecektir. 
(Olearchyk ve Rossant, 2005: 53) Ancak, doğrudan yatırımlarda, Rusya 
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Federasyonu’nun payı %5.6 olarak görünse de, Rusya’nın Ukrayna’ya 
yatırımları üçüncü ülkeler aracılığıyla geldiğinden, Rusya’nın doğrudan 
yatırımlardaki payının da görünenden çok yüksek olduğu tahmin edilmektedir.  

1.1.3. Karadeniz Filosu ve Sivastapol Üssü 

1954 yılında Pereyaslav Anlaşması’nın 300. yıl dönümü nedeniyle Sovyetler 
Birliği lideri Hruşçev’in dostluk ve kardeşlik işareti olarak Kırım’ı Sovyet 
Rusya’dan Sovyet Ukrayna’sına devretmesi (Büyükakıncı, 2004: 405), 
Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Karadeniz Filosu ve Sivastapol üssünün 
statüsü gibi ardıl sorunlara yol açmıştır. Nitekim 1996 yılı Ukrayna 
Anayasası’na göre, Ukrayna’ya bağlı tek özerk cumhuriyet olup (Bilener, 2004: 
322), nüfusunun üçte ikilik bir kısmı Ruslardan oluşan Kırım, stratejik konumu 
ve bölgedeki Rus üsleri nedeniyle, bağımsızlık sonrasında Rusya-Ukrayna 
arasında gerilimlere yol açmıştır.  

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik politikasında Ukrayna’daki Rus üslerinin 
geleceği önemli bir yer işgal etmektedir. Çünkü, SSCB’nin dağılmasından 
sonra, Rusya’nın Karadeniz’deki üstünlüğünün bir garantisi olan Sivastapol 
üssü, Ukrayna topraklarında kalmış, Rusya da Karadeniz üzerindeki etkinlik 
düzeyinin sınırlanmaması için bu üs üzerindeki haklarından vazgeçmeme 
yolunda bir politikaya yönelmiştir. (Oğan, 2005) Uzunca bir anlaşmazlık 
durumundan sonra, bu üslerin geleceği konusunda 1997 yılı içinde Rusya-
Ukrayna Ortaklık Anlaşması imzalanmıştır. Anlaşmaya göre, Sivastapol üssü, 
Moskova yönetimine 20 yıllığına 100 milyon dolar karşılığı kiralanmış, böylece 
Ukrayna’nın Rusya’ya olan enerji borcunun önemli bir kısmı kapanmıştır. 
Rusya Federasyonu, anlaşmayla Sivastapol üssündeki dışlayıcı hak 
taleplerinden de vazgeçmiş, Rusya ve Ukrayna filolarının üssü ortaklaşa 
kullanımı Rusya tarafından kabul edilmiştir. (Lieven, 1997)  

Bu anlaşma Anatol Lieven’e göre, Ukrayna açısından çok olumludur. 
Anlaşma ile, NATO’nun genişlemesinin önünde duran ciddi bir engel ortadan 
kalkmakta, Rusya’nın Ukrayna ile dostluk ilişkileri kurma yönündeki bu gayreti 
Ukrayna’nın Rus tehdidi konusundaki algısını azaltmakta ve Ukrayna’yı 
NATO’ya yaklaştırmaktadır. (Lieven, 1997) Ancak yine Lieven’e göre, böyle 
bir ortamda NATO’nun Ukrayna ve Rusya konusundaki yaklaşımları da önem 
kazanmaktadır. Eğer Batılı güçler, NATO’yu Sivastapol sorununa bir taraf 
olarak eklemlerse, NATO’nun da karıştığı bu sorun bölgesel barış, ekonomik 
gelişme ve demokrasiyi (hem Ukrayna hem de Rusya’da) geriletir. Ona göre 
NATO’nun yapması gereken, iki tarafın bu konuda tavizler verip, anlaşmanın 
yapıldığı tarihten 20 yıl sonra da uzlaşmasına destek olmaktır. (Lieven, 1997)  

1.2. Ukrayna’nın İç Politik Yapısı 

Ukrayna’nın iç politik yapısında, dış politika bağlamında iki farklı yönelim 
bulunmaktadır: “Slav tercihi” ve “Avrupa tercihi”. Ukrayna’nın bağımsızlığını 
kazanmasının ardından, komünistlerin ve diğer sol kanat grupların önemli bir 
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kısmı, Sovyetler Birliği’nin restorasyonunun ya da en azından Beyaz Rusya, 
Rusya ve Ukrayna arasında bir Slav Konfederasyonu’nun kurulmasının taraftarı 
olmuşlardır. “Slav tercihi”ni savunan bu grupların AB’ye üyelik ve NATO’yla 
iş birliği konularında karşıt görüşleri vardır. (Light, White ve Löwenhardt, 
2000: 81, 82)  

Avrupa tercihinin taraftarları ise Ukrayna’nın özellikle Rusya karşısında 
bağımsızlığının sağlam savunucularıdır. Avrupa tercihinin taraftarları, Rusya 
karşısında bağımsızlığın Avrupa-Atlantik kurumlarıyla yakın ilişkiler kurma 
yoluyla mümkün olacağını savunagelmişlerdir. Ancak Avrupa tercihi taraftarları 
bile Ukrayna’nın Rusya ile ilişkilerinin kesilmesi görüşlerine karşı durmuşlar, 
özellikle Ukrayna’nın tarafsız statüsüne vurgu yapmışlardır. (Light, White ve 
Löwenhardt, 2000: 81, 82) Slav tercihini savunanların ülkede yaşayan Rus dili 
konuşan nüfus gibi bir iç ve Rusya Federasyonu gibi bir dış desteği varken; 
“Avrupa tercihi”ni savunanlar da Kanada ve ABD’de yaşayan Ukraynalı nüfus 
gibi bir dış desteğe sahiptirler. Sovyetler Birliği döneminde bile bu nüfus, 
Ukrayna’nın bağımsızlığı istemlerinin seslendiricisi olmuş, Ukrayna Katolik 
kiliseleri aracılığıyla Ukrayna’da etki alanını geliştirmişlerdir. (King, 1999-
2000) 

 Sovyet sisteminin dağılışı, bu diasporanın Ukrayna’nın içindeki gelişmeleri 
açıkça ve doğrudan etkilemesine olanak sağlamıştır. Ukrayna diasporası içinden 
kişilerin yoğun olduğu Soros Vakfı, Ukrayna’da faaliyetlere girişmiştir. Bu 
diaspora, Ukrayna’da “Avrupa’cı tercihin” kabul gördüğü ilk dönemde etkin 
olmuş, 1992 yılının ortalarından itibaren “Slav tercihinin” Ukrayna 
yönetimlerce kabul görmeye başlamasıyla devletin stratejik noktalarında etkin 
konuma yükselmiş “Avrupa-Atlantik tercihinin” savunucuları arka plana 
itilmiştir. Ancak özellikle son seçim döneminde ABD’de Chicago çevresinde 
yoğunlaşan Ukraynalı nüfus ağırlıkta olmak üzere Ukrayna diasporası, 
“Avrupa-Atlantik tercihi”nin sözcüsü olarak görülen Yuşçenko’ya önemli 
politik ve maddi destek sağlamışlardır.  

 Ukrayna’nın iç politik yaşamında, dış politika tartışmalarında son yıllarda 
Light, White ve Löwenhardt’ın “hayal kırıklığına uğramış merkezciler” adını 
verdiği bir üçüncü grup ortaya çıkmıştır. Bu grup, Ukrayna’nın Avrupa tercihini 
savunup, yetersiz gördükleri Batı desteği karşısında kendilerini ihanete uğramış 
hissedenlerden oluşmaktadır. Bu gruptakiler, temelde Ukrayna’nın, Batı’nın 
ihmali yüzünden tekrar Rusya’nın etki sahasına girmesinden duydukları 
endişeyi dile getirmektedirler. (Light, White ve Löwenhardt, 2000: 83)  

Ukrayna iç politik yaşamında bu gruplardan hangisinin etkinlik düzeyini 
arttırdığı, Ukrayna’nın NATO ile ilişkilerini etkileyen önemli faktörlerden 
biridir. İç politik yaşamda Avrupa-Atlantik seçeneğinin yükselmesi Ukrayna-
NATO ilişkilerini olumlu yönde etkilemiş, Rusya’nın etkisinin arttığı 
dönemlerde yükselen “Slav tercihi” ise, Ukrayna’nın Batılı kurumlarla 
ilişkilerini zedelemiştir.  
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1.3. Ukrayna-AB İlişkileri 

Ukrayna-AB ilişkileri de Ukrayna NATO ilişkilerini birkaç yönden 
etkileyebilecek bir faktör olarak değerlendirilebilir. Bir yönden, Ukrayna-AB 
ilişkilerinin gelişimi, Ukrayna-NATO ilişkilerinin gelişimi için gerekli olan 
toplumsal ve kurumsal altyapı için olumlu bir etki yaratabilmektedir. Ancak, 
Ukrayna tarafında temel amacın AB üyeliği olması durumunda, NATO’ya 
verilen desteğin azalması ihtimali de bulunmaktadır. Diğer yönden, Rusya 
Federasyonu’nun NATO ve AB ile ilişkileri de Ukrayna-NATO ilişkilerini 
doğrudan etkilemektedir. Rusya Federasyonu’nun Ukrayna-AB ilişkilerine 
olumlu, Ukrayna-NATO ilişkilerine olumsuz bakması durumunda, Ukrayna’nın 
NATO karşısındaki tavrı da olumsuz yöne kayabilecektir. Son olarak, 
Ukrayna’nın gelecek yıllarda AB genişlemesinin dışında bırakılması da ülke 
içinde “hayal kırıklığına uğramış merkezcilerin” sayı ve etkinliğini 
arttırabilecek; bu durum Rusya’nın politikasına bağlı olarak bu kitleyi NATO 
aleyhine de çevirebilecektir.  

Ukrayna yönetimlerinin AB bütünleşmesi konusundaki temel kaygıları, 
sınırların dışında kalmak olmuştur. Eylül 1999’da 22 Baltık ve Karadeniz 
devletinin Yalta’daki zirvesinde dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Kuçma, 
Avrupa devletlerine, kıtayı yapay olarak yeniden bölecek dolaşım 
kısıtlamalarından kaçınmaları çağrısında bulunmuş; Avrupa’nın içinde olmak 
istediğini ifade etmiştir. Kuçma’ya göre yeni sınırlar, gelişmiş ve az gelişmiş 
devletler arasında bir bölünmüşlüğün yaratılması anlamına gelecektir. Schengen 
Anlaşması’nın AB içinde serbest dolaşımı sağlamasına; fakat üye devletlerin, 
örgüte üye olmayan devletlerle arasına vize vb. kısıtlamalar koymasına bir 
engel getirmemesine vurgu yapan Kuçma’ya göre, “Demir Perde’nin daha 
insancıl olan fakat daha az tehlikeli olmayan bir kağıt perde ile değiştirilmesi 
tehlikesi vardır”. (Moroney, 2001: 15)  

Hem Kuçma, hem de dönemin dışişleri bakanı Borys Tarasyuk tarafından 
AB üyeliğinin bir stratejik hedef olarak tanımlanmasına rağmen, Moorey’e göre 
AB, NATO’nun aksine, stratejik bir hata yaparak Ukrayna ile olan ilişkilerini 
Rusya’dan ayrı bir biçimde geliştirmeyi başaramamıştır. (Moroney, 2001: 16, 
17) Schengen anlaşması nedeniyle özellikle Ukrayna-Polonya arasındaki sınır 
ticareti önemli ölçüde zarar görmüş, bu durum ülke ekonomisine olumsuz bir 
biçimde yansımıştır.  

Son dönemlerde, ticaretin liberalleşmesini ve daha geniş iş birliğini sağlayan 
“Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması” (1998) ve “Avrupa Parlamentosu’nun 
Ukrayna ile İlgili Ortak Strateji Hakkındaki Kararı” (1999) AB-Ukrayna 
ilişkilerine olumlu bir yön verse de Ukrayna’da AB konusunda Yuşçenko’nun 
devlet başkanlığına seçilmesine kadar olan sürede bir hayal kırıklığı Söz konusu 
olmuştur.  

Ukrayna-AB-NATO ilişkileri üçgeninde Devlet Başkanı seçilmesinin 
ardından Yuşçenko, yeni bir yönelimi vurgulamıştır. Yuşçenko’ya göre 
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“Ukrayna toplumunun, Ukrayna’nın Avrupa’lı geleceği ile, Ukrayna-NATO 
ilişkilerinin derinleştirilmesinin ayrılmaz bir biçimde birbirlerine bağlı 
olduğunu fark etmesi gerekmektedir”. (2005, http://ww2.yuschenko.com. 
ua/eng/present/News/2448/) Bu düşünce tarzına göre, Ukrayna-NATO 
ilişkileri, Ukrayna-AB ilişkilerinin gelişmesi için gerekli bir unsur teşkil 
etmektedir. Yuşçenko’nun yönelimi Doğu Avrupa ülkelerinin önce NATO, 
daha sonra AB üyesi yapılması, böylelikle AB doğuya doğru genişlerken, ABD 
etkinliğinin de bu yönde genişlemesini garanti altına alınması yönündeki ABD 
stratejik tercihine (Bilbilik, 2004: 86) de uygundur.  

2. Ukrayna-NATO İlişkilerinin Gelişim Süreci 

2.1. 1991-2000 Arası 

Geçmişte Ukrayna’nın da bir unsuru olduğu Varşova Paktı, iki kutuplu 
dünyada Doğu Bloğunun savunma ihtiyacını karşılamanın ötesine geçemeyen 
ve NATO’ya karşı reaktif bir biçimde kurulmuş savunma örgütü niteliğindeydi. 
Oysa NATO, Varşova Paktı’na karşı Batı’nın savunma ihtiyacını karşılamakla 
sınırlı bir örgüt konumunda değildi. NATO, bir savunma örgütü olduğu kadar, 
üye ülkeler arasında askeri, politik ve sistem içi ilişkileri koruma, geliştirme ve 
düzenleme işlevini de yerine getirmeyi amaçlamaktaydı. (Türkeş, 2000: 210) 
Ukrayna yönetimlerinin özellikle 1999 yılı ve sonrasında asıl ilgisini çeken de 
örgütün bu işleviydi.  

1991 yılında Ukrayna’ya miras kalan ordu, bugün NATO bağlamında 
ortakları olan devletlere karşı olarak bir başkasının yönetiminde yürütülecek 
genel bir savaşa göre düzenlenmiş bir orduydu. Ukrayna’nın Sovyetler Birliği 
yönetiminden kalan bir diğer mirası ise, totaliter rejimi yurtiçindeki 
muhaliflerden, hatta sivil toplumdan korumak amacıyla düzenlenmiş güçlü 
güvenlik güçleriydi. Devlet görevlileri, güvenlik uzmanları ve bağımsız 
uzmanlar arasından önemli sayıda bir grup bu mirastan kurtulmanın önemi 
üzerinde durmuşlar, Avrupa-Atlantikçi düşüncelerle Ukrayna açısından yeni 
yönelimlerin arayışlarına girmişlerdir. Bağımsızlığın kazanılmasının hemen 
ardından bu grup; Ukrayna silahlı kuvvetleri ve güvenlik güçlerinin işlev, 
yetenek ve düşünce şekli açısından bir dönüşüm geçirmediği sürece yeni 
güvenlik tehditlerini ele alamayacakları, hatta kendi ulusal güvenliklerine zarar 
verecekleri önkabulüyle NATO’yla iş birliği arayışına girmiştir. (Sherr, 2003)  

2.1.1. Kuzey Atlantik İşbirliği Konseyi’ne ve Barış İçin Ortaklık 
Programı’na Katılım  

Ukrayna’da iktidar çevresi, yukarıda aktarılan pratik gerekçelerle NATO ile 
iş birliğine açık hâle gelmeden önce NATO, yaşanacak değişimleri 1989 yılı 
içinde kestirmişti. NATO’nun 1989 yılı Brüksel Zirve Bildirisinde Sovyetler 
Birliği ve diğer Doğu Bloğu ülkelerinde bir değişim sürecinin başlamış olduğu 
kabul ediliyor ve ittifakın, Avrupa’nın bölünmesinin önlenmesi konusundaki 
yaklaşımının ana hatları oluşturuluyordu. NATO’nun 1990 yılı Londra Zirve 
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Bildirisi’nde ise ittifakı yeni güvenlik çerçevesine uygun biçimde dönüştürmek 
ve Doğu-Batı arasındaki çekişmeyi sona erdirmek için gereken önlemler 
açıklanıyordu. Bu bağlamda, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinden temsilciler, 
Brüksel’deki NATO karargâhına davet edildiler. Zirve’nin hemen ertesinde 
NATO Genel Sekreteri’nin Moskova ziyareti gerçekleşti. (NATO El Kitabı, 
2001: 36-38)  

Bu gelişmelerin hemen ardından Kasım 1990’da Paris’te Avrupa 
Konvansiyonel Kuvvetler Anlaşması imzalanıp AGİK üyesi ülkeler Yeni Bir 
Avrupa için Paris Şartı’nı yayınladılar. Ancak AKKA Anlaşması’nın temel 
mantığı iki kutuplu sisteminin devamlılığı üzerine kuruluydu. (Güney, 2000: 
166) Bu temel mantık, Doğu Avrupa ülkeleri ile eski Sovyetler Birliği’ne üye 
bazı ülkelerin Avrupa-Atlantik rotasına yönelmeleriyle yerini fiili düzlemde tek 
kutupluluğa bırakırken, Rusya’nın itirazları yükselip, anlaşmanın değiştirilmesi 
yönündeki istemleri yükseliyordu. (Karaosmanoğlu, 1998: 61)  

Ukrayna-NATO ilişkileri, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından hemen sonra; 
Rusya’da ‘Yakın Çevre Politikası’nın sembol belgelerinden 1993 yılı Askerî 
Doktrini’nin yürürlüğe girmesinin öncesindeki uygun ortamda; Avrupa-
Atlantikçi yönelimlere sahip grupların öncülüğünde, Ukrayna’nın Kuzey 
Atlantik İşbirliği Konseyi’ne (KAİK) katılımı ile başlamıştır. Ukrayna, 
Konsey’e girdiği tarihten itibaren, Konsey’in aktif bir katılımcısı olmuş; bu 
forumu, SSCB sonrasında bağımsızlığını kazanan devletlerin NATO ile 
aralarında düzenli görüşmeler kurmalarını sağlayan önemli bir platform olarak 
değerlendirmiştir.  

Rusya’da 1993 yılı sonrasında Avrasyacı yönelimlerin güçlenmesine 
rağmen, Rusya’nın idealist dış politika hedeflerini gerçekleştirecek araçlara 
henüz sahip olmaması nedeniyle, Ukrayna bu dönemde NATO ile ilişkilerini 
daha fazla geliştirme, bu yolla da Rusya karşısında bağımsızlığını güçlendirme 
fırsatı bulmuştur. Bu çerçevede 1994 yılında Ukrayna, 1994 NATO Brüksel 
Zirvesi’nde kararlaştırılan Barış İçin Ortaklık (BİO) Programı’na katılmış, 
Bağımsız Devletler Topluluğu’na üye olup bu programa katılan ilk devlet 
olmuştur. NATO’nun BİO programı, NATO ile ortaklar arasında savunmayla 
ilişkili alanlarda pratik iş birliği olanağı sunan bir platformdur. BİO; ortak 
planlama, eğitim ve tatbikatlar aracılığıyla ortakların askerî yeteneklerini 
artırmayı, ortakların silahlı kuvvetlerinin modernizasyonuna destek sağlamayı, 
böylelikle üyelerin NATO’yla ortak çalışma yeteneklerini geliştirmeyi, istikrarı 
arttırmayı, demokratik ilkelere bağlılığı yaygınlaştırmayı, ulusal savunma 
planlamalarında ve bütçelerinde şeffaflığı, afet ve diğer olağanüstü hal ve 
krizlerle mücadele yeteneğini geliştirmeyi hedeflemektedir. (Erdoğdu, 2004: 
214) BİO’nun tüm bu süreçler içindeki temel katkısı, NATO ve her bir katılımcı 
ülke arasında gerçek bir diyalog alanı yaratması olmuştur.  
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2.1.2. Ayrıcalıklı Ortaklık Şartı 

Temmuz 1997’de Madrid’de Ukrayna-NATO arasındaki yeni ortaklığı 
ortaya koyan “Ayrıcalıklı Ortaklık Şartı”, Ukrayna ile NATO arasındaki 
ilişkilerin özel karakterini vurgulaması ve NATO’nun Ukrayna’nın Avrupa 
Güvenliği konusundaki kilit rolünü teslim etmesi bakımlarından Ukrayna için 
büyük önem taşıyan bir belge niteliğindedir. Ayrıcalıklı Ortaklık Şartı’nda 
“bağımsız, demokratik ve istikrarlı bir Ukrayna’nın Orta ve Doğu Avrupa ile 
Avrupa kıtasının bütününde istikrarı temin edebilme adına anahtar unsurlardan 
biri” olduğu vurgulanmış, (Turan, 2004: 390) böylelikle Ukrayna’nın Avrupa 
güvenliği ve istikrarı konusundaki önemi NATO tarafından da ifade edilmiştir.  

NATO üyesi ülkeler, sadece Ukrayna’nın NATO için taşıdığı önemi ifade 
etmekle yetinmemişlerdir. Bu şartı imzalamakla, NATO üyesi ülkeler 
Ukrayna’nın bağımsızlık ve egemenliğini, toprak bütünlüğünü, demokratik 
gelişimini, ekonomik refahını, nükleer silah bulundurmayan ülke statüsünü ve 
sınırlarının ihlal edilemeyeceği ilkesini desteklediklerini teyit etmişlerdir. Bir 
başka ifadeyle NATO ülkeleri gözünde Ukrayna, geleceği bölge ve hatta dünya 
istikrarını etkileyebilecek bir “eksen devlet” olarak görülmeye başlanmıştır. 
(Nation, 2000) Kuzio’ya göre, NATO’nun bu ilgisinin temel nedeni Batı’nın, 
Ukrayna’nın, Rus merkezli bir birliğin yeniden ortaya çıkışını önleme 
konusunda yetkinliğe sahip temel Sovyet-sonrası ülke olduğunu fark etmesi, 
böylelikle Ukrayna’nın stratejik önemini anlamasıdır. (Kuzio, 1998: 2, 3) Zaten, 
NATO’nun temel itici gücü olan ABD’nin “1995 Yılı Ulusal Çıkar Raporunda” 
21. yüzyılda Rusya’nın Avrasya’da bölgesel egemen bir düşmana dönüşmesinin 
önüne geçebilmek ABD’nin yaşamsal çıkarlarından biri olarak sayılmış, 
Ukrayna ve Baltık ülkeleri ABD’nin yaşamsal çıkar kuşağına dâhil edilmiştir. 
(Turan, 2004: 396) 

Şartın güçlendirilmiş NATO-Ukrayna ilişkilerinin tesisi başlıklı bölümünde 
demokratik kurumlarını geliştirmesi, radikal ekonomik reformlara girişmesi ve 
Avrupa ve Avrupa-Atlantik yapılar ile entegrasyon sürecini derinleştirmesi 
konularındaki NATO memnuniyeti ifade edilmiştir. Bu bölümde NATO’nun 
Orta ve Doğu Avrupa’nın yeni demokrasileriyle (bu coğrafi alanın ayrılmaz bir 
parçası olan Ukrayna’yla) iş birliğine açıklığı aktarılmıştır. (1997, 
http://www.nato.int/docu/basictxt/ukrchrt.htm)  

Şartın prensipler başlıklı bölümünde “AGİT alanındaki devletlerin 
güvenlikleri bölünemez, hiçbir devlet güvenliğini başka herhangi bir devletin 
güvenliğini tehlikeye atacak biçimde sağlayamaz; hiçbir devlet AGİT 
bölgesinin herhangi bir kısmını kendi nüfuz sahası olarak değerlendiremez.” 
ifadesine yer verilmiştir. Böylelikle, AGİT alanının içinde yer alan Rusya 
Federasyonu’nun, yine bu alana dâhil olan Ukrayna’yı kendi etki sahası içinde 
değerlendirmesi durumunda NATO’nun bu duruma karşı olacağı ifade 
edilmiştir. Ukrayna bu bölümde ayrıca hukukun üstünlüğü, demokrasi, 
çoğulculuk, pazar ekonomisi, insan hakları ve azınlık haklarına bağlılığını 
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vurgulamıştır. Savuma reformları ve silahlı kuvvetlerin sivil ve demokratik 
kontrolünü konularında kararlılığını da ifade etmiştir. (1997, http://www.nato. 
int/docu/basictxt/ukrchrt.htm)  

Şartın danışma ve iş birliği sahaları ve mekanizması başlıklı bölümlerinde 
ise iki tarafın danışma ve iş birliği alanları sayılmış ve ilişkiler ağının 
kurumsallaştığı platformlar aktarılmıştır. Bu çerçevede en önemli gelişme, 
ortaklığın dinamik karakterini temin eden NATO-Ukrayna Komisyonu’nun 
kurulmasıdır. (Turan, 2004: 392) Şarta göre Kuzey Atlantik Konseyi, yılda iki 
kereden az olmamak üzere “NATO-Ukrayna Komisyonu” adı altında toplantılar 
düzenleyecektir. (Erdoğdu, 2004: 275) Komisyon, NATO-Ukrayna ilişkilerinin 
geliştirilmesinden ve iş birliği etkinliklerinin yönetiminden sorumlu temel karar 
alma organı konumundadır. Komisyon’da NATO’ya üye bütün devletler ile 
Ukrayna temsil edilmektedir. Komisyonun düzenli toplantıları büyükelçilik ve 
askerî temsilcilik düzeyinde olup, periyodik aralıklarla dışişleri ve savunma 
bakanları düzeylerinde toplantılar da gerçekleşmektedir.  

Ayrıca bu bölümde öngörülen şekilde, 1997 yılı Mayıs ayında, Kiev’de 
NATO Genel Sekreteri tarafından kurulan NATO Enformasyon ve 
Dokümantasyon Merkezi’nin danışma ve iş birliği alanındaki rolü 
vurgulanmıştır. Merkezin yöneticisi Natalie Melnyczuk’a göre merkez, 
NATO’nun misyonu ve değerleri konusunda Ukrayna halkında bir bilinç 
yaratma ve Ukrayna Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları ile Ukrayna-NATO 
ilişkilerini daha da geliştirmek için ortak çalışmalar yapma amaçlarına sahiptir. 
(Moroney, 2001: 17) Yine şartın danışma ve iş birliği mekanizmaları 
kapsamında Kiev’deki NATO Enformasyon ve Dokümantasyon Merkezi’nin 
tamamlayıcısı olarak görev yapan NATO İrtibat Bürosu 1999 yılı içinde 
açılmıştır. NATO Enformasyon ve Dokümantasyon Merkezi ile NATO İrtibat 
Bürosu’nun temel misyonlarının NATO lehine görüşlerin Ukrayna’da hem 
hükûmet çevrelerinde hem de halk nezdinde yayılmasına katkı yapmak ve 
böylelikle Ukrayna’yı NATO’ya yaklaştırmak olduğu söylenebilir.  

Şartın daha güvenli iş birliği başlıklı son bölümü ise NATO’nun Ukrayna’ya 
desteği konusunda somut mekanizmalar oluşturması bakımından büyük önem 
taşımaktadır. Şarta göre Ukrayna ve NATO, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne, 
bağımsızlığına ve güvenliğine karşı doğrudan bir tehdit algılaması hâlinde 
karşılıklı danışma organı olarak faaliyette bulunacak bir kriz danışma 
mekanizması geliştireceklerdir. (Turan, 2004: 392) Moroney’e göre Şart 
uyarınca kurulan bu kriz danışma mekanizması NATO’nun Ukrayna’ya karşı 
gelişen hem iç hem de dış kaynaklı güvenlik tehditlerini dikkate almamasını 
güçleştiren bir yapı kurmuştur. (Moroney, 2001: 17) 

2.1.3. Savunma Reformu Alanında İş Birliği 

Ukrayna henüz uzun vadeli NATO’ya üyelik amacını resmi olarak ilan 
etmeden (Bu beyan 23 Mayıs 2002 tarihinde gerçekleşmiştir), NATO-Ukrayna 
iş birliği benzersiz bir yoğunluk dönemine girmiştir. Bu iş birliğinin en önemli 
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boyutlarından biri ise savunma reformu konusundaki iş birliğidir. Ukrayna’nın 
savunma reformu konusunda NATO’yla ortak çalışma konusundaki 
istekliliğinin ilk göstergesi, Ukrayna’nın 1995 yılında BİO Planlama ve Gözden 
Geçirme (PARP) sürecine katılması olmuştur. Ukrayna ve NATO, Ukrayna’nın 
silahlı kuvvetlerini değerlendirmeye tabi tutmak ve savunma politikaları, silahlı 
kuvvetlerin demokratik kontrolü ve ilgili mali ve ekonomik planlar konularında 
bilgi sağlamak için bu mekanizmayı oluşturmuşlardır. PARP, Ukrayna’nın 
NATO’nun savunma planlama süreci ile aşinalığa sahip olmasına yol açmış ve 
Ukrayna’daki savunma reformu sürecini olumlu yönde etkilemiştir. (Hatch, 
2005: 8)  

Savunma reformu alanında iş birliği çerçevesinde 1998 yılı içinde Ukrayna 
ve NATO arasında Savunma Reformu Çalışma Grubu kurulmuştur. (Sherr, 
2002: 2) Bu grubun temel amacı, savunma ve güvenlik sektörü reformları 
konusunda karşılaşılacak sorunlarda danışma ve pratik iş birliği mekanizması 
olarak hizmet vermektir. Grubun ilgi sahası, savunma bütçe ve planlaması, 
askerî kuvvet indirimleri, zorunlu askerlikten gönüllü kuvvetlere dönüşüm ve 
sivil-asker ilişkileridir.  

Kurumlar bazında bu tür gelişmeler yaşansa da fiiliyatta, Ukrayna’nın 
savunma reformu konusundaki net kararlılığı, Kuçma’nın Devlet Başkanlığı 
seçimini ikinci kez kazandığı 1999 yılı sonrasında ortaya çıkmıştır. Devlet 
Başkanı Leonid Kuchma ikinci kez başkan seçildikten sonra savunma reformu 
üzerinde çalışacak ajanlar arası bir grubu göreve atamıştır. Grubun çalışmaları 
sonucunda “Silahlı Kuvvetlerin Reformu ve Geliştirilmesine İlişkin 2001-2005 
Devlet Programı” hazırlanmıştır. Bu noktadan itibaren Belirgin Ortaklık 
çerçevesinde kurulmuş olan Savunma Reformu Müşterek Çalışma Grubu iş 
birliğinin çalışma organı ve NATO-Ukrayna ilişkilerinin destek noktası hâline 
gelmiş, bir anlamda Ukrayna’nın kararlılığıyla birlikte bir süre gecikmeyle işlev 
kazanmıştır. Bu çerçeve içinde Ukrayna, NATO’nun gözden geçirmesi için 
Ulusal Savunma Reformu Hedeflerini belirlemiş, ilişkiler önemli bir ölçüde 
Kiev’deki NATO İrtibat Bürosu tarafından yönlendirilen bir denetleme ve 
danışma ortamına girmiştir.  

2.1.4. Barışı Koruma Faaliyetleri ve Ukrayna 

Ukrayna, 1991-1999 arası dönemde NATO ile ilişkileri kapsamında 
uluslararası barışı koruma faaliyetlerinin de içinde yer almıştır. İlk olarak, 
Dayton Barış Anlaşması’nın imzalanmasının ardından Bosna’daki Barış 
Uygulama Gücü’ne (IFOR) 550 kişilik bir piyade taburu göndermiştir. Daha 
sonra IFOR’un yerini alan İstikrar Gücü’ne (SFOR) bir mekanize piyade taburu 
ve 400 askerlik bir helikopter filosu tahsis etmiştir.  

Ukrayna’nın NATO barış operasyonları içindeki bu etkinliği, Kosova 
operasyonunun gerçekleşmesi ile Ukrayna kamuoyunda soru işaretleri yaratmış, 
NATO bu operasyonu ile Ukrayna’da önemli ölçüde güven ve destek 
yitirmiştir. 1999 yılı Mayıs ayında Ukrayna’da gerçekleştirilen bir kamuoyu 
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araştırmasında, Ukraynalıların % 31’inin Kosova sorununda NATO’yu savaşı 
başlatmakla suçladığı, % 30’unun Yugoslavya’yı desteklediğini açıkça beyan 
ettiği, sadece % 5’lik bir kesimin NATO’yu desteklediği görülmüştür. 1999 yılı 
Temmuz ayı içinde yapılan bir diğer kamuoyu yoklamasının sonuçlarına göre, 
halkın % 81’lik bir kısmı NATO’nun soruna askerî olarak dâhil olmasını yanlış 
bulduğunu ifade etmiştir. (Light, White ve Löwenhardt, 2000: 84) Aynı 
dönemde Kiev’de yapılan bir diğer kamuoyu araştırmasına göre ise, Kievlilerin 
% 39’u ülkelerine yönelik en büyük tehdit olarak ABD’yi gördüklerini 
açıklamışlardır. (1999, http://search.epnet.com/login.aspx?direct=true&db= 
afh&an=1902320) 

Tüm bu kamuoyu verileri, Rusya’nın da etkisiyle Ukrayna yasama 
meclisinde NATO konusunda birtakım soru işaretleri yaratmıştır. Ancak, 
meclisteki Ukrayna’nın dış politik yönelimini NATO’dan uzaklaştırma 
yönündeki birtakım gayretlere rağmen (Ukrayna’nın yeniden nükleer silahlara 
sahip olması, Ukrayna’nın Brüksel’deki NATO Daimî Misyonu’nun geri 
çağrılması, BİO’ya katılımın sona erdirilmesi konularındaki yasa teklifleri) 
ülkenin dış politika yönelimlerinde önemli dönüşümler olmamıştır. (Moroney, 
2001: 18) Aksine Kuçma önderliğinde Ukrayna, Kosova’ya Polonya-Ukrayna 
ortak birliğinde görevlendirilmek üzere askerî personel sevkıyatında 
bulunmuştur.  

2.2. 2000’den Günümüze 

2.2.1. Kuvvetler Statüsü ve Açık Semalar Anlaşmaları 

2000 yılının Mart ayı içinde Kiev’de gerçekleştirilen NATO-Ukrayna 
Komisyonu toplantısından birkaç gün önce Ukrayna parlamentosu, yabancı 
askerî kuvvetlerin yasal statüsünü belirleyen ve Ukrayna’da görev yapan NATO 
üye kuvvetleri askerî personelleri ve Ukrayna dışında BİO etkinliklerine katılan 
Ukraynalı personel için gerekli yasal korumayı sağlayan BİO Kuvvetler Statüsü 
Anlaşması’nı onaylamıştır. (Moroney, 2001: 18)  

Parlamento ayrıca anlaşmaya taraf olan devletlerin bir diğerinin toprakları 
üzerinde denetimsel uçuşlarına olanak sağlayan Açık Semalar Anlaşması’nı 
(Open Skies) da Kuvvetler Statüsü Anlaşması ile aynı günlerde onaylamıştır. 
(Moroney, 2001: 18)  

Moroney’e göre, bu tür anlaşmaların Ukrayna parlamentosunda onaylanması, 
gerek ülke parlamentosunun gerekse Kuçma yönetiminin NATO ile iş birliği 
konusunda artan istekliliğinin birer kanıtı olarak değerlendirilebilir. (Moroney, 
2001:18,19) Nitekim, birçok NATO metninde Ukrayna’nın bu adımları, 
Ukrayna’yı NATO’ya yaklaştıran önemli kilometre taşları arasında sayılmıştır. 
(2005, http://www.nato. int/docu/nato-ukraine/nato-ukraine-u.pdf) 

2.2.2. 2002 Yılı NATO-Ukrayna Eylem Planı ve Hedef Planlar 

NATO tarihinde önemli olaylardan biri NATO’nun 2002 yılı Kasım ayında 
Prag zirvesinde gerçekleşmiştir. Bu zirvede genişleme yönünde önemli bir adım 
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atılmış, 7 Avrupa ülkesi NATO’ya davet edilmiş, böylelikle Ukrayna’nın 
batıdaki komşularının NATO üyesi olmalarının yolu açılmıştır. NATO’nun bu 
genişleme süreci içinde, Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya, 
Slovakya ve Slovenya’yı üyeliğe hazırlamak amacıyla, 1999 yılında her üye 
için Üyelik Eylem Planı hazırlanmıştır. Bu zirvenin hemen öncesinde 2002 yılı 
Kasım ayında, Ukrayna Devlet Başkanı Kuçma, Ukrayna’nın NATO’ya üye 
olma amacını açık bir biçimde deklare etmiştir. Bu koşullar altında, Ukrayna-
NATO ilişkilerinde de bir dönüm noktası gerçekleşmiş, diğer 7 ülkede 
olduğundan farklı bir biçimde Ukrayna’nın NATO’ya üyeliğe davet edilmesi 
söz konusu olmasa bile, tıpkı diğer 7 ülkeyle olduğu gibi Ukrayna ile NATO 
arasında bir Eylem Planı hazırlanmıştır. (2005, http://www.ukraine.be/ 
nato/gorbulin.html)  

Eylem Planı, NATO-Ukrayna Komisyonu’nun kararına uygun bir biçimde 
NATO-Ukrayna ilişkilerini geliştirmek amacıyla oluşturulmuştur. Plan, 
Ukrayna’nın NATO ile ilişkilerindeki stratejisini yansıtmaktadır. Eylem 
Planı’nın amacı Ukrayna’nın Avrupa-Atlantik güvenlik yapılarıyla tam 
entegrasyon arayışındaki stratejik amaçları ve önceliklerini belirlemek ve 
Ukrayna-NATO iş birliğinin geleceği için stratejik bir çatı yaratmaktır. Plan iki 
tarafın hemfikir olduğu prensip ve amaçlar içermektedir. Planda belirtilen amaç 
ve prensipler iç ve dış politik ve ekonomik sorunlardan güvenlik, savunma ve 
askerî sorunlara kadar geniş bir alana yayılmıştır. Belirtilen amaç ve 
önceliklerin büyük birçoğunluğunun savunma alanı ile sınırlı olmaması dikkat 
çekicidir. Nitekim, hukuk sistemi reformu, resmi otoriteler arasındaki kuvvet 
dağılımı, demokrasinin ve pazar ekonomisinin geliştirilmesi gibi noktalara 
planda sıkça vurgu yapılmıştır. Ancak Planın uygulanması konusunda tüm 
sorumluluk Ukrayna’ya bırakılmıştır. Eylem planında sunulan amaçları 
gerçekleştirebilmek için uygulama mekanizması olarak yıllık eylem planlarının 
yapılması öngörülmüştür. (2002, http://www.nato.int/ 
docu/basictxt/b021122a.htm) 

2002 Eylem Planı’nda öngörüldüğü gibi her yıl NATO-Ukrayna Hedef 
Planları oluşturulmuştur. Hedef Planlarında, Eylem Planı’nda saptanan her bir 
amaç için, hem Ukrayna’nın tek başına, hem de NATO’yla birlikte alacağı 
önlemler 6 aylık ya da senelik takvime bağlanmıştır. Hedef Planların 
uygulanması, Ukrayna’nın demokratikleşme yönünde adımlar atması, ekonomik 
açıdan liberalleşmeye yönelmesi, askerî açıdan NATO ile iş birliğine önem 
veren Ukrayna Askerî Doktrini’nin kabul edilmesi gibi önemli sonuçlar 
doğurmuştur. Bu demek oluyor ki, Eylem Planı ve Hedef Planları, NATO’nun 
Ukrayna’nın örgüte üyeliğe hazırlanma sürecinde bir denetleme mekanizması 
olarak oldukça etkili unsurlar olmuşlardır. (2005, http://www.ukraine. 
be/nato/gorbulin.html) 
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2.2.3. Kuçma’nın Son Dönemi: “Çok-Vektörlü Dış Politika”, Askerî 
Reform ve NATO 

 Ukrayna’da Eylem Planı’nı uygulamaya dönük en önemli gelişmelerden biri 
2003 yılının Haziran ayında yaşanmış, Ukrayna Savunma Bakanlığı’na Hedef 
Plan’da verilen taahhütler çerçevesinde bir sivil; Yevhen Marçuk getirilmiştir. 
2004 yılı Mart ayında ise, Ukrayna Parlamentosu “Memorandum on Host 
Nation Support”u onayarak NATO ile ilişkilerde bir diğer önemli adımı 
atmıştır. Bu memorandum, Ukrayna’nın barış, kriz ve savaş zamanında kendi 
sınırları içinde yerleşik yahut bu sınırlardan transit geçiş hâlindeki müttefik 
kuvvetlerine sivil ve askerî yardımın tedariki ile ilgilidir. (2005, 
http://www.nato.int/issues/nato-ukraine/cooperation.html)  

Ukrayna’da memorandumun onaylandığı zamanlarda, NATO üye devletleri 
2004 yılı içinde gerçekleşecek başkanlık seçimleri sürecinde basın özgürlüğünü 
sağlamaları konusunda Ukrayna yönetimine çağrıda bulunmuşlardır. Bu 
gelişmenin ardından, NATO’nun İstanbul Zirvesi öncesinde, Ukrayna yönetimi 
Hedef Planı gerçekleştirme doğrultusunda basın özgürlüğünün arttırılması 
yönünde taahhütte bulunmuştur. (2004, http://www.glavred.info/eng/index. 
php?news=104286840) Dönemin başbakanı Yanukoviç, ekonomi ve güvenlik 
alanlarındaki reformların Ukrayna-NATO ilişkilerinin kilit önceliklerinden 
olduğunu ifade etmiş, böylelikle seçimler öncesinde, NATO’ya seçimleri 
kazanması hâlinde en azından “çok vektörlü dış politika” izlemeye devam 
edeceğinin ve bu vektörlerden “Batı’yı” önemsediğinin mesajını vermiştir. Bu 
çerçevede 2004 yılı yazında NATO operasyonlarına lojistik destek ile ilgili bir 
anlaşma Ukrayna ve NATO arasında imzalanmıştır. Rusya Federasyonu ise bu 
duruma tepki göstermiştir. (Kelin, 2005: 36) 

Ukrayna yönetimi bir taraftan Eylem Planı çerçevesinde İstanbul zirvesi 
öncesinde adımlar atarken, diğer taraftan Rusya’nın etkisiyle İstanbul Zirvesi 
sırasında NATO-Ukrayna ilişkisinde tedirginlik mesajları da vermiştir. Hatta, 
NATO’nun İstanbul Zirvesi sırasında dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Kuçma 
Ukrayna’nın NATO’ya üye olması hususunun “zamana bırakılması” gerektiğini 
ifade etmiştir. (Oğan, 2005) Bu durum Kuçma ve Yanukoviç’den oluşan Rus 
çıkarlarına karşı daha ılımlı olan grubun, NATO ile olan ilişkileri askerî reforma 
destek gibi pragmatik bir amaca ulaşma kapsamında değerlendirdiklerinin bir 
göstergesidir. Bir başka ifadeyle nihai amaç, NATO’ya üyelik değil, askerî 
reformun gerçekleşmesi olarak düşünülmüştür.  

Askerî reformun gerçekleştirilmesi temel hedefi doğrultusunda, Kuçma 
yönetimi ABD yönetimi ile ilişkilerini güçlendirme adına çeşitli askerî 
operasyonlara da dâhil olmuştur. Kuçma yönetimindeki dönemde Ukrayna barış 
gücü askerleri, Kosova ve Irak’ta bulunmuş ve Ukrayna, Afganistan’daki 
NATO faaliyetlerini desteklemiştir. (2005, http://www.nato.int/docu/nato-
ukraine/nato-ukraine-u.pdf) 
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2.2.4. Yuşçenko’nun İktidara Gelmesi ve İlişkilerin Geleceği 

Ukrayna-NATO ilişkilerinin geleceği Valeri Chaly’ye göre iki dönüşüme 
bağlıdır: Ukrayna’nın içsel dönüşümü ve NATO’nun dönüşümü. (2005, 
http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id= 6737517)  

Ukrayna’nın dönüşümü Yuşçenko iktidarıyla birlikte şu noktalarda 
gözlenmektedir: Kuçma döneminin temel dış politika stratejisi olan “çok-
vektörlülük, Yuşçenko’nun iktidarında “Avrupa-Atlantikçiliğe” dönüşmektedir. 
Bu stratejik değişikliği kolaylaştıracak önlemler ise Yuşçenko tarafından 
Kuçma’nın tersine, ABD desteğine bağlanmıştır. Şöyle ki, Yuşçenko iktidara 
gelişinin ertesinde gerçekleştirdiği ABD ziyaretinde ABD Başkanı Bush’tan 
AB, Dünya Ticaret Örgütü ve NATO üyelikleri için destek talebinde 
bulunmuştur. Bush ABD’nin Ukrayna’nın NATO üyeliğini desteklediğini ifade 
etmiş ve Yuşçenko yönetiminde gerçekleşecek reformlar konusunda 
Yuşçenko’ya 60 milyon dolar yardım sözü vermiştir. Yuşçenko’nun son 
dönemlerde her iki ABD Meclisinde de konuşma yapan üç liderden biri olduğu 
ve iki liderin de Irak eski lideri Ayad Allawi ve Afganistan lideri Hamid Karzai 
olduğu düşünülürse (2005, http://www.indystar.com/articles/0/235062-2160-
010.html) Yuşçenko, ABD’den icazet almış görünmektedir. Yuşçenko ABD 
ziyareti sırasında Ukrayna’nın iç pazarını dünyaya açma, gümrük kısıtlamalarını 
ortadan kaldırma, yabancı yatırımcıların ülkede faaliyette bulunması için uygun 
zemini yaratma gibi konularda birçok vaadde bulunmuş, “ABD’li ve diğer 
uluslararası yatırımcılar için uygun bir iklim yaratmak için çalışıyoruz” 
demiştir. (2005, http://www.chicagotribune.com/news/nationworld/chi 
0504070228apr07, 1, 5001384. story?ctrack=1&cset=true) 

Ukrayna’nın Yuşçenko yönetiminde, AB ve NATO ile ilişkilerinde kullanmak 
üzere ABD desteği arama yöntemi NATO konusundaki sonuçlarını, 20-21 Nisan 
2005’te Litvanya’da gerçekleştirilen NATO toplantısında vermiş, bu toplantıda 
NATO, Ukrayna-NATO ilişkilerinde “Yoğunlaştırılmış Diyalog” adı verilen yeni 
bir aşamaya gelindiğini ilan etmiştir. Vilnius kentinde dışişleri bakanları 
düzeyinde toplanan NATO-Ukrayna Komisyonu’nda ise Ukrayna’nın reform 
önceliklerinin desteklenmesi için NATO’nun vereceği somut katkılar konusunda 
anlaşmaya varılmıştır. NATO Genel Sekreteri Jaap de Hoop Scheffer, 
Litvanya’da, her bir ülkenin NATO’yla yakınlaşmasının tek ölçütünün NATO 
standart ve değerlerine saygı göstermekteki performansı olduğunu vurgulamış; 
hem NATO hem de NATO’ya üye devletlerin Ukrayna’nın bu standartlara 
ulaşmasına yardım etme konusunda ne gerekiyorsa yapacaklarını belirtmiştir. 
(2005, http://www.nato.int/docu/update/2005/04-april/e0421b. htm)  

Ukrayna’nın NATO’yla ilişkiler konusundaki kararlılığı Mart 2006 
seçimlerinden sonra azalmış; NATO üyeliği konusundaki kamuoyunun artan 
isteksizliği Ukrayna politik yaşamını da önemli ölçüde etkilemiştir. 2006 
yazında ABD ve Ukrayna’nın ortaklaşa yürüttüğü Sea Breeze tatbikatı 
aleyhinde gösteriler yapılmış, bu tepkilerin de etkisiyle kurulan koalisyon 
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hükûmetinin başbakanı Viktor Yanukoviç NATO üyeliği doğrultusunda 
yürütülen çalışmaları yavaşlatmış ve Rusya ile ilişkilere öncelik vermiştir. 
Yanukoviç “Ukrayna’nın NATO’ya entegrasyonundan” ziyade “NATO-
Ukrayna iş birliğinden” söz etmeye başlamıştır. (2007, http://www.nato. 
int/docu/review/2007/issue2/turkish/art2.html). 

30 Eylül 2007’deki erken genel seçimlere gidilirken de NATO konusu 
Ukrayna’da bir iç politika malzemesi hâline getirilmektedir. Ukrayna-NATO 
ilişkilerinin geleceği de bir ölçüde bu seçimlerde “Slav tercihi” ve “Avrupa 
tercihinin” hangisinin üstün geleceğine bağlı olarak değişecektir.  

SONUÇ 

Ukrayna-NATO ilişkileri, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından hemen sonra; 
Rusya’da ‘Yakın Çevre Politikası’nın sembol belgelerinden 1993 yılı Askerî 
Doktrini’nin yürürlüğe girmesinin öncesindeki uygun ortamda; Avrupa-
Atlantikçi yönelimlere sahip grupların öncülüğünde, Ukrayna’nın Kuzey 
Atlantik İşbirliği Konseyi’ne (KAİK) katılımı ile resmi düzlemde 
kurumsallaşmaya başlamıştır. 1994 yılında Ukrayna, Barış İçin Ortaklık (BİO) 
Programı’na katılmış, Bağımsız Devletler Topluluğu’na üye olup bu programa 
katılan ilk devlet olmuştur.  

Ukrayna-NATO ilişkilerinin kurumsallaşma sürecinde bir diğer kilometre 
taşı ise “Ayrıcalıklı Ortaklık Şartı”dır. Temmuz 1997’de Madrid’de Ukrayna-
NATO arasındaki yeni ortaklığı ortaya koyan “Ayrıcalıklı Ortaklık Şartı”, 
Ukrayna ile NATO arasındaki ilişkilerin özel karakterini vurgulaması ve 
NATO’nun Ukrayna’nın Avrupa Güvenliği konusundaki kilit rolünü teslim 
etmesi bakımlarından Ukrayna için büyük önem taşıyan bir belge niteliğindedir. 
Bir başka ifadeyle, NATO ülkeleri gözünde Ukrayna bu belge ile, geleceği 
bölge ve hatta dünya istikrarını etkileyebilecek bir “eksen devlet” olarak 
görülmeye başlanmıştır.  

Yukarıda aktarılan üç temel gelişmenin ardından Ukrayna tarafı, Kuvvetler 
Statüsü ve Açık Semalar Anlaşmaları’nı onaylayarak, NATO’ya yönelik olumlu 
mesajlarını sürdürmüştür. 2002 yılının Kasım ayında gerçekleşen NATO Prag 
Zirvesinin hemen öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı Kuçma, Ukrayna’nın 
NATO’ya üye olma amacını açık bir biçimde deklare etmiştir. Bu koşullar 
altında, Prag Zirvesi’nde Ukrayna-NATO ilişkilerinde bir dönüm noktası 
gerçekleşmiş, Ukrayna’nın NATO’ya üyeliğe davet edilmesi söz konusu olmasa 
bile, Ukrayna ile NATO arasında bir Eylem Planı hazırlanmıştır. 2002 Eylem 
Planı’nda öngörüldüğü gibi sonraki yıllarda NATO-Ukrayna Hedef Planları 
oluşturulmuştur. Hedef Planların uygulanması, Ukrayna’nın demokratikleşme 
yönünde adımlar atması, ekonomik açıdan liberalleşmeye yönelmesi, askerî 
açıdan NATO ile iş birliğine önem veren Ukrayna Askerî Doktrini’nin kabul 
edilmesi gibi önemli sonuçlar doğurmuştur.  
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Ukrayna-NATO ilişkilerinde son yıllarda kurumsallaşma yönünde ciddi 
adımlar görülse de bu ilişkilerin gelişim düzeyini sınırlandırma potansiyeline 
sahip çeşitli faktörler de mevcuttur. Birinci olarak, Rusya Federasyonu, 
Ukrayna ile olan tarihsel, demografik, politik ve ekonomik bağları ve bu ülke 
üzerinde sahip olduğu Sivastapol üssü ile Ukrayna-NATO ilişkilerini 
sınırlandırma potansiyeline sahip bir faktör olarak değerlendirilebilir. İkincisi, 
Ukrayna’nın iç politik yaşamında, “Avrasyacı” ve “Atlantikçi” akımların 
etkinlik düzeyi, Ukrayna-NATO ilişkilerinin geleceğini temelden etkileyecektir. 
Üçüncüsü ve en tartışmalı olanı, Ukrayna-AB ilişkilerinin Ukrayna-NATO 
ilişkileri üzerindeki etkisidir. Ukrayna’nın bu iki örgüt ile ilişkilerinin gelişimi 
bir açıdan birbirini tamamlayıcı olarak değerlendirilse de, Ukrayna-AB 
ilişkilerindeki tıkanmalar, Ukrayna politik yaşamında “hayal kırıklığına uğramış 
merkezcilerin” sayı ve etkinlik düzeyini arttırabilecek, bu durum ise Ukrayna-
NATO ilişkilerini olumsuz yönde etkileyebilecektir.  
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KARADENİZ (İSTANBUL) VE ÇANAKKALE  
BOĞAZLARINDA PETROL TAŞIMACILIĞI, KAZALAR VE 

TÜRKİYE’NİN 1994-1998 BOĞAZLAR TÜZÜĞÜ’NÜ 
UYGULAMASI 

YEL, Selma* 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET 

1936 yılından günümüze kadar, Boğazlar’daki geçiş rejimi Montreux 
(Montrö) Boğazlar Sözleşmesi şartları çerçevesinde gerçekleşmektedir. Ancak, 
1936 yılından 2000’li yıllara doğru gemi teknolojisi ve tonajlarında, taşıdıkları 
yüklerin cinsinde büyük değişim ve gelişmeler meydana gelmiş olup, 
Montreux’in şartları, zaman zaman yetersiz kalmaya başlamıştır. Boğazlar 
yoluyla yapılan petrol taşımacılığında, dev tankerlerin yaptığı kazalar ciddi 
ekolojik felaketlere neden olurken, İstanbul halkını da tehdit etmeye başlamıştır. 
Türkiye bu gelişmeler üzerine 1994’te yeni bir Boğazlar Tüzüğü’nü devreye 
sokarak bu tehlikeyi önleme yoluna gitmiştir. Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerden 
gelen tepkiler dikkate alınarak 1998’de yeni bir Boğazlar Tüzüğü devreye 
sokulmuştur. Bu uygulama sonrasında Türkiye’nin bu hususta ne denli isabetli 
karar aldığı görülmüş ve kaza sayısında azalma sağlanırken, çevre kirliliği de 
büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Türkiye’nin bu başarısında takip etmiş 
olduğu uluslarası politika ve Uluslararası Denizcilik Örgütü (UDO [IMO]) 
kurallarına uygun olarak hareket etmesi çok etkili olmuştur 
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ABSTRACT  

Since 1936, transition regime in Straits is arranged by the Montreux Straits 
Convention. However, the shipping technology, and ships tonnage and the kind 
of cargo changed and developed rapidly from 1936 to 2000. Therefore, 
Montreux Convention has sometimes been defective in solving problems. 
During the petrol transportation in Straits, the accident that huge tankers made 
causes serious ecological problems and threats people in İstanbul. Due to these 
problems, Turkey introduced the traffic separation schemes, to enhance safety 
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of navigation. The new schemes have been in use since 1994. The reactions 
from Black Sea Countries considered in 1998 and a new scheme put into 
practice. After putting the scheme into practice, the number of accidents has 
decreased and environmental pollution has controlled. In Turkey’s success, 
international policy that the Turkey has followed and obeying the International 
Maritime Organization‘s (IMO) rules has extremely been effective.  

Key Words: Straits, Montreux Straits Convention, 1994 Straits Scheme, 
1998 Straits Scheme, International Maritime Organization (IMO), petrol 
transportation, ecological balance. 

--- 

Dünyamız beş kıtadan müteşekkil olup, Küçük Asya, diye bilinen bölüm, 
Asya-Avrupa Kıtalarını Boğazlar vasıtasıyla birbirine bağlamaktadır. Aynı 
zamanda Suriye vasıtası ile de Afrika’yla bağlantı tesis etmekte olan bu 
coğrafya Anadolu’dur.1 

Anadolu Coğrafyası, Dünyanın en stratejik öneme sahip bölgelerinden birisi 
olup, bunun sebeplerinden birisi de Boğazlara sahip olmasıdır.  İstanbul Boğazı 
(Karadeniz), Çanakkale Boğazı ve Marmara denizinden meydana gelmekte olan 
Boğazlar Bölgesi, tarih boyunca siyasi ve askerî mücadelelere sebep olmuştur. 
Boğazlar, Karadeniz’den sıcak denizlere çıkış için en önemli yol olup, doğu ile 
batı, güney ile kuzey arasındaki menfaat çatışmalarında odak noktasıdır. 
Bilhassa Rusya için hayatî öneme haîz olup, Osmanlı Devleti’nin son yüz 
yılının, iki ülke arasındaki Boğazlara hâkim olma mücadelesi ile geçtiği 
bilinmektedir.  

I. Dünya Savaşı esnasında gizli anlaşmalarda Boğazların konumu önemli bir 
pazarlık unsuru olurken, Sevr ve Lozan Antlaşmaları’nda da önemini koruduğu 
görülmektedir. İstiklâl Savaşı’nda, Misak-ı Millî’de Boğazlara yer vermek 
suretiyle bu konuya verilen önem gösterilmiştir. Lozan Anlaşması sonrasında 
takip edilen akılcı politikalar sayesinde, Montreux ile Boğazlardaki Türkiye 
hâkimiyeti yeniden tesis edilebilmiştir.  

Bugün için de, Boğazların önemini artırarak devam ettiği görülmektedir. 
Türk Boğazları, artık en az Hürmüz Boğazı kadar petrol nakliyatında önemli bir 
merkez hâline dönüşmüştür. Bu da beraberinde birçok problemi getirmiştir ve 
boğazların özelleştirilmesi ya da uluslararası komisyonun kontrolüne 
bırakılması yüksek sesle dillendirilmeye başlanmıştır.  

Montreux Boğazlar Sözleşmesi Hükûmleri 1936’lı yılların şartlarına göre 
düzenlenmiş olduğu için, her geçen yılla birlikte bazı hususlarda problemler 
yaşanmaya başlanmış ve bunlar giderek artış göstermişti. Bu problemler içinde 
en ciddi olanlardan birisi deniz trafiği yoğunluğuydu. 1936 yılında Boğazlardan 
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ortalama 4.400 civarında gemi geçerken, 2000’li yıllarda bu rakam 45.000’i 
bulmuştu. İstanbul Boğazı’ndan 2000 yılında aylık ortalama 4007 olmak üzere 
toplam 48 079 gemi geçiş yapmış olup, ortalama bir günde 134 gemi geçmişti. 
Çanakkale Boğazı’ndan da aynı yıl için toplam 41.561 gemi geçiş yapmıştı. 
Aylık ortalama 3.463 gemi geçiş yapmakta olup günlük ortalaması 115 gemiydi.  

Gemi inşa sanayindeki gelişmelere paralel olarak özel amaçlı gemilerin inşa 
edilmesi, teknolojik imkânlar sayesinde gemi boyutlarında meydana gelen 
büyümeler, taşınan yük miktarları ve türleri, ciddi olarak Boğazlar ve çevresini 
tehdit edecek şekilde deniz trafiğini yoğunlaştırmıştı.2 Aşağıdaki tabloda 1996-
2000 yılları arasında İstanbul Boğazı’ndan geçen gemi adetleri ve tonajları 
verilmektedir.  

 1996 yılı 1997 yılı 1998 yılı 1999 yılı 2000 yılı 

200 metreden küçük  44.455 47.311 41.845 45.876 

200 metreden büyük 7.236 6.487 1.943  1.996 2.203 

500 GRT’den küçük  5.087 4.475 3.299 33.345 

500 GRT’den büyük 44.636 45.855 44.829 40.842 44.734 

Bu tabloda da görüldüğü gibi 2000 yılı ile birlikte İstanbul Boğazı’ndan 
geçen gemilerin sayısına paralel bir şekilde tonajları da artış göstermişti. Üstelik 
bunların 4.937’si ham petrol tankeri; 474’ü LPG, 682’si kimyasal madde gemisi 
olup, tehlikeli yük taşımaktaydılar. Bu şekilde yaklaşık 70 milyon ton tehlikeli 
yük Boğazlardan geçirilmişti. Bu rakam Çanakkale Boğazı için 7.529 gemi ve 
yaklaşık 102 milyon ton tehlikeli yük taşınması manasına geliyordu.  

Hazar petrolünün uluslararası pazarlara Boğazlar yoluyla nakledilmeye 
başlanmasıyla birlikte, geçiş yapan tanker sayısında artış olduğu gibi tanker 
ebatlarının büyüdüğü de tespit edilecekti.3 Aynı zamanda deniz trafiğinin 
yoğunlaşması sebebiyle Boğazlarda birbirinin peşi sıra kazalar meydana 
gelmeye başlayacaktı.  

A. Kazalar ve Sebepleri 

Montreux sonrasında, Boğazlardan geçen gemilerin sayısında artış 
yaşanırken, Boğazların coğrafî yapısı ve çevre şartları değişmeyip sabit 
kalmıştı. Montreux’ün Hükûmleri de yeni şartlara uygun hâle getirilmediği için 
yoğun kazalar meydana gelmeye başlamıştı. İstanbul Boğazı, deniz trafiği 
yoğunluğunu kaldıramayacak kadar dar ve uzun bir su yolu olup, ortalama 1,5 
km genişliği olan ve hatta bir noktada 700 metreye kadar inerek tehlikeli ölçüde 
daralan bir coğrafî yapıya sahipti. Bu olumsuz coğrafî yapının yanı sıra, 
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Karadeniz ile Akdeniz arasındaki tuzluluk miktarının farklı olması sebebiyle, 
Karadeniz’den Akdeniz’e yoğun bir yüzey akıntısı yaşanırken, Akdeniz’den de 
Karadeniz’e doğru alt su akıntısı olmaktadır. Boğazın girintili çıkıntılı yapısı 
sebebiyle, dönüm noktalarına çarpan akıntılar, kolaylıkla aksi yönde ters akıntı 
(anofor) meydana getirmektedir. Buna bağlı olarak da Boğaz’daki deniz akıntısı 
7-8 deniz mili hıza erişerek ulaşımda problemlere sebep olmaktadır.4 İstanbul 
Boğazı’ndaki kaza riskini artıran bir diğer unsur ise girişli çıkışlı bir sahil şeridi 
takip etmesi sebebiyle, keskin dönüş noktalarına sahip olmasıdır. Bu 
noktalardan geçebilmek için gemilerin en az on iki defa rota değiştirmesi 
gerekmektedir.5  

Kazaları artıran diğer bir faktör sistir. Kış ve bahar aylarında, bilhassa da 
şubat, mart, nisan ve mayısta görüş uzaklığı çoğu zaman 1 km’nin altına 
düşmektedir.6 Gemi kaptanlarının Boğazın coğrafî yapısına yabancı olmaları, 
akıntı ve sisi dikkate almamaları hâlinde de kazalar meydana gelmektedir. Bu 
şartlar dikkate alındığı içindir ki, Montreux ile boğazdan geçiş yapan gemilere 
kılavuz kaptan alma kolaylığı tanınmıştı. Fakat bu uygulama mecburî 
tutulmadığı için ek ücret ödemek istemeyen birçok gemi, kılavuz kullanmaktan 
kaçınmaktaydı. Kaza yapılan gemilere bakıldığında, büyük çoğunluğunda 
kılavuz kaptan bulunmadığı görülmekteydi. Bu sebeple kazaların büyük 
çoğunluğunun, Montreux’deki kılavuz alma hakkının mecburî hâle 
getirilmemesinden kaynaklandığını söylemek mümkündür.  

Türk Boğazları, 1991 yılında SSCB’nin dağılmasına kadar, Karadeniz’e 
sahildar olan Sovyetler Birliği, Romanya ve Bulgaristan’ı yakından 
ilgilendirmekteydi. Fakat 1991’le birlikte bu sayı çoğalmaya başlayacaktı. 
Sovyetler Birliği’nin dağılması ile bağımsızlıklarını kazanmış olan Ukrayna, 
Moldovya, Gürcistan Karadeniz’e sahildar olmuşlardı. Ermenistan ve 
Azerbaycan dolaylı yoldan yine Karadeniz’le ilgiliydiler. Aynı şekilde 
Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan’ın deniz 
yoluyla ticaret yapmaları, yine Karadeniz ve Boğazlar yoluyla mümkün 
olmaktaydı. Böylece, Boğazlarla ilgili devlet sayısı da 13’e yükselmekteydi. 
Yani Türk Boğazları’nın hinterlandı büyürken, önemi de paralel bir şekilde 
önceki yıllara göre daha fazla artmış oluyordu.  

Boğazların hinterlandını genişleten diğer bir hadise ise, “…25 Eylül 1992’de 
Main-Tuna, Tuna-Ren iç su yollarının birbiriyle bağlantılı hâle 
getirilmesiydi”7Boğaz trafiğinde önemli bir artışa sebep olacak bu proje ile 

                                                 
4 Mümtaz Soysal, “OPA”, Hürriyet, 13 Mayıs 2001, Atay Akdevelioğlu-Baskın Oran, Türk Dış 
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5 Akdevelioğlu, Oran., Türk Dış Politikası…II, s. 186, 2. Ulusal Denizcilik Şurası…, s. 42. 
6 2. Ulusal Denizcilik Şurası…, s. 42. 
7 Uçarol, “Değişmekte Olan Dünyada…”, s. 198, Başyurt., Ateş Yolu…, s. 84. 
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Hollanda’nın Amsterdam şehrinden hareket eden bir gemi, Romanya’nın 
Karadeniz’deki Köstence Limanı’na, buradan da Boğazlar yoluyla Akdeniz’e 
çıkış yapabilecekti. Bu proje kapsamında 171 km uzunluğunda ve 16 havuzdan 
oluşan Main-Tuna bağlantısı ile 15 ülkeyi kapsayan ve 34.488 km uzunluğuna 
erişen Avrupa iç su yolları ağına, 2.860 km’lik Tuna nehri de dâhil olmuştu. 
Böylece, Boğazlar trafiğine yeni bir yük ilave olduğu gibi bu proje ile 15 
Avrupa ülkesi de Karadeniz’e sahildar oluyorlardı8. Boğazlar’ın 
hinterlandındaki beklenmeyen bu genişleme, petrol sevkıyatının artmasıyla 
üstesinden gelinemeyecek trafik yoğunluğuna sebep olabilecekti.  

Sovyetler Birliği’nin dağılmasının akabinde, gelişmiş dünya ülkelerinin 
dikkatleri, bu coğrafya üzerindeki doğal zenginlikler üzerinde yoğunlaşırken, 
başta petrol ve doğal gaz olmak üzere bu kaynakların, uluslararası pazarlara 
nasıl ve hangi yoldan sevk edilebileceği tartışma konusu olmaya başlamıştı.  

Petrol iki şekilde taşınabilecekti: 1. Büyük dev tankerlerle, 2. Boru 
hatlarıyla, Dünya petrol ticaretinde petrolün 3/5’i deniz yolu ve tankerlerle 
taşınırken, geri kalan 2/5’i ise boru hatlarıyla dünya piyasalarına 
nakledilmekteydi. Boru hatları, tankerle nakliyata nazaran daha riskli görüldüğü 
için sadece yakın bölgeler arasında tercih edilmekteydi.  

Deniz yoluyla petrol taşımacılığı belirli yollar vasıtasıyla gerçekleştirilmekte 
olup, bunlar Hürmüz Boğazı, Panama Kanalı, Süveyş Kanalı, Malacca Boğazı 
ve İstanbul Boğazı idi. Bu tip yerlere tıkanma noktası denilmekte olup, dar ve 
riskli su yollarıydılar.9  

İntertanko verilerine göre, dünyada 3.500 tanker vardı. Bu tankerler 
300.000-20.000 DVT arasında değişen ağırlıklara sahiptiler. Tanker boyları, 
geçilecek yollara göre değişiklik göstermekteydi. Bu yolardan birisi olan Bab 
el-Mandab, Yemen’de bulunup, Kızıldeniz ile Aden Körfezi ve Arap denizini 
birbirine bağlamaktaydı. Akış kapasitesi günde 3.2, 3.3 milyon varildi.10 Bab el-
Mandab’ın her hangi bir kaza ya da benzeri bir durumda kapanması hâlinde, 
İran Körfezi’nde bulunan gemilerin Süveyş Kanalı’na gitmeleri mümkün 
olamayacağı için Afrika’nın güney ucunu dolaşmak mecburiyetinde 
kalacaklardı. Bu sebeple de, buradaki deniz trafiğinin Türk Boğazları’nda 
olduğu gibi sıkı bir kontrole ihtiyacı vardı.  

Türk Boğazları gibi dar fakat coğrafî olarak doğal olmayan Panama 
Kanalı’ndan 2001 yılında taşınan kargonun %16’sını petrol teşkil etmekteydi. 
Gemi geçişlerinin % 64’ü Atlantik’ten, Pasifik Okyanusu istikametindeydi. 
ABD’nin petrol ithalatının % 1.7’si Panama Kanalı üzerinden yapılmaktaydı. 

                                                 
8 Başyurt., Ateş Yolu…, s. 85, Deniz Ticareti Dergisi, Yıl. 1994, Sayı: I, s. 19. 
9Lowel Feld, “World Oil Transit Chokepoints” http://www.eia-doe.gov/emeu/cab (09. 07. 
2003’te indirildi) s. 1/2. 
10 Feld., “World Oil …” 1/7. 
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Geçişlerde her hangi engelleyici bir durum olması hâlinde, “Trans Panama 
Petrol Boru Hattı” devreye gireceği için, oldukça avantajlı bir su yoluydu.11 
Petrol boru hattı, 1982’de açılmış olup, 2 milyon varil Alaska ham petrolü bu 
hat üzerinden nakledilmekteydi. Böylece hem kanalın trafik yükü azaltılmakta, 
hem de trafiği engelleyici her hangi bir risk durumuna karşı alternatif petrol 
taşıyacak yol temin edilmekteydi.  

Türk Boğazları ile benzer kaderi yaşayan diğer bir petrol yolu Hürmüz 
Boğazı olup, İran Körfezi’ni Umman denizine bağlamaktadır. Tankerlerle 
günde 13 milyon varil petrol nakledilmektedir. Buradan nakledilen petrol, 
Japonya, ABD ve Batı Avrupa’ya gitmektedir. Bu sebeple de dünyanın en 
önemli geçiş yollarındandır.12 Buradaki her hangi bir tıkanma, dünya barışına 
tesir edecek önemdedir.  

Malacco Boğazı da Malezya ile Singapur’u birbirine bağlamaktadır. Günde 
10.5 milyon varil petrol bu hat üzerinden, Japonya, Güney Kore, Çin ve Diğer 
Pasifik Okyanusu ülkelerine nakledilmekte olup, yılda 50.000 gemi 
geçmektedir. Orta Doğu’dan, Çin’e petrol nakleden tankerler buradan 
geçmektedir. Her geçen yılla birlikte Malacco Boğazı’nın da, Türk Boğazları 
gibi petrol nakliyatında öneminin artacağı görülmektedir.13  

Kızıldeniz ile Akdeniz’i birbirine bağlayan Süveyş Kanalı’ndan, 2001-2002 
verilerine göre günlük 3.8 milyon varil petrol sevkıyatı yapılmıştır. Buradan 
sevk edilen petrol, Avrupa ve ABD’ye götürülmektedir. 2001 yılının ilk sekiz 
ayında yaklaşık 238 petrol tankeri geçiş yapmıştır. Kanala paralel bir şekilde 
“Sumed Petrol Boru Hatları” vasıtasıyla da, nakliyat yapılabildiği için, Süveyş 
Kanalı’nda, Türk Boğazlar’ında olduğu gibi yoğun trafik karmaşası yaşanması 
engellenmiştir. Bu hat üzerinden de 2.5 milyon varil petrol taşınması 
mümkündür.14  

Bakü ve Tengiz petrolünün taşınması için de ilk akla gelen Sovyetler 
Birliği’nin dağılmasından önceki yıllarda Rusya ve Sovyet Cumhuriyetlerine ve 
Varşova Paktı ülkelerine petrol sevk etmek amacıyla inşa edilmiş olan Bakü-
Novorossisk ve Bakü- Supsa boru hatları olmuştur. Fazla bir masraf 
gerektirmemesi ve petrol şirketlerinin bu seçimi isabetli bulmaları sebebiyle 
erken üretim petrolünün bu haklardan sevk edilerek, Türk Boğazları yoluyla 
dünya piyasalarına sunulması projesi kabul edilmiştir.15 Fakat, Türkiye, 
Boğazları fazla yük getireceği düşüncesiyle bu projeye karşı çıkmış ve engel 
olmaya çalışmıştır. Çünkü, projenin kabulü hâlinde, her geçen yılla birlikte 
                                                 
11 Feld., “World Oil…”, s. 2/7. 
12 Feld., “World Oil…”, s. 4/7. 
13 Feld., “World Oil…”, s. 5/7. 
14 Feld., “World Oil…”, s. 5/7, 6/7. 
15 Kaya Ülger, “Hazar da Petrol Kavgası”, Başak Ekonomi, Temmuz/AGS. http:// 

www.basakekonomi.com.tr/arsiv/hazar.html.  
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petrol sevkıyatı artacak, buna bağlı olarak da Boğazları tehdit eden tehlike 
dehşet verici boyutlara ulaşacaktır.  

2020 yılında Hazar bölgesinde petrol üretiminin günde 3 milyon varille, 5, 5 
milyon varil arasında olacağı tahmin edildiğine göre,16 Türkiye’nin 
endişelerinde haklı olduğu görülecekti. Çünkü, Uluslararası Enerji Ajansının 
açıklamasına göre, Türk Boğazlarının kapasitesi maksimum 1. 8 milyon varil 
petrolü kaldırabilecek konumdadır.17 Fakat Rusya Federasyonu, Boğazların 
artan deniz trafiğini kaldıramayacak durumda olduğu gerçeğini görmezden 
gelerek, petrol sevkıyatındaki ısrarlı tutumunu devam ettirmektedir. Bu durum, 
Rusya Federasyonu ile Türkiye’yi tarihte olduğu gibi yine“Boğazlar Meselesi” 
sebebiyle karşı karşıya getirmiştir. Fakat, bu defa Türkiye, Rusya Federasyonu 
karşısında yalnız kalmıştı. Çünkü, büyük petrol şirketleri de Bakü-Novorossisk 
ve Bakü-Supsa boru hatları projesini desteklemektedirler. Türkiye’nin 
sevkıyatına karşı olduğu erken üretim petrolünde pay sahibi olması da bu 
durumu daha karmaşık hâle getirmektedir.  

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) % 6,75’lik küçük bir hisse ile 
Azerbaycan Uluslararası İşletme Şirketi (AIOC)’da pay sahibi olup, AIOC, 
Azerbaycan petrolünün üretimini ve dünya piyasalarına sevkini üstlenmiştir. 
Batılı petrol şirketlerinin büyük hisse sahibi olduğu AIOC, Azerbaycan’la 10 
Eylül 1994’te bir anlaşma yapmış ve ilk aşamada üretilecek petrol, “erken 
üretim petrolü” olarak ifade edilmiştir.18 “Erken üretim petrolü Hazar 
havzasının Azerbaycan’a ait bölgesinde yer alan Azerî, Çıralı ve Güneşli 
petrol sahâlârında ana üretim öncesi, deneme niteliğinde çıkarılacak petrol 
manasına…”gelmektedir.19  

AIOC 9 Ekim 1995’te, Boğazlar’da trafiğe olumsuz yönde tesir edeceğini 
bile bile erken üretim petrolünün Novorossisk limanından petrol tankeriyle 
nakliye edilmesine karar vermişti. İkinci bir hat olarak da Gürcistan’ın Supsa 
limanını kullanmayı düşünmekteydiler.20 Sonuç olarak her iki limandan petrol 
yükleyen tankerler, Boğazları kullanmak mecburiyetindeydi.  

Bütün tartışma ve Türkiye’nin engelleme çabalarına rağmen, 1997 Kasım 
ayı sonu, Aralık ayı başından itibaren Azerbaycan erken üretim petrolünü 
taşıyan ilk tanker Boğazlar’dan geçecekti. Türkiye 1994’te yürürlüğe soktuğu 
“Boğazlar Tüzüğü” ile kısmen de olsa trafiği denetleme yetkisi elde etmiş 
olmasına rağmen güvenliğin yeterince temin edildiğini söylemek güçtü. Üstelik, 

                                                 
16 Ali Işıngör, “Dünyanın Yeni Enerji Koridoru Türkiye” Savunma ve Strateji, Ocak. 2003-01, 

Sayı: 115, s. 15. 
17 Feld., “World oil…” s. 2/7. 
18 Lale Sarıibrahimoğlu, Kurt Kapanında Kısır Siyaset, Gizli Belgelerle Boru Hattı Bozgunu, 

ANK., 1997, s. 16 
19 Sarıibrahimoğlu., Kurt Kapanında…, s. 17. 
20 Sarıibrahimoğlu., Kurt Kapanında…, s. 17. 
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Boğazlardaki trafiğe olumsuz yönde tesir edecek yeni bir uygulama ile Rusya 
Federasyonu Kazak-Tengiz petrolünün de boğazlar yoluyla taşınmasına karar 
vermişti. 158 km uzunluğundaki Tengiz-Novorossisk hattından tankerle petrol 
sevkıyatı Ağustos 2001’den itibaren başlayacaktı. Petrol taşımacılığını 
üstlenmiş olan Amerikan Chevron şirketi üst düzey yöneticilerinden Simon 
Nutting, Haziran 2001’de Rus İnterfaks Ajası’na yaptığı açıklamada, 
Novorossisk’te yüklenecek tankerlerin 80-155 bin ton kapasiteli büyük gemiler 
olacağını belirterek, bu şekilde Boğazları yılda 100-160 petrol tankerinin 
kullanmış olacağını, tonajın artırılmasıyla tanker sayısında azalmayı temin 
edebileceklerini iddîa etmişti. En ekonomik yol olması sebebiyle Boğazlar 
yolunu tercih ettiklerini ifade etmek suretiyle,21 Türkiye’nin ve bilhassa da 
İstanbul ve Boğazlar’ın güvenliğinin hiç dikkate alınmadığını itiraf etmiş 
oluyorlardı.  

Simon Nutting’in açıklamalarına göre, iki günde bir Boğazlar’dan petrol 
yüklü, dev tonajlı tankerler geçecekti. Bu da, boyu 300 metreyi bulabilen, üç 
futbol sahası uzunluğundaki gemilerin geçişi sebebiyle, iki günde bir İstanbul 
Boğazı’nda olağan üstü hal ilan edilmesi ve deniz trafiğinin saatlerce aksaması 
manasına gelmekteydi.22 Muhtemel tanker kazaları da bu ihtimale dâhildi.  

Türkiye bu durumu engelleyememişti. Fakat, en azından yoğun çabalar 
sonucunda, Bakü ve Tengiz petrolünün bir bölümünün Gürcistan’ın Supsa 
limanından pazarlanmasını temin ederek, Rusya Federasyonu’nun petrol 
sevkıyatı üzerinde tekel kurmasını engellemişti. Aynı zamanda, bir taraftan da 
Rusya Federasyonu’nun engel olmaya çalıştığı “Bakü-Ceyhan Petrol Boru 
Hattı” projesinin gerçekleşmesi için Amerikan şirketlerinden destek temin 
edilmişti.23 Fakat, bütün bunlar petrol sevkıyatının Boğazlar bölgesindeki 
tahribatını engellemeye yeterli değildi. Montreux’nün ya günün şartlarına göre 
yeniden düzenlenmesi, ya da yeni bir tüzük gerekmekteydi.  

Türkiye’nin Boğazlarda yeni bir tüzük istemesinin gerekliliğini kanıtlaması 
açısından, aşağıdaki tabloda 1997-2000 yılları arasında Boğazlar bölgesinde 
meydana gelen kazaları incelemek yeterli olacaktır.  

                                                 
21 Cenk Başlamış, “Soğuk Ter Dökeceğiz” Milliyet, 20 Haziran 2001. 
22 Başlamış, “Soğuk Ter…” Milliyet, 20 Haziran 2001. 
23 Ebubekir Gülüm, “Boru Hatları Zafer mi, Yutturmaca mı?” Millî Gazete, 15 Ekim 1995. 
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1997-2000 Yılları Arası Kaza ve Olayların İcmal Tablosu24 

1997-2000 
OLAY 
YERİ 

OLAY 
SAYISI 

ÖLÜ 
SAYISI 

YARALI 
SAYISI 

KAYIP 
SAYISI 

 
OLAY YERİ 

 
İstanbul 
Bölge Md. 

 
63 

 
5 

 
9 

 
1 

Demir taraması, Makine arızası, 
Çatışma, Yarı batık, Karaya oturma, 
Hâlât kopması, Yangın, Sis, Batma, 
Sürüklenme 

 
Çanakkale 
Bölge Md.  

 
27 

 
4 

 
- 

 
3 

Alabora, Kaçak gemi, Karaya 
oturma, Makine arızası, Çatışma, 
Yangın, Yaslanma, Sürtünme, Hava 
muhalefeti 

1998 
 
İstanbul 
Bölge Md.  

 
61 

 
- 

 
1 

 
1 

Çatışma, Yarı batık, Karaya oturma, 
Hâlât kopması, Yangın, Sis, Batma, 
Sürüklenme 

 
Çanakkale 
Bölge Md.  

 
29 

 
- 

 
4 

 
2 

Makine arızası, Çatışma, Yaslanma, 
Karaya oturma, Hâlât kopması, 
Yangın, Batma, Sürtün-me, Hava 
muhalefeti 

1999 
 
İstanbul 
Bölge Md.  

 
49 

 
4 

 
1 

 
10 

Çatışma, Yarı batık, Karaya oturma, 
Hâlât kopması, Yangın, Sis, Batma, 
Sürüklenme 

 
Çanakkale 
Bölge Md.  

 
23 

 
5 

 
8 

 
4 

Alabora, Kaçak gemi, Karaya 
oturma, Makine arızası, Çatışma, 
Yangın, Yaslanma, Sürtünme, Hava 
muhalefeti 

2000 
 
İstanbul 
Bölge Md.  

 
45 

 
1 

 
9 

 
- 

Çatışma, Yarı batık, Karaya oturma, 
Hâlât kopması, Sis, Batma, 
Sürüklenme 

 
Çanakkale 
Bölge md.  

 
26 

 
3 

 
- 

 
- 

Makine arızası, Çatışma, Yaslanma, 
Karaya oturma, Halat kopması, 
Yangın, Batma, Sürtünme, Hava 
muhalefeti 

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)25, tarafından yapılmış olan kaza 
istatistikleri ve araştırmalarının sonucunda hazırlanmış olan 1998 yılı raporuna             

                                                 
24 Boğazlara Teknolojik Güven…, s. 51. 
25 2. Ulusal Denizcilik Şurası…, s. 69, “Uluslar Arası Denizcilik Örgütü (International Maritime 

Organization-IMO) Birleşmiş Milletler Örgütü tarafından 1948’de toplanan bir konferansta, 
münhasıran denizcilik meselelerine tahsis edilmiş bir uluslar arası organ olarak, Uluslar Arası 
Denizcilik Örgütünün (IMO) kuruluşuna ilişkin bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu 
sözleşme uyarınca 1958 yılında kurulan IMO’nun Genel Merkezi Londra’da olup, yürütme 
organı iki yılda bir toplanan Genel Kuruldur. Genel Kurul oturumları arasındaki dönemde 
IMO’yu Genel Kurulca seçilmiş otuz iki üye Hükûmetin oluşturduğu bir konsey idare eder. 
Organizasyon 153 üye devletten ve 2 ortak üye ülkeden oluşur. IMO teknik bir örgüt olup, …çalışmaları 
komite ve alt komite tarafından yürütülür.  
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göre, bütün dünya genelinde çok ciddi kaza toplamı 101, ciddi kaza toplamı 
196’dır. Bunlardan Marmara denizi Ambarlı mevki açıklarında Kamboçya 
bayraklı Ashrof II isimli yük gemisinin 17 Kasım 1998’de batması, Çanakkale 
Boğazı’nda Malta bayraklı Nocean isimli yük gemisinin 9 Ocak 1998’de 
kazanının yanarak infilak etmesi ve Ferman II isimli Türk bayraklı kimyasal 
yük tankerinin İzmir Beyaz Burun mevkiinde karaya oturması çok ciddi kazalar 
olarak sınıflandırılmış olup, Gnr. Ali Fuat Cebesoy isimli geminin demir 
tarayarak mendirek önüne oturması ve liman giriş-çıkışlarını kapatması, ayrıca 
Türk bayraklı Kargem isimli yolcu/yük gemisinin 31 Mayıs 1988’de Tarabya 
açıklarında çarpışması sebebiyle uğradığı kazanın ciddi kazalar sınıfına girdiği 
tespit edilmiştir.26 

Artan deniz trafiği sebebiyle Boğazlarda çok sık kazalar meydana gelmekte 
olup, çevreye verdikleri zarar, maddî ve manevî zararın yüksekliği ve can 
kayıplarından dolayı bazıları çok önemli kaza statüsü içinde 
değerlendirilmektedir. Bunlardan birkaçı şunlardır.  

– 14 Aralık 1960’da Worl Harmony ve Zeranic gemileri çarpışmış ve 
sonucunda 20 kişi ölmüş, 25 kişi ise yaralanmıştır.  

– 1 Mart 1966’da Sovyet bandıralı Lutsk ve Kransk gemilerinin çarpışması 
sonucunda büyük bir çevre faciası yaşanmış ve deniz büyük miktarda petrol 
akması sonucunda Karaköy ve Kadıköy iskeleleri yanmıştır.  

– 3 Temmuz 1966’da yolcu dolu Yeni Galatasaray motoru aynı şekilde yolcu 
yüklü olan Aksaray mototru ile çarpışmış ve kaza sonucunda 12 kişi ölmüştür.  

– 18 Kasım 1966’da Romen bandıralı Ploesti gemisi, Bereket yolcu 
motoruna çarparak batmasına sebep olurken 8 kişi ölmüştür.  

                                                                                                                        
…IMO’nun Temel Organları 

1. Genel Kurul.  

2. Konsey 6-Hukuk Komitesi. 

3. Sekretarya 7-Teknik İşbirliği Komitesi (TC). 

4. Deniz Güvenliği Komitesi (MSC). 

5. Deniz Çevresine Koruma Komitesi(MEPC).  

6. Kolaylaştırma Komitesi (FAL). 

  Uluslararası Denizcilik Örgütü, genel olarak deniz güvenliği, uluslar arası sularda seyir 
güvenliği, deniz çevresinin korunması, uluslar arası sularda sefer yapan gemilerin inşası-
donatımı, deniz trafiğini etkileyen tüm hukukî/teknik konularla ilgili düzenlemeler ve pratik 
uygulamalar alanında Hükûmetler arasında iş birliğini sağlamak ve belirlenen standartların 
Hükûmetlerce benimsenmesini teşvik amacıyla faaliyet göstermekte olup, özellikle uluslar arası 
sözleşmelerin kabulü ve uygulamasına yönelik çabalarını sürdürmektedir.  

 IMO’nun temel felsefesi “daha emniyetli seyrüsefer ve daha temiz denizler”dir. bu amaçtan 
hareketle IMO bünyesini oluşturan temel ve yardımcı organlar marifetiyle kuruluş yılı olan 
1958’den beri denizcilik alanında geniş bir yelpazede faaliyetlerini sürdürmektedir.  

26 T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı, Boğazlara Teknolojik Güven, İST., 2001, s. 51. 
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– 27 Aralık 1966’da Sovyet bandıralı Maucesta ile Hindistan bandıralı Lok 
Prabha gemilerinin çarpışması sonucunda 2 kişi ölmüştür.  

– 1 Temmuz 1970’de İtalyan bandıralı Agip Ancona’nın kıyıya çarpması 
sonucunda inşaat hâlindeki bir bina çökerken 5 kişi ölmüştür.  

– 27 Aralık 1972’de Turan Emeksiz ve Sönmezler gemilerinin çarpışması 
sonucunda 5 kişi ölmüştür.  

– 15 Kasım 1979’da Yunan bandıralı Erviali gemisi Romen bandıralı 
İndependenta ile çarpışmış ve İndependenta tankerinin infilak ederek yanması 
sonucunda İstanbul Boğazına 100 bin ton ham petrol yayılmıştır. Günlerce 
devam eden yangın sebebiyle büyük bir ekolojik felaket yaşanırken, 43 gemici 
hayatını kaybetmiştir:27  

– 2 Nisan 1980’de Yunan bandıralı Elsa gemisi ile Sovyet bandıralı 
Mosovosky tankerinin çarpışması sonucunda 2 kişi ölmüştür.  

– 24 Eylül 1985’te Meltem hücumbotu ile Sovyet savaş gemisinin 
çarpışması sonucunda Meltem batarken, 5 Türk denizcisi şehit olmuştur.  

– 24 Mart 1990’da Sovyet bandıralı Akademik Vekua tanile Türk Deniz 
Kuvvetlerine ait Saledıray denizaltısı çarpışmış, tahribat büyük olmuştur.  

– 1991’de Lübnan bandıralı koyun yüklü Robunion 18 gemisi ile Filipin 
bandıralı Madonna Lili gemisinin çarpışması sonucunda 18-20 bin koyunla 
birlikte Robunion batarken Boğaz’ın sularında günlerce devam eden kirlilik 
meydana gelmiştir.  

– 29 Ocak 1993’te Malta bandıralı Rapon Malta şilebi Galatasaray adasına 
çarpmış ve maddî hasara sebep olmuştur.28  

Bu kazalar içinde sebep oldukları zararın büyüklüğü açısından en dehşet 
verici olanı 13 Mart 1994’te İstanbul Boğazı’nda meydana gelen Nossia (Güney 
Kıbrıs) tanile Yunanistan bandıralı Ship Broker isimli kuru yük gemisinin 
çarpışmasıydı. Kaza sonrasında Nossia yara aldığı için infilak etmiş ve 98.600 
ton ham petrol, 600 ton gemi yakıtı, 250 ton mazot denize dökülerek yandığı 
için İstanbul büyük felaketin eşiğine gelmişti. Yangının Anadolu Kavağı’nda 
bulunan Boğaz Komutanlığı binalarına sıçraması hâlinde, burada bulanan 
mayın, torpido ve mühimmat depoları da patlayabileceği gibi çevredeki sivil 
yerleşim birimleri de bundan zarar görebilecekti. Kaza sonucunda 15 ölü, 32 
yaralı, 16 kayıp mevcudu bildirilmişti.29 Özellikle üstünde durulması gereken 
husus ise, hem tankerin ve hem de geminin kılavuz kaptan almamış olmasıydı.  

 
                                                 
27 Zaman, 15 Mart 1994, Hürriyet, 16 Kasım 1979, Haydar Berk, “Türk Boğazlar”, 

http://www.mfa.gov.tr/turkce/grupe/ves/2 berk 2.htm, (22.4.2003’te indirildi.) 
28 Zaman, 15 Mart 1994 
29 Zaman, 15 Mart 1994. 
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B. Kazaların Ekolojik Dengeyi Tahribatı ve İstanbul’un Durumu 

Boğazlarda meydana gelen bu kazaların sebep oldukları zarar oldukça fazla 
olup, ekolojik dengede tamiri imkânsız bozulmalar meydana gelmeye 
başlamıştır. Günümüz dünyasında teknolojik gelişmelerin getirdiği olumlu 
kazanımların yanı sıra olumsuzlukların da giderek artan dozda insan sağlığını 
tehdit etmeye başladığı bilinmektedir. Bilhassa hızlı şehirleşme ve 
sanayileşmenin tabiî sonucu olarak yoğun bir hava, su ve tabiat kirliliği 
yaşanmaktadır. Bu bozulmadan en fazla nasibini alan bölgelerden birisi ise 
İstanbul, Marmara denizi ve Karadeniz’dir. Bu bölgelerdeki kirliliğin temel 
sebebi insanların bilinçsiz kullanımı olup, kazaların yanı sıra, artan deniz trafiği 
ve petrol nakliyatı bu kirliliği sürekli artırmaktadır.  

Dünyada, denizdeki kirlenmeleri engellemek amacıyla kurulmuş birçok 
resmî ve gönüllü kuruluşlar olup, bunlardan başlıcası Birleşmiş Milletler 
Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)’dür. Bünyesinde Denizleri Kirlilikten 
Koruma Komitesi (MEPL) ve Deniz Kirliliğini Önleme Konvansiyonu 
(MARPOL)’nu barındırmaktadır.30 Bu kuruluşların yanı sıra bazı ülkeler 
tarafından da kendi millî çıkarları doğrultusunda çeşitli kanunî düzenlemeler 
yapılmaktadır. ABD tarafından 1990’da çıkarılmış olan Deniz Kirliliği Yasası 
(OPA’90) bu örnekler içinde en önemlilerden birisidir. Bu yasaya göre, ABD 
limanlarını ziyaret eden ya da 200 millik ekonomik kara suları içinde bulunan 
gemilerin resmî makamlara geçişlerini ve yüklerini önceden bildirmeleri 
gerekmektedir. İlgili yasa, uluslararası deniz ticareti ve denizde sorumluluk 
normlarına uygun olmamakla birlikte hâlen yürürlüktedir.31 ABD’nin kendi 
insiyatifi ve kendi şartlarından doğmuş olan bu yasa, Türkiye için de, 
Boğazlarda özel şartlardan doğan yasalar getirilmesine örnek teşkil etmiştir.  

Dünyadaki en dar su yolarından birisi olan İstanbul Boğazı giderek artmakta 
olan deniz trafiği sebebiyle taşımacılık, çevre ve hepsinden önemlisi İstanbul 
halkı için can güvenliği açısından potansiyel risk bölgesi hâline gelmiştir. 
Boğazdan günde yaklaşık olarak 134 gemi geçiş yaparken, ortalama olarak 17 
adet de tanker geçmektedir. Bu her on dakikada bir geminin geçtiği manasına 
gelmektedir. Deniztemiz/Turmepa Derneği Verileri de yaklaşık olarak aynı 
miktarı göstermektedir.32  

Dünya genelinde yapılan araştırmaların da gösterdiği gibi denizlere karışan 
petrol miktarı 4 milyon ton civarında olup, % 10’u kazalar dâhil olmak üzere 
gemilerden, geriye kalanı petrol rafinerileri, sanayi atıkları, petrol arama 
platformları ve atmosferik petrol atıklarından kaynaklanmaktadır.33 Bu 

                                                 
30 İ. Reşat Özkan, Dış Politika, İST., 1996, s. 161. 
31 İ. Reşat Özkan, “Petrol Kirliliği Yasası (OPA’90) ve Düşündürdükleri”, MARGEMRAPOR, 

Sayı: 16-17-19, Ags.,-Eyl. 1999, s. 1, 3, Özkan, İ. Reşat, Dış Politika…, s. 161. 
32 Akşam, 18 Eylül 2003. 
33 Bülent Biricik, “Denizlerimiz Tiryaki Çöplüğü”, Akşam, 18 Eylül 2003. 
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çalışmaların birçoğunun Türk denizlerinde de yapıldığı düşünülecek olursa, 
kirliliğin sebepleri daha iyi anlaşılabilecektir.  

Deniz kirliliğinin görünürdeki sebepleri arasında başta gelen tanker kazaları 
sonrasında meydana gelen zararların hangi boyutlara ulaşabileceğini gösteren en 
önemli kazalar şunlardır: 1962 yılında Torrey Conyon, 1978’de Amoco Cadiz, 
1989 yılında Exxon Valdez, 1996 yılında Sea Empress ve 1999 yılında 
Volganeff 248 tankerlerinin sebep olduğu deniz kazalarının her birinin 
sonucunda yaklaşık 60-70 bin ton ham petrol denize akmış ve ekolojik sistemde 
kalıcı hasara sebep olmuştur.  

Bunlar içinde en dikkat çekici olanı, 24 mart 1989’da Kuzey Amerika’nın 
Alaska sahillerinde karaya oturarak, delinen ham petrol tankeri Exxon 
Valdez’in sebep olduğu kazadır. Kaza, yerleşim merkezlerinden millerce uzakta 
meydana gelmesine rağmen karaya oturan, çarpışan, delinen gemilerden 
çevreye yayılan zararlı maddeleri denizde, havada ve kıyılarda sebep 
olabilecekleri zararın boyutunun korkunç olabileceğini göstermesi açısından son 
derece önemlidir. Exxon Valdez tankerinin sebep olduğu çevre kirliliğinin 
temizlenebilmesi için üç milyar Amerikan dolarına yakın para harcanmasına 
rağmen, kirliğin ancak çok küçük bir bölümü yok edilebilmiştir.34  

Türk Boğazları her gün aynı tehdit ve tehlikeye maruz kalmaktadır. 1979 
yılında İstanbul Boğazı’nda Independenta tanve Evriali Gemisi’nin çarpışması 
sonrasında denize yayılan ham petrolü bütünüyle temizlemek mümkün 
olamamıştı. Tehlikeli atık ve maddelerin 1 tonunun denizlerden tamamıyla 
tahliye edilip, yok edilmesinin maliyetinin 1500 dolar olduğu düşünülürse, bu 
kazanın Türkiye’ye maliyetinin sadece maddî boyutu hesaplanabilecektir. 
Çünkü ham petrol, 5 yıl içinde zararsız hâle getirilebilirken, rafine petrolün 
doğa tarafından temizlenmesi yıllar istemektedir.35 Bu sebeple de teknolojik 
imkânlarla, kaza sonrasında meydana gelen kirliliğin yok edilmesi 
gerekmektedir. Aksi takdirde, telafisi mümkün olmayan zararlar meydana 
gelmektedir. Örnek verecek olursak, 1970 yılında Marmara denizinde 25 metre 
derinlikte 8MG/Litre olan çözülmüş oksijen miktarı, 2000’li yıllarda 5.5 
MG/Litre civarına düşmüştür. Çözülmüş oksijen miktarındaki bu düşüş, 
balıkların kitleler hâlinde ölümüne sebep olmaya başlamıştı.36 Yok olan sadece 
balıklar olmayıp birçok canlı türü benzer akıbete maruz kalmaktadır.  

Çevre felaketini somut bir şekilde göstermesi açısından en çarpıcı 
örneklerden bir diğeri de, Galapagos’ta Jessica adlı tankerin sebep olduğu kaza 
sonrasında meydana gelmiştir. Dünyanın en ünlü ve en iyi muhafaza edilen 
doğal alanlarından birisi olan Galapagos Adaları da, insan kaynaklı çevre 

                                                 
34 Doğa Savaşçıları, “Kazalar Sonucunda Olanlar ve Olabilecekler”, http:/www.dogasavascıları. 

org/bogaz.htm, Yeni Şafak, 23 Aralık 1997. 
35 Biricik, ”Denizlerimiz Tiryaki…”, Akşam, 18 Eylül 2003. 
36 Biricik, “Denizlerimiz Tiryaki…”, Akşam, 18 Eylül 2003. 



 

 

1508 

 

kıyımından payını almış ve karaya oturan tankerden denize 900 ton petrol 
yayılarak, doğal hayatı tehdit etmeye başlamıştır. Ekvador Çevre Bakanı, “Eğer 
bir şeyler yapılıp bu durum önlenmezse büyük bir çevre faciasıyla 
karşılaşılabileceği hususunda uyarıda bulunurken, ABD, sızan petrolü 
temizlemek için harekete geçmiştir. Fakat zararın ne kadarının telafi 
edilebileceği bilinmemektedir. Çünkü, Galapagos, dev kaplumbağaları, nadir 
bulunan kuş ve bitki türleriyle el değmemiş bir doğa cenneti iken, ilk defa bu 
türlü bir kirlenmeye maruz kalmıştır. Bu sebeple kazanın nasıl bir tahribata yol 
açtığı, ancak önümüzdeki yıllarda bütünüyle görülebilecektir.37  

Farklı meteorolojik koşullar ve denge sınıflaması değişik tipte yakıtlar ve 
farklı tanker boyları ile yapılan bir risk çalışmasında tespit edildiği gibi 
kilometreye 10 bin kişinin düştüğü ve nüfusunun %25’inin Boğaz kıyılarında 
yaşadığı İstanbul için tahmin edilen risk değeri oldukça yüksektir. Fakat Türk 
Boğazları’nın fizîki özelliklerinin değişmezliği, coğrafî ve morfolojik özellikleri 
sebebiyle bu tür çalışmaların gerçeği bütünüyle yansıtamayacağı bilindiği için 
ciddi bir tanker kazası sonrasında meydana gelebilecek sonuçları bütünüyle 
tespit etmek mümkün değildir. Yine de olabilecekleri tahmini olarak şöyle 
maddelendirmek mümkündür,  

1. Binlerce insan ölebilecektir.  

2. Tamiri imkânsız ölçüde deniz, kıyı ve hava kirliliği meydana 
gelebilecektir.  

3. Değer biçilemeyen kültür mirası, tarihî yapılar, saraylar, camiler tahrip 
olabilecektir.  

4. Gemilerin tayfaları ve yükleri zarar görebilecek, tümüyle kaybedilmesi 
hâlinde milyarlarca liralık zarar ortaya çıkabilecektir.  

5. Büyük boyutlu bir kaza meydana gelmesi hâlinde Karadeniz’in ve sahildar 
ülkelerin dünya denizleriyle olan bağlantıları birkaç ay tümüyle kesintiye maruz 
kalabilecektir.38  

Boğazlarda meydana gelen kazaların büyük bir çevre kirliliği yarattığı 
bilinen bir gerçek olmakla birlikte, petrolün yanması sonucu ortaya çıkan 
kimyasal gazların insan sağlığını tehdit ettiği tam olarak idrak edilememektedir. 
Nassia ve Independenta kazasının bu boyutta incelenmesi hâlinde daha farklı 
sonuçlara ulaşılacağı kuvvetle muhtemeldir. Çünkü hava kirliliği sonucunda 
1952’de Londra’da 4 bin kişi, 1930’da Belçika’da üç gün içinde 63 kişi, 
1966’da New York’da 168 kişi ölmüştü. Ölüm hadiselerinin yaşandığı bu 
şehirlerdeki hava kirliliği değerleri İstanbul’da alarm verilen ölçülerin çok 

                                                 
37 Hürriyet, 22 Ocak 2001, 1835’te adaları ziyaret etmiş olan Charles Darwin, buradaki canlı 

çeşitliliğini temel alarak ünlü evrim teorisini geliştirmişti.  
38 Doğa Savaşçıları, “Kazalar Sonucunda…”, S. 1/3. 
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altındadır.39 2010 yılında nüfusunun 16 milyona ulaşması beklenen İstanbul, 
hava kirliliğinde Mexico City’yi geride bırakmış ve birinci olmuştur. İmar planı 
olmayan ve Boğaz dışında tabî rüzgâr koridorları hızla kapanmakta olan 
İstanbul’da rüzgârsız geçen gün oranı oldukça yüksektir.40 Büyük bir tanker 
faciası olması hâlinde, Boğaz üzerinden esen rüzgâr, çıkan zehirli gazları derhal 
şehrin üstüne taşıyacaktır. Düşüncesi bile korkunç olan bu ihtimal, Nassia 
tankerinin infilakı sonrasında, rüzgârın ters yönde esmesi sebebiyle, şans eseri 
gerçekleşmemiştir. Fakat, Rusya Federasyonu’nun, Boğazları petrol taşıma yolu 
olarak kullanmaya devam etmesi hâlinde, böylesi bir felaketin gerçekleşmesi 
her an mümkün hâle gelmiştir.  

Türk Boğazlar bölgesi, sadece deniz ulaşımı açısından değil, sahip olduğu 
tarihî, kültürel ve tabiat dokusuyla da dünyanın sayılı merkezlerinden birisidir. 
Bu sebeple, İstanbul’un “…Boğaz üzerinde bulunan tarihî yarımada kesimi, 
Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme (Paris 1972) 
gereğince, Dünya Kültür Mirası Listesi’ne dâhil edilmiştir. Çanakkale Boğazı 
üzerinde bulunan Gelibolu Yarımadası Millî Parkı ise Akdeniz’in Kirlenmeye 
Karşı Korunması Sözleşmesi (Barselona 1976) gereğince hazırlanan 
Akdeniz’de Özel Koruma Alanlarına İlişkin Protokol çerçevesinde Özel 
Koruma Alanı olarak belirlenmiştir.”41 Fakat gerek Boğazlar ve gerekse de 
çevresindeki yerleşim birimleri ile kültür ve tabîat varlıkları, her geçen gün daha 
fazla tehdit altına girmeye devam etmektedir. Türkiye’nin bu husustaki yaptırım 
gücü oldukça az olup, Montreux gerekli hukukî dayanakları sunmamaktadır.  

Dünya genelinde ekolojik bozulmaları engellemek amacıyla yapılan 
çalışmalardan en önemlilerinden birisi 5 Haziran 1994’te yapılan Brezilya’nın 
Rio De Janerio şehrinde gerçekleştirilmiş olan Millî Çevre ve Geliştirme 
Konferansı (UNCED)’dır. Rio zirvesi olarak da isimlendirilen konferans, büyük 
tartışma ve tepkilere sebep olmuştur.  

Konferans sonucundaki en önemli gelişmelerden birisi 178 ülkeden delege, 
diplomat, hükûmet ve devlet başkanının bizzat görüşmelere katılmış olmasıydı. 
Bunun sonucunda bazı protokoller imzalanıp, 21 gündem konusu kabul 
edilmişti. Fakat 21. yüzyılda daha temiz, daha yaşanılır bir dünya temini 
konusunda katılımcılar hemfikir olmakla birlikte, projelerin malî kısmı 
aşılamamamıştır.42  

Rio zirvesi sonucunda alınan kararlardan birisi, belki yakın bir zamanda 
değil, fakat gelecek yıllarda Türkiye’yi tehdit edecek boyutta yorumlanma 

                                                 
39 Orhan Kural, “Hava Kirliliği İstanbul’un kaderi mi?”, Yeni Türkiye, Ağs., 1995, Yıl: I, Sayı: 

5, S. 575. 
40 Kural., “Hava Kirliliği…”, S. 576. 
41 Yılmaz Dağcı, “NASSA Türk Boğazları ve Uluslararası Deniz Ulaşımı: Sorunlar ve Öneriler”, 

Çevre Teknolojisi, Ekim 1996, Sayı: 17, S. 32. 
42 İbrahim Özdemir, “Rio Zirvesinin Anlamı”, Çevre ve İnsan, Sayı: 15, Kasım 1993,Yıl: 5, s. 4. 
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ihtimaline sahipti. Bu karara göre, dünya kültür mirasına dâhil edilmiş bölgeler, 
eğer ilgili ülke tarafından yeterince korunup, muhafaza edilemiyorsa, 
uluslararası kuruluşların denetimine bırakılacak ya da gerekirse yaptırım 
uygulanacaktı. Görüldüğü gibi Boğazlar ve İstanbul’daki ekolojik denge 
bozulmalarının devam etmesi hâlinde, bu madde Türkiye için yeterince tehdit 
içerebilecektir.  

C. Türkiye’nin Monterux Üzerinde Tadil İsteği 

Türkiye bütün bu gelişmeler sonucunda doğal olarak 1936 Montreux 
Boğazlar Sözleşmesi üzerinde bazı değişiklikler yapmak isteyecekti. 
Monterux’nün yürürlüğe girdiği 1936 yılını müteakip, sadece 1945-1946’da 
Sovyet Rusya tadil isteğinde bulunmuşsa da, daha sonra bundan vazgeçmişti. 
Daha sonra, bu istikamette yeni bir tadil isteği olmamıştı. 2000’li yıllarla 
birlikte, bizzat Türkiye’de, Montreux’nün günün şartlarına uygun olmayan 
maddeler içerdiği dile getirilerek çözüm arayışları yüksek sesle ifade edilmeye 
başlanmıştı.  

Türkiye’nin bu talebinin görünürdeki sebepleri, artan deniz trafiğine bağlı 
olarak ortaya çıkan deniz kazaları ve çevreye vermiş oldukları zararlar olmakla 
birlikte, Rusya Federasyonu’nun Tengiz-Bakü petrolünü Boğazlar yoluyla 
nakletmek istemesi de bu kararın alınmasında tesirli olmuştu. Petrol yüklü 
tankerlerin Boğazlarda kaza yapmaları hâlinde neler olabileceği 1994 yılında 
Nassia ve 1979 yılında İndependenta tankerleri kazaları sonucunda aleni bir 
şekilde görülmüş olup, Türkiye’nin bu husustaki haklı endişesi makul 
karşılanmalıydı. Söz konusu olan sadece Boğazlar’ın emniyetini değil, aynı 
zamanda 12 milyon nüfuslu büyük bir metropolün emniyetini temin etmekti.  

Montreux Boğazlar Sözleşmesi, barış zamanında ticaret gemilerinin 
Boğazlardan serbestçe geçmesine imkân vermekteydi. Bu gemilerin yükü ne 
olursa olsun, Türkiye’nin engelleme imkânı yoktu. Üstelik dünyanın en dar ve 
en tehlikeli su yollarından birisi olan Boğazlardan geçişlerde, gemilerin 
kılavuzluk ve römorkoj hizmetlerinden istifade etmeleri de isteğe bağlı 
bırakılmıştı. Bu da kaza riskini artırmaktaydı.  

Türkiye, Rusya Federasyonu’nun Boğazları petrol yolu olarak kullanması 
sonrasında geçiş serbestîsinin fiilen ortadan kalktığını ve çevre sorunlarını öne 
sürerek, bu uygulamaya itiraz etmişti. Gerekçe olarak da, “…bu durumun 
yaratacağı çevresel sakıncaları ortaya koyarak, Boğazlar Bölgesini tehlikeye 
atamayacağını, dolayısıyla Boğazları bir petrol yoluna dönüştürmemekte 
kararlı olduğunu, ilgili öteki devletlere bildirmişti”43.  

Başlangıçta petrolün, Boğazlardan nakliyatı iki şekilde planmış olup, 
birincisi 10 bin tonluk küçük tankerlerle taşınmasıydı. Bu da, yılda 9000 

                                                 
43 Prof. Dr. Şükrü S. Gürel, “Möntrö Boğazlar Sözleşmesi Değiştirilmeli mi?”, Mülkiyeliler 

Birliği Dergisi, Aralık 1993, Sayı: 162, Cilt. XVI, s. 45, Feld., “World Oil…”, s. 2/7. 
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tankerin Boğazlardan geçmesi demek olup, mevcut deniz trafiğinin yarısı kadar 
artış olacağını göstermekteydi. İkinci yol, petrolün 100 000 tonluk süper dev 
tankerlerle taşınmasıydı. Bu tür tankerlerin uzunlukları 400, genişlikleri 100 m 
civarında farz edilse, yılda 900 büyük tankerin Boğazlardan geçeceği manasına 
gelmekteydi.44 Bu trafiğin gidiş ve dönüş yönü olduğu düşünüldüğünde de 700 
m genişlikteki Boğazda iki yönde geçişin nasıl olacağını düşünmek bile 
mümkün değildi. Boğazlarda risk altında seyreden petrol tankerleri bu durumda 
İstanbul’un güvenliğini tehdit eden bombalar hâline dönüşecekti.  

Türkiye bu denli ciddi bir risk üstlenmek mecburiyetinde olmayıp, gerekli 
güvenlik tedbirlerini almakta özgürdü. Tedbir almak yerine Montreux Boğazlar 
sözleşmesinin tadilini istemesi de ihtimal dâhilindeydi. Fakat, bunun 
yapılabilmesi kolay değildi. Her şeyden önce Türkiye’nin 1936’lı yılların 
olumlu siyasi atmosferini yeniden yakalayarak, Batılı ülkelerden bu hususta 
desteğin temin etmesi mümkün görünmüyordu. Üstelik sözleşmenin birkaç 
değil, maddelerinin çoğunun değişmesi gerekmekteydi. Çünkü, Montreux ile 
sadece petrol tankerleri değil, 2000’li yılların gelişmiş silah sistemleri de 
Boğazlardan geçiriliyor ve Türkiye sıkıntı yaşıyordu. Uçak gemilerinin 
Boğazlardan geçişi yasak olduğu hâlde, 1970’li yıllarda Kiev uçak gemisi savaş 
gemisi sınıfı sokularak Akdeniz’e çıkarılmış ve Türkiye Nato’nun baskılarına 
maruz kalmıştı.  

Montreux’e taraf olan ülkeler, yeni bir anlaşmada mutabık kalamazlarsa, 
Monterux’e göre, serbest geçiş ilkesi saklı kalmak kaydıyla yürürlükteki 
uluslararası hukuk kurallarına göre geçiş rejimi düzenlenecekti. Yani 
Monterux’nin yerine 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi 
uygulanacaktı. Bu takdirde, Türkiye tanker geçişini kısıtlayamadığı gibi 
Montreux ile elde ettiği birçok avantajı da kaybetmiş olacaktı. Halbuki Türkiye, 
Montreux ile savaş gemilerinin geçişi hususunda yetkili kılındığı için gelişmiş 
ülkelerle olan ilişkilerinde büyük avantajlar elde etmekteydi.45  

Türkiye, gerek Cebelitarık, gerekse de “Danimarka Boğazları olarak 
bilinmekte olan Küçük Belt ve Büyük Belt ile Sund Boğazı’ndaki geçişler gibi 
tam serbesti kuralına tabi olunmak mecburiyetinde olunduğunu bildiği için 1994 
yılında Boğazlar Tüzüğünü yürürlüğe koyma seçeneğinde karar kıldı.  

D.1994 Boğazlar Tüzüğü ve Tepkiler  

1994 Tüzüğü, ani bir kararla ortaya çıkmış olmayıp, uzun yıllar boyunca 
yapılmış olan araştırma ve raporlar dikkate alınarak hazırlanmıştı. Bu husustaki 

                                                 
44 Gürel., “Möntrö Boğazlar…”, s. 46. 
45 Mensur Akgün, “Kaybedenlerin Öyküsü”, http://www.matbuat.com/konular/tarih/tarih4t. 

htm, (22.04.2003). 
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ilk çalışmalar 1968’de Yüksek Denizcilik Okulu Mezunları Derneği 
(YDOMD)’nin yeni bir tüzük hazırlanması teklifi ile başlamıştı.46  

Tüzüğün hazırlanmasına yardımcı olan ikinci araştırma Türk Uzakyol Gemi 
Kaptanları Derneği (TUGKD) tarafından hazırlanarak 1987’de Ulaştırma 
Bakanlığı’na sunulmuş olan “Boğazlar ve Marmara da Trafik Ayrım Düzeni 
(TAD) Önerisi” başlıklı rapordu.47  

1990 yılında, Boğazlardaki trafiği düzenlemeye yönelik olarak yeni bir tüzük 
çalışmasında bulunulması amacıyla 30 kişilik bir heyet teşkil edilmişti. Bu 
çalışmalar devam ederken, 1991 yılında da, yeni tüzüğün önemli bir bölümünü 
teşkil eden “radar kontrollü trafik ayrım şeması”nın hazırlanması için 
çalışılmaya başlanmıştı.48  

Tüzük konusundaki çalışmalar devam ederken 12 Kasım 1992’de 
İstanbul’da “Uluslararası Denizde Güvenlik Konferansı” düzenlenmişti. IMO 
yetkililerinin de iştirak ettiği bu konferans, Deniz Ticaret Odası, Deniz Hukuku 
Derneği, Kılavuz Kaptanlar Derneği, Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği 
ve Yüksek Denizcilik Okul Mezunları Derneği’nin ortak teşebbüsleri sonucunda 
gerçekleşmişti.49 Genel olarak, konferansta uluslararası deniz trafik sorunları 
üzerinde durulmuş, fakat yeni bir tüzükten bahsedilmemişti.  

1993 yılı sonlarında, yeni tüzükle ilgili çalışmalar tamamlanmış ve Boğaz 
trafiğini düzenleyecek trafik ayrım şemaları tespit edilmişti.50 Tüzük’le ilgili 
bütün çalışmalar bitirildikten sonra da IMO’nun onayına sunulmuştu.  

Rusya Federasyonu’nun iddia ettiği gibi “Bakü-Ceyhan Petrol Boru Hattı” 
projesinin gerçekleşmesini temin için değil, aksine Boğazlardaki trafik terörünü 
engellemek ve kontrol altına almak amacıyla yürürlüğe sokulan Tüzüğün 
LVIII. maddesi 1 Temmuz 1994’te, trafik ayrım şemaları ise IMO’nun kabul 
edeceği 25 Kasım 1994’ten itibaren yürürlüğe girecekti.51  

11 ocak 1994’te Resmî Gazete’de yayımlanmış olan tüzüğe52, ilk tepki 
Rusya Federasyonu’ndan gelmişti. Şubat 1994’te basına sert bir açıklama yapan 
Rusya Federasyonu Türkiye Büyükelçisi Albert Çernişev, gelişmelerden 
rahatsız olduklarını belirterek, Moskova ya da Ankara’da yapılması 
planlanmakta olan tüzükle ilgili toplantıya, kendileriyle aynı görüşte olan 

                                                 
46 Kudret Özersoy-Baskın Oran, Türk Dış Politikası…II, s. 587, Başyurt., Ateş Yolu…, s. 93,  
47 Özersoy, Oran., Türk Dış Politikası…II, s. 588. 
48 Başyurt., Ateş Yolu…, s. 94. 
49 Başyurt., Ateş Yolu…, s. 94. 
50 Başyurt., Ateş Yolu…, s. 94, Mahmut Karaman, “Türk Boğazlar’ının Geçiş Güvenliğine 

Yönelik Düzenlemelerin ve Önlemlerin İrdelenmesi”, Türk Denizciliğinin Sorunları 
Semineri Sonuç Raporu, Gölcük, 1996, Tebliğ No. 11, s. 2. 

51 Recep Güvelioğlu, “Boğazlar Tüzüğü”, Yeni Günaydın, 1 Temmuz 1994. 
52 Resmî Gazete, 11. 01. 1994, No: 21815. 
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Karadeniz’e sahildar ülkelerin de katılımıyla, Boğazlarla ilgili uluslararası bir 
konferans şeklini alacağını belirtmişti.53 Türkiye ise aksi görüşte olup, 
Boğazların millî bir konu olduğu düşüncesiyle, bu hususta sadece bilgi 
vermekle yetineceklerini, herhangi bir ülkeyle tartışmaya girmeyeceklerini 
belirtmekteydi. Dış İşleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Tüzük Montrö’ye 
aykırı değildir. Tartışmaya açılmayacak. 1 Temmuz’da Resmî Gazete’de 
yayınlandığı şekli ile yürürlüğe girecek. Hiçbir ülkeye tatmin için değişiklik söz 
konusu değildir”54 şeklinde, sert ifadelere yer verilerek, Türkiye’nin bu 
husustaki kararlılığı gösterilmişti.  

Bu gelişmeler Rusya Federasyonu’nun şiddetli tepkisine sebep olurken, kısa 
süre sonra Yunanistan’da benzer şekilde tüzüğün uygulanmasına karşı çıkacak, 
her iki ülke de Türkiye’ye nota verecekti.  

Bütün engelleme çabalarına karşın, tüzük 1 Temmuz 1994’te saat 14.00’den 
itibaren yürürlüğe girmişti.55 Rusya Federasyonu’nun bu husustaki itirazları 
devam etmekte olup, Dış İşleri Bakanlığı Hukuk Bölümü Başkan Yardımcısı 
Yakov Ostrovski ülkesi adına tüzüğün yürürlüğe girmesi sebebiyle yaptığı 
açıklamada, “Rusya gemi trafiğinde güvenliği artırıcı olan uluslararası hukuku 
ihlal etmeyen bazı maddeleri kabul edebilir. Ama diğer bazı Hükûmler yasal 
olmayıp, kabul edilemez.” demekteydi. Aynı beyanatta, tüzükteki bazı 
maddelerin Boğazların geçici olarak kapanmasına sebep olacağı belirtilerek, 
bunun Montreux’in Hükûmlerine aykırı olduğu iddia edilmekteydi.56 
Diplomatik olarak oldukça sert üsluba sahip olan beyanatta, “…Türkler, 
herhangi bir Rus gemisini durdururlarsa kayıplarımızın telafi edilmesini talep 
edeceğiz ve diplomatik alanda da yoğun girişimlerde bulunacağız.” ifadelerine 
yer verildiği gibi “Türkiye Boğazlar konusunda yaptığımız uyarılara rağmen, 
başından beri tek taraflı adımlar atmakta ısrar ediyor. Bu tek taraflı adımlar, 
gerginliğin artmasına ve çatışmalara yol açabilir.”57 diyerek de, üstü kapalı 
şekilde Türkiye’yi tehdit edilmekteydiler.  

Tüzüğe karşı çıkan ülkeler, Türkiye’nin bu uygulamaya hangi şartlar 
sonucunda karar verdiğini görmezden gelerek, bu durumu politik bir 
mücadeleye dönüştürmüşlerdi. Halbuki tüzükle birlikte yalnız İstanbul ve 
çevresinin güvenliğini temin etmek amaçlanmamıştı. Aynı zamanda 
Boğazlardaki seyrüsefer güvenliğinin gerçekleşmesi de hedeflenmişti. Fakat 
hem Yunanistan, hem de Rusya Federasyonu, Türkiye’yi başka hususlarda 
tavize zorlamak için Boğazlar Tüzüğü’nü koz olarak kullanmaktaydılar. 

                                                 
53 Hürriyet, 11 Şubat 1994. 
54 Hürriyet, 11 Temmuz 1994. 
55 Hürriyet, 1 Temmuz 1994, Zaman, 1 Temmuz 1994, Günaydın, 1 Temmuz 1994, 

Cumhuriyet, 1 Temmuz 1994. 
56 Cumhuriyet, 8 Temmuz 1994. 
57 Sabah, 7 Temmuz 1994. 
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58Türkiye’nin Boğazlarla ilgili yeni düzenlemesi için temel teşkil edebilecek 
benzer uygulamalar mevcut olup, bu ülkeler ABD, İngiltere ve İsviçre idi.59  

Türk Boğazları ise İstanbul gibi büyük bir kültür ve sanayi merkezinin 
ortasından geçmesi sebebiyle daha fazla ilgiyi ve dikkati hak etmekteydi. Dünya 
kamuoyunda da aynı görüşlerin paylaşıldığı içindir ki, 13 Mart 1994’te Ship 
Broker ile Nossia tankerinin çarpışması sonucunda60, Belçika’da “Le Soir” 
gazetesinde yayınlanan yorumda, “Avrupa’nın en güzel şehrinin bir kere daha 
büyük tehlike atlattığı” vurgulanmaktaydı. Aynı gerekçeye dayanarak da 
Türkiye’nin 11 Temmuzu beklemeden gerekli güvenlik tedbirlerini alması 
tavsiye edilmekteydi.61  

İngiliz basınının ciddî fikir gazetelerinden “Independent on Sunday”de de, 
Türkiye’nin, Boğazları güvenli hâle getirmek için aldığı tedbirler desteklenerek, 
“Boğazdan geçen petrol yüklü dev tankerlerin milyonlarca insanın yatak 
odalarının ve bahçelerinin önünden geçip gittiğini ve sürekli tehdit…” teşkil 
etmekte oldukları belirtilmekteydi. Aynı makalede Montreux’ye göre, 
uluslararası gemilerin Boğazlardan serbestçe geçiş hakkına sahip olmakla 
birlikte, meydana gelen kazalar sonucunda ortaya çıkan tehlikeler dikkate 
alındığında, “Türkiye’nin Boğazlardan geçişi daha sıkı kurallara bağlamasının 
tamamen mantıklı görüldüğü” kaydedilerek, açıkça Türkiye’nin uygulamaya 
soktuğu tüzük desteklenmekteydi.62 Çünkü İngiltere’de “Vicky” adlı Türk 
gemisinin kaza yapmasına bir tepki olarak Manş Denizindeki trafiği yeniden 
düzenleyeceğini deklare etmişti.63  

İngiltere’nin, Boğazlar Tüzüğü’ne destek vermesinin yanı sıra, Avrupa 
Parlamentosu’nda da benzeri yönde talepler mevcuttu. 20 Nisan 1994’te Avrupa 
Parlamentosu, Yeşiller ve Avrupa Demokratlar grubunun sunmuş olduğu karar 
tasarılarını onaylayarak, İstanbul ve Çanakkale Boğazlarındaki güvenlik 
tedbirlerinin artırılmasını ve özellikle de petrol tankerlerinin geçişiyle ilgili olan 
kuralların sertleştirilmesini istemişti.64  

Avrupa Parlamentosu, Karadeniz’e sahildar ülkelere de çağrıda bulunarak, 
Marmara, Ege ve Karadeniz’deki kazalar sebebiyle ekolojik dengenin 
bozulmakta olduğunu vurgulayarak, kazalara karşı tedbir alınmasını talep 

                                                 
58 Zaman, 21 Temmuz 1994. 
59 Güntay Şimşek, “Boğazlar Montrö’ye Kurban Edilmesin”, Zaman, 17 Mart 1994, Avusturya 

bu sebeple AB’ne girmekte zorluklarla karşılaşmıştı. Topluluğa üye olduktan sonra da 13 yıl 
süreyle bu kararı askıya almıştı. AB de, karşılık olarak Avusturya’da kendi malî imkânlarıyla 
özel güvenlikli yol yapma ve 13 yılda bitirme taahhüdünde bulunmuştu.  

60 Tercüman, 15 Mart 1994. 
61 Zaman, 16 Mart 1994. 
62 Milliyet, 17 Eylül 1994. 
63 “Türk Gemisi Batığa Çarptı”, Sabah, 2 Ocak 2003, “Türk gemisi kurtuldu” Milliyet, 3 Ocak 

2003, Kanal 8, Haber 12, 3 Ocak 2003. 
64 “Boğazdaki Denetime Avrupa’dan Destek”, Hürriyet, 22 Nisan 1994. 
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etmişti. Aynı zamanda, AB Konseyi’nin, Uluslararası Denizcilik Teşkilatı 
(IMO)bünyesinde girişimde bulunarak, denizcilik kurallarının sertleştirilmesi ve 
kazalara karşı daha net ve sert tedbirler alınmasını istenmişti. Boğaz’dan geçen 
tüm gemi ve tankerlere kılavuz kaptan alınması mecburiyetinin getirilmesi de 
ayrıca talep edilmişti.65  

Rusya Federasyonu’nun, tüzükle ilgili itirazları 25 ülkeye gönderilmiş 
olmasına rağmen, sadece Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nden açık 
destek gelmişti. ABD, Almanya, Japonya, İngiltere ve Fransa gibi gelişmiş 
batılı ülkelerle, Karadeniz’e sahildar olan Romanya, Bulgaristan, Ukrayna ve 
Gürcistan destek vermemişlerdi.66  

Türkiye’nin tüzük konusundaki haklılığı, uluslararası kurum ve kuruluşlarca 
da teyit edilmesine rağmen, Rusya Federasyonu’nun bu husustaki itirazlarını 
yine de dikkate almaktaydı. Bu anlaşmazlığın çözümü için ikili görüşmeler 
başlatılırken Rusya Federasyonu konuyu yine de IMO’ya götürecekti.67 

1995 Mayıs ayı ve Aralık 1996’daki 67. dönem IMO toplantılarında, Türk 
Boğazları ve 1994 Tüzüğü tartışılmış olmasına rağmen,68 Rusya Federasyonu 
bu konuyu 1997’de IMO’nun 67. dönem toplantısında yeniden gündeme 
aldırmayı başarmıştı. Aynı şekilde IMO’nun 1997’deki 68. Dönem toplantısında 
da Türkiye’nin bu teşebbüsü tartışılmaya devam edecekti.69  

Rusya Federasyonu’nun, Boğazlar Tüzüğüne İtirazlarını yoğunlaştırmasının 
sebebi açıktı. Nisan 1996’da Almatı’da, Kazak petrolünü Rusya üzerinden 
Karadeniz’e taşımak için tespit edilmiş olan Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu 
(Cospian Pipeline Consortium CPC)ile anlaşma yapılmıştı. İki büyük Amerikan 
petrol şirketi Cheveron ile Mobil’in de hissedar oldukları (CPC)’in hisselerinin 
büyük bölümü yaklaşık % 4’ü Rusya’nın elindeydi. İlk aşamada 35 milyon ton, 
ikinci aşamada 60 milyon ton petrolün Novorossisk’e taşınması 
planlanmaktaydı.70  

Bu projenin yürürlüğe girmesiyle 2000 yılında Boğazlara büyük bir yük 
binecek ve yılda 622 dev petrol tangeçiş yapacaktı. Bu da yaklaşık 100 milyon 
ton petrol demekti. Bakü petrolünün de aynı şekilde Boğazlardan getirilmesi 
hâlinde 2016 yılından itibaren 35-40 milyon ekstra yük daha binecekti. Bu 
miktar, Hazar’ın Şahdenizi Karabağ havzası petrolleri devreye girdiğinde daha 

                                                 
65 “Boğazdaki Denetime…”, Hürriyet, 22 Nisan 1994. 
66 Başyurt, Ateş Yolu…, s. 125, “Rusya Boğazlar’da yalnız kaldı”, Cumhuriyet, 16 Şubat 1995. 
67 Başyurt, Ateş Yolu…, s. 106. 
68 Özersoy, Oran, Türk Dış Politikası… II, s. 590. 

Mustafa Köker, “Boğaz’da Diplomasi Sınavı”, Türkiye, 19 Mayıs 1998. 
69 Faruk Arslan, “Boğazlar Yine Masada”, Zaman, 31 Mayıs 1997. 
70 Elekdağ, Ş., “Boğazlar Türkiye’nin…”, Milliyet, 3 Haziran 1996. 
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da artacaktı.71 Hâlbuki, uluslararası platformlarda Türkiye’nin defalarca dile 
getirmiş olduğu gibi Boğazlar petrol sevkıyatında maksimum kapasitesini 
doldurmuş olup, yılda 35 milyon ton petrol sevkıyatının üstüne çıkılması, 
Boğazların coğrafî ve fizikî yapısı sebebiyle mümkün değildi. Aksi takdirde 
ciddi seyrüsefer riskleri doğabileceği gibi İstanbul da tehlikeye girmiş 
olacaktı.72  

Tartışma konusu olan Montreux’nin 2. Maddesi şöyleydi: “Barış zamanında 
ticaret gemileri, bayrak ve yükü ne olursa olsun, gündüz ve gece aşağıda 3. 
Madde’nin Hükûmleri saklı kalmak üzere, hiçbir işleme bağlı olmadan 
Boğazlar’dan geçiş ve geliş-gidiş tam serbestliğinden yararlanacaklardır. Bu 
gemiler, Boğazların hiçbir limanında durmaksızın transit olarak geçerlerse, 
Türk makamlarınca alınması, işbu sözleşmenin 1. ekinde öngörülen resm ya 
da harçlardan başka, hiçbir resm ya da harca bağlı tutulmayacaklardır “73. 
Rusya Federasyonu’nun 1994 Tüzüğüne itiraz ederken en sık kullandığı 
argüman, bu maddenin “yükü (hamulesi) ne olursa olsun” ifadesiydi. Fakat, 
Soysal aksi görüşte olup, “sözleşmenin yapıldığı zaman ne petrol tanne de 
metan gazı dolu gemiler vardı. Atom bombası ya da enerji santralleri için 
gerekli uranyum maddeleri bilinmiyordu. Gerçi zehirli gaz vardı, ama bu gibi 
kimyasal silahlar yayılmış değildi. Bakteriyolojik silahlar bilinse bile 
kullanıma hazırlanmış değildi. Deniz kirlenmesi ve çevre bilinci gelişmemişti. 
Boğazlar’da boyları 300 metreyi geçen tankerler akla bile gelmemişti…” 
diyerek, 2. maddenin günün şartlarına göre yeniden yorumlanması gerektiğini 
iddia ederek Türkiye’nin 1994 Tüzüğü’nü uygulamakta haklı olduğunu 
müdafaa etmekteydi.74 Prof. Dr. İ. Reşat Özkan da benzer görüşleri müdafaa 
etmekteydi.75  

Rusya Federasyonu’nun gayretleri ile IMO’nun Deniz Güvenliği Komitesi, 
Türkiye ile görüşmelerin devamına karar verince, konu, Gemilerin 
Rotalandırılması Çalışma Grubu’nun (GRÇG) Mayıs 1997’deki toplantısında 
yeniden gündeme alınmıştı. IMO toplantılarında Türkiye’nin tezi, “Türk 
Boğazları konusu sadece teknik düzeyde ele alınmalıdır” şeklinde olduğu 
için, Türkiye temsilci göndermemiş, sadece boğazlara ait temel bilgileri ve 
istatistikleri içeren iki adet “bilgilendirme belgesi” sunmuştu. Fakat, 
raporlarda, Türkiye’yi zor durumda bırakacak bilgiler mevcut olup, 1994 
Tüzüğü çerçevesinde, Türk gemilerinin bazı uygulamalardan muaf tutulduğunu 

                                                 
71 Cengiz Çandar, “21. Yüzyıl’da İstanbul ve Kıyamet Günleri”, Sabah, 5 Mayıs 1996. 
72 Şükrü Elekdağ, “Boğazlar Türkiye’nin Kalbidir”, Milliyet, 3 Haziran 1996. 
73 İsmail Soysal, “Türk Boğazlar’ında Geçiş Düzeni”, Cumhuriyet, 15 Mayıs 1996. 
74 Soysal., “Türk Boğazlar’ında…” Cumhuriyet, 15 Mayıs 1996. 
75 Özkan., “Boğazlar’dan Petrol…”, Cumhuriyet, 6 Haziran 1996. 
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göstermekteydi. Rusya Federasyonu’nun bu konu üzerinde özellikle durması 
sonucunda Türkiye aleyhine rapor hazırlanacaktı.76  

Türkiye, gelişmelerin aleyhinde olduğunu görünce, Dış İşleri vasıtasıyla 
Rusya Federasyonu ile ikili görüşmeleri yeniden başlatma kararı alarak, 
Tüzük’te istenilen değişiklikleri yapma taahhüdünde bulunmuştu. Bu garanti 
üzerine, Rusya Federasyonu, Türkiye aleyhindeki raporu geri çekmişti.77 Fakat, 
bu gelişme Rusya Federasyonu’nun, Türkiye ile fikir birliği yaptığı manasına 
gelmiyordu.  

Aralık 1997’de Ankara’yı ziyaret eden Rusya Federasyonu Başbakanı Viktor 
Çernomirdin, ülkesinin, Boğazlardaki deniz trafiğinin düzenlenmesi için 
Türkiye’nin uygulamakta olduğu rejimin değiştirilmesini istediğini deklare 
etmişti. Çernomirdin de daha önceki Rusya Federasyonu temsilcilerinin 
beyanlarında olduğu gibi Türkiye’nin tek yanlı Boğazlarda deniz trafiğini 
düzenlemesine karşı olduğunu ve bu düzenlemenin Montreux’nın seyrüsefer 
serbestîsi prensibine aykırı olduğunu iddia etmekteydi. Türkiye’nin, Rusya 
Federasyonu’nun sıkıntılarını dikkate alarak, 1994 Tüzüğü üzerinde değişiklik 
yapma çalışmaları Rusya Federasyonu’nunca memnuniyetle karşılanmıştı.78 Bu 
beyandan da anlaşılabileceği gibi Rusya Federasyonu ile Türkiye arasındaki 
ikili görüşmeler olumlu sonuç vermiş ve ortak bir konsensüs temin edilmiş gibi 
görünmekteydi.  

Mayıs 1998’de IMO’nun Deniz Güvenliği Komitesi (MSC) toplantısına 
katılan Türk delegasyonu, bu gelişmelerin sonucu olarak önemli bir diplomatik 
başarı kazanarak, “…Amerika, Rusya, Almanya, Fransa, Yunanistan’ın da…” 
bulunduğu 17 devlet ile dört güçlü denizcilik örgütü tarafından hazırlanmış olan 
3 Haziran 1997 tarihli Rotalama Çalışma Grubu Raporu’nun tartışılmasını 
engellemişti.79 Elbette ki bu başarıda ABD, İngiltere, Fransa, Malta ve Bahama 
gibi önde gelen denizci ülkelerin desteğinin katkısı vardı.80 Böylece, rapordaki 
önerilerin benimsenerek, IMO’nun resmî görüşü hâline gelmesi de mümkün 
olamamıştı. Raporun kabulü hâlinde, IMO’nun kararları sahil devleti olmadan 
uygulanamayacağı için, belki Türkiye üstünde yaptırım gücüne sebep 
olamayacaktı. Fakat, Türkiye bu hususta bütün dünya devletlerini karşısına 
almış gibi bir görüntü yaratmış olacağı için siyasi yönden büyük zarar görmüş 
olacaktı.  

 
                                                 
76 Akşam, 27 Aralık 1997. 
77 Özersoy, Oran., Türk Dış Politikası…II, s. 59. 
78 Zaman, 15 Aralık 1997. 
79 Mensur Akgün, “Diplomatik Başarı”, Yeni Yüzyıl, 14 Mart 1998, BBS, 12/05/1998, 07. 00-07. 

30 Türkçe Yayınından. 
80 Başyurt., Ateş Yolu…, s. 127. 
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E. 1998 Boğazlar Tüzüğü ve Uygulanmasındaki Güçlükler 

Türkiye, Rusya Federasyonu arasındaki görüşmeler sonucunda, 6 Kasım 
1998’de yeni bir Boğazlar Tüzüğü devreye sokulmuştu.81 Yeni tüzük, 1994 
Tüzüğü ile mukayese edildiğinde, bazı açılardan daha esnek Hükûmler 
içermekle birlikte, bazı açılardan da daha katı kurallar getirmekteydi.82  

Yeni Tüzük’te, belki de en önemli değişiklik, Türk Boğazları tanımı 
getirilerek, Marmara deniziyle birlikte coğrafî bir bütünlüğün teşkil edilmiş 
olmasıydı. Yunanistan’ın Dardanel demekte ne denli ısrarlı olduğu düşünülürse, 
“Türk Boğazları” tanımının kabulünün önemi daha iyi anlaşılacaktır.83 

1998 Tüzüğü, başka terimsel değişiklikleri de içermekteydi. “Boğazlar’da 
bir liman, iskele ya da bir yere uğramamak üzere seyri planlanmış gemiler 
için 1994 Tüzüğünde “transit geçen gemi” terimi kullanılmıştı. 1998 Tüzüğü 
ise bu gemileri “uğraksız geçiş yapan gemi” olarak tanımlamıştır. İlk kez 
1982 BM Deniz Hukuk Sözleşmesiyle kuralları bir yükümlülük halini alan 
“transit geçiş rejimi” boğaza kıyısı bulunan devletin yetkilerini öteki geçiş 
rejimlerine oranla daha fazla kısıtlamaktadır. İşte 1994’teki “transit” kelimesi 
yerine 1998’deki “uğraksız” teriminin 1982 sözleşmesindeki terimi 
hatırlatmasın diye tercih edilmiş olması çok mümkündür”.84  

1998 Tüzüğü’nün 50. maddesi, uğraksız geçiş yapacak gemiler haricinde 
kalan gemilerin “masum geçiş” hakkından faydalanabileceklerini hükme 
bağlamaktaydı. Bu maddeye göre, Boğazlardan uğraksız geçiş yapan gemiler 
Montreux’de olduğu gibi özgür geçiş hakkından faydalanmaya devam 
edeceklerdi. “Zararsız geçiş rejimi (Tüzükte masum geçiş)” şeklinde ifade 
edilmişti. 1958 Cenevre Karasuları ve Bitişik Bölge Konvansiyonu ile 1982 BM 
Deniz Hukuku Sözleşmesi tarafından tanımlanan bir rejimdi.85 Uluslararası 
hukukta “özgür geçiş” adında bir rejim bulunmadığı için Özersoy’a göre, 
muhtemelen Montreux ile kabul edilmiş olan geçişin kendine özgü bir statüye 
sahip olduğu görüşü kuvvetlendirilmeye çalışılmıştı.86  

1998 Tüzüğü ile, 1994 Tüzüğü’nden farklı olarak ticaret gemileri lehine 
ciddi değişiklikler yapılmıştı. Büyük gemiler için getirilen alt sınır 150 m iken, 
Yeni Tüzükte bu 200 metreye çıkarılmıştı. Böylece Türkiye IMO’da Rusya’nın 
getirdiği engelleri aşabilmişti. Benzer şekilde, “Derin su çekimli gemi” 
sınıflandırması dışında kalmak için en büyük su çekiminin 10 m olması yeterli 

                                                 
81 Zaman, 6 kasım 1998, Bkz: Ek: V. 
82 Özersoy, Oran., Türk Dış Politikası…II, s. 591. 
83 Toluner., Milletler Arası Hukuk Açısından…, s. 327, Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği, 

“Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü Yayınlandı. Yeni Tüzüğün irdelenmesi” 
http://www.turkish-pliots. org. tr/DOCUMENTS/tuzukyorum. htm. (13. 10. 2003), s. 1/3 

84 Özersoy, Oran., Türk Dış Politikası…II, s. 596. 
85 Özersoy, Oran., Türk Dış Politikası…II, s. 596. 
86 Özersoy, Oran., Türk Dış Politikası…II, s. 596. 
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görülürken, yeni Tüzük’te bu oran 15 metreye yükseltilmişti. Bu tür gemiler 
Boğazlardan geçecekleri zaman daha fazla kısıtlamaya tâbi olacakları için, yeni 
tüzükle getirilen bu değişikliklerle, daha fazla gemi, daha az kısıtlamaya tâbi 
olarak Boğazlardan geçiş yapabilecekti.87 

En önemli değişikliklerden birisi ise, petrol tankerlerinin geçişleriyle 
ilgiliydi. 1994 Tüzüğü’nün 42. maddesi, tehlikeli yük taşıyan büyük bir 
gemi/tanker İstanbul Boğazı’na girdiğinde, başka bir geminin/tankerin 
Boğazlara girişini engellerken, 1998 Tüzüğü’nün 25. maddesi (d bendi) Boğaza 
önce girmiş geminin belli bir mesafe katetmesi sonrasında benzer nitelikte 
başka bir geminin boğaza girmesine imkân vermekteydi.  

1988 Tüzüğü ile 1994 Tüzüğü’nde yer almış olan uluslararası hukuk ihlali 
de düzeltilmişti. Montreux’ye göre, ticaret gemileri “kılavuzluk ve römorkaj 
ihtiyari kalır” hükmü getirilirken, 1994 Tüzüğü’nün 31. maddesi, 150 m ve 
daha büyük Türk gemilerinin kılavuz almak zorunda olduklarını hükme 
bağlayarak, Boğazları kullanan diğer ülke gemilerine karşı ayrıcalıklı bir durum 
yaratmıştı. IMO toplantılarında da Rusya Federasyonu’nun gündeme 
getirmesiyle, bu konu üzerinde durulmuştu. 1998 Tüzüğü ile bu duruma son 
verilerek, 27. madde ile “uğraksız geçiş” yapmak isteyen gemilere (Türk ya da 
yabancı) kılavuz kaptan almaları sadece “önemle tavsiye” edilmekteydi.88  

1994 Tüzüğü’ndeki seyir planı verilmesiyle ilgili 7. madde hakkındaki 
eleştiriler sebebiyle 1998 Tüzüğü’nün 6. maddesi getirilmişti. Fakat bu madde 
konuyu daha karmaşık ve anlaşılmaz hâle getiriyordu. Çünkü 6. maddenin a 
şıkkı gereğince tehlikeli yük taşıyan gemiler, Boğazlara girmeden en az 24 saat 
önce şartları IMO standartlarınca belirlenmiş Seyir Planı I’i vereceklerdir 
ifadesiyle, öncekinden farklı olarak gemilerden istenecek bilgileri detaylı 
biçimde gösterilmişti. Bu sebeple 98 Tüzüğü’ndeki bu kural, 94 Tüzüğü’ne 
göre daha açık olmakla birlikte, istenecek bilgiler arasında geminin taşıdığı 
yükün de bulunduğu konusu belirsiz kalmıştı.89  

Yeni tüzük, geçişi zorlaştıran doğal engelleri, 94 Tüzüğü’ne göre daha fazla 
dikkate almıştı. Yani geçişi yavaşlatan, hatta zaman zaman kesintiye uğratan 
kurallar sistemi tespit edilmişti. Bu kurallar, Boğazlardaki trafiği, önceki 
kurallara göre, daha güvenli hâle getirmişti. 1994 Tüzüğü’nün 41/b maddesi 
İstanbul Boğazı’nın herhangi bir bölgesinde “görüş uzaklığı 0,5 mile 
düştüğünde deniz trafiği uygun görülen tek yöne açık tutulacak ve karşı yöne 
kapatılacaktı” hükmü getirirken, 1998 Tüzüğü’nün 36/b maddesi gereğince, bu 
tür uygulamanın geçerli olabilmesi için görüş uzaklığının 1 mile düşmesinin 
yeterli olduğunu hükme bağlamış olmakla birlikte, görüş uzaklığı 0,5 mil veya 

                                                 
87 Toluner., Milletler Arası Hukuk Açısından…, s. 327, Türk Kılavuz Kaptanlar…, “Türk 

Boğazları…”, s. 1/3. 
88 Özersoy, Oran., Türk Dış Politikası…II, s. 597, Türk Kılavuz Kaptanlar…, “Türk 

Boğazları…”, s. 1/3. 
89 Özersoy, Oran., Türk Dış Politikası…II, s. 597.  
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altına düştüğü takdirde, İstanbul Boğazı’ndaki trafiğin iki yöne de kapatılacağı 
gibi daha katı bir uygulama getirmişti.  

Diğer önemli bir değişiklik ise, akıntı hızı ile ilgiliydi. 1994 Tüzüğü, 
Çanakkale Boğazı’ndan geçmek isteyen geminin hızıyla, akıntının hızı 
arasındaki farklılığa göre kısıtlamalar getirmekteydi. Gemi ile akıntının hızı 
arasındaki fark 4 mil/saatten az olduğu takdirde, yani hız kapasitesi yeterli 
değilse, gemilerin geçişine müsaade edilmeyecekti (Mad. 50/a). 1998 
Tüzüğü’nün 43/b maddesi ise, Çanakkale Boğazı’nda akıntı şiddeti 6 mil/saatin 
üzerine çıktığında, hız kapasiteleri ne olursa olsun, tehlikeli yük taşıyan 
gemilerin büyük tonajlı gemilerin ve derin su çekimli gemilerin Boğaz’a 
giremeyeceğini ve bunların akıntı şiddetinin 6 mil/saatin altına düşmesinin 
beklenmesi gerektiğini belirtmekteydi.90  

1998 Tüzüğü ile getirilen bir diğer değişiklik de 1994 Tüzüğü’nün I. 
Maddesiyle ve savaş ve ticaret gemilerine Boğazlar Bölgesi sınırları içinde aynı 
kuralların uygulanması hükmünün iptal edilmesiydi. “Yeni Tüzüğün 49. 
maddesi savaş gemileri, yardımcı savaş gemileri ve ticarî amaç taşıyan diğer 
devlet gemilerini bu tüzüğün getirdiği kuralların birçoğundan bağışık…” 
tutmaktaydı.91  

1998 Tüzüğü’nün yürürlüğe girmesi sonrasında, Türkiye’nin gerekli 
durumlarda yeni kuralları devreye sokmakta kararlı olduğu görülecekti. 
IMO’nun Deniz Güvenliği Komitesi’nin Mayıs 1999’da yapılan 71. dönem 
toplantısında Türk Boğazları konusu yeniden gündeme gelmiş ve Gemilerin 
Rotalandırılması Çalışma Grubu şu kararları almıştı:  

“1. Şu anda uygulanmakta olan deniz trafik sistemi çerçevesinde büyük 
gemilerin Boğazların dar ve dönemeçli bölümlerinde karşılaşmalarını önlemek 
için iki yönlü trafiğin askıya alınması gereklidir.  

2. Türk Boğazlarından geçecek gemilerin Türk Boğazları Rapor Sistemi’ne 
uymalarına ve kılavuz kaptan almaları önerilmelidir.  

3. Türkiye en kıs zamanda VTS kurma yönünde teşvik edilmelidir.  

4. IMO tarafından onaylanmış olan ve şu anda uygulamada bulunan trafik 
düzeni etkindir(yani 1994 Tüzüğü’ndeki trafik düzeninde… bir değişiklik 
yapılmamıştır.) 

5. Türkiye’nin isteksizliği sebebiyle mevcut sistemin değiştirilmesi 
konusunda bir anlaşma sağlanamamıştır. (yani 1994 Tüzüğü’nün belirli 

                                                 
90 Özersoy, Oran., Türk Dış Politikası…II, s. 598.  
91 Özersoy, Oran., Türk Dış Politikası…II, s. 598, Toluner., Milletlerarası Hukuk 

Açısından…, s. 327. 
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Hükûmlerinin değiştirilmesi veya kaldırılması Türkiye’den talep 
edilmeyecektir.92)” 

Türkiye petrol tankerlerinin tonaj ve sayılarının artmasına paralel olarak, 
1998 Tüzüğü’yle birlikte Boğazlar trafiğinde yeni bazı kısıtlamalar getirmişti. 
Örneğin, boyu 200m’nin üzerinde olan gemi ve tankerlerin Boğazlardan gece 
geçmeleri yasaklanırken, kargonun 24 saat önceden bildirilmesi şartı 
getirilecekti. Ayrıca tehlikeli kargo taşıyan 250-300 m’lik gemiler Boğazlara 
girdiklerinde tek yönlü trafiğe izin verilecekti. Bu sınırlandırmalar bir tankerin 
Boğazlardan geçişini 3, 5 gün gibi uzun bir süreye çıkarmaktaydı.93  

1998 Boğazlar Tüzüğü, Uluslararası güç dengesi gözetilmek sureti ile tespit 
edilmiş prensiplerden oluşmuş olduğu için, bütünüyle Türkiye’yi rahatlatmış 
olduğunu söylemek zordur. Türkiye hali hazırda Boğazların güvenliğini 
temininde bazı sorunlarla karşılaşmaya devam ediyor olmakla birlikte (Resm 
uygulamasında karşılaşılan güçlükler, Boğazlar trafiğini düzenlemekteki 
yetersizlikler vb. ya da günümüzdeki terör hadiselerinin Boğazlarda etkili olma 
ihtimali) 

Şu bir gerçektir ki, 1998 Boğazlar Tüzüğü’nün devreye girmesini 
müteakiben, bu çevrede meydana gelen kazalarda ciddi bir düşüş tespit 
edilmiştir. Bu da 1998 Sözleşmesi’nden beklenen en önemli sonuç olduğu 
içindir ki, denilebilir ki, Türkiye, Uluslararası güç dengesini aynen Montreux 
‘de olduğu gibi bir kez daha kullanmak suretiyle güvenliğini teminde önemli bir 
kazanım daha elde etmiştir.  
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KÜRESELLEŞME, MİLLÎ EKONOMİ VE 
SOSYAL POLİTİKALAR SARMALINDA TÜRKİYE 

      YILDIZ, Atakan 
 TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET 

Bugün Türkiye’nin ve tüm az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin, Hukuki, 
İçtimai, sosyal ve geleneksel yapılarını derinden etkileyen, bir kavram sıkça 
terennüm edilir hâle gelmiştir; Küreselleşme, kimilerine göre Uluslararası 
yönetiş.  

Küreselleşme sürecindeki gelişmeleri stratejik bir vizyonla analiz ederek 
çatışma ve uzlaşma menülerini ortaya koymak, devletler açısından yararlı 
olmaktan öte belki zorunlu hâle gelmiştir. Global entegrasyonun en sağlıklı 
biçimi de belki bu yolla mümkün olmaktadır.  

Ulus-Devlet olgusunun zayıfladığı ulusal ekonomilerin uluslararası sermaye 
karşısında savunmasız kalabildiği ve ulus-ötesi kuruluşların, ulusların kaderinde 
hâkim olmaya başlaması sürecinin yaşanabildiği küreselleşme, döngüsü 
itibarıyla bugün bir başka kavramı; küreselleştirme kavramını da konuşulur hâle 
getirmiştir.  

Küreselleşme aysberginin görünen yüzünde yeni pazarlar, yeni aktörler, yeni 
kural ve normlar, yeni haberleşme araçları ve ekonomi öne çıkarken 
görünmeyen yüzünde MC Donald, Bangi Jumping gibi küreselleşen eğlence 
kalıplarının farklı uluslara mensup bireylerin alışkanlıklarını nasıl 
değiştirebildiğini de ayrı bir inceleme konusu yapmak gerekir.  

Hukuk da küreselleşmenin hedeflerinden biri hâline gelmiştir. Zira 
Küreselleşme kapsamında ortak bir medeniyetten bahsedilirken egemenlik 
yetkisi ve yetkinin kullanımı konuları tartışılır hâle gelmiştir. Bir yaklaşıma 
göre bugün egemenlik yetkisini salt millet iradesi üzerine bina etmek 
globalleşen dünya normlarına uymamaktadır, gerektiğinde egemenlik 
yetkisinin kullanımı ulus ötesi kuruluşlara bırakılabilmelidir. Bu takdirde 
Türkiye açısından ciddi bir uyum problemi belirmiş oluyor ki o da 1982 
Anayasası ve “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” hükmüdür.  

Küreselleşmenin ekonomik yüzünde çok boyutlu bir etkileşim izlenmektedir. 
Küresel ekonomik durgunluk ve sebepleri, AB-Euro-Emisyon üçgeninde 
ekonomik çıkmaz yaşayan AB üyesi devletler ve millî ekonomik modeller 
arasında, teknik ve faydacı bağlantılar kurabilmek, günümüz global vizyonda 
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âdeta bir zorunluluk olmuştur. Türkiye geleceğine bakarken bu argümanlar 
arasında en akıllı tercihi yapabilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Ulusal ekonomi, küreselleşme, sosyal politika, 
Türkiye. 

ABSTRACT 

Globalization National Economy Social Politics and Turkey 

In this article globalization concept and its social, cultural, economic and 
political influance on today’s world have been discussed. Adoptation to global 
assimilation and rules, national state reality and changes in national state’s 
conventional values are examined from the point of social and legal dimensions. 
Also Turkey’s conventional reaction to globalization process is examinad on the 
dimension of culture and civilization and some conceptual approaches are 
introduced about global change and reaction to this change.  

Key Words: National economy, globalization, social politics, Turkey. 

--- 

21. yüzyılda insanlık ailesinin içtimai, siyasi, hukuki ve daha birçok alanda 
hızla farklılaştığı ve geliştiği bir zaman dilimi yaşanmaktadır. Çağdaşlık, 
evrensellik, bilişim demokratik toplum, küresel enformasyon gibi kavramlar 
çağın tanımlanmasında ve tahlil edilmesinde önemli başlangıç noktalarını teşkil 
etmektedir. Bunlarla beraber 21. yüzyılın popüler realitelerinden birisi de 
modernitedir. Modernite ve modern yaşam insanları tek noktaya, üstün yaşam 
standartlarına erişebilmek gayesine yönlendirirken çağdaş toplumların ortak 
literatürlerinin teşekkülü noktasında da önemli bir etken olarak göze 
çarpmaktadır. Bu sebeple bugün küreselleşme modernite ilhamlı bir kavram 
olarak çağdaş dünyanın sıkça terennüm ettiği bir kavram hâline gelmiştir.  

Yeni yüzyıl birtakım yeni oluşumları da beraberinde getirmektedir bu yeni 
ve popülist oluşumların başında yeni dünya düzeni veya diğer adıyla 
küreselleşme oluşumu gelmektedir. Yeni dünya düzeni deyimi bazı 
araştırmacılara göre SSCB’nin dağılması sonucu dünyanın tek kutupluluğa 
yönelmesi ile ortaya çıkmış ve hâlen kapsamlı tanımı yapılmamış olması 
sebebiyle düzeni değil, düzensizliği ifade etmektedir.  

Bugün küreselleşme nitelik ve nicelik açısından oluşumunu sürdürmektedir 
bu sebeple yeni bir söylem olarak tarif edilmesi yanlış olmaz. Demokrasinin 
ortak payda demokratikleşmenin en sağlıklı sosyal değişim olarak genel kabul 
gördüğü yeni dünyada küreselleşme, sınırları her geçen gün biraz daha 
genişleyen ve belirginleşen bir kavram olarak gözükmektedir.  

Küreselleşme orijinal bir bakış açısıyla naturel küre görünümüne milletlerin ve 
devletlerin istem dışı, spontane yaklaşımları olarak ta ifade edilebilir. 
Küreselleşme belki ekonomik ölçeği büyütmekte, benzer tüketim alışkanlıkları ve 
tüketiciler oluşturmakta, araştırma ve geliştirme birimlerinin çoğalması ile ürün 
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çeşitliliğini artırmakta, teknoloji transferlerini hızlandırmakta, uluslararası iletişim 
ve bilişim (intercommunıcatıon) sahasında baş döndürücü paylaşım olanakları 
tanımakta ancak gelişmekte olan ülkelerin korumaya çalıştıkları millî para, millî 
kültür, millî dil ve millî kaynakların korunmasını âdeta imkânsız kılmaktadır. Bu 
sonuçlar bir anlamda globalleşmenin vizyonunu belirginleştiren ana dinamikler 
olmaktadır.  

Bir anlamda küreselleşme bağımsızlığın bittiği karşılıklı (Synallagmatique) 
bağımlılığın öne çıktığı bir sosyal ve ekonomik oluşum olarak ta 
değerlendirilebilir ancak sosyal, siyasal ekonomik etkileşimin global boyutunda 
tam bir karşılıklı bağımlılıktan söz edilmek olası görülmemektedir. Papua Yeni 
Gine, Oborjinler ya da bir diğer az gelişmiş ülke ile yeni dünya düzenin 
ilhamını aldığı güçlü devletlerin oransal olarak eşit bir etkileşim içinde olması 
mümkün olmamaktadır.  

O zaman küreselleşme uluslararası hiyerarşinin alt sıralarındaki devletler 
açısından ne anlam taşıyor? bu noktada “küreselleşme bazılarının ileri sürdüğü 
gibi yeni bir olgu değil, sadece yeni bir terimdir ancak terimin değişmesi 
ideolojik bir amaç içeriyor emperyalizm denilen olguya saygınlık kazandırma 
çabasıdır küreselleşme.” (Baratov; Der: Kansu, 1997: 22). 

 “Günümüzde küreselleşme kavramının çağırdığı pek çok kavram vardır 
bunlardan birisi de bilgi toplumudur. Aslında iletişim devrimi çağı, küresel köy, 
sanayi sonrası toplumu gibi onlarca kavram tarihsel olarak 1900 lerden önce 
ortaya atılmıştır. Kanadalı iletişimci Marshal Mc Luhan küresel köy ve iletişim 
çağı tanımını 1962’de yapmıştı. ABD’li iktisatçı Fritz Machlup yaşadığı 
toplumdaki değişimle ilgili olarak bilgi toplumu bilgi ekonomisi kavramlarını 
kullanmıştır. Dünya çapında yaşanan değişimleri tanımlamak için kullanılan 
kavramların bazıları olması gerekene ters bir amaçla çoğunlukla bir ideoloji bir 
söylem biçimini alabilmektedir.” (Geray; Der.: Kansu, 1997: 34). 

Küreselleşmenin septik yaklaşımların kıskacında olduğu görülmektedir yeni 
dünya düzeni, “küreselleşme ile kastedilen uluslararası sermayenin ve 
uluslararası etik normların imparator devletler düzeninin oluşması 
doğrultusunda aradığı bir düzendir.” (Çeçen; Der.: Kansu, 1997: 90.). 

“Dünyanın her yerinde istediği gibi üretim yapabilmek istediği gibi mal ve 
hizmet satmak ve daha önemlisi sıcak para denen spekülatif parasını bütün 
dünyada istediği gibi dolaştırmak en yüksek kar oranı neredeyse anında oraya 
ulaşmaktır.” (Eroğlu; Der.: Kansu, 1997: 47).  

Bu açılardan değerlendirildiğinde küreselleşme, kapitalizm ve emperyalizm 
in yeniden yapılanma sürecinde ileri sürdüğü bir yeni yapılanma senaryosu gibi 
anlaşılabilmektedir. Bu manada yaşadığımız küreselleştirme olayı kimilerine 
göre bir kapitalist enternasyonel olarak tanımlanabilir. Bu yönüyle küreselleşme 
yapılanması hümanizm ve evrensel yarar kavramlarından kaynak bulamamış 
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bunun yerine emperyalizme bir saygınlık elbisesi olarak giydirilmiş gözüyle 
değerlendirilmektedir.  

 Yeni dünya düzeni ya da diğer adıyla küreselleşme olgusuna tek kutuplu 
dünyanın yeni oyuncağı bakışıyla yaklaşmak devletlerin uluslararası siyaset ve 
politika amaçlarının açıklanmasına yarayabilir ancak, bu durum globalleşme 
sürecinin yapısının reel olarak ortaya konulmasına yetmeyeceği açıktır zira 
küreselleşmeye paralel olarak bir küresel enformasyon alt yapısının teşkilat 
bağlamında oluşturduğunun, küreselleşmeye engel olarak tanımlanan ulus-
devlet ve ülke sınırlarının ortadan kaldırılmasına yönelik oluşturulan Kuzey 
Amerika NAFTA birliğinin ya da uzak doğuda Pasifik birliği kümelenmesinin, 
ekonomik anlamda Uluslararası Para Fonunun (IMF), Dünya Bankasının 
dikkatli ve tatminkâr bir bakış ekseninden incelenmesine ihtiyaç olduğu da 
gözden kaçırılmamalıdır.  

Küreselleşmenin bu boyutunda mesela insan hakları ve insani konular 
alanında iş birliği amacıyla 1998-2000 projeleri için 3 milyon ECU tutarında 
komisyon taahhütleri mevcuttur ve bu konularda birtakım öncelikler 
belirlenmiştir kadınların statüsü, çocuk hakları ve korunması bilgilendirme 
öğretim ve eğitim, STK’ların yönetimi ve kabiliyetlerinin artırılması, komisyon 
hibelerinin alıcıları arasında, Umut Vakfı, Çocuk İstismarını ve İhmalini 
Önleme Derneği, Türk Demokrasi Vakfı, Yerel Yönetim ve Demokrasi için 
Dünya Akademisi, Antalya Barosu ve Helsinki Yurttaşlar Meclisi Türkiye 
şubesi vardır.  

 Komisyon 1998 yılında Türk STK’ları ile insan hakları ve insani konular 
alanında projeler belirleme ve uygulama çalışmasını sürdürecektir. Yine 
1998’in ilk yarısında komisyon insani konuları görüşmek üzere ihtiyaç oldukça 
Türkiye de ve Bürüksel de toplanacak olan bir çalışma grubu kurmayı teklif 
etmiştir. Küreselleşmenin zaman içerisinde çok ayaklı bir zemininin oluşmaya 
başladığı görülmektedir bu sebeple küreselleşmenin ekonomi, bilişim, 
enformasyon, geleneksel değerler, küresel hedef ve politikalar ile şu ya da bu 
şekilde dirsek teması yaptığı tespit edilmektedir bu yönler globalleşme 
tanımlamasında gözden kaçırılamaz ve ihmal edilemez nitelik taşımaktadır.  

 ‘Küreselleşme’ kavramı iletişimin küresel düzeyde ve hızlı akışı, ulusal 
pazarların dış ticarette serbestleşmesi, sermayenin, bilginin serbestçe dolaşımı 
gibi olguları işaret etmek için kullanılırsa hiçte yanlış bir kavram değildir.” 
(Geray; Der: Kansu, 1997: 37) ancak küreselleşmenin irtibatlı olduğu karmaşık 
olgulardan birisi de küreselleşmenin az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerin 
millî hedeflerine, millî kültürlerine örf ve adetlerine, kökeni tarihe dayanan 
geleneksel değerlerine olan etkisidir.  

 Tespit edilmesi gereken öncelik toplumların dillerinin, dinlerinin, millî ve 
manevi değerlerinin, küresel hedeflerinin, dış politika stratejilerinin bir birinden 
farklı olduğudur bu değer ve stratejilerin varlığı ve hayatiyeti, ülkelerin 
varlığıyla ve var oluşlarını devam ettirmeleri ile özdeştir. Öteki türlü sınırların 
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ortadan kalktığı tek dil, tek din, tek para, tek idealden söz etmek gerekir ki bu 
gerçekçi bir yaklaşım olmaktan uzak olur zira dünya üzerindeki sınır çatışmaları 
ve yakın dönem sıcak savaşlarının bu mantıkla izahı mümkün olamaz. Bu 
perspektiften kürselleşme, millî ve geleneksel değerlerin varlığı için bir tehdit 
unsuru olarak değerlendirilmektedir. Devletler için bayrak, sancak, millî marş, 
millî gün ve millî bayramlar geleneksel zeminin sembolleridir geleneksel 
yapının küreselleşme sürecine girdiği düşünüldüğünde bu değerlerin yerine 
hangi değerler ihdas edilecektir? hangi tarih zemini yeni değerler için global 
referans olarak kabul görecektir? bu boyut küreselleşme ve geleneksel değerler 
açısından karanlık bir vadi görünümü vermektedir.  

Küreselleşme ve ulus devlet ekseninde göze çarpan bir problem de halk 
egemenliğine dayalı temsili demokrasiler ve katı anayasalar problemidir. 
Küreselleşme neticede bir hukuki etkileşim ve benzeşim gündeme getirecekse 
küresel kurumların işleyişinde, küresel kurallara uyum noktasında devletlerin 
kabul edecekleri somut, hukuki yaptırımların niteliği, içeriği büyük problemler 
yaratabilir. Bu sebeple küresel hukuk kavram olarak üzerinde ciddi analizler 
yapılması gereken bir çıkmaz gibi görünmektedir. T.C. Anayasası’nın 6. 
Maddesi: “Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir.” hükmünü içermektedir. 
Bunun yanında bir küresel prototip olarak gözlemlenebilecek Avrupa Birliğinin 
93.000 sayfalık müktesebatında “AB’ye üye devletler üyelik şartlarına kayıtsız 
koşulsuz uyarlar. Uymayan devletler ilgili. maddede öngörülen her türlü 
yaptırımı peşinen kabul ederler.” denmektedir. Bu noktada egemenliğin devri 
konusu ulus devletlerin anayasal sistemlerinin alt üst olması anlamına gelirken 
küresel hukukun oluşumunun daha baştan ne kadar zor belki de imkânsız 
olduğunun sinyallerini vermektedir. Bu durumda küreselleşmenin ticari, sınai, 
bilimsel, kültürel benzeşimle sınırlı kalacağı düşünülmektedir.  

Ancak toplumsal değişimlerini gelenek bazında yaşayan toplumların her 
farklılaşmanın rüzgârına kolayca kapılabileceği bir gerçeklik olarak 
düşünüldüğünde, küresel kültürün zamanla bir küresel gelenek yapısını da 
oluşturabilme kabiliyetinin hayli yüksek olduğu fark edilecektir bu netice 
meydana geldiğinde sonuç bir devlet ve toplum açısından bir enstantane olarak 
değerlendirilemez olsa olsa bu sonuç bir kapitalist enternasyonel başarısıdır. Bu 
bakış açısından acaba küreselleşme kuşkucu yaklaşımları doğrular nitelikte yeni 
dünya düzeninin literatürüne ait bilinçli siyasi bir kavram mı dır elbette 
tartışılabilir.  

 Bugün Avrupa sosyal konjonktüründe kültürel küreselleşmenin Amerikan 
patentli olduğu konusunda bir fikir birliği vardır ve bu kültürel etkileşimden 
Fransa İngiltere gibi devletler de rahatsız görünmektedirler ve bir sosyal oto 
kontrol mekanizması Avrupa geleneksel kültürünün korunması için harekete 
geçmiş durumdadır.  

 Küreselleşme söyleminde ciddi bir tespit noktası da bireyselleşme 
boyutudur. Bireyselleşme ile kastedilen bireyin kendini ait hissettiği tarihi, millî 
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özelliklerinin bireyde bir kimlik baskısı yaptığı peşin kabulünden hareketle 
bireye bir otonomi sağlanması, bireyin tandansal yönelimlerinden ve gruplardan 
uzaklaşması kastedilmektedir. Bu noktalardan kopan birey soyut anlamda bir 
insan cemaatine yani, soyut evrensel bir insan topluluğuna bağlı olacağı 
düşünülmekte ve böylece evrensel bir coğrafyanın, kültürün, medeniyetin bir 
ferdi olarak yaşam sahnesinde var olacaktır.  

 Küreselleşme bir yandan insan haklarını özgürlükleri teşvik ederek global 
bir portre çizerken tabii oluşumu içerisinde yarattığı kurumlar insan topluluğunu 
ilgilendiren konularda insanların görüşlerinin değerlendirilmesine imkân 
vermeyecek karar merkezleri hâline gelmektedir. Bu durum küreselleşme adına 
bir çelişki olarak değerlendirilebilir. Bireyselleşerek küreselleşmede birey ulus-
devlet otoritesini küçümsemekte, kamusal otorite ve kamu alanı gibi kavramlara 
karşı ilgisiz kalabilmektedir çünkü kendisini insanlık fizyolojisinin bir parçası 
olarak görme eğilimindedir. Bu bireysel ve sosyal değişimde gerek mikro 
milliyetçilik, gerekse kökten dinci hareketler küreselleşen toplumun direnç 
noktaları olarak göze çarpmaktadır. Ancak bir bakışla evrensellik iddiasında 
olan yeni liberalizmin sosyoloji, ekonomi, ve diğer alanlarda daha çok 
sorgulanacağı bir döneme girildiği düşünülmektedir o zaman bireyselleşen 
toplumun kendini güvende hissedeceği haklarını koruyup kollayacak yeni 
kamusal oluşumlara ihtiyaç duyacağı düşünüldüğünde bu sorgulamanın bir 
yönünün de bu boyut olacağı ortaya çıkabilir belki de küresel hareketin son 
noktasının yine başlangıç olması gibi küreselleşme olgusunun da sonu ulus-
devlet gerçeğini ortaya çıkaracaktır.  

O zaman küreselleşme yüksek ABD ideallerine hizmet eden bir güçlü akım 
mıdır? yoksa dünyanın paylaşım olanaklarını artıran teknoloji transferleri mıdır? 
veya bir toplumun eğlence ve zevklerine duyulan hayranlığın kendiliğinden 
oluşturduğu doğal bir rüzgâr mıdır? o hâlde küreselleşmenin küresel ekonomi, 
sermaye boyutu ne anlama geliyor? şüphesiz küreselleşme adına bu ve benzeri 
sorular çoğaltılabilir.  

Küreselleşme Perspektifinden Türkiye 

Gerçekçi bir yaklaşımla küresel bir toplum yaratmaya yönelik bir küresel 
düşünce, henüz ne hükûmetlere ne de toplumlara yerleşmiş görünmemektedir. 
Aslında çoğu lider kendini zenginlik ve iktidara yükselten sistemi değiştirecek 
kişiler olmak bir yana tam anlamıyla küresel, baskın kültürün ürünleridir 
denilebilir. Küresel bilinç, ekonomik ve siyasi yönetim liderliğini ödüllendirme, 
destekleme ve yetiştirme yöntemlerimizin ve başarıyı tanımlama biçimlerimizin 
ve belki de farkına zamanla varacağımız kararlarımızın değişmesini 
gerektirmektedir. 

Ulusal hükûmetler, kendilerini seçen toplumları bütünleştirecek stratejik 
programlardan ve idari altyapılardan mahrumdurlar. Bunun sebebi ekonomik 
değişimin kontrolü yitirmiş olmasıdır. Ayrıca uluslar büyük oranda demokratik 
ya da demokratik olmaya çalışan hükûmetlerin başındaki politikacıların 
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ekonomik istikrar ve güvence sağlayamamaları yüzünden parçalanmışlardır 
(www.eylem.com) 

Küresel Ekonomik Programlar ve Türkiye 

Dünyanın en zengin 200 insanının toplam serveti 1999’da 1 trilyon 
dolara ulaşmış ve bu rakam en fakir 43 ülkede yaşayan 582 milyon insanın 
ancak toplam 146 milyar dolar olan servetinden neredeyse 5 misli fazla! 
İşte dünyanın özeti! 

Türkiye’nin sosyal, siyasi, ekonomik ve hukuki zemininin hızlı bir 
küreselleşme sürecini yaşadığı temel bir tespit noktasıdır. Yetmiş milyonluk 
nüfusunun sayısal yüzdeliğinin büyük bölümünü gençlerin oluşturduğu Türkiye, 
özellikle yaşam standartları, zevk ve eğlence tercihleri ve Türk Hükûmetleri ile 
global ekonominin sıkı takipçisi IMF ilişkileri bakımından en hızlı küreselleşme 
boyutunu yaşamaktadır.  

 1995 yılına kadar IMF programı uygulayan 89 ülkeden 48’inin durumu 
daha da kötüleşti 38’i ise tamamen iflas etti (Los Angeles Time, 4 ocak 
1998) 

 Küreselleşmenin ekonomik boyutunda hedeflenen ulus devletlerin 
ekonomik yapılarının istikrara kavuşturulmasına yönelik programların hayata 
geçirilmesiyken ortaya konulan istikrar programları gelişmekte olan ülkelerin 
üretim süreçlerini desteklemekten uzak, dışa bağımlı para politikalarının hayata 
geçirilmesine ve buna bağlı olarak ta stratejik emri vakilerle hükûmetlerin 
köşeye sıkıştırılması sonucuna dönüşmektedir .   

Bu reel sonuçlar küresel ekonomik programların aslında ulus devletlerin 
ekonomilerini sarsmaya ve küreselleşmenin amaçladığı ekonomik ve politik 
hedeflerin gerçekleşmesine yöneldiği noktasını kuşku olmaktan çıkarmaktadır. 
Türkiye’nin IMF ile olan görüşmeleri neticesinde Türkiye’ye verilmesi 
düşünülen 2001 yılı 10 milyar $ kredinin geri ödeme takviminin on sekiz ay ile 
sınırlandırılması ve bu kısa vadeli kredinin ödenebilmesi için Türk Hava 
Yolları, Tele kom ve Tedaş gibi stratejik kuruluşların IMF programında da yer 
aldığı şekilde kısa dönemde satılacak olması, küresel ekonomik kuruluşların 
hedefleri konusunda fikir verebilecek örneklerdir. Bu noktada yapılması 
gereken Türk ekonomisine millî bir hamle yaptırarak öz kaynakların 
profesyonel programlarla üretim sürecine dönüştürülmesi ve her bir Türk 
vatandaşının üretim döngüsüne dâhil edilmesinin yol ve metotlarını 
araştırmaktır bu program hayata geçtiğinde Türkiye ekonomisi küresel 
ekonomik programların başarısızlık risklerinden en alt düzeyde etkilenecek, 
bununla beraber millî bir ekonomik döngünün de ülke sathında harekete 
geçmesi sağlanmış olacaktır. Başlangıç olarak ta Türkiye’nin Orta Doğuda 
ekonomik bir güç olmasının yeterli olacağı düşünülebilir. Küreselleşme sebebi 
ile ulusal devletlerin ekonomileri global programlara uyum sürecinde daha 
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kırılgan hâle gelmişlerdir. Global programların risklerinin minumum seviyeye 
indirilebilmesi için başarılı iç hukuki düzenlemelere de ihtiyaç vardır.  

Küreselleşmenin Türkiye’deki Sosyolojik Yansımaları 

“Popüler kültür, 1980’lerde yaşanan patlama sırasında yatırımcıların 
ilgisini çekmeye başlamıştır. Yönetim danışmanlığı firması Mc KINSEY & 
Co.’ya göre, ‘80’lerin yalnızca son iki yılı içinde eğlence sanayisindeki 
şirket alımlarına yaklaşık 80 milyar dolar harcanmıştır. 1989’da eğlence 
sektörü dünya çapındaki satışlardan yaklaşık 150 milyar dolar gelir 
sağlamıştır. Bunalım yıllarında dünyanın her yanında eğlence sanayisinin 
gelirleri azalmış, ancak öyleyken bile Amerikan film ve plakları sağladığı 
gelirin yarısını ABD dışından elde edilmiştir.  

MTV’nin 1984’te hazırladığı videolar üzerinde yapılan bir araştırmaya 
göre, şarkıların yaklaşık % 20’si nükleer savaşa, önyargılara ya da iş 
dünyasına karşı bir tür sosyal protesto niteliğindeydi. 1960’ların 
sonlarındaki kültür karşıtı çılgınlığın ve öğrenci hareketlerinin doruk 
noktasında, ABD’nin en önde gelen plak şirketi, ürünlerini ‘CBS’de 
Devrim’ sloganıyla pazarlıyordu.” (www.eylem.com). 

Günümüz küreselleşme yaklaşımları içerisinde küreselleşmenin ABD 
patentli bir sosyal etkileşim görünümünde olduğu konusunda ittifak vardır. Mc 
Donald’ın, Bungi Jumping’in, Hollywood film ve plak sanayiinin dünya 
gençliğine sunduğu cazip sürükleyici ve her an kendini yenileyen yapısı, Türk 
geçliğinin tercihlerini de sosyal planda ciddi manada etkilemektedir.  

Global kültürün zamanla global bir uygarlık hâline dönüşebileceği ve bu 
sayede dünya toplumlarının ortak bir insan tipi yaratabileceği iyi niyetli bir 
yaklaşım olmaktan öteye geçememektedir ve bu noktada küresel kültürün 
evrimini tamamladığında uluslararası bir sosyal yönetiş ve bağımlılık zaferi 
kazanılmış olacağı gözden uzak tutulmamalıdır.  

Küresel kültürün zihin alt yapısıyla düşünen ve olgular arasında bu alt 
yapının köşe taşlarıyla bağıntı kuran bir bireyin kendi millî politikaları 
konusunda nasıl bir beyin jimnastiği yapacağı ve nasıl bir tavır ortaya koyacağı 
akılları karıştıran bir soru olabilir.  

Küreselleşmenin sosyolojik bağlamda gelişmekte olan devletlerin toplumları 
üzerinde yapacağı olumsuz etki, gelişmiş devletlerin halkları üzerinde yaptığından 
daha yıkıcı olabilir. Zira gelişmekte olan toplumların ya da az gelişmiş 
toplumların sosyal tabakalaşma görünümleri düzensiz ve gelir dağılımları 
adaletsizdir bu sebeple küreselleşmenin insanlığa sunduğu baş döndürücü 
olanaklardan yararlanma konusunda az gelişmiş ya da gelişme yolundaki 
toplumların istifadesi maddi imkânlara bağlı olduğundan, sonuç bir ulus devlet 
açısından sosyal bunalım ve patlamalara yönelebilir. Türkiye’de bir kısım halkın 
küresel eğlence alışkanlıkları sebebiyle bir gece de harcadığı para bir başka halk 
kesiminin yılık gelir toplamına eşit olabilmektedir bu yönüyle küreselleşmenin 
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sosyal yapı üzerinde geliştirici ve standartları yükseltici etkilerinin reel 
olarak elde edilebilmesi için Türkiye’nin ciddi bir sosyal güvenlik reformuna 
ihtiyacı 0lduğu gözden uzak tutulmamalıdır. Bu reform, küreselleşmenin 
cazip sürecini eşitlikçi bir toplumsal anlayışla karıştıracak, millî bir kimliğin 
oluşumu sonucunu doğuracak tarzda olmalıdır o zaman standartları yüksek 
bir yaşam hedef olarak seçilirken toplumun tamamını da bu sürece dâhil 
edebilmek mümkün olabilecektir bu yaklaşım ise toplumda barışın hâkim 
olması, uzun süreçte sosyal kalitenin artışı sonucunu doğuracaktır. 

Küreselleşme Sürecinde Ulusal Hukuk 

Devletlerarası hukuk ilişkileri ulus devletlerin menfaatleri paralelinde 
işlemektedir. Uluslararası platformun eşit ve egemen devletleri millî politikaları 
doğrultusunda uluslararası sözleşme ve antlaşmalara imza koymaktadırlar. 
Esasen globalleşmenin önündeki en büyük engel olan ulus-devletler mevcut 
hukuklarıyla da egemenliklerini izhar etmektedirler.  

“Devlet düzeni yeryüzünün diğer bir kesiminde aynı nitelikte siyasi 
birimlerin varlığını reddetmez. Bu özelliğinden ötürü evrensel ve tek düzen 
olma iddiasında olan imparatorluktan ayrılır” (Toluner, 1989: 2). 

Uluslararası hukuk mevzuatında devletin kara, hava, deniz ülkesinin varlığı 
ve sınırları, devletin, egemen olması ve egemenliğini yetkinin ülkeselliği 
kapsamında kullanması gibi konular asıl iken devletin yetkisini diğer küresel 
alanlarda kullanabilmesi istisna niteliğindedir. Hâlen mevcut olan ulusal hukuk, 
Türkiye açısından Ege kara sularının uzunluğu, münhasır ekonomik 
bölgelerimizin sınırı, boğazların hukuki statüsü gibi hassas konularda bir 
güvence oluşturmaktadır. uluslararası hukukun küresel bir hukuk oluşturma 
sürecine girdiği düşünüldüğünde Türkiye açısından boğazların statüsünün, bir 
Avrupa birliği üyesi olan Yunanistan ile olan Ege sorunlarının, küresel hukuk 
yaklaşımı ile Kıbrıs’ın egemen tarifinin, nasıl bir politik tehlike ile karşı karşıya 
kalacağı az çok öngörülebilir bir durumdur. Zira küreselleşme, uluslararası 
kurumsallaşma konusunda; Uluslararası Çalışma Örgütünden (UÇÖ) 
uluslararası Lahey Adalet Divanı teşkilatından ve küreselleşme iddiasında olan 
devletleri birbirinden korumayı hedefleyen NATO, BM den çok öteye 
gidememiştir bu kurumların da global objektiflikleri ve adaletli yaklaşımları 
yakın dönem sıcak savaşları sırasında ciddi anlamda güven yitirmiştir.  

1982 Anayasası hukuki bağlamda sert bir anayasa olarak egemen 
devletin sınırlarını da aynı sertlikte çizmiştir. 

1982 Anayasası 6. maddede “Egemenlik kayıtsız şartsız Milletindir” 
üçüncü fıkrada “Egemenliğin kullanılması hiçbir surette bir kişiye, 
zümreye veya sınıfa bırakılamaz”hükmünü içerir. Bu ifadelerin 
değerlendirilmesi her türlü izahtan varestedir. Bu kanun hükmünün küresel 
hukuka revizyonu noktasında nasıl bir durum ortaya çıkacaktır? Ya da 1982 
anayasasının egemen tarifini küresel hukuk çerçevesinde ortaya koyarken 
Türkiye Cumhuriyetinin bağımsızlığı ve egemenliği nasıl tarif edilecektir? 
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Esasen Türkiye’nin anayasalarının geçmişten günümüze sert nitelik taşıması 
Türkiye’nin jeopolitik ve jeostratejik öneminden ve durumundan 
kaynaklanmaktadır. Sınırların ve milliliğin korunması ancak sert anayasalar 
yoluyla mümkün olabilmektedir. Bu noktada denilebilir ki; ulusal hukukun 
niteliği ve içeriği coğrafik faktörlerin tarihî önemi ile de ilgilidir. Küresel 
hukuku oluşturmaya yönelen devletlerin sosyo hukuki tahlilleri yapıldığında 
gerek sosyal gerekse hukuki alt yapılarının ortak bir medeniyet zeminine 
dayandığı fark edilecektir bu gün küreselleşmenin kültür zeminini yayan ABD 
sosyal yapısı ile hukuki ve kurumsal alt yapısının adımlarını atan Avrupa Birliği 
ülkeleri “Roma-Grek” medeniyet dünyasına ait toplumlardır. O hâlde 
medeniyet anlamında aynı kaynaktan beslenen toplumların küresel hukuki 
düzenlemeler noktasında egemenliklerinin küresel tüzel kişiliğine devri 
konusunda kaygı duymadıkları düşünülebilir.  

Ulusal hukukun küreselleşmesi, egemenliğin devri anlamına geleceğinden 
Türkiye’nin hukuksal anlamda küreselleşmesi hâlihazırda mümkün 
olamamaktadır. Ancak ticari sınai faaliyetler mevzuatı ve ikili anlaşmalar bugün 
cereyan eden hukuksal bir zeminin varlığını da ispatlamaktadır.  

SONUÇ 

Bilginin en değerli unsur hâline geldiği dünyada küreselleşme, bilginin 
maksimum devinimi anlamında en ideal paylaşımdır. Kapitalizm den 
soyutlanarak global kalkınma, yaşam standartlarının, sağlık imkânlarının, 
kültürel faydalanma çıtalarının yükseltilmesi anlamında çağa yakışan global bir 
oluşumdur.  

Ekonomik bağlamda ulusal ekonomileri sarsmayacak hem da uluslararası 
denetime yönelik stratejilerin gelişmesine engel olmayacak yönetiş 
mekanizmalarının kurulmasına imkân verecek kıvamda, dünya ölçekli 
ekonomiyi hayata geçirecek bir niteliğe sahip olursa istenen bir oluşumdur. 
Yaşama dair üstün insanlık değerlerin hayata geçirebilme ve böylece bir 
evrensel ahlak seviyesini oluşturabilme adına bir gayret olursa asil bir çabadır.  

Bugün küreselleşme millî ve örfi argümanlarını olmazsa olmaz direnciyle 
yaşatan toplumlar açısından çağdaş farklılıklar arasından seçim yapabilme 
özgürlüğü tanımakta ve böylece yaşam standartlarını geliştirebilmekte iken 
çağdaşlaşmayı ve farklılaşmayı millî kimliğin ve millî benliğin evrimleşmesi 
olarak telakki eden toplumlar ve jakoben anlayışlar için neticenin bir siyasi ve 
sosyal çözülme gibi bilinçli bir amacı gerçekleştirebileceği düşünülmektedir.  

Günümüzde küreselleşmenin sosyal, iktisadi, siyasi ayaklarını dünyanın 
hemen hemen her bölgesinde gözlemlemek mümkündür kanaatimizce bugün 
küreselleşmeyi aşırı septik bir mantıkla izah etmek yerine küreselleşmenin 
sağladığı olanaklardan en üst düzeyde yararlanmanın çeşitli yol ve metotları 
araştırılmalıdır. Artık değişen dünya dengelerinde değişmeyen tek unsur 
değişimin kendisi olmaktadır ancak milletlerin değişimi global planda basit 
yaklaşımlarla izah edilemez zira değişim bir toplum için ya toplam kalitenin 
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yükselişi ya da millî benliğin ve millî değerlerin değişimi anlamına gelecektir 
ikinci ihtimalin tehlikeli olan tarafı ise bu değişimin millî bazda egemenlik 
yetkisinin kullanımının ve kaynağının tartışılması anlamına gelmesindendir.  

Yönetim ve organizasyon ve bunlara bağlı olarak ta insan kaynaklarının 
etkin yönetimi Türkiye’nin asıl problemidir. Zira Türkiye yer altı ve yer üstü 
kaynakları, turizm potansiyeli, sahip olduğu su kaynakları ve coğrafya 
avantajları, köklü ve güçlü tarihî tecrübeleri açısından fakir ve yetersiz bir ülke 
yaklaşımıyla ifade edilemez. Bu sağlam maddi ve manevi yapı üzerine 
küreselleşmenin sağladığı olanaklar eklendiğinde ortaya çıkacak netice, sosyal, 
hukuki, ekonomik, siyasi ve daha birçok açıdan tatmin noktası olacaktır ki 
küreselleşmenin döngüsünü tamamladığında ortaya çıkartacağı ulus devlet 
gerçeğinin belki de en güçlü modeli olma noktasına gelinmiş olacaktır.  
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DESTROY AT WAR, REBUILD IN PEACE! THE CULTURAL 
HERITAGE OF CYPRUS BEING A NATIONAL PROPERTY AT 

WARTIME AND UNIVERSAL HERITAGE AT PEACE 

YILDIZ, Netice* 
KUZEY KIBRIS/NORTH CYPRUS/СЕВЕРНЫЙ КИПР 

ABSTRACT 

Cyprus is an island on the crossing roads of Asia, Africa and Europe. From 
its earliest times several civilisations left a rich culture heritage which is an 
amalgamation of the Asian, African and European cultures. However, like every 
other place that experienced war, it was subjected to severe violations in its 
history during each new sovereign particularly at war time. Sometimes, 
although the existing ones were reused for economic reasons although they 
were always altered with the stamp of the identity of the new ruler. Vouni 
Palace, is one of the early example for this case which is thought to have been 
built during the Persian rule then turned into a Hellenistic palace. The Crusaders 
destroyed many Byzantine castles and orthodox churches while the Genoese 
and later Venetians removed all banners of the Lusignans from the walls of the 
city. Many Latin buildings were harmed during the bombardment by the 
Ottoman or demolished by the occupants in need of stone to reinforce the walls. 
However, these buildings were all used by the Ottomans with some alterations 
for economical reasons while Orthodox were given the privilege to restore their 
churches. It is an admirable act to see that still these monuments bear the 
grotesque ornaments in rather good condition while many Ottoman inscriptions 
on the buildings in the southern part of the island are badly defaced, the marble 
inscription of the Paphos Castle being an example. Domes, being symbols of 
Islam were replaced with gabled trussed roofs in the process of restoration or 
even demolished during the British Period. It is interesting that British period 
neglected Turkish monuments since it was treated under a separate committee. 
The law of antiquities also did not consider the protection of the monuments 
built after the Turkish conquest. Further sad events took place particularly after 
mid-1950s until 1980s in the political events. But due to a sudden change of 
policy particularly to impress the European Union to gain membership by the 
Greek government of Cyprus, a new attempt to restore these became a priority 
in the southern part of the island. Through this movement, several Turkish 
monuments have been restored and opened to prayers as Islamic places which 
had in fact another implied aim to attract Arab tourist. On the other hand 
recently the Orthodox churches neglected and harmed during 1974 war, had 
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been recently cleaned and restored as far as possible. Burglary cases from the 
Greek monuments caused great upheavals at international platforms while the 
Turkish objects stolen from the museums had never been thoroughly 
investigated by international organizations. 

Briefly to say, this paper will deal with this kind of destroys and restorations 
of the historical heritage of Cyprus during war and at peace and aims to bring 
further suggestions for their protection and preservation not as national property 
but mainly as universal heritage during peace or war times.  

The Key Words: Cyprus, historical heritage, universal, national, protection, 
war, peace. 

--- 

Cyprus is an island on the crossing roads of Asia, Africa and Europe. The 
excerpt from the work of the Arab geographer Shams al Din mainly known as 
Muqaddasi in his Description of Syria dated 985 A.D. is quite interesting 
which is still acceptable today for citing the important position of Cyprus in the 
Mediterranean island. Accordingly: 

“Over against Tyre lies the island of Qubrus, said to be twelve days’ 
journey round. It is full of populous cities, and offers the Muslims 
many advantages in their trade thither, by reason of the great 
quantities of merchandise, stuffs and goods, which are produced there. 
The island is in the power of whichever nation is overlord in these 
seas. It lies distant across the water a sail of a night and a day, and 
from thence on to the country of the Greeks is the same distance 
again.” 

From its earliest times several civilisations left their culture that resulted 
with a rich cultural heritage which is an amalgamation of the Asian, African and 
European cultures. This makes the island an attraction place for the tourists 
visiting the country or those who settled here for a peaceful, quiet life. 
However, like every other culture, the cultural heritage of the island was 
subjected to severe vandalism in the course of each new sovereign. The harm 
given to historical monuments and objects had always been so great during each 
war or new occupation. Sometimes, a new form is created by the alterations of 
the existing ones for economic reasons while they were always stamped with 
the identity of the new ruler. Vouni Palace is one of the early examples for this 
case which is thought to have been built during the Persian rule and then turned 
into a Hellenistic palace. The large Latin cathedrals of the Lusignan period, the 
Venetian city walls, and the Greek Orthodox churches also survived up to 
current time in perfect condition since they were utilized after passing through a 
certain renovation or restoration to serve the needs of the new occupants. 
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A glance at the past revealed that sometimes in case of peace negotiations 
monuments and objects subjected to vandalism become one of the items on the 
agenda for which the loser part claimed compensation. However, the UNESCO 
(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation) is 
controlling such cases with the Protocols created since 1954, the so called 
Hague, First Protocol Convention for the Protection of Cultural Property in the 
event of Armed Conflict. In fact there were earlier conventions signed, the 
earlier ones being The Brussels Declaration in 1874 which served as a source 
for the International Convention with Respect to the Law and Customs of 
War by Land signed in Hague in 1899 and The Hague Convention 
Respecting the Laws and Customs of War of Land in 1909, all of them 
stipulated that all necessary steps should be taken to spare, as far as possible, 
buildings dedicated to religion, the arts, sciences and charitable purposes.1 

Nevertheless these did not stop the vandalism towards the historical 
monuments particularly during the Second World War. The monuments in 
Cyprus are also protected under this Convention although this protocol always 
worked in one sided way, since Turkish Republic of North Cyprus is considered 
as an illegal government and Turkey as an occupying force in Cyprus since 
1974 regardless the realities of the broken Republic since 1963 and missing part 
and rights of the Turkish society in the Legislative Council of the Republic of 
Cyprus as well as the legal right of Turkey as a guarantor state to sign the 
Zurich Agreement for the founding of an independent Cyprus Republic. 

Briefly to say, this paper will deal with this kind of harms given to the 
cultural heritage during war and restoration or renovation attempts at peace 
time. Our study will review some information through the published sources 
while some archive unpublished documents will support our examples. Also 
further suggestions will be made for their protection not only as national 
property but also universal heritage with the sensitivity for the importance of 
preservation at first hand as civil places during the times of peace or war. 

Rise of Awareness of Cultural Heritage 

Awareness of historical heritage started in earlier days. Respect and 
appreciation of the past as well abhorrence of enemies’ heritage is always 
connected with patriotic feelings of the societies. The Greeks are known to start 
the concept of tourism by introducing the first guide books for antique sites for 
the benefit of the travellers.2  

Although devastation a city during the siege and occupation was one of the 

                                                 
1 Jiri Toman (2005). “The Hague Convention – A Decisive Step taken by the International 

Community”, Museum International, No: 57: 228: 4, p. 7 UNESCO 2005 (Retrieved from 
web on 20.06.2008). 

2 E.H. Gombrich (1950/1983). The Story of Art, 13th ed. p. 77, 88.  
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inevitable acts, sometimes it was a matter of discussion to destroy or protect an 
occupied city as it was the case for the sacred city Cadmeia occupied by the 
army of Alexander the Great which was completely wiped away from the earth 
with the decision of his council. Yet according to remorse the house of Pindar, 
the Theban poet was saved by Alexander’s order. On the contrary to the 
destruction of Cadmeia, he saved all temples in Egypt and he even visited the 
temple of Memphis to pay his respect to the God Ammon which he equated 
with Zeus.3  

During the 14th century, archaeological studies were initiated in Rome for 
the understanding of the ancient Roman culture the result of which is reflected 
in the literary works of the Italian poets mainly Petrarch and Poggio Bracciolini4 
However, particularly the religious authorities did the opposite by harming the 
antique remains particularly to obtain marble for the new palaces, churches or 
fountains built in Rome, one of the most severe cases being demolishing of the 
temple of Serapious with gun powder in order to obtain its beautiful marbles for 
use in Vatican stables.5 The earliest laws seems to have been issued in Rome in 
1516 by Pope Pius II for the protection of the Roman antiquities which imposed 
severe punishment for those who would give harm to it, while Rafaelle Sanzia 
in charge of the antiquities in Rome already prepared a measured drawing of the 
antique sites with the intention for their restoration.6  

It is interesting that during Medieval Ages in Cyprus, sometimes damages 
given during wars or revolts became an important issue during peace talks and 
compensations were made for the replacement. In one such case a new treaty 
was signed in 1329 between the Lusignan king and the Genoese in which 
besides some debts already owed by the Lusignan king to the Genoese, all lands 
and possession, houses, buildings and loggias belonging to the Genoese in 
virtue of the earlier privilege were to be restored to them; and at the bath at 
Nicosia a conduit and waste-pit were to be constructed.7 However, the Genoese 
themselves also destroyed many houses in order to increase defence of 
Famagusta by building walls around the city. The Italian notary Nicholas 
Martoni wrote the following account of his visit to the city in 1394:  

“The city of Famagusta is as large, I reckon, as the city of Capua, and 
has fine squares, and houses very much like those of Capua, but a 
great part, almost a third, is uninhabited, and the houses are destroyed, 
and this has been done since the date of the Genoese lordship. The 

                                                 
3 Ulrich Wilcken (1967). Alexander the Great, London: The Norton Library. 
4 Rose Macauley (1953/1984). Pleasure of Ruins, London: pp. 19, 176. 
5 Macauley (1953/1984). p.176: C.W. Ceram (1982). Tanrılar ve Bilginler, Trans. By Hayrullah 

Örs, p. 29. 
6 Macauley (1953/1984). pp. 177, 178, 194. 
7 George Hill (1949). A History of Cyprus, Cambridge: University Press, II. p. 288. 
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said city has finer walls than I have seen in any town, high with broad 
alleys round them, and many and high towers all round.”8 

However, in 1376 Genoa agreed to compensate Venetian owners of houses 
which had been demolished to make way for the fortification.9 

Although such agreements prove the claims over devastations, in fact there 
was no international laws regulating cultural heritage at universal levels until 
the last decade of the 19th century. However, the concept of cultural heritage is 
a 20th century which had been adopted by almost every nation after 1950s. 
Prior to this date are the law of antiquities issued by each nation taken as 
measures for the protection of certain heritage which were defined in these laws 
usually including archaeological items and religious and national buildings.  

According to the Convention for the Protection of Cultural Property in the 
Event of Armed Conflict with Regulations for the Execution of the Convention 
1954 signed as The Hague (Netherlands), the first Protocol in 14 May 1954 and 
The Hague and the Second Protocol signed on 26 March 1999,10 the definition 
of cultural property consist of  

a. movable or immovable property of great importance to the cultural 
heritage of every people, such as monuments of architecture, art or 
history, whether religious or secular, archaeological sites; groups of 
buildings which, as a whole, are of historical or artistic interest; works of 
art; manuscripts, books and other objects of artistic, historical or 
archaeological interest; as well as scientific collections and important 
collections of books or archives or of reproductions of the property 
defined above; 

b. building whose main and effective purpose is to preserve or exhibit the 
movable-culture property defined in sub-paragraph (a) such as museums, 
large libraries and depositories of archives, and refuges intended to 
shelter, in the event or armed conflict, the movable cultural property 
defined in sub-paragraph (a); 

c. centers containing large amount of cultural property as defined in sub-
paragraphs (a) and (b), to be known as ‘centers containing monuments’. 

                                                 
8 George Jeffery, A Description of the Historic Monuments of Cyprus, p.102. 
9 I. de Mas Latrie (1861/1970). Histoire de L’Ile de Chypre, Paris: A L’Impremier Imperiale 

(Reprint: Famaguste-Cypre: L’Edition l’Oliseau. Volume II: p: 365: Hill, A History of 
Cyprus, II: p. 412 n. 5. 

10 Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict with 
Regulations for the Execution of the Convention 1954, http://portal.uneco/org7en/ev.php-
URL_Id=DO=DO_TOPICURL_S. 20.01.2008. 
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Again according to the same Convention, Article 2 explains the act of 
protection of cultural property as the safe guarding and respecting for such 
property, while Articles 3 and 4 further explains the act of ‘safeguarding’ of 
cultural property in time of peace by paying respect to such property as well as 
taking appropriate measures against any effects of an armed conflict within each 
party’s territories. 

For our case, the earliest laws of antiquities adopted in Cyprus is Asar-ı 
Atika Nizannamesi, the one issued in Ottoman Empire in 1874. A new law 
then issued in Cyprus in 1905 during the British Occupation which described 
the cultural heritage as the antique objects and monuments under earth or over 
surface, which are dated latest the beginning of the Ottoman Rule (1570).11 
Unfortunately this law only regulated the archaeological excavations in the 
Ottoman provinces and the Government had the right to obtain 1/3 of the 
findings while the licence holder of the excavation had the right to get the other 
1/3 and the land owner the rest of it. 

The Destruction of Cultural Heritage in History 

The earliest evidence of wars taking place in the history of Cyprus is dating 
back to the Bronze Ages. The evidence of first fortified building types were 
found in Nikolidhes, North of Dali, and another one three kilometres to the 
North-East of Dali again, while a third at Nitovikla on the southern coastal area 
in Karpas peninsula.12 The presence of these fortifications as well as weapons, 
such as daggers found in the Bronze Age cemeteries, are also recalling the 
political problems either internal or external.13 One of the biggest destruction to 
the cities such as Enkomi, Sinda and Kition was attributed to the peoples of the 
Sea first in the end of 12th century BC. and another one during the second 
quarter of the 11th century, the evidence of which are at Kition where the 
massive brick superstructure of the cyclopean city wall collapsed and fell on the 
street which ran parallel to it, and was never restored after the disaster besides 
the mud-brick walls of several houses burying large jars and various 
implements on the floors of the houses.14 The sculptures representing the 
warriors and horsemen fully equipped for fighting dating back to the Iron Age 
also recall the continuation of these political problems. During wartime these 
fortifications are naturally taking the first place in the process of destruction 
since they have to be penetrated by the occupying forces. The fortress of Soli 

                                                 
11 Cyprus Gazette (May 1905). “Laws of Antiquties”, 9th May 1905, p. 5626. 
12 George Hill (1949). Vol: I: p. 25: A.C.Brown & A. W. Catling (1975). Ancient Cyprus, 

Oxford: University of Oxford: p. 22.  
13 A.C. Brown & A. W. Catling (1975). Ancient Cyprus, Oxford: University of Oxford: p. 22. 
14 Vassos Karageorghis (1968). Cyprus, Archaeologia Mundi, Geneva, Paris, Munich: Nagel 

Publishers, pp. 64, 143, 147. 
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was destroyed by the Persians in A.D. 498 while the palace and fortifications of 
Vouni built by Persians in Oriental style, the main apartments being of the 
tripartite liwan type were later restored by the Ptolemaic rulers in Hellenic style. 
The whole character was then changed with a façade in megaron style, with a 
courtyard in front of it which resembled the palaces of Mycenaean Greece. The 
palace was provided with large store-rooms, kitchens and bathrooms. It also had 
the oldest sudatorium (Sweating room) known in Greek architecture, long 
before the Romans. Also a temple dedicated to Athena was built on the highest 
part of the plateau15 to last only to the early years of 6th century B.C. which was 
later again destroyed forever.16 Arab invasions which started in the 7th century 
also gave several harms to coastal cities, mainly Salamis. 

The Greek chronicler, Machairas, lamented about the Saracenic devastation 
of the island after the departure of St. Helena to Constantinople. St. Helena, the 
mother of Constantine, is said to have come to the island with the cross of 
Christ and built a church called The Church of Holy Cross. As Machairas said:  

“When St. Helena had gone to Constantinople and the people in the 
island were growing many, they fell to thinking of the coming of the 
godless Saracens, how that many times they fled castles, and led the 
people into captivity and ruined many towns and castles, and led the 
people into captivity ... ”.17 

This is also confirmed by Felix Faber, who suggested that the monastery 
founded by Saint Helena was utterly destroyed by the Turks and the Saracens.18 
However, St. Helena also is said to demolish a temple dedicated to Aphrodite 
and built the church and monastery where she deposited a piece of the holy 
cross taken from Jerusalem.19  

During the early Islamic period in the policy to spread the Islamic religion, 
the Arab raids to Cyprus in 647 AD under Muawiyeh to Salamis (Constantia) 
city resulted by profaning and burning the church of Epiphanius,20 while some 
historians suggest that it was converted into a mosque.21 However, there is 

                                                 
15 Karageorghis (1968). p.171. 
16 Hill (1949). Vol. I, pp. 119, 123 n. 2, 132. 
17Leontis Makhairas (1932). Recital Concerning the Sweet Land of Cyprus entitled 

‘Chronicle’, Ed. with a Translation and notes by R. M. Dawkins, Vol. I, Oxford; Clarendon 
Press (Les Edition L’Oiseau), Famaguste – Chypre. 

18 Cobham (ed.). (1908/1986). Excerpta Cypria, p. 39. 
19 Cobham (ed.) (1908/1986). p. 40. 
20 J. Hackett (1901). A History of the Orthodox Church of Cyprus, London: Methuen & Co., p. 

34: Hill (1949). Vol. I, pp. 254. 284. 
21 Hackett (1901). p. 34: Hill (1949). Vol. I, 284. 
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nothing to prove the long term Saracenic existence in Salamis so far. 

The Crusaders destroyed many Byzantine castles and Orthodox churches 
while the Genoese and later Venetians removed all banners of the Lusignans 
from the walls of the city. As Orient d’Ogier commented, Limassol which was 
partly depopulated at the end of 14th century was one of the cities to be 
destroyed by the Genoese when they fought against the Lusignans.22  

During the Genoese occupation starting in 1373, the first attempt was to 
increase the strength of the fortification since the castles had low walls which 
easily could be climbed up by ladders.23 After the occupation of Famagusta, the 
Genoese set to work and heightened them, dug a trench outside the castle and 
separated Famagusta from the castle. As Leontis Makhairas described, since the 
walls were not still strong enough in 1377 when the Lusignan King with the 
help of Venetian and Catalan ships attacked Famagusta harbour, the Genoese 
left only one guard on the land side while they transferred the main forces to the 
sea-wall where they constructed forty wooden towers from which they so 
harassed the Venetians that they were forced to leave the harbour and retire 
from undertaking.24  

Also, several houses were pulled down to have their stones utilised for 
building the fortification during the Genoese as well as Venetian periods. As it 
was mentioned by Makhairas, in 1376 Genoa agreed to compensate the 
Venetian owners of houses which had been demolished to make way for the 
fortification.25 This is the first time for such an agreement. 

The Mamluke invasion in 1426 caused the most serious damage not only the 
material culture but also the books and records of the churches and monasteries, 
which resulted with departure of many religious Orders, like Augustinians, 
Carmelites, Cistercians, Dominicans etc. from the island.26 One of the villages 
destroyed by the Mamluks in 1426 was Potamia. According to Rupert Gunnies, 
the Saracens destroyed the famous castle built by King Peter II (1339-1382), 
and little remained in the days he visited the village in the second decade of 20th 
century. Also as Luigi Palma di Cesnola captured this village which was a 
favourite place of Catherina Cornaro, the last Lusignan Queen of Venetian 
origin was dismantled by the order of the Venetian Senator, and Governor-
General of the island, Francesco Prioli, together with the other royal castles of 

                                                 
22 Cobham (ed.) (1908/1986). p. 28.  
23 Makhairas (1932). Vol. I, p. 435: §449. 
24 Hill (1948). Vol. II, p. 425 n.2. 
25 Mas Latrie (1861/1970). Vol. II: p: 365: Hill, A History of Cyprus, II: p. 412 n. 5. 

 365: Hill (1949). II, 412 n. 5. 
26 Hill (1949). Vol. III: 1089. 
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Saint Hilarion, Buffavento, Dio D’Amour, Cava, and Kantara.27  

The Venetians took the case more seriously as they felt the urgency to 
increase the security of the island. After annexing the island over their legal 
claim through Catherina Cornaro, the Queen of Lusignan kingdom of Venetian 
origin, after the death of King James, demolished part of Nicosia, the capital 
city, for the sake of building new city walls designed by Savorniani. The 
buildings demolished included palaces, monasteries, churches, domestic 
architecture as well as the city walls completed during the Lusignan period.28 
All these preparations were made urgently since they had to protect the island 
against the Ottoman Empire.  

Many Lusignan and Venetian buildings were badly damaged during the 
Ottoman siege because of bombardments or even by the occupants in need of 
stone to reinforce the walls. Particularly the military and religious buildings are 
usually subjected to severe vandalism during war time. However, military 
buildings are the first ones to be restored by the new occupants merely for their 
own protection.  

After the conquest of Nicosia, the Ottoman commander Lala Mustafa Pasha 
hastened to repair the ruined fortifications, clearing out the fosses, bringing 
guns in and destroying the forts outside Nicosia they had build temporarily 
during the siege.29 

Mühimme and Ruus Books are full of the imperial orders concerning the 
restoration of the city walls within the first ten years of the conquest. Upon the 
application of Beylerbeyi Muzaffer Paşa, an architect called Bostan was put in 
charge with salary of 20 akçe to the castles of Cyprus.30 The restoration of 
Nicosia Castle took much longer time because of the priority given to the 
Famagusta Castle. Paphos Fortress31 originally built before the Ottoman period 
was one of the first castles seriously destroyed and demolished with the 
                                                 
27 Rupert Gunnis (1936/1973). Historic Cyprus, A Guide to Its Towns 6 Villages, Monasteries & 

Castles, Nicosia: K. Rüstem & Bro. edition, p. 400. 
28 Antoine Maria Grattiani (1685). Histoire de la Guerre De Chypre (Ecrit en Latin, Le 

Peletier, Paris, Tr. p. 15. 
29 George Hill (1949). Vol. III: p. 987. 
30 Gönül Öney (1971). “Lefkoşe’de Büyük Han ve Kumarcılar Hanı”, Milletlerarası Birinci 

Kıbrıs Tetkikleri Kongresi (14-19 Nisan 1969) Türk Heyeti Tebliğleri, Ankara, p. 271, n. 
2.; BOA. (Başbakanlık Osmanlı Arşivi), Mühimme 14, No: 18, names of some other 
architects also inspected in the documents. Mehmet bin Yusuf is another one. BOA, 
Mühimme 37, No: 1241. 

31 The picture of Paphos Fortress was wrongly captioned by the publisher as: ‘Fortress in Nicosia, 
Cyprus’ in Netice Yıldız (2002). “Kıbrıs’ta Osmanlı Kültür Mirasına Genel bir Bakış”, 
Türkler, ed. Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca. Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 
2002, 21 Volumes, Vol. 19, pp. 986. This requires correction as “The Paphos Fortress.” 
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continuous canon attacks of the Ottoman fleet approaching to the island as well as 
explosions with gunpowder. The imperial orders show the attempts in the earliest 
days of the Ottoman Rule in 1570, requesting the urgent restoration of the castle. 
Although construction of bastions were considered from time to time and was 
repeatedly urged until 1578 in several imperial orders, plans drawn in 157432 
were not realised since the cost was rather high. Upon the instructions sent in 
another imperial order, Ahmed, the commander-in-chief was given the 
responsibility for its construction based on the plans drawn previously despite the 
fact that the planned fortress would have a high cost and has objectionable 
features in defence.33  

Famagusta fortress that resisted for a year went through rather severe 
wreckage. Soon after its conquest by the Ottomans, great care was taken for the 
maintenance and rebuilding of many parts in case of any sudden attacks from the 
Venetians. Therefore priority was given for its restoration just after the Ottoman 
troops’ entry into the city in 1571. It was completed within a very short time 
despite the imperial orders warning the restoration of Nicosia castle and Paphos 
fortress in early 1570s. The first year budget book of Cyprus records the 
allocation of a sum  of  63,063 akçe from the Cyprus treasury for the purpose of 
the restoration of the castle. It could be gathered that the money was given by 
Hamza Bey, the Keeper of the castle to Monla Ağa,34 who was in charge of the 
troops for the restoration of the castle. The bastion, which was besieged by 
Canbolad on the seashore of Famagusta, was re-constructed from the foundation, 
and apart from this, Dervish Paşa Tower also was re-constructed.35 In a decision 
dated as 4 Zilkade 979 (March 1572), which was sent to Karaman Chief 
Principal, it had been reported that the restoration of the Famagusta castle was 
about to be completed, and the demolished parts of the castle were strengthened 
to bring it to a better condition than its former situation while the earthen parts 
were constructed with stone and limestone. It was also reinforced by the additions 
of three crenel holes opened for the cannons both on the land side ditches as were 
as on the shore line. Also, it had been reported that the demolished wall at the 
northern side of Akkale was re-constructed and finished within a short time. 
Besides these, Sinan Paşa, the Cypriot Chief Principal, started the restoration of 
Akkule, which was situated at the inner side of Karakule at the twentieth day of 
Ramadan.36 The imperial order which was dated as 7 Safer 980 (20 June 1572) 

                                                 
32 BOA., Mühimme 23, No: 742. 
33 BOA., Mühimme 35, No: 181, 742. 
34 It is likely that Monla Ağa was the kadı of Magosa. This was in fact Molla and spelt as Monla. 

Mehmet Zeki Pakalın (1983). Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, Vol. II, p. 549. İstanbul. 
35 Halil Sahillioğlu (1967). “Osmanlı İdaresinde Kıbrıs’ın İlk Yılı Bütçesi”, Belgeler, Vol., IV 

No:7-8, Ankara, p. 18 n.40. 
36 İsmet Binark (ed.) (1996). 12 Numaralı Mühimme Defteri (978-979/1570-1572), Ankara, 

Vol. II, pp. 190-191 No: 1064. 
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ordered that Akkule and other towers were completed37 and another one dated 24 
Safer 980 (6 August 1572) ordered the restoration of the bridge of the Famagusta 
Castle.38  

However, the Lusignan and Venetian buildings were all used by the Ottomans 
with some alterations for economical reasons while Orthodox were given the 
privilege to restore their churches. It is an admirable act to see that still these 
monuments retain their grotesque ornaments in rather good condition today. 
Selimiye Mosque (formerly St Sophia Cathedral) and Lala Mustafa Pasha 
(formerly St Nicholas Cathedral) are the perfect examples for the study of the 
gothic architecture in Cyprus both of which retains a noteworthy number of 
medieval sculptures.  

Nonetheless, many European travellers who visited Cyprus during Ottoman 
period accused the Turks for ravaging several Latin monuments. Mrs. A. Batson 
Joyner’s travel memoirs which in fact is a book mainly adapted from the German 
of Franz Von Löher, is full of phrases blaming the Turks for destruction of the 
Latin monuments. One such case was her discourse of St. Katherine, where she 
blamed the Turks for tearing down two stately marble columns with their fine 
carved escutcheons which was left lying down in the middle of the courtyard of 
the mosque.39 Also as she claimed, the church of St. Lazarus in Larnaca, the 
middle of which was covered with a dome, escaped from being demolished since 
the Küçük Mehmed Paşa, the governor of the island in those days attempted to 
destroy these with a capricious thought that only a mosque could have been so 
beautifully embellished. As Mrs. Joyner suggested, part of this dome was 
demolished which was later restored and a clock tower with an eagle relief was 
added.40  

British period is the time for the demolishing or changing the buildings. As 
we could see, many Islamic domes were replaced with gabled trussed roofs or 
some of the buildings demolished in order to enlarge or create spaces for new 
buildings. Mrs. Belcher, the American consul’s wife while describing their 
experience in Kyrenia on Friday, June 6 1958, a weekend which was spoiled by 
EOKA organization’s bombing attempt, even remarked about the dislike of 
some British living on the island towards the Islamic monuments with the 
quotation of the words of a certain Lady Manyfold who was said to have 
attempted to buy the minaret so that she could have it torn down.41 The 
cemeteries were the most commonly affected places from this movement. Many 

                                                 
37 BOA., Mühimme 19, No: 288. 
38 BOA., Mühimme 21, No: 136. 
39 Mrs. A. Batson Joyner (1878). Cyprus, Historical and Descriptive, (Adopted from the 
German of Franz Von Löher with much additional Matter by Mrs. A. Batson Joyner. With Two 
Maps), London, p. 28. 
40 Joyner (1878). p. 5. 
41 Martin & Wallace (eds.) 2000: 174. 
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Turkish schools opened with the money taken from the Wakf incomes during 
the early 20th century were built on Turkish cemetery sites. Devastation of 
archaeological sites by treasure hunters or alterations with the intention to 
create new political or religious identities all affected the cultural heritage. The 
new law of antiquities issued in 1905 did not include any articles concerning the 
Ottoman period monuments. 

In spite of the existing international laws for the protection of cultural 
heritage in an occupied land, it is interesting that British period neglected 
Turkish monuments since it was treated under a separatist committee and all 
maintenance expenses were always left to the care of Wakf Administration 
although again it was the British authorities as decision makers. The List of 
Ancient Monuments Protected under the Antiquities Law, 1905 is quite 
interesting since it did not include any Turkish monument. Furthermore, even 
the large mosques, which were originally the cathedral of the Lusignans and 
Crusaders, were not mentioned in this list.42 Even the law of antiquities did not 
consider at all the protection of the monuments built after the Ottoman 
conquest. Further sad events took place particularly after mid-1950s. Bombing 
or devastating many British and Turkish monuments were frequent cases in the 
political events caused by the EOKA members. The first serious one of this 
movement was the burning of the Governor’s Palace in 1931. Besides the 
colonial building dating back to 1878, a rich collection of antiquities collected 
by Sir Ronald Storrs in Cyprus as well as in Egypt during his previous mission 
were burnt into ashes. The fire at British Institute, most probably a sabotage of 
the EOKA members in 195643 caused to the lost of not only the British colonial 
building but at the same time, several books and most probably documents.  

The beginning of a new era with the foundation of Cyprus Republic which 
gave the island independence did not bring a common sense to adopt the whole 

                                                 
42 According to the list of ancient monuments protected under the antiquiteis law 1905 included 

tombs and remains in Tamassos, Idalion (Dali) site, Soloi town site, Castle of La Cava and 
Leontari in the District of Nicosia; tombs in Old Larnaca, Chapel of the Passion in Pyrga, 
Tower of Kiti, Bamboula, “Cobham’s Tomb in Old Larnaca, Cape Pyla Tower and Comandery 
of the Templars located in Choirokoitia in Larnaca district; Church of St. George, the Latin, 
Church of St. George the Greek, Church of St. Anne, Church of Armenians, Church of 
Fransciscans, Church of Carmelites, ruins of the Proveditore’s Palace, “Bishop’s” Chapel, 
fortifications of the City, the Citadel, Salamis tombs and remains, Prison of St. Catherine, 
Byzantine aqueduct in S. Sergius, tomb of Sotera, Church of Asomatos in Carpass and Castle 
of Kantara in the District of Famagusta; Castle of St Hilarion, Castle of Buffavento, Necropolis 
of Sandoukopetra (Ay Irene), Site of Lamboussa, the Castle of Kyrenia in the District of 
Kyrenia; Amathus town site and necropolis, Lingri tou Deyeni, (Randiyi), Limassol Castle, 
Castle of Colossi in the District of Limassol; Temple site (Kouklia) and tombs in Ktima in 
Paphos district. Jeffery (1918/1983). pp 13-14. 

43 Hizber Hikmetağalar (1996). Eski Lefkoşa’da Semtler ve Anılar, İstanbul: Marifet Yayınları, 
p. 333.  
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cultural heritage as government heritage. In spite of the constitution which 
protected the rights of two societies living on the island, cultural heritage was 
treated in an ethnic way and each society took care of their national or religious 
heritage separately. Still the Wakf organisation was responsible for the 
maintenance of the Islamic monuments on the island while the earlier 
antiquities were under the responsibility of the Department of Antiquities and 
Museums. Under these conditions the Turkish monuments became the main 
target for the ethnic struggles on the island. The destructions of two Turkish 
Mosques, Bayraktar and Tahtakale Mosques in 1962 by bombing were two 
important events prior to the breakdown of the Cyprus Republic in March 1962 
which was also publicised in Cyprus Mail on 27th March 1962.44 Again the 
cultural heritage of the Turkish Cypriot people was one of the targets during the 
1963 events and later on. During the period 1963-1974, mosques, shrines and 
other holy sites in 103 villages were demolished. Today, the remaining Ottoman 
Turkish shrines including the historic Bayraktar Mosque and the Ömeriye 
Mosque located in Southern Cyprus, have been targets of repeated arson attacks 
and are disintegrating due to total neglect.45 

The 400 year old Bayraktar Mosque, a historical building, a typical Turkish 
Islamic monument was bombed twice and the valuable historical carpet, found 
in the Mosque, was stolen. The site of the mosque was later on turned into a car 
park and is still being used, as such, by the Greek Cypriots in southern Cyprus.46 
An account of a visit to this site in 1989 by Nurper Moroket, a Turkish Cypriot 
journalist, was published in Bayram newspaper in May 1989 which described 
the deteriorated condition of the mosque. Weeds were grown inside the mosque 
in front of the mihrap, while the minaret was completely destroyed. The tomb 
part showed the traces of footsteps even on the tombstone which recalls its 
being kicked by vandalisers.47 It is a pity that similarly Hala Sultan Tekke, a 
holy shrine in Larnaca and Ömeriye Mosques in Nicosia were badly treated 
until the end of 1990s. Many Ottoman inscriptions on the buildings in the 
southern part of the island are badly defaced; inscription tablets on Paphos 
Castle and Larnaca Castle are the clearest examples for this case.  

However, there is a long list which cites the names of the entire Turkish 
mosque which were destroyed or vandalised during 1974 war, following the 
mass departure of the Turkish citizens from the south of the island. Mosques 

                                                 
44 Cultural Heritage Association (c. 1995). Sincerity V Slander, On the Preservation of 

Cultural Heritage, Published by Cultural Heritage Association of North Cyprus, p. 30. 
45 United Nations (24 November 2000). General Assembly Security Council, Letter dated 22 

November 2000 from the Permanent Representative of Turkey to the United Nations 
addressed to the Secretary-General, Annex.  

46 Cultural Heritage Association (c. 1995). Sincerity V Slander, p. 28. 
47 Cultural Heritage Association (c. 1995). Sincerity V Slander, p.78. 
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such as Ömeriye, Bayraktar, Tahtakale, Araplar and Dükkanlarönü, were the 
most noteworthy monuments that had this inevitable fate.48 

The Turkish tombs of the martyrs just opposite to the Akkule Gate of 
Famagusta was one of the main site for the Greek trenches set up in 1963 to 
watch and threaten the Turkish citizens who had to withdrew inside the city 
walls to save their life. The Kutup Osman Shrine and Namık Kemal High Lycé 
a little bit further than this tomb were also vandalised during the years 1963.49 
Bozkurt, a daily Turkish newspaper reported another destruction of Greek 
Cypriots to the shrine mosque of Hz. Ömer on the Kyrenia coastal area on 29 
November 1964.50 Another press release published in the local daily newspaper 
Bozkurt mentioned a vandalising act in January 1985 to Ömerge Mosque in 
Nicosia.51 Another attack to the same monument was on 3 December 2000 
which was protested by the Representative of Turkish Republic of Northern 
Cyprus art UNESCO Security Council. The same report also mentioned about 
the dilapidation of a Turkish cemetery nearby St. Sophia Mouttalos mosque in 
South Cyprus.52 

It may be possible that even sometimes any restoration or urgent 
maintenance to such monuments may be a matter of political propaganda. One 
such case is concerning the Turkish aqueduct built by Arap Ahmet Pasha. 
According to a news release which appeared in To Periodiko, a Greek 
periodical, dated 9 November 1991, it publicised a project to revitalise a certain 
area by creating a new park for children and a tourist attraction place where 
there were the bridges of this concerned aqueduct and accordingly the project 
included to demolish some buildings as well as the as this aqueduct bridge,53 
one of the two great systems of aqueducts built during the Ottoman period to 
supply water to the capital city. Upon the protests raised by the Turkish 
government against this project with a letter submitted to the United Nations, 
the project is changed. Today, this aqueduct is restored and illuminated for 
night walks in the park which is also one of the publicity in tourism brochures. 
This is also included in the revitalisation project of Nicosia which is a bi-
communal project. 

There were many accusations by both sides at the platforms of United 

                                                 
48 Cultural Heritage Association (c. 1995). Sincerity V Slander, p. 35. 
49 Cultural Heritage Association (c. 1995). Sincerity V Slander, p. 48. 
50 Cultural Heritage Association (c. 1995). Sincerity V Slander, p. 47 
51 Cultural Heritage Association (c. 1995). Sincerity V Slander, p. 56. 
52 United Nations (24 November 2000). General Assembly Security Council, 

A/55/1032/S/2001/853, p. 3. 
53 Netice Yıldız (1996). “Aqueducts in Cyprus”, Journal for Cypriot Studies, p. 97: Ed. by 

Ahmet Erdengiz (ed.).(c. 1994). The Cultural Heritage of Northern Cyprus, Its Protection 
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Nations to gain more power on their claims in Cyprus. Upon such claims 
usually inspectors were appointed to investigate the matters. One of the 
reporters, Ms. Vlasta Stepova, a Council of Europe Rapporteur on Cultural 
Heritage, who visited both sides of the island in November 2000, confirmed that 
there is no “vandalism of cultural monuments” in the Turkish Republic of 
Northern Cyprus.54 Several reports submitted to the United Nations particularly 
upon the obligations to reply to the accusations brought by the Greek 
community directly to the General Assembly Security Council within the 
agenda item 64, Question of Cyprus, as they are recognised as the official 
representative of the Cyprus Republic were responded diplomatically by the 
Turkish community representative at United Nations unfortunately through the 
hand of the Turkish Ambassador, Permanent Representative of United Nations 
General Assembly Council of Turkey.55 Some of these we had the opportunity 
to overview are the correspondences of His Excellency Aytuğ Plümer who 
carefully responded to the items of protest with explanations mainly citing the 
visits of the Unesco Experts to the sites in question. One of the most common 
criticism is the change of topynymes for which he explains that Cyprus is the 
island of two ethnic groups and therefore in such circumstances it was always 
the tradition from the earlier days to have Greek and Turkish names for the 
areas occupied by both societies.56 In one of these documents, Plümer pointed 
out the complete demolishing act of the Grand Mosque in Paphos in the process 
of constructing a new widen road junction and a car park. According to the 
report of Mr. Ymenus van der Weff, General Rapporteur of the Subcommittee 
on the Architectural and Artistic Heritage of the Committee of Culture and 
Education of the Council of Europe, this is completely cleared and there is no 
memorial to its existence while the Turkish bath next to it remained hidden in 
rubble and vegetation awaiting restoration.57  

Burglary cases from the Greek monuments caused great upheavals at 
international platforms while the Turkish objects stolen from the museums had 
never been thoroughly investigated by international organizations. The 
mutilation of the Byzantine mosaic in Kanakaria for the purpose of marketing at 

                                                 
54United Nations (24 November 2000). General Assembly Security Council, 

A/55/646/S/22000/1115: Letter dated 22 November 2000 form the Permanent 
Representative of Turkey to the United Nations addressed to the Secretary-General, 
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55 United Nations (24 November 2000). General Assembly Security Council, United Nations (24 
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56 United Nations (24 November 2000). General Assembly Security Council, A/55/646/ 
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international art arena was one of the most serious cases caused so much protest 
against the Turkish administration which in fact deserves a better investigation 
and reconsideration to replace it to its original location on the apse dome of 
Kanakaria Church. 

As Mr. Plümer responded in his report58 to the accusations regarding “the 
systematic change of official toponyms”, in Northern Cyprus demonstrate that 
the Greek Cypriot administration cannot even accept the fact that the Turkish 
Cypriot people have as much right as the Greek Cypriots to refer to toponyms 
of their homeland in their own language. Since the island had always enjoyed 
dual place names due to the existence of two peoples of different ethnic 
backgrounds and languages in the island. 

The new web media is another medium where the Greeks living in the 
South, who is treated as the legal rulers of the island in the world, is repeatedly 
making political propaganda. Several web pages as well as communication 
groups are continuously blaming the Turks living in the North as well as 
Turkish army for vandalising the Greek churches in the North. They even went 
further to make a claim over the Latin buildings in North, particularly the 
principal mosques in Nicosia and Famagusta, to have been the occupied cultural 
heritage although these buildings are the property of the Wakf Administration 
since 1570-71.59 According to one of these web pages more than 133 churches, 
chapels and monasteries have been desecrated, 77 churches have been 
converted into mosques, 28 are being used by the occupation forces as depots, 
dormitories or hospitals, 13 are used as stockyards or hay barns, clearly proves 
that the target of the occupation authorities has always been the religious and 
cultural heritage in the northern part of Cyprus.60 Turkish web pages are also 
trying to show the harm given to Islamic cultural heritage.61  

However, currently both sides are giving much effort to historical and 
cultural heritage regardless of its origin. However, the Greek Cypriot 
administration, while accusing the Turkish Cypriot side of attempting to 
eradicate the heritage of the island, systematically blocks the flow of any 
external financial or technical assistance to Northern Cyprus for conservation 
purposes. Even though recent joint projects run by NGO groups with the 

                                                 
58 United Nations (24 November 2000). General Assembly Security Council, A/55/1004/ 

S/2001/645, p. 5. 
59 For example see: Destructing Christianity-Cyprus.pdf. Retreaved form JSTORE Data base; 
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funding of UNDP (United Nations Development Projects) Funds, finally the 
completed projects are attributed to Cyprus Republic run by the Greek 
community. 

Thus, due to a sudden change of policy by the Greek government of Cyprus 
particularly to impress the European Union in the process to gain membership, 
a new attempt to restore these became a priority in the southern part of the 
island. Through this movement, several Turkish monuments has been restored 
and opened to prayers as Islamic places which had in fact another implied aim 
to attract tourist from Islamic countries. On the other hand although neglect and 
harming for the Greek Orthodox buildings occurred in the northern part of the 
island during the first few years after the Peace War of 1974, recently they are 
all cleaned and restored as far as possible. 

The Master Plan has involved a major and successful conservation effort in 
the Chrysaliniotissa and Arap Ahmet quarters of the divided Old City. The 
conservation work has been of a high standard and continues under their 
successors with the great assistance of the bi-communal Master Plan team of 
experts from both communities and under the auspices of the United Nations 
Development Programme and UNOPS.62 

The most important projects within this framework are: The Restoration of 
the Venetian Walls; The documentation and structural support of the buildings 
along the Buffer Zone, within the Walled City; The Chrysaliniotissa 
Rehabilitation Project; The Chrysaliniotissa kindergarten; The Fourni cultural 
center and workshop; The Shadow Theatre Museum; 7. The Famagusta Gate 
Cultural Center; The Nicosia Municipality Multifunctional Foundation at the 
Old Poorhouse; The Old Power House to crate the Municipal Modern Art 
Center and The Children Educational Center; The New Town Hall; 
Archaeological Site; The Omeriye Area Rehabilitation Project; The restoration 
of the Taht-el-kale Mosque; The Taht-el-Kale area Improvement Scheme; The 
restoration of the Old Aqueduct; The Illuminated Walking Tour.63 

All the above projects are funded by local government funds or by USAID 
and European funds. Along with these projects, important financial and other 
incentives are granted by the authorities to the private sector in order to support 
to restore and refurbish its properties. Some of these projects are now finalized 
and some of them are usually award .Cyprus restoration project wins EU award. 
One of these projects funded by UNDP which restored Ömeriye Bath, a 16th 

century Ottoman bath in Nicosia was awarded the highest prize at the annual 
European Union Meeting for Cultural Heritage-Europa Nostra Awards. 
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Concluding Remarks 

As it could be realised, there are certain stages for the demolishing, 
neglecting or restoration of the historical heritage depending on the psychology 
of the local people. People are almost blind during war time to give any they 
could do to the historical heritage of the enemy. This fact is also confirmed in 
the Information Report on the Cultural Heritage of Cyprus (I) presented by the 
Committee on Culture and Education by Mr. Van der Weff. Accordingly, both 
sides acknowledge that during the period 20 July to 16 August, hostilities create 
a period of general confusion and both sides give evidence of destruction as a 
consequence.64 During the cease fire periods, usually these places are either 
neglected or used for another purpose since it is more economic to use an 
existing building rather than building a new one. However, a study of the 
psychology living in these kinds of places show that since they never feel the 
ownership of the property even if it is a historical monument, they would not 
take much care to maintain the building or restore it. 

However, the contributions of UNOPS could not exceed the part of Turkey 
in funding the restoration for the Turkish monuments, mainly the Wakf 
Organisation of Turkey working in collaboration with Cyprus Turkish Wakf 
Administration.  

Nevertheless, the new trends seem to save some of these monuments and 
encouraging people to feel respect to the Cultural Heritage. At least, even if this 
may not be done so happily, the following definition which appeared in item V 
of the UNESCO Declaration Concerning the International Destruction of 
Cultural Heritage, Paris 17 October 200365,  

“When involved in an armed conflict, be it an international or non-
international character, including the case of occupation, States should 
take all appropriate measures to conduct their activities in such a 
manner as to protect cultural heritage, in conformity with customary 
international law and the principles and objectives of international 
agreements and UNESCO recommendations concerning the protection 
of such heritage during hostilities. 

We hope that the young generations will be more willing to protect the 
cultural heritage of the island as universal heritage regardless of its 
national identity while they would also be respected as part of national 
heritage and national identity with a new sense of respect and tolerance to 
others’ national identity and culture as well.  

 
                                                 
64 United Nations (24 November 2000). General Assembly Security Council, A/55/646/S/ 

2000/1115: p. 4. 
65 RICR June 2004, Vol. 86 No: 854, p. 449-450. 
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MISIR BASININDA MİLLÎ MÜCADELE DÖNEMİ           
TÜRK-SOVYET İLİŞKİLERİ (1919-1923) 

YILMAZ, Mehmet Serhat∗ 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET 

Mustafa Kemal önderliğinde başlatılmış olan Türk Millî Mücadele 
hareketinin dış politikası dönemin dünyasının gerçeklerini gören bir anlayış ile 
şekillendirilmiştir. Millî Mücadele dönemi Türk dış politikasının esasını 
Atatürk’ün belirlediği tam bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak düşüncesi 
oluşturmaktaydı. Bu bağlamda dış politikanın çerçevesi; tam bağımsızlık, 
karşılıklı haklara saygı, iç işlerine müdahalenin reddi ve bu esaslar içerisinde 
komşu ülkeler ve dünya ile barış içerisinde iyi ilişkiler kurmak olarak ifade 
edilebilir.  

Bu bildiri, Türk Millî Mücadele Dönemi Türk-Sovyet ilişkilerinin Mısır 
basınında nasıl algılandığı ve değerlendirdiği sorusu üzerine temellendirilmiştir. 
İhtiyaç duyulan veriler, çalışma sahibinin 2001-2002 yıllarında Kahire’de Ain 
Shams Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde okutman olarak görev yaptığı sırada 
Mısır Millî Kütüphanesi Süreli Yayınlar Bölümü’nde yaptığı çalışmalardan elde 
edilmiştir. Burada 1919-1923 yılları arasında Kahire’de yayımlanmakta olan 
Al-Ahbar, Al-Ahram ve El-Mukattam gazeteleri örneklem olarak seçilmiştir.  

Bu gazetelerden milliyetçi yayın politikasına sahip olan Al-Ahbar’da Batılı 
devletlerin özellikle İngiltere’nin Doğu politikasının iflas ettiğini ve bu 
boşluğun Sovyetler tarafından doldurulduğunu daha başından itibaren 
belirterek, Türkiye’nin dünya siyasetinde yerinin kuvvetlendiği, bunun 
Türkiye’nin Bolşevikleşmesi anlamına gelmediği ve Türkiye’nin Sovyetlere 
tabi olmayacağı ifade edilmektedir. Al-Ahram gazetesinde Dünyada gelişen 
mevcut siyasi durumun Türkleri Sovyetlere yakınlaştırdığını bunun 
konjonktürle ilgili olduğunu Mustafa Kemal’in adil ve kalıcı bir barış için 
çalıştığını ve bunun Bolşevik olma anlamına gelmediği vurgulanmaktadır. El-
Mukattam gazetesinde ise Sovyetlerin hedefinin uzun vadede Türklerin 
aleyhine olduğu vurgulanmaktadır.  

Sonuç olarak, Batılı ülkeler özellikle İngiltere tarafından Türk-Sovyet 
ilişkilerinin algılanış biçimi ve Türkiye’nin Bolşevik olabileceği endişelerine 
dikkate alındığı zaman Mısır basınında bu ilişkilerin Batılı ülkelerdeki kadar 
fazla bir etki yaratmadığı, söz konusu ilişkilerin I. Dünya Savaşı sonunda 
gelişen siyasi atmosfere bağlı olarak geliştiği ve Türk Hükûmeti’nin izlediği 

                                                 
∗∗∗∗ Yrd. Doç. Dr., Kastamonu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Kastamonu/ 
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tutumun söz konusu şartlara uygun gerçekçi bir politik tavır olarak algılandığı 
söylenebilir.  

Anahtar Kelimeler: Atatürk, Mısır Basını, Millî Mücadele, Türk-Sovyet 
İlişkileri. 

ABSTRACT 

Turkish-Soviet Relations During the National Struggle Period on 
Egyptian Press (1919-1923) 

The foreign policy of the Movement of Turkish National Struggle that it was 
started under the leadership of Mustafa Kemal was formed in the light of the 
idea being able to comprehend the realities of the world of that time. A 
complete independent and a new Turkish State determined by Atatürk 
constituted the basis of foreign policy of The National Struggle Period. In this 
context, it can be expressed that the frame of this foreign policy are consisted of 
complete independence, mutual respect for rights, refusal to interference for 
domestic affairs and establishment of good relationships with neighbour 
countries and the world on the basis of aforementioned foundations.  

This report is based on the question that how Turkish – Soviet relations were 
fixed and evaluated on Egyptian Press at the time of Turkish National Struggle 
Period. The data required was obtained via studies obtained from the Periodical 
Publications Department of The Egyptian National Library by the owner of the 
study who was a lecturer at the Faculty of Arts of University of Ain Shams in 
Cairo between 2001-2002 years. Al-Ahbar, Al-Ahram and El-Mukattam 
newspapers which used published during 1919-1923 in Cairo have been 
selected as exemplifications.  

Consequently, clarifying at the beginning of the comments in Al-Ahbar 
having the policy of nationalist broadcast that the east policies of Western 
countries, especially of England, were crashed and so Soviet Union filled this 
gap, it’s expressed that Turkey’s place in the world policy got strong but it did 
not mean that Turkey would go Bolshevik way and Turkey was never 
dependent on Soviet Union. In El-Ahram, it’s been emphasized that the present 
political affairs in the world made Turkey and Soviet Union closer but this 
situation was dependent on the conjuncture and Mustafa Kemal worked a 
permanent and fair peace and that did not mean being Bolshevik. As for         
El-Mukattam, it’s emphasized that the policies of Soviet Union were against 
Turkish people in the long run.  

Consequently, when considering the perception of Turkish-Soviet relations 
by western countries especially by England and the anxieties about being 
Bolshevik of Turkey, on the contrary western countries, on Egyptian Press there 
was not so strong impact and the aforementioned relations were developed 
relating to political atmosphere occurred as a result of World War I and the 
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attitude followed by The Turkish Government was comprehended as a realistic 
political manner suited the conditions in question.  

Key Words: Atatürk, Egyptian Press, National Struggle, Turkish-Soviet 
Relations. 

GİRİŞ 

Millî Mücadele dönemi Türk dış politikasının esasını Atatürk’ün belirlediği 
tam bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak düşüncesi oluşturmaktaydı. Amasya 
Genelgesi ile millî bağımsızlık ve egemenlik düşüncesi açıklanmış, Erzurum ve 
Sivas Kongreleri ile bu husus ilan edilmiş, Büyük Millet Meclisi’nin açılması ile 
de meşru bir temele oturtulmuştur. Yeni Türk devleti tam bağımsızlık ilkesini 
esas alırken Misak-ı Millî ile de sınırlarını gerçekçi bir biçimde çizmiştir. Bu 
bağlamda dış politikanın çerçevesi; tam bağımsızlık, karşılıklı haklara saygı, iç 
işlerine müdahalenin reddi ve bu esaslar içerisinde komşu ülkeler ve dünya ile iyi 
ilişkiler kurmak olarak ifade edilebilir. (Aybars, 1988: 295).  

Atatürk, Türkiye’nin dış politika esaslarını belirlerken, milletlerarası 
ilişkileri etkileyen ilkelerle, ülkenin millî çıkarlarını göz önünde 
bulundurmuştur. Türkiye, Millî Mücadele’den sonra bağımsızlığını bu gerçekçi 
politika sayesinde, koruyabilmiştir. (Gönlübol, 1997: 145-146). Türkiye’de 
Millî Mücadele hareketi başladığı zaman Sovyetler Birliği müstesna, diğer 
büyük devletlerle savaşmak zorunda kalınmıştır. Sovyetlerle siyasi ilişkilerin 
kurulması ideolojik sebeplerden ileri gelmemiştir. İki devlet arasında imzalanan 
1921 Antlaşması, şartların doğurduğu bir gereklilikti. (Gönlübol, 1997:146). 
1921 Antlaşmasının imzalanması için Türk heyeti Moskova’ya hareket ettiği 
sırada Rusya’nın dostluğu ile komünizm arasında bir bağın bulunup 
bulunmadığı sorusunu Mustafa Kemal şu şekilde cevaplamıştır; “Komünizm 
içtimai bir meseledir. Memleketimizin hali, memleketimizin içtimai şeraiti, dinî 
ve millî ananelerinin kuvveti Rusya’daki komünizmin bizce tatbikine müsait 
olmadığı kanaatini teyit eder bir mahiyettedir. Son zamanlarda memleketimizde 
komünizm esasatı üzerine teşekkül eden fırkalar da bu hakikati bit-tecrübe idrak 
ederek tatil-i faaliyet lüzumuna kani olmuşlardır. Hatta bizzat Rusların 
mütefekkirleri dahi bizim için bu hakikatin sübutuna kail bulunuyorlar. 
Binaenaleyh bizim Ruslarla olan münasebet ve muhadenetimiz ancak iki 
müstakil devletin ittihat esasları ile alakâdardır.” (Atatürk’ün Söylev ve 
Demeçleri, 1997: 26).  

Millî Mücadele dönemi Türk-Sovyet ilişkilerine bakıldığı zaman, bu dönem 
iki devlet arasında bugüne kadar süregelen ilişkilerin en ilgi çekici dönemi olarak 
görülmektedir. Daha 23 Nisan 1920 tarihinde Ankara’da Millî Hükûmet 
kurulmadan önce Sovyet Hükûmeti Türkiye ile ilgilenmiş ve “Dünya Proleter 
İhtilali”nde Türkiye’ye de yer ayrılmıştı. (Armaoğlu, 1984: 307-308). Bolşevik 
Rusya, amaçlarını gerçekleştirebilmek için dünya ülkelerini iki kısma ayırmış, her 
bir kısım için uygulanacak taktik ve desteği belirlemişti. Orta Doğu ve Asya’da 
batı sömürgesine karşı ihtilalin öncülüğünü bölgedeki köylüler ve Batı 
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sömürgeciliğine karşı bağımsızlık mücadelesi veren halk yapacaktı. Sonuçta bu 
ülkelerdeki millî kurtuluş mücadelesi Bolşevik ihtilaline çevrilecekti. Sovyet 
Rusya 1919 yılı Mart ayından itibaren Türkiye’ye bu açıdan bakmış ve bu konuda 
beklentileri Millî Mücadele boyunca devam etmiştir. Bir başka ifadeyle Millî 
Mücadele süresince Sovyetlerin Türkiye’ye karşı davranışının temel noktasını bu 
beklenti oluşturmuştur. (Armaoğlu, 1984: 308).  

Sivas Kongresi’nin sona ermesinden iki gün sonra 13 Eylül 1919’da 
Sovyetler, “Türkiye İşçi ve Köylülerine” hitaben Dışişleri Bakanı Chicherin ve 
“Müslüman Yakın Doğu Dairesi” başkanı Neriman Nerimanov’un imzaları ile 
ikinci bir demeç yayınlandı. Burada esas itibarıyla İngiltere’ye hücum edilerek 
Türk anavatanının kurtarılmasının Türk işçi ve köylüsüne kaldığı belirtiliyordu. 
(Armaoğlu, 1984: 309).  

Nitekim Sovyetlerin 13 Eylül 1919 tarihli demecinin anlamı, 1919 Aralık 
ayında Chicherin’in Bütün Rusya Sovyetlerinin VII. Kongresi’ne sunduğu 
raporda daha açık bir şekilde ifade etmiştir. Chicherin raporunda “Uyanan 
Doğu”dan söz ederek İran, Çin, Kore, Türkiye ve Mısır’daki kapitalizm karşıtı 
hareketlerin gün geçtikçe daha somut bir hal aldığını ve kaybolan hürriyetlerin 
tekrar kazanılması için yapılan bu mücadelede yardımcı olmak arzusunda samimi 
olduklarını ifade etmektedir. (Armaoğlu, 1984: 309).  

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasından sonra 26 Nisan 1920’de 
Mustafa Kemal’in gönderdiği bir mektupla Ankara ve Moskova arasında 
normal ilişkilerin kurulması “askerî ve siyasi bir ittifak” ile “yabancı 
emperyalizmine karşı” birlikte mücadele edilmesi istenmiş ve Ankara 
Hükûmeti’nin Misak-ı Millî’ye dayalı olan politikası açıklanmıştır. (Yalçın, 
2005: 225, Armaoğlu, 1984: 309).  

Mustafa Kemal’in mektubuna 3 Haziran 1920’de Chicherin cevap vermiştir. 
Bu mektupla Sovyet Hükûmeti askerî yardım ve ittifaktan bahsetmeden her iki 
Hükûmet arasında derhâl diplomasinin kurulması istenmiş ve iki ülke arasında 
diplomatik ilişkiler bu suretle başlamıştır. Ankara ile Moskova arasındaki resmi 
ilişkiler Haziran başında kurulmuş olmakla birlikte daha Mayıs ayı başında Şerif 
Manatov isimli Sovyet temsilcisi Ankara’ya gelmiş bulunuyordu. (Gönlübol, 
1997:16, Armaoğlu, 1984: 311).  

İstanbul Hükûmeti temsilcilerinin Sevr Antlaşması’nı imzalamak için 2 
Mayıs’ta İstanbul’dan hareket etmelerinin ardından 11 Mayıs’ta Ankara’dan 
Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey başkanlığında bir heyet yola çıkarak, 19 
Temmuzda Moskova’ya ulaşmıştır. Sovyetlerle bir dostluk antlaşmasının esasları 
24 Ağustos’ta hazır olmakla birlikte Sovyetlerin Bitlis, Van ve Muş illerinin 
Ermenistan’a terk edilmesi talepleri sebebiyle Bekir Sami Beyin söz konusu 
antlaşmayı imzalaması mümkün olmamıştır. (Armaoğlu, 1984: 311-312).  

10 Ağustos 1920’de İstanbul Hükûmeti’nin Sevr Antlaşması’nı imzalaması, 
Batı Cephesinde askerî durumun nezaketini korumasına karşın Doğu 
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Cephesi’nde Türk birliklerinin başarı kazanması ardından Bolşeviklerle olan 
Ermeni meselesinin Gümrü Antlaşmasıyla çözümlenmiş olması sürecinde 
Mustafa Kemal’in 29 Kasım 1920 tarihinde Dışişleri Bakanı Chicherin’e 
göndermiş olduğu telgrafla “Batılı emperyalistlere karşı” “yakın bir ittifakın 
kurulması” istenmişti. Diğer yandan da General Ali Fuat Cebesoy Moskova 
Büyükelçiliğine atanmış ve elçilik heyeti de 1920 Aralık ayı başında zaten 
Moskova’ya gitmek üzere yola çıkmıştı. Ruslar da bu çerçevede bir elçilik 
heyetini Ekim ayında Medivani başkanlığında Ankara’ya göndermiş 
bulunuyordu. (Armaoğlu, 1984: 312-312). Moskova Antlaşması’na giden 
süreçte Mustafa Kemal, hem Türk-Sovyet ilişkilerinde karşılıklı güveni ve 
yardımın devamını sağlamak hem de yurt içindeki komünist faaliyetleri denetim 
altına alma konusunda faydacı davranmıştır. Bu hususta, 22 Ocak 1921’de 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki gizli oturumda yaptığı konuşmada, 
Sovyetlerle ilişkide bulunmanın gereğini ve komünizmle bunun ayrı tutulması 
hususunu açıklamıştır. (Şener, 2007: 182-183).  

Ali Fuat Cebesoy başkanlığında Türk elçilik heyeti 19 Şubat 1921 de 
Moskova’ya ulaşmış ve hemen karşılıklı müzakerelere başlanmıştır. Ali Fuat 
Paşanın enerjik ve kararlı tavrı ile Lenin’in olumlu yaklaşımı ile görüşmeler 
sürerken Lenin’in kararıyla Sovyet Hükûmeti, Türklerin yanı sıra Polonya, Orta 
Avrupa ve Balkan milletlerinin de varlık ve bağımsızlıklarını geniş ölçüde 
tanımayı ve onlara yardımcı görünme siyasetinin bir antlaşma ile teyidini kabul 
etmiştir. Fakat bu durum Batıya karşı Sovyet Hükûmeti’nin, milletlerin 
bağımsızlıklarına Batıdan daha fazla taraftar olduğunu ispat etmek gayretinden 
kaynaklandığı kadar aynı zamanda uzun dönemde Sovyetlerin milletlerin içerisine 
girerek onları Moskova’nın nüfuzu altına almaya çalışacakları biçiminde 
yorumlanmıştır. Bu maksadı dikkate alan Türk heyeti Sovyet siyasetinin birinci 
kısmından azami surette faydalanmak, ikincisinden ise mümkün olduğu kadar 
kaçınarak müzakereleri yürütmeyi başarmıştır. (Saray, 1990: 59). Sonuçta 16 
Mart 1921 tarihinde Türk-Sovyet Dostluk Antlaşması imzalanmıştır. Büyük 
Millet Meclisinin Moskova’yla yapmış olduğu antlaşmanın olumlu sonuç 
vermesiyle Ankara’nın diplomasi alanındaki yalnızlığı son bulduğu gibi özellikle 
İngiltere’nin I. Dünya Savaşı sonrasında uyguladığı politikaların ve buna bağlı 
olarak yürüttüğü stratejiler de iflas etmiştir. (Saray, 1990: 62-64, Armaoğlu, 1984: 
313-314, Aybars, 1988: 266-267).  

Mısır Basınında Türk-Sovyet Yakınlaşması 

Millî Mücadele dönemi Türk-Sovyet ilişkilerinin Mısır basınında algılanış 
biçimine geçmeden önce bu ilişkilerin Batıda özellikle de İngiltere’de nasıl 
algılandığı üzerinde biraz durmak yararlı olacaktır. 1919 yılı sonu ile 1920 yılı 
başında ortaya çıkan Türk-Sovyet yakınlaşması ihtimali özellikle İngiltere’de 
büyük bir endişe ile karşılanmıştır. Hatta 1920 Mayıs ayında Londra’da bir 
Sovyet İngiliz anlaşmasının görüşmeleri sırasında Başbakan Lloyd George, söz 
konusu anlaşmaya Sovyetlerin “Kemalistlere” yardım etmemesi şartını 
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koydurmak istenmiş ise de Sovyetler bunu kabul etmemiştir. (Armaoğlu, 
1984:310, Yalçın, 2005: 224).  

İngiliz basınında Ankara’daki yeni Hükûmet’in Bolşevik Rusya ile kurduğu 
yakın ilişkiye şüphe ile bakılıyordu. Bolşevik Rusya’nın devrimci bir devlet 
olarak, İngiliz İmparatorluğu’na ve kapitalizme son vereceğini açıklaması 
onların bu şüphelerini, özellikle haklı kılıyordu. Muhafazakâr basının, 
Ankara’nın Bolşevik Rusya ile olan ilişkisinden duyduğu kaygıyı özellikle dile 
getirmesi yanında, The Contemporary Rewiev’da Mustafa Kemal Paşanın 
Rusları sevmediği ve Bolşeviklikten korktuğu fakat şartların ve mevcut 
durumun onu Moskova ile birlikte olmaya zorladığı ifade ediliyordu. (Yılmaz, 
2002: 24-25).  

Diğer Muhafazakâr İngiliz gazeteleri gibi The Times da Türk liderleri 
üzerinde Bolşevik tesirden endişe duyuyordu. The Times’a göre, Türklerin 
Lozan Konferansı’ndaki sert tutumlarının arkasında Bolşevikler vardı. Zaten 
Türkler, I. Dünya Savaşı sırasında Alman stratejisinin aleti olmuşlardı. Şimdi 
ise, İngiltere’nin amansız düşmanı olan Bolşeviklerin bir aleti idiler. (Yılmaz, 
2002: 29).  

Türk-Rus ilişkilerine oldukça endişeli yaklaşan The Morning Post, 
Türkiye’nin Rusya ile olan ilişkisinin samimi ve başarılı olup olmayacağı 
konusuna şüpheyle bakar hâle gelmişti. Diğer yandan da Türkiye’nin yeniden 
inşasının Batı yardımı olmadan başarılmasının imkânsızlığını tekrar ederek bu 
gerçeğin yeni Türk liderleri tarafından bilindiğinden emin olduğunu ve yeni 
Türk liderlerinin Bolşeviklere ve Almanlara güvenmediklerini söylüyordu. The 
Westminster Gazette’de seri makaleler yazan J. A. Spender, Türkiye 
üzerindeki Bolşevik tesir konusuna şüpheli bir tarzda yaklaşıyordu. Spender, 
dünyada Müslüman bir Türk ile Bolşevik bir Rus kadar, yaşam biçimleri, 
hükûmetleri ve dinleri birbirine benzemeyen iki insan bulunmayacağını 
söylüyordu. (Yılmaz, 2002: 35). The Daily Telegraph’da ise Türkiye’deki 
askerlerin Bolşevikliği sevmedikleri ve Moskova’ya siyasi gerekçelerle boğun 
eğdikleri dile getiriliyordu. (Yılmaz, 2002: 38).  

Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasından sonra Türkiye ve Türk 
Hükûmeti üzerindeki Bolşevik tesiri ile ilgili İngiliz şüpheleri hafiflemiştir. 
Daha önce İngiliz gazetelerinin büyük bir bölümü, Türkiye Hükûmeti’nin 
gerçekte Bolşevik olduğuna ve buna bağlı tavırlar sergilediğine inanıyordu. 
(Yılmaz, 2002: 46-47).  

1927 yılına gelindiğinde artık bütün İngiliz basını Türkiye üzerinde Sovyet 
etkisi olmadığı konusunda hemfikirdi. The Times’ta yayımlanan bir başyazıda, 
Mustafa Kemal Paşa’nın çok zekice bir diplomasi ile Sovyet tehdidini, Batıyı 
alarma geçirmek için kullandığını ve bunu da Türkiye’yi Sovyetlere 
bağlamadan gerçekleştirdiğini yazıyordu. Daha başlangıcından itibaren Türkiye 
üzerindeki Bolşevik tesirden kuşkulanan Batıya karşı bu konunun, Mustafa 
Kemal Paşa tarafından ustaca kullanıldığı görülmektedir. (Yılmaz, 2002: 159).  
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Doğu’da söz konusu ilişkilerin nasıl algılandığı Türk Hükûmeti’nin 
Sovyetler ve Batılı devletler, özellikle de İngiltere arasındaki durumunun 
belirlenmesinde Mısır basının bakışı bizlere bir mukayese yapma imkânı 
vermektedir. Bu konuda örneklem olarak söz konusu dönemde Kahire’de 
yayınlanan Al-Ahbar, Al-Ahram ve Al-Mukattam adlı üç büyük gazeteden 
yararlanılmıştır.  

Bu gazetelerden birisi olan Al-Ahram, ilk yayın hayatına atıldığı 1876 
yılından itibaren Mısır’ın önde gelen gazeteleri arasında yer almıştır. İsmini, 
“piramitler” anlamına gelen ve Kahire yakınında bulunan üç büyük piramitten 
(Ahrâmu’s-Selâse) almaktadır. Günümüzde de yayın hayatına devam eden      
Al-Ahram, Arap dünyasında tarafsız ve dengeli yayın politikasıyla 
tanınmaktadır. (İbrahim Abduh, 1982: 50). Al-Ahram gazetesinin Mısır Millî 
Kütüphanesi Süreli Yayınlar Bölümünde bulunan 1919 yılına ait 
koleksiyonunda hemen hiç eksiklik bulunmamaktadır. Bu dönemde Anadolu’ya 
ilişkin kısa ve yorumsuz olarak verilen ilk haber “İzmir’in İşgali” haberidir.    
Al-Ahram, 16 May 1919). Gazetede, Mayıs ve Haziran aylarından itibaren 
Afganistan meselesi, Sovyetler ve Bolşeviklik üzerinde durulduğu 
görülmektedir. Türkler ve Yunanlılar arasında ilk gayrinizami çatışma haberi ise 
7 Haziran 1919 tarihindedir.  

Al-Ahram gazetesinde Mustafa Kemal’in ismi ve Ona ilişkin haber ilk defa 
Erzurum Kongresi’nin toplandığı gün olan 23 Temmuz 1919 tarihinde 
geçmektedir. “Enver Paşa ve Kemal Paşa” başlığıyla verilen yazıda özetle 
Mustafa Kemal’in Enver Paşa ile birlikte hareket ettiği ima edilmektedir.       
Al-Ahram’da Temmuz ayından itibaren “Erzurum’da Türk Kongresi” başlıklı 
haber ile Millî Mücadele Hareketi ve Mustafa Kemal ismiyle daha yakından 
ilgilenilmeye başlanmış, Sivas Kongresi sonunda “Mustafa Kemal Anadolu’da 
Ne Yapıyor?” adlı bir makale yayınlanmıştır. Bu makalede Mustafa Kemal’in 
ordu müfettişliği görevi ile Anadolu’ya geçtiği, mevcut Hükûmeti değiştirmeye 
kasteden devrim hareketinin lideri olduğu, topladığı meclisi Erzurum’dan 
Sivas’a taşıdığı ve orada bir Hükûmet kurduğu, askerî ve siyasi kuvvetinin 
günden güne arttığı belirtilerek Atatürk’ün siyasi hedefleri açıklanmaktadır.   
Al-Ahram, 12 September 1919). Bu tarihten sonra Millî Mücadele Hareketi ve 
onun iç ve dış ilişkileri günlük haber akışı içerisinde yer bulmaktadır.  

Bir diğer gazete olan El-Mukattam, 18 Nisan 1888 yılında kurulmuştur. 
İsmini Kahire yakınlarında bulunan Mukattam Tepesinden almaktadır.           
Al-Ahram’dan sonra ikinci büyük gazete olmuş reformcu eğilimi ile dikkat 
çekmiştir. (Abduh, 1982: 150-151). El-Mukattam gazetesinde 3 Ocak 1919 
(Sayı: 9063) tarihinden başlamak üzere Ocak-Şubat ve Mart aylarında Osmanlı 
Devleti ve Türkiye’ye ilişkin haber akışı bulunmamaktadır. İngiliz siyaseti 
yanlısı olarak görülen gazetede bu dönemde özellikle Almanya’nın durumu ile 
ilgili haber ve makalelerin yer aldığı gözlenmektedir. Yurt dışı bağlantı ve haber 
ağına sahip olan gazetede düzenli olarak telgraf haberlerine yer verilmekte olup 
en belirgin haber kaynağı Londra’dır. Al-Ahbar gazetesinin bu dönemde Mısır 
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içindeki gösteriler ve Mısır millî hareketi oluşturma çabalarına karşın Mukattam 
gazetesinde bu konudaki yayınlara yer vermeyerek farklı bir yayın politikası 
anlayışı içerisinde olmuştur.  

El Mukattam gazetesinde 1 Temmuz 1919 tarihinden itibaren Ağustos 
ayına kadar Türkiye’deki Millî Mücadele hareketi hakkında aleyhte de olsa 
haber ve yorumlara rastlanılmamaktadır. Erzurum ve Sivas Kongrelerinin 
yapılmasına kadar Millî Mücadele hareketinin dışarıda henüz etkili görülmediği 
veya dikkatlerden kaçtığı şeklinde bir görüntü bulunmaktadır. Mustafa 
Kemal’in ismi gazetede ilk defa 22 Temmuz 1919 tarihinde kısa bir haber 
şeklinde ve ona karşı bir anlayışla kaleme alınmıştır. (El-Mukattam, 22 
(Temmuz (July) 1919). Eylül ayından itibaren kısa haberlere yer verilerek Millî 
Mücadele aleyhine yayın politikası gütmekte olduğu anlaşılmaktadır. Bu 
dönemde gazetede “Türkiye Haberleri” başlığı altında İstanbul Hükûmeti ve 
sulh görüşmeleri, Yunanistan ve Anadolu başlıklı haberlere yer verilmiş olup bu 
haberler genellikle Londra kaynaklıdır. 4-11 Eylül tarihleri arasında Sivas 
Kongresi’nin yapılmasının ardından İstanbul ile olan haberleşme irtibatının 
kesilmesi kararının haber olarak verildiği El-Mukattam’da Anadolu Hükûmeti 
tarafından bunun İstanbul Hükûmeti’nin tanınmadığı anlamına geldiği 
belirtilmektedir. (El-Mukattam, 14 October 1919). 1920 yılı Temmuz ayında 
gazetede, çoğunlukla Suriye meselesi adı altında Fransızlara ilişkin yayınlar 
görülmektedir. 20 Temmuz 1920 ile 14 Eylül 1920 tarihleri arasında haber 
ağırlığı açısından bakıldığı zaman Ankara Hükûmeti İstanbul Hükûmeti ile bir 
dengenin kurulduğu görülmektedir. Haber yayınlarında Mustafa Kemal ve 
Ankara ve İstanbul haberleri olarak algılanabilecek bir tarzda yayınlar 
yapılmaktadır. Millî Mücadele Hareketi’nin zaferinden sonra haberlerin 
kesilmesi dikkati çeker. Bu durum gazetenin İngiliz politikasına eşgüdümlü 
olarak düşünülebilir. Nitekim gazete daha sonra yayın politikasında değişiklik 
yapacaktır.  

Bir diğer gazete olan Al-Ahbar ise, I. Dünya Savaşı sonunda 22 Şubat 1920 
tarihinde yayına başlayarak milliyetçi bakış açısıyla Mısır’ın önde gelen 
gazeteleri arasında yerini almıştır. Millî Parti ile birleşerek Mısır’ın tam 
bağımsızlığı konusunda bir yayın politikası izlemiş olup dönemin milliyetçi 
yazarı Emin el-Rafî’ de makalelerini Ahbâr’da yazmıştır. (Abduh, 1982: 109). 
Al-Ahbar gazetesinin özellikle 1920-1923 yılları arasında bağımsızlık taraftarı 
yayınlarına paralel olarak Türkiye’deki Millî Mücadele hareketine destek 
vererek Mısır’da Millî Mücadele hareketi yanında kamuoyu oluşmasına katkı 
sağladığı söylenebilir.  

Genel olarak bakıldığı zaman, Anadolu’daki Millî Mücadele Hareketi’nin 
Sovyet Hükûmeti ile olan ilişkisinin Mısır’da fazla bir etki yaratmadığı 
söylenebilir. Mısır Diyarı Müftüsü bulunan Muhammed Necib 18 Ağustos 1919 
tarihinde Mısır’da Bolşevikliğe karşı bir fetva vermiştir. Bu fetvanın metni 
dönemin en önemli basını arasında yer alan Al-Ahrâm gazetesinde 
“Bolşeviklik Dini Yıkıyor” başlığıyla yayınlanmıştır. (Al-Ahram, 18 (Ağustos) 
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August 1919). Ayrıca söz konusu fetva El-Mukattam gazetesinde de 
yayımlanmıştır. (El-Mukattam, 18 August 1919).  

Daha önce 1919 Aralık ayında Chicherin’in Bütün Rusya Sovyetlerinin VII. 
Kongresi’ne sunduğu raporda Doğunun uyanışından söz ederek İran, Çin, Kore, 
Türkiye ve Mısır’da kapitalizm karşıtı hareketlerin gün geçtikçe arttığı ve 
kaybolan hürriyetlerin tekrar kazanılması için yapılan bu mücadelede yardımcı 
olunması gerektiği ifade edilmişti. (Armaoğlu, 1984: 309). Buradan hareket 
edilerek Mısır’da 1919 ve 1920 li yıllardaki komünist hareketin partileşme 
süreci de dikkate alındığında Bolşevikliğe karşı fetva verilmesi daha anlamlı 
hâle gelmektedir. Bu husus aynı zamanda Türk-Sovyet ilişkilerine dikkatlerin 
çekilmesinin de bir sebebi olmuştur.  

Al-Ahram gazetesinde “Kemalistler ve Bolşevikler” unvanlı makalede 
Anadolu’daki Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Kafkasya tarafında Bolşevik 
Ruslarla irtibat kurmak için çaba harcadıkları ifade edilerek, İstanbul 
Hükûmeti’nin Bolşevikliğe karşı Mısır’da yayınlanan fetvayı gazetelerde 
yayınlattığı ve Bolşevikliğe karşı olarak İstanbul’daki hilâfet merkezinin 
korunması gerektiği konulu bir genelge yayınladığını duyurulmaktadır.                    
Al-Ahram, 4 Eylül (September) 1920). Bolşevikliği reddeden bu fetvaya karşı 
kendilerini savunmak için Mısır komünist hareketi mensupları Türk-Rus 
ilişkilerini kullanma yoluna da gitmişlerdir. Mısır Bolşevikleri, Millî Mücadele 
hareketi bağlamında Ruslar ile Türklerin kurduğu ilişkiyi İslam ile komünizm 
arasında bir ilişkinin olabileceğinin bir kanıtı olarak kullanma yoluna gitmişlerdir. 
(Bayumî, 1989: 41).  

Al-Ahbar gazetesi 1920 yılının ortalarında Millî Mücadele hareketi ile 
Ruslar arasındaki cereyan eden karşılıklı haberleşme ve görüşmelere bağlı 
olarak her iki taraf arasında bir yakınlaşmanın olduğunu söylemekle 
yetinmektedir. (Al-Ahbar, 16 May 1920, Bayumî, 1989: 42). Söz konusu 
yakınlaşmanın daha somut bir hâle geldiği yine söz konusu gazetede 26 Nisanda 
Büyük Millet Meclisi Başkanı sıfatıyla Mustafa Kemal Paşa’nın imzasını 
taşıyan ve Lenin’e gönderilen mektuptan hareketle açıklanmaktadır. Özetle her 
iki devleti de tehdit eden yabancı emperyalizme karşı birlikte mücadele etmek, 
emperyalist devletlere karşı mücadelede Rusya Bolşevikleri ile askerî harekâtı 
birleştirmek, Kafkas Seddi’nin yıkılmasında, Sovyet kuvvetlerinin Gürcistan’a, 
Türk birliklerinin de Ermenistan’a karşı harekâtını, Azerbaycan’ın da Sovyet 
Rusya’ya katılmasının kabulünü, silah, cephane, para yardımı sağlanmasını 
isteyen mektubundan bahsetmekteydi. (Al-Ahbar, 29 Haziran (June) 1920, 
Bayumî, 1989: 42).  

Al-Ahbar gazetesi genel yayın yönetmeni olarak da görev yapan Emin       
El-Râfîi, konuya ilişkin yayınladığı makalede, Bolşevik hareketin Anadolu’daki 
Millî Mücadele Hareketi’ne destek çıkmasını takdir ve övgü ile karşılamaktadır. 
Emin el-Râfîi buna sebep olarak ise, eğer batılı devletler Bolşevik tehdidine 
karşı koymak istiyorlarsa milletlerin hürriyetine ve hür iradesine saygı 
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duymaları gerektiği, bu devletlerin düşmanca tutumlarına devam etmesi hâlinde 
bu durumun, milletleri komünizmin önünde set ve engel olmak yerine onları 
komünizmin kucağına ittiğini belirtmektedir. (El-Râfiî, Al-Ahbar; 7 June 1920, 
Bayumî, 1989: 42). Yine Râfiî, İtilâf Devletlerinin tıpkı Anadolu’da olduğu gibi 
Asya siyasetlerinin de artık iflâs ettiğini ve bu siyasetten Bolşeviklerin 
faydalandığı görüşüne katıldığını ifade etmektedir. (Al-Ahbar, 8 Haziran (June) 
1920, Bayumî, 1989: 42).  

Al-Ahbar gazetesinde, “Mustafa Kemal’in Hariciye Siyaseti” adlı yazıda 
Mustafa Kemal’in yaptığı resmi açıklamalardan yola çıkarak Türk dış politikası 
değerlendirilmektedir. Gazetede Moskova Antlaşması öncesindeki mevcut 
durum Atatürk’ün sözleriyle açıklanmaktadır. Bu konuda Atatürk’ün, “Sovyet 
Rusya Cumhuriyeti ile aramızdaki kardeşlik ilişkilerine gelince, o en iyi bir 
yolda devam etmektedir. ve bu ilişkilerin daha da geliştirilebilmesi için 
Moskova ile temsilcimiz aracılığı ile her iki Hükûmet arasında bir siyasi 
muahedenin akdedilmesi için çalışmalar yapmaktayız” sözlerine yer verilmiştir. 
(Al-Ahbar, 22 Mayıs (May) 1921).  

16 Mart 1921 tarihinde imzalanan Türk-Sovyet Dostluk Antlaşması           
Al-Ahbar gazetesinde “Türk ve Rus Hükûmetleri Arasında Siyasi Antlaşma” 
başlığıyla verilmiştir. Gazetenin İstanbul muhabiri tarafından yazılan bu yazıda 
antlaşma maddeleri verilmekte ve sevinç duyulduğu ifade edilmektedir. (Al-
Ahbar, 11 Mayıs (May) 1921). Bu antlaşmadan hareketle doğu meselesinin 
yeni bir döneme girdiği, Avrupa’nın Orta Doğu’yu düzene koyma adına yaptığı 
hâkimiyet yarışının önüne nihayet geçildiği, Doğu’nun artık kendi işlerini 
kendisinin halledebileceği, Doğunun seçtiği yolda sağlam yürüdüğü ifade 
edilmektedir. Bu yeni gelişme ile Türkiye’nin dünya siyasetindeki yerinin 
kuvvetlendiğini, şu anki ve gelecekteki siyasi hasımlarının oyunlarından 
kurtulduğu istiklâlini koruduğunu ve bundan sonra da Türkiye’ye artık bir 
kötülüğün gelmeyeceği vurgulanmaktadır. (Bayumî, 1989: 46-47). 

Kuvva-yı Milliye’nin Yunanlılara karşı kazandığı başarılar Mısır’da söz 
konusu dönem itibarıyla Türkiye aleyhinde neşriyatıyla bilinen El-Mukattam 
gazetesinde Türklerin Bolşevikler ile olan irtibatına bağlanarak görmezlikten 
gelinmeye çalışılmakta ve Mısır kamuoyunda Türklerin itibarını sarsmayı 
amaçlamaktadır. Gazetede, Bolşevizm’in Anadolu köylüsüne sosyal kalkınmayı 
sağlayacak ilerlemeyi temin edecek kabul edilebilir tatlı bir fikir olarak takdim 
edildiğini ve aldatıldıkları ifade edilerek adres olarak Türkiye’yi dostluk ve 
adaleti ile bilinen İngiltere’den başka bir gücün kurtaramayacağı 
belirtilmektedir. Ayrıca şayet Rusların Mustafa Kemal’e silah ve mühimmat 
yardımı olamasaydı Yunanlılara karşı zafer kazanılamayacağı ifade edilerek 
Rus tehlikesine vurgu yapılmaktadır. (El-Mukattam, 7 Haziran (June) 1920). 
Daha sonra da El-Mukattam gazetesinde aynı uyarılar sürdürülmektedir. 
Örneğin bu durum; “Türkler şunu idrak etmelidirler ki, Bolşevik Rusya’nın 
hedeflerinin Rus Kayzer İmparatorluğu’nun hedeflerinden farklı olmadığı 
bunun şu an ortaya çıkmamasının sebebinin Rusya’nın kendi içerisinde 
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Bolşevizm’i yerleştirmeye çalışması ve Lenin’in şu anda ülkesini dışarıda zor 
duruma sokacak girişimlerden kaçınmasıdır…” şeklinde yorumlanmaktadır.                
El-Mukattam, 13 Nisan (April) 1921, El-Mukattam, 14 Nisan (April) 1921, 
(El-Mukattam, 30 April 1921).  

Türk Millî Mücadele Hareketi’ni yakından takip eden Al-Ahbar gazetesinde 
resmî ağızlardan yapılan alıntılarla Millî Mücadele Hareketi’nin özellikleri şu 
şekilde belirtilmektedir. Türkiye kesinlikle Bolşevizm’e tabii olamayacaktır, 
çünkü Anadolu’daki hareket millî bir harekettir, Türk milleti İslam’ın 
prensipleriyle kaynaşmış ve onun anlayışını benimsemiş bir millettir, 
Anadolu’daki hareketin tek amacı vatanın istiklâlini sağlamak, hilâfet ve 
saltanat makamını tehlikeden kurtarmaktır. (A. R., Al-Ahbar; 8 Nisan (April) 
1921, Bayumî, 1989: 42). Bu noktadan hareketle Mısır basınında Türkiye’nin 
Sovyetlerin mihverine çok fazla girmesi veya Türkiye’nin Bolşevikleşmesi 
konusunda ciddi bir kaygının taşınmadığı anlaşılmaktadır. Bu durum, Mısır’ın 
kendi iç bünyesindeki siyasi hareketliliğin veya Mısır sosyalist hareketinin 
varlığının etkileri, bu varlığın Türk-Sovyet ilişkilerinden etkilenip etkilenmediği 
veya ne derece etkilendiği sorusunu da akla getirmektedir. Bu konuda çalışma 
yapan Bayumî’ye göre Mısır’daki komünizm hareketinin 1921 yılında Türk-Rus 
yakınlaşmasından etkilendiğine işaret eden bir belge bulunmamaktadır. 
(Bayumî, 1989: 42). Buna sebep olarak Mısır komünizm hareketinin içeride 
toplumsal destek yoluyla kendi varlığını koruma veya uluslararası alanda 
komünizm hareketine bağlanarak onlardan aldığı destek ile kuvvetlenme 
konusunda henüz bir anlayış birliğinin oluşmamış olması ve bu konudaki 
ihtilaflar yüzünden henüz hareketin alt yapı oluşturma sürecini yaşaması olarak 
gösterilmektedir. (Bayumî, 1989, 43). Mısır’a sosyalist fikirler ilk olarak aslında 
Avrupa’ya tahsil için gönderilen öğrenciler tarafından getirilmiştir. 1908 yılında 
altı yüz kadar Mısırlı öğrenci Avrupa’da özellikle de Fransa’da eğitim 
görmekteydi. Bu süreç sonunda Mısır’da “Mısır Sosyalist Partisi” 1920 yılında 
kurulmuştur. Joseph Rosentalı, Hüsnü el-Arabî ve Anton Maran kurucuları 
arasındadır. Parti, ismini 1922 yılında “Mısır Komünist Partisi” olarak 
değiştirmiştir. (Ismail, 1990: 3, Gınat, 1993: 22-24, El-Sayrafî, 1986, El-Sâmir, 
1981).  

Al-Ahram gazetesinde hemen İkinci Londra Konferansı öncesinde 1921 
Şubat ayında yayınlanan “Türkiye Meselesi-Avrupa ve Bolşevikler Arasında 
Türkler” başlıklı makalede Atatürk’ün Rusya politikası ve Avrupa arasındaki 
dengelere ilişkin tespitlerde bulunulmaktadır. (Al-Ahram, 3 Şubat (February) 
1921). Özetle bu yazıda “... Biz bugün burada Ankara’daki liderlerin ortaya 
koyduğu amilleri sunuyoruz. Bu liderler, itilaf devletlerine karşı mukavemet 
etmeyi adil bir barışın sebebi olarak görüyorlar ve mukavemet etmek kuvvete 
ihtiyaç duyar. Türkler bunun için Bolşeviklerle irtibat kurdular ve onların planı 
içerisinde güç ve cesaret kazandılar. Bu zamanda onlar tetikte ve uyanık idiler. 
Çünkü bütünüyle ve her şeyden önce Bolşevikler ideoloji ve nüfuz alanlarını 
yaymaya büyük önem veriyorlardı. Bu amaçla Türkiye’ye el uzatıyor yardım ve 
davette bulunuyorlardı. Lâkin Türkler selâmette değiller ve onlar idarelerini 
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teslim etmiş görünmüyorlar. Türk halkı Bolşevik mezhebi üzerine karar vermiyor. 
Mustafa Kemal imkânsızlıklar içerisinde olan ülkesinin hedeflerini 
gerçekleştirmek için zorluk ve meşakkatten korkmadan Bolşeviklerden kazanca 
tevessül etmeye karar verdi. Böylece iki zıtlık arasında bir uyum ortaya çıktı, bu 
hususta başka bir yol da yoktu. Bolşevikler Mustafa Kemal’e ilk olarak bir 
öneride bulunmuşlardı. Bu iki ayrı ordunun birbirinin gücüyle genişlemesiydi… 
Karşılıklı gönüllerdeki menfi duygular silinmiş olmamasına rağmen görünürde 
Lenin ve Mustafa Kemal arasında bir yakınlaşma oldu. Bu Bolşevik ve Türk 
üyeler arasında Bakû Kongresi sırasında tecelli etmişti… ve sonuçta her iki kesim 
bir araya geldiler. Yakınlaşma devresi ve daha sonra karşılıklı eleştirilerin 
ardından vuruşmaları kesindir. Çünkü Türk Türk’tür ve Rus da Rus’tur. 
Bolşeviklerin sözleri siyasetlerini de gösteriyor. Bunu İran’da açığa çıkardılar. 
Bolşevikler İran’ın kuzeyine girdiler. Onların İran üzerinde gönüllerinden 
geçirdikleri bir amaçları vardı. Bundan daha fazlasını yapan Kayser Hükûmeti 
oldu mu? ve Lenin Hükûmeti’nin istediğinden daha fazlasını İran Hükûmeti istedi 
mi?... ”(Al-Ahram, 3 February 1921). Aynı makalede devamla “…Mustafa 
Kemal ve arkadaşları bütün bunları biliyorlar. Onlar Türkiye’nin barışı için 
Sevr’in şartlarına karşı gelmeyi ilke edinerek doğuda bütün yönleri ile Bolşevik 
bağlantısını kullanıyorlar. Mustafa Kemal ve arkadaşları Bolşevik değiller, 
Bolşeviklere güvenmiyorlar ve onlarla birlikte yürümenin selametinden de emin 
değiller… Anadolu’da hayatını, mülkünü korumak için mukavemet eden Türk 
milletidir. Türk halkı, bu durumda yaşamaktansa gençleri için yeni bir teceddüt 
için barış ve sükûn içerisinde yaşamak istiyor. Türkiye, Bolşeviklikle birlikte olup 
onların tarafında bir set vazifesi görmek gibi bir konuda ittifak etmiyor…”       
(Al-Ahram, 3 February 1921).  

Mısır basınında Yusuf Kemal’in (Tengirşek) Mayıs 1921 de Dışişleri 
Bakanlığına getirilmesinin Sovyetlerle olan ilişkilerde bir kazanç olduğu 
belirtilmektedir. Yusuf Kemal’in de Bekir Sami gibi Rusya’ya geldiği, 
Rusya’nın siyasetini yerinde inceleme ve gözlem imkânı bulduğunu dahası 
Rusya’ya gidiş ve dönüşünde Azerbaycan yolunu kullandığını, kendi gözü ile 
Bolşeviklerin oralarda nasıl bir yıkıma sebep olduklarını gördüğü 
belirtilmektedir. Yeni Dışişleri Bakanı olarak Yusuf Kemal’in Sovyetler Birliği 
ile olan ilişkilerde Ankara’nın temel politikası olan millî dış siyasetin dışında 
bir tutum sergileyecek birisi olmadığı da vurgulanmaktadır.  

Londra Konferansı sonrasında 13 Haziran 1921 tarihinde Fransa ile resmen 
müzakereye başlanması ve Ankara İtilafnamesi’nin imzalanmasına kadar geçen 
süreçte İngiltere’nin uluslararası alanda yalnızlaştırılması El-Ahram’ın İstanbul 
muhabiri tarafından şu şekilde yorumlanmaktadır. Muhabir, “İngiltere ve 
Anadolu Arasında Siyasi İlişkiler” adlı yazısında Türklerin Moskova’da 
yaptıkları antlaşmadan sonra Fransa ve İtalya ile de yakınlaşma içerisine 
girmelerinin bir sonucu olarak İngiltere’nin bölge stratejisinin bozulduğu ve bu 
durumda İngiltere’nin bölge için bir siyaset değişikliği yapmak hazırlığında 
olduğu ve bu değişikliği yapması gerektiğini belirtmektedir. Bu durumun 
İngiltere’yi bölgede yalnızlaştırdığı ve Türkiye’nin bu durumdan çok iyi bir 
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şekilde yararlandığını da ifade etmektedir. (M. A., Al-Ahbar, 22 June 1921). 
Sonuç itibarıyla İtilaf Devletlerinden birisi olan Fransa’yla Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Hükûmeti arasında diplomatik bir başarı olan Ankara 
İtilafnamesi Mustafa Kemal ile Franklin Bouillon arasındaki görüşmeler 
sonrasında 20 Ekim 1921 tarihinde Ankara’da imzalanmıştır.  

1929 yılına gelindiğinde ise Türkiye’nin Sovyetleşmesi gibi bir konunun 
önemini kaybettiği Türkiye’nin bölgede barış içerisinde sınır güvenliği dikkate 
alan bir politik anlayışta olduğu belirtilmektedir. Türk-Sovyet ilişkileri 
bağlamında 1929 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Dışişleri Halk 
Komiseri Yardımcısı L. M. Karahan’ın Ankara ziyaretinin değerlendirildiği    
Al-Ahram gazetesinde, “Türkiye, Rusya’dan ayrılmak hususunda tek başına 
kalmamak için başka bir devlete dayanmadan evvel çok ihtiyatkâr davranıyor” 
denilmektedir. (Al-Ahram, 27 November 1929). Yine aynı yıl El-Siyasa 
gazetesinde yapılan değerlendirmede Asya’da Türkiye’nin Rusya ile birlikte 
İran’ı da yanına alarak bir cephe oluşturduğu vurgulandıktan sonra dış 
politikada Türkiye’nin öncelikle sınırlarını korumaktan başka bir amacının 
bulunmadığı tespiti yapılmaktadır. (El-Siyasa, 07 April 1929).  

Bu konuda Bayumî, Rusların İslam dünyasındaki devletlerle ilişki kurma 
çabasını batılı sömürgeci güçlere karşı yapılan savunma ve mücadeleleri 
desteklemelerinin asıl amacının Çarlığa karşı yapılan ve yeni doğmuş olan 
devrime içeride ve dışarıda destek arama ve özellikle başta İngiltere olmak 
üzere Rusya üzerindeki devletlerin baskısını azaltmak olduğuna da işaret 
etmektedir. (Bayumî, 1989, 43).  

Bayumî Türk tarafının Ruslara yakınlaşmasını şu gerekçelerle 
açıklamaktadır. Millî Mücadele hareketi bir taraftan kendisini uluslararası 
alanda kabul ettirmeye diğer yandan Rusya ile olan sınırını bu dayanışma ile 
emniyet altına alarak Türk vatanını istilâ eden işgalcilere karşı yönelmeye ve 
onlarla mücadele etmek amacındaydı. Ayrıca içeride faaliyet gösteren sol 
kuruluş ve partilerin de desteğini kırmak istemiyordu. (Bayumî, 1989, 43).  

SONUÇ 

Mustafa Kemal önderliğinde başlatılmış olan Türk Millî Mücadele 
Hareketi’nin dış politikası, dönemin dünyasının gerçeklerini gören bir anlayış 
ile şekillendirilmiştir. Millî Mücadele dönemi Türk dış politikasının esasını 
Atatürk’ün belirlediği tam bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak düşüncesi 
oluşturmaktaydı. Amasya Genelgesi ile millî bağımsızlık ve egemenlik 
düşüncesi açıklanmış, Erzurum ve Sivas Kongreleri ile bu husus ilan edilmiş, 
Büyük Millet Meclisi’nin açılması ile de sağlam bir temele oturtulmuştur. Yeni 
Türk devleti tam bağımsızlık ilkesini esas alırken Misak-ı Millî ile de sınırlarını 
gerçekçi bir biçimde çizmiştir. Bu bağlamda dış politikanın çerçevesi; tam 
bağımsızlık, karşılıklı haklara saygı, iç işlerine müdahalenin reddi ve bu esaslar 
içerisinde komşu ülkeler ve dünya ile barış içerisinde iyi ilişkiler kurmak olarak 
ifade edilebilir.  
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Millî Mücadele döneminde hem Sovyet Hükûmeti hem de Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Hükûmeti’nin Batılı Devletler ile mücadele içerisinde olması 
1921 Moskova Antlaşmasının imzalanmasında önemli bir etken olmuştur. Bu 
dönemde iki devlette, Batılı emperyalist devletlere karşı ortak hareket 
edebilmek için bir yakınlaşma politikasını amaç edinmiştir. Bu dönemde 
başlayan Türk-Sovyet yakınlaşması ve nihayet Türk-Sovyet ittifakı, Lozan 
Antlaşmasından sonraki dönemde de Batılı devletlerin Türkiye’ye karşı 
uyguladıkları politikaların etkisinde bir gelişme göstermiştir.  

Millî Mücadele sürecinde Sovyetler Birliği ile komşuluk ilişkileri 
geliştirilmiş ve Batıya bir mesaj verilmeye çalışılmıştır. Böylece, Batılı ülkelere 
gerektiği takdirde Sovyetler ile birlikte hareket edilebileceği gösterilmiştir. 
Batılı devletler tarafından bu durum dikkate alınarak Türkiye’nin Bolşevik 
olabileceği endişesi sıkça dile getirilmiştir.  

Batıda İngiliz basınında Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti’nin Sovyet 
Hükûmeti ile kurduğu yakın ilişkiye şüpheyle bakılmaktaydı. Özellikle 
muhafazakâr basın bu kaygıyı dile getiriyor ve bu durumu, Türkiye’nin 
Bolşevik olması olarak değil de, şartların zorlamasıyla oluştuğu şeklinde 
görmek istiyordu. Daha önce İngiliz gazetelerinin büyük bir bölümünün, 
Türkiye Hükûmeti’nin gerçekte Bolşevik olduğuna ve buna bağlı tavırlar 
sergilediğine inanmalarına rağmen Lozan Antlaşmasının imzalanmasından 
sonra Türkiye ve Türk Hükûmeti üzerindeki Bolşevik etkisi konusunda İngiliz 
şüpheleri hafiflemiştir. 1927 yılına gelindiğinde artık bütün İngiliz basını 
Türkiye üzerinde Sovyet etkisi olmadığı konusunda hemfikirdir. Sonuçta, daha 
başlangıcından itibaren çok zekice bir diplomasi ile Türkiye üzerindeki 
Bolşevik tesirden kuşkulanan Batıya karşı bu konunun, Atatürk tarafından 
ustaca kullanıldığı anlaşılmaktadır.  

Mısır’da Türk-Sovyet ilişkileri konusunda temel anlayışı oluşturacak olan ilk 
tepki 1919 yılında Bolşevikliğin İslam dinini tehdit ettiği gerekçesiyle Mısır 
diyarı Müftüsü bulunan Muhammet Necib’in bir fetvasıyla başlamıştır.          
Al-Ahram gazetesinde Türk-Sovyet ilişkileri haberler şeklinde duyurulurken 
Türkiye’nin içinde bulunduğu şartlar ve uygulanan politikalar açısından daha 
1921 yılında söz konusu ilişkilerin karşılıklı çıkarlara dayandığı ve Türkiye’nin 
Bolşevik olamayacağı vurgulanmaktadır.  

El-Ahram gazetesinde mevcut gelişmeler öncelikle haberler bağlamında 
izlenmiş 1921 yılı Londra Konferansı öncesine gelindiğinde ise Dünyada 
gelişen mevcut siyasi durumun Türkleri Sovyetlere yakınlaştırdığını bunun 
konjonktürle ilgili olduğunu Mustafa Kemal’in adil ve kalıcı bir barış için 
çalıştığını bunun için İtilaf Devletlerine karşı mukavemet ettiğini ve 
savunmanın kuvvete ihtiyaç duyduğunu bunun için de Avrupa-Rusya dengesi 
içerisinde Bolşeviklerle irtibat kurduğu belirtilmektedir. Burada da Türkiye’nin 
siyaseten Sovyet Hükûmeti’yle bağlantı kurduğu ve bunun Bolşevik olma 
anlamına gelmediği özellikle vurgulanmaktadır.  
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İngiltere yanlısı ve Türkiye aleyhinde neşriyatıyla bilinen El-Mukattam 
gazetesinde ise Türkiye’nin İngiltere’nin adaletine güvenmesi gerektiği 
Bolşevikliğin Anadolu köylüsüne çok tatlı bir fikirmiş gibi takdim edildiği 
aslında Sovyetlerin hedefinin uzun vadede Türklerin aleyhine olduğu 
vurgulanmaktadır. Ayrıca ilişkilerin bu şekilde seyri hâlinde gelecekte 
Türkiye’yi bir tehlikenin beklediği vurgulanarak gözdağı verilmektedir. 
Anadolu’daki millî mücadeleye ilişkin hemen bütün haberleri Yunan sefareti 
aracılığıyla Yunan genelkurmayından aldığı bilinen ve tarafsız olmayan söz 
konusu gazetenin özellikle Türkiye aleyhine sürdürdüğü yayın politikası Lozan 
Antlaşmasına kadar devam etmiş ve Antlaşmadan sonra yayın politikasında bir 
değişiklik olmuştur.  

Milliyetçi yayın politikasına sahip olan Al-Ahbar gazetesinde Türk-Sovyet 
ilişkileri daha yakından izlenmiş ve gerek yapılan antlaşma ve görüşmeler ve 
gerekse karşılıklı açıklamalar yakından takip edilmiştir. Al-Ahbar’da Batılı 
devletlerin özellikle İngiltere’nin Doğu politikasının iflas ettiğini ve bu 
boşluğun Sovyetler tarafından doldurulduğunu daha başından itibaren 
belirterek, Türkiye’nin dünya siyasetinde yerinin kuvvetlendiği, bunun 
Türkiye’nin Bolşevikleşmesi anlamına gelmediği ve Türkiye’nin Sovyetlere 
tabi olmayacağı ifade edilmektedir.  

Sonuç olarak, Batılı ülkeler özellikle İngiltere tarafından Türk-Sovyet 
ilişkilerinin algılanış biçimi dikkate alındığı zaman Türkiye’nin Bolşevik 
olabileceği endişelerine rağmen Mısır basınında bu ilişkilerin Batılı ülkelerdeki 
kadar fazla bir etki yaratmadığı, doğu-batı bağlamındaki konjonktürle 
değerlendirildiği, Batılı ülkelere karşı Atatürk’ün politik tavrının dikkatle 
izlendiği şeklinde ifade edilebilir. Mısır basınında söz konusu ilişkilerin 
ideolojik gerekçelere dayanmadığı, I. Dünya Savaşı sonunda gelişen siyasi 
atmosfere bağlı olarak geliştiği ve Türk Hükûmeti’nin izlediği tutumun söz 
konusu şartlara uygun gerçekçi bir politik tavır olarak algılandığı söylenebilir.  
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