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TAKDĠM 

GÜVENLĠK… 

Bireyden devlete, üstünde veya 

altındaki oluĢumlara ve hatta uzaya kadar 

tüm alanlarda çok Ģey ifade eden bu 

kavram; kurulan düzenin sorunsuz bir 

Ģekilde iĢlemesini ve tehlikelerden uzak 

bir durumu anlatmakta, pek çok aktörü, 

aracı ve yöntemi içerisinde 

barındırmaktadır. Bu nedenle güvenlikten 

ve ―uluslararası güvenlik‖ten bahsetmek, 

hiçbir zaman ―yalnızca güvenlik‖ten 

bahsetmekle sınırlı kalmamakta, 

kapsamına birçok yeni olguyu almakta, 

ayrıca her seferinde güvenlik kavramının 

kendisini yeniden tartıĢmaya dâhil 

etmektedir.  

Ġnternet ortamında basit bir kavram taraması yapıldığında, güvenlikle ilgili yüz 

milyonlarca içeriğe ulaĢılabilmekte ve adeta bir bilgi evreni ile karĢı karĢıya 

kalınmaktadır. Aslında bu durum aynı zamanda dünyanın güvenlikle ilgili önemli 

bir probleminin olduğunu, bunlara cevaplar bulmaya çalıĢıldığını ve belki de 

hastalığın teĢhisi için çaba harcandığını göstermektedir. Ancak, tehdit ve çatıĢmaya 

yönelik insan davranıĢları öyle hızlı değiĢmektedir ki bazen dünya bu çıkıĢ yolu 

arayıĢında yetersiz kalabilmektedir.  

Günümüzde güvenlik kavramı, dünyada yaĢanan değiĢim ve dönüĢümlerle 

birlikte küresel bir bakıĢ açısıyla ele alınmaktadır. Geleneksel güvenlik 

anlayıĢından sıyrılmayı gerektiren bu durum, ortaya çıkan tehditlere sadece askeri 

ve kolluk odaklı bakıĢı yeterli görmemekte, kavramın içeriğini derinlik ve kapsam 

açısından değiĢtirmektedir. GeçmiĢ dönemlerdeki tehlike ve sorunlara ek olarak 

birçok tartıĢma ve arayıĢ ortaya çıkabilmektedir. Gelinen noktada çevresel 

güvenlik, biyogüvenlik, siber güvenlik, ekonomik güvenlik, iklim güvenliği, 

organize/örgütlü suçlar, asimetrik tehditler, iç savaĢlar, terörizm ve yeni tip terör, 

göç, radikalizm, insan güvenliği gibi pek çok yeni konu ve kavram güvenlik 

çalıĢmalarının gündemini meĢgul etmekte ve her yeni tartıĢma karĢıtlarıyla birlikte 

ele alınmayı gerektirmektedir. BarıĢ ve savaĢ, güven ve güvensizlik, kriz ve refah, 

çatıĢma ve huzur, açlık ve bolluk, rahmet ve vahĢet aynı dönem veya ortamlarda 

karĢımıza çıkabilmektedir. Küresel güvenlik olarak adlandırılan bu durum ise doğal 

bir gereksinimle küresel iĢbirliğini zorunlu kılmaktadır.  

 

Süleyman SOYLU 

ĠçiĢleri Bakanı 
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Güvenlik konusunda yaĢanan bu baĢ döndürücü değiĢim ve dönüĢümler hiç 

Ģüphe yok ki birey, toplum, ülke ve küresel anlamda akılcı, insancıl ve bilimsel bir 

bakıĢ açısına duyulan ihtiyacı göstermektedir. Güvenlik sorunları menfaatlerden 

uzak bir Ģekilde tartıĢılmadır. Çözüme yönelik yapılan her çalıĢma bir umut 

olacaktır ve umudun parçası olmak, insanın özünde olan bir maharettir. O 

nedenledir ki umudu artıracak akademik çalıĢmalara her geçen gün daha fazla 

ihtiyaç duyulmaktadır.  

Elinizdeki eser küresel bir bakıĢ açısıyla 19-20 Eylül 2019 tarihleri arasında, 

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi‘nde, alanda uzman isimlerin bir araya 

gelmesiyle gerçekleĢtirilen ―Uluslararası Güvenlik Kongresi‖nde sunulan 

bildirilerin tam metin haline dönüĢtürülmesiyle oluĢturulmuĢtur. Alana önemli 

katkılar ve farklı bakıĢ açıları sunan bir kaynak olma potansiyeline sahip bu eserin 

hazırlanmasında baĢta kongreyi himayelerine alarak onurlandıran 

CumhurbaĢkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan‘a Ģükranlarımı sunuyorum. 

Ayrıca düzenleme kurulu ve yayın editörlerini, Jandarma ve Sahil Güvenlik 

Akademisi yönetimini ve barıĢ, güvenlik ve huzur için kitaba katkı sunan tüm 

akademisyenleri kutluyor ve baĢarıların geçmiĢte olduğu gibi katlanarak devamını 

diliyorum.  
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ÖN SÖZ 

Ġnsanların temel hak ve özgürlük gereksinimlerinden daha iyi bir yaĢam 

isteklerine kadar toplumsal yaĢamın her aĢamasındaki arzu ve hedeflerinin ana 

zeminini oluĢturan güvenlik kavramı, günümüzde bir ihtiyaç, bir kamu hizmeti ve 

hatta bir yönetim tekniği olarak karĢımıza çıkabilmektedir. Bu durum güvenliğin 

bireyselden küresele kadar geniĢleyen bir bakıĢ açısıyla ele alınmasının bir gereği 

ve sonucudur. Ancak, insanlığın doğayla mücadelesi ile baĢlayan güvenlik ihtiyacı, 

günümüzde dünya eksenini aĢan bir konuma eriĢse de, bireysel bir gereksinim olma 

özelliğini hiçbir zaman yitirmemiĢtir.  

Güvenliğin birçok alan açısından yatay eksen konumunda olması, bu 

kavrama bakıĢın tek bir pencereden veya seviyeden yapılamayacağı gerçeğini 

ortaya koymaktadır. Güvenliğe bütüncül bakıĢı anlatmaya çalıĢan bu duruĢ, alana 

yönelik meselelerin çapını çeĢitliliğini ve aktörlerini değiĢtirebilmektedir. Gelinen 

noktada her olgunun bir güvenlik meselesi olabileceğini söylemek ve ―herĢey ve 

güvenlik‖ten bahsetmek mümkündür.  

Alana geniĢliğine ve derinliğine farklı açılardan bakmak ise, söz konusu 

kavramı büyüklük, karmaĢıklık ve zorluk açısından bir sorun olarak 

gösterebilmektedir. Nitekim ―Güvenlik‖in günümüzün en fazla tartıĢılan 

kavramlarından biri olması bu durumu desteklemektedir. Benzer Ģekilde akademik 

alanın güvenliğe ilgisindeki artıĢ ve güvenliğin birçok bilimsel alanın güncel konu 

baĢlıkları haline gelmesi de ―sorun-öneri‖ ekseninde yukarıdaki zorluğun kanıtını 

oluĢturmaktadır. Güvenliğin bir bilim dalı olduğuna dair genel bir kabule gidilmesi, 

alana yönelik yayınların artması, eğitim programlarının açılması ve akademik 

kurumlar oluĢturulması ise derinliğin bir göstergesidir. Artık ―Güvenlik 

Bilimleri‖nden, ―Güvenlik Yönetimi‖nden ve ―Güvenlik Hizmeti‖nden sıkça 

bahsedilmekte ve tartıĢmaların zemini bu eksenlerde ilerlemektedir.  

Güvenlik Bilimleri alanının en önemli ayaklarından biri ―Uluslararası 

Güvenlik‖tir. Güvenliğin bütüncül ve küresel bir konu olduğu iddialarının 

altyapısını da oluĢturan bu ayak, konuları, kapsamları ve aktörleri açısından farklı 

bakıĢ açıları ile ele alınmayı gerektirmektedir. Ġdealizm ve kolektif güvenlik, realist 

güvenlik, neo-realist güvenlik, liberalizm ve karĢılıklı bağımlılık, eleĢtirel 

yaklaĢım, konstrüktivist güvenlik gibi birçok yaklaĢım ve teori bu bakıĢ açılarının 

bir ürünü olarak karĢılık bulmaktadır. Doğal olarak uluslararası güvenlik alanında 

ele alınan benzer baĢlıklar birbirinden önemli ayrımlar sergileyebilmekte veya 

baĢka içeriklere sahip olabilmektedir. Aslında uluslararası güvenlikten birçok yerde 

bahsediliyor gibi gözükse de, her seferinde değiĢik değerlendirmeler, analizler, 

sonuç ve önerilerle karĢılaĢılabilmektedir.  
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Bu bakıĢ açılarıyla 2018 yılında yola çıkılan ve 19-20 Eylül 2019 tarihinde 

icra edilen ―Uluslararası Güvenlik Kongresi‖nde sunulan bildirilerin tam metin 

haline dönüĢtürülmesiyle hazırlanan bu kitap, ―Güvenlik Bilimleri‖ alanına önemli 

katkılar sunma hedefi ile hazırlanmıĢ ve siz değerli okuyucu ve araĢtırmacıların 

beğenisine sunulmuĢtur. 

Bu kitabın kapsamı, teması gereği çok geniĢtir ve birbirinden farklı disiplin 

ve konulara kuram, yöntem ve uygulama üzerinden değinmektedir. Ancak 

bütünlük sağlamak ve okuyucuların ilgisini dağıtmamak maksadıyla elde edilen 

çıktılarda bölümlemeye gidilmiĢtir. Söz konusu bölümlemede sunulan tam 

bildirilerin konu ve kapsamları dıĢında bir kıstas değerlendirmeye alınmamıĢtır.  

Bu bağlamda çalıĢmanın birinci bölümünde bölgesel güvenlik konuları ele 

alınmaktadır. Bölüm içerisinde;  

- Ġki kutuplu sistemden Sovyetler Birliği‘nin dağılması ile tek kutuplu bir 

sisteme evirilen uluslararası ortamda, güvenlik perspektifinde ortaya çıkan yeni 

küresel değiĢimler ve tarihsel sorunlarla birlikte; devlet ve uluslararası sistem 

açısından Doğu Akdeniz‘in önemi ortaya konmakta, 

- Diğer çalıĢmada Akdeniz‘in 21. yüzyılda kritik bir merkez olma özelliğini 

korumuĢ olması nedeniyle küresel güçlerin rekabet merkezi haline gelmesi ve bu 

bölgede hibrit savaĢ tehdidi ele alınmakta,  

- Bir diğer bölgesel hassasiyetin olduğu Çin Halk Cumhuriyeti tehdit 

algılaması açısından değerlendirilmekte, 

- Afrika Kıtasının güvenlik politikaları ve bu politikaların Türkiye 

perspektifinden irdelemesi yapılmakta, 

- Yine Türkiye perspektifinde önemli bir yer olan Kafkasya‘nın güvenliği ve 

Kafkas Ġslam Ordusunun bu güvenlik meselesi içerisindeki önemi anlatılmakta, 

- Son olarak ise Azerbaycan Cumhuriyeti‘nin ulusal güvenlik politikaları ve 

güvenlik yaklaĢımlarında uluslararası sisteme entegrasyon bağlamında dönüĢümü 

ele alınmaktadır.  

Ġkinci bölüm uluslararası örgütler ve güvenlik baĢlığı altında 

Ģekillenmektedir. Bölüm içerisinde; 

- Artan yeni güvenlik tehditleri ve NATO'nun kolektif savunma 

politikalarının dönüĢümü, ittifakının organizasyon yapısı, politikalarındaki değiĢim 

ihtiyacı ittifak liderleri tarafından alınan önlemler ve gelecekteki senaryolar 

üzerinden ele alınmakta, 
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- Amerika BirleĢik Devletleri‘nin öncülüğünde kurularak bölge devletlerinin 

katılımını sağlanan Güneydoğu Asya AntlaĢması TeĢkilatı (SEATO)‘nun teĢkili, 

bölge politikalarına etkisi ve güneydoğu Asya bölgeselciliğine yaptığı katkılar 

tartıĢılmakta, 

- Avrupa tarihinin sosyolojik ve siyasal geliĢmeleri göz önüne alınarak 

Avrupa toplumunun ve AB‘nin kurumsal olarak Akdeniz‘e bakıĢı irdelenmekte, 

- Bir baĢka baĢlık altında AB‘nin uzun yıllardır izlediği göç politikası ile dıĢ 

sınırlarına iki katmanlı bir duvar çekme yaklaĢımı çerçevesinde mültecilere bakıĢı 

sorgulanmaktadır.  

ÇalıĢmanın üçüncü bölümünde yer alan metinler barıĢ inĢası, istikrar ve 

yeniden yapılandırma konuları ile iliĢkilidir. Bu çerçevede; 

- BarıĢın Korunması ile ilgili literatüre, savaĢın ve Ģiddetin mağdurlarından 

bir olan kadınlar üzerindeki etkileri açısından, Liberya ve Mozambik örnekleri 

incelenerek yaklaĢılmakta, 

- Afganistan‘da barıĢın inĢası sürecinde kolluk teĢkilatlarının teĢkili, polis, 

jandarma, özel harekât unsurları ve paramiliter yapıların ayrımlarının nasıl 

yapıldığı, devlet otoritesinin ve güvenlik algısının yükseltilmesindeki katkıları ile 

yürütülen çabaların ne Ģekilde meĢruiyet kazandığı üzerine odaklanarak Suriye için 

alınabilecek dersler ortaya çıkarılmakta, 

- Devamında ise Türkiye‘nin güvenlik sorunları nedeniyle Suriye‘nin 

kuzeyinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtının yapıldığı bölgelerde askeri 

operasyonlar neticelendikten sonra yürütülen istikrar ve yeniden yapılandırma 

faaliyetleri irdelenmektedir.  

Dördüncü bölümde teknoloji ve güvenlik olguları ve bunların iliĢkileri 

tartıĢılmaktadır. Bu perspektifte; 

- Üç boyutlu siber-fiziksel sistemlerinin ilk örneklerinden olan ve bir ürünün 

imalatını yerden bağımsız bir hale getiren katmanlı imalat teknolojisinin ulusal 

güvenlik kapsamında ele alınmakta, 

- Günümüzün önemli bir güvenlik ekipmanı olan ĠHA‘ların zararlı ellerde 

kullanılması durumunda, etkisiz hale getirilmesi maksadıyla uygulanabilecek bir 

kısım yöntemler analiz edilmekte, 

- ĠHA‘ların birden fazla ve takım/sürü olarak kullanılmasının getirileri, keĢif 

ve gözetleme sistemleri olarak kullanılmasının avantajları tartıĢılmakta, 

- Bilgi teknolojileri arasında öncü bir rol oynamaya baĢlayan yapay zekânın 

veriyi toplama, bilgiye dönüĢtürme, bu bilgiyi amaç doğrultusunda iĢleme ve 

müĢterisine sunma iĢi olarak tarif edilebilecek istihbarat alanında sağlayacağı 

avantaj ve dezavantajlar irdelenmekte, 

- Bir diğer çalıĢmada yapay zekânın ―duyumsa-düĢün-davran‖ çerçevesinde 

okyanus izlemede ortam farkındalık açısından kullanımı değerlendirilmekte, 
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- Karasularının güvenliğinin sağlanmasında teknolojinin etkisi ve katkıları 

doğrultusunda modern sahil güvenlik modeli ele alınmakta, 

- Yine deniz güvenliği perspektifinde dünyadaki mevcut uygulamalar 

değerlendirilerek gerekli teknolojiler açısından Türk Denizlerinde otonom araçlara 

yönelik bir yol haritası çalıĢması önerilmekte, 

- Sonrasında ise siber güvenlik kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti üzerinden 

yasal ve uygulama odaklı incelemeler sunulmaktadır.  

ÇalıĢmanın beĢinci bölümü kritik altyapı ve ekonomi güvenliği üzerine 

odaklanmaktadır. Bu çerçevede; 

- Kritik altyapıların terörist saldırılardan korunması konusunda yardımcı 

olabilecek prensiplere ulaĢmaya yönelik ABD ve AB örnekleri ele alınmakta, 

- Küresel güç odaklarının örtülü ekonomik operasyonları kapsamında, kredi 

derecelendirme kuruluĢlarının ülke, firma ya da menkul kıymet 

derecelendirmelerinin, ülkelerin ekonomik güvenliğine olası etkileri ve küresel 

istihbarat operasyonlarındaki fonksiyonları analiz edilmekte, 

- Hibrit savaĢ çağında sıklıkla baĢvurulan ―ekonomik baskı‖ yöntemlerinin 

kapsamı, güvenlikleĢtirilmesi ve devlet bekasına olan etkisi incelenmekte, 

- Devamında ise güvenlikleĢtirme Ģemsiyesi altında mevcut teorik 

varsayımlar üzerine enerji, güvenliğine yönelik ampirik bir yaklaĢım 

sunulmaktadır.  

Altıncı bölümde radikalleĢme, terörizm ve terörizmle mücadele konuları 

ele alınmaktadır. Bölüm içerisinde; 

- FETÖ‘nün toplumun hangi kesimleri üzerinde etkili olduğu ve devĢirdiği 

insanları baĢlangıçta hayal bile edemeyecekleri bir yere nasıl sürüklediği sosyolojik 

bir perspektifle ele alınmakta, 

- ġiddet içeren radikalleĢmeyle mücadelede hükümlü ve tutukluların 

rehabilitasyonu ile yeniden topluma kazandırılma süreci, ceza adalet sistemi 

çerçevesinde mevzuat ve uygulama açısından incelenmekte, 

- 1979 yılında Afganistan‘da baĢlayan mücadeleden günümüze kadar 

yaĢanan bir takım önemli geliĢmeler ıĢığında radikal dini terörün güç kazanması ve 

uluslararası güvenliğe yönelik en önemli tehdide dönüĢümün aĢamaları ortaya 

konmakta, 

- DAEġ‘in askeri, ekonomik, siyasi, sibernetik ve toplumsal alanlardaki 

hibrit özelliği ile terörizme kattığı yeni eylem Ģekilleri ve hibrit savaĢ taktikleri 

analiz edilmekte, 



 

xxvii 

- Nijerya‘nın güvenlik ve barıĢına önemli bir tehdit oluĢturan Boko Haram 

örgütünün yarattığı kriz irdelenmekte, 

- Bir diğer sorun alanı olarak Ġran‘ın güvenlik politikaları bağlamında Halkın 

Mücahitleri Örgütü (HMÖ)'nün kuruluĢu, ideolojik yapısı, çeĢitli ülkelerle iliĢkileri 

ve Ġran içerisindeki faaliyetleri incelenmekte, 

- Son olarak ise terörizmle mücadele kapsamında Zeytin Dalı Harekâtı‘nın 

politik ve askerî değerlendirmesi, akademik ve harekât analiz yöntemleri birlikte 

ele alınarak yapılmaktadır.  

Yedinci bölüm güvenlik ve uluslararası hukuk konularındaki çalıĢmaları 

içermektedir. Bölüm içerisinde; 

- Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi, Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi 

kararları, Avrupa Birliği‘nde yapılan düzenlemeler ve Avrupa Birliği Adalet 

Divanı kararları ıĢığında özel hayata ve aile hayatına saygı hakkı ile milli güvenlik 

ve kamu güvenliğinin sağlanması dengesinin nasıl kurulduğu, Avrupa 

Mahkemelerinin bunun için hangi ölçütleri uyguladıkları konuları ele alınmakta, 

- Diplomatik tanımanın içeriği ve niteliği özelinde tanımaya iliĢkin kararın, 

siyasal süreçler ve faktörlere olan bağımlılığı, sistemsel anlaĢmazlık ve rekabetin 

yoğunlaĢtığı kırılma noktalarında konumlanmıĢ olan Kosova, Abhazya ve Güney 

Osetya örnekleri üzerinden değerlendirilmekte, 

- Devamında ise Türkiye‘nin Uluslararası Ceza Mahkemesine taraf olması 

halinde, güvenliğini tehdit eden PKK terör örgütü ile olan mücadelesinin farklı 

değerlendirilme riski ve değerlendirmelerin olası sonuçları uluslararası ceza 

hukuku altında, ―devlet güvenliği olgusu‖ ıĢığında analiz edilmektedir.  

Kitabın sekizinci ve son bölümünde ise güvenlik yönetimi ve suç konusu 

üzerine odaklanılmaktadır. Bu çerçevede; 

- Güvenlik sektörü reformu ve yönetiĢiminde, geliĢmekte olan hibrit 

yaklaĢıma iliĢkin geleceğe dönük beklentiler eleĢtirel olarak incelemekte, 

- Risk ve tehditler ile devletlerin güvenlik ihtiyaçları açısından ülkeler 

arasındaki kolluk eğitim sitemleri, farklılıklar ve benzerlikler üzerinden 

karĢılaĢtırmalı bir analize tabi tutularak bir model önerisi sunulmakta, 

- Benzer Ģekilde Türkiye‘deki iç güvenlik sistemine bütüncül bir Ģekilde 

bakarak sorunlar ortaya konulmakta ve gelecek üzerine değerlendirmelerde 

bulunulmakta, 

- Arktik Bölgesi‘nde deniz çevresinin korunmasına iliĢkin baĢta BirleĢmiĢ 

Milletler Deniz Hukuku SözleĢmesi olmak üzere deniz alanlarının korunması ile 

ilgili uluslararası sözleĢmelere taraf bulunan devletlerin uygulamalarıyla ulusal 
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yargı alanları ötesinde bulunan deniz alanları için kodifiye edici hukuksal bir 

rejimin geliĢtirilmesine rehberlik etmeyi hedefleyen yönetiĢim ilkeleri önerilmekte, 

- Suça yönelik farklı bir bakıĢla etnik, dini ve kültürel farklılıkların suç 

eyleminin ortaya çıkıĢındaki etkisi değerlendirilmekte, 

- Kayıp ve kaçırılan çocuk vakalarına yönelik önlemeyi, ilk müdahaleyi ve 

suç soruĢturması sacayaklarını ele alan bütüncül yaklaĢım ortaya konulmakta, 

- Teknoloji ile birlikte ortaya çıkan kripto paranın güvenliği ve riskleri 

açısından literatürdeki çalıĢmalardan hareketle kripto paraların kullanılmasında 

oluĢabilecek güvenlik sorunları ve riskleri ortaya konmakta, 

- Son olarak ise bir güvenlik tehdidi olarak göç meselesi dünyadaki durum 

ve Türkiye açısından irdelenerek açıklanmaktadır.  

Sonuç olarak elinizdeki eserde uluslararası güvenlik alanında çok geniĢ bir 

perspektifte konular ele alınmakta ve kapsamlı, açıklayıcı, veri ve analizlere dayalı 

kıymetli bilgiler sunulmaktadır. Ayrıca bu çalıĢma önümüzdeki süreçlerde 

araĢtırmacılara yeni ufuklar açma potansiyeline de sahip olması açısından önemli 

bir referans olarak görülmektedir. Kitap içerisine alınan tüm çalıĢmalar kör 

hakemlik sürecinden geçirilerek ve devamında Türkçe ve Ġngilizce yazım ve 

gramer kurallarına göre kontrol edilerek dâhil edilmiĢ bulunmaktadır. 

Alana önemli katkılar sunma hayali ile hazırlanmıĢ olan bu eser ―Güvenlik 

Bilimleri‖nin bir kilometre taĢı olarak görülebilecek nitelikte olduğu 

kıymetlendirilmektedir. Bu düĢüncelerle eserin hazırlanma ve basım süreçlerinde 

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi‘nin tüm imkânlarını bizlere sunan ve her 

türlü desteğini bizlerden esirgemeyen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 

BaĢkanı‘na Ģükranlarımızı sunarız. 

Güvenlik Bilimleri alanının bu ve benzeri eserlerle taçlandırılması 

dileklerimizle… 

 

Editörler Kurulu 

Aralık,2019/Ankara 
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DEĞĠġEN KÜRESEL DENGELER VE BÖLGESEL GÜVENLĠK 

KOMPLEKSĠ: DOĞU AKDENĠZ 

 

Gökhan SARI

 

Öz 

Ġki kutuplu sistemden Sovyetler birliğinin dağılması ile tek kutuplu bir sisteme evrilen uluslararası ortam 
bugün Rusya‟nın, Çin‟in ve diğer uluslararası aktörlerin de dahil olması ile tekrar çok kutuplu bir düzene doğru 

dönüĢmeye baĢlamıĢtır. Yani çift kutuplu soğuk savaĢ yıllarından çok kutuplu soğuk savaĢ yıllarına girilmektedir. 

Diğer taraftan 2000‟li yıllarla birlikte Kopenhag Okulu ile birlikte güvenlik çalıĢmaları içinde sıklıkla dile 
getirilmeye baĢlanılan “Bölgesel Güvenlik Kompleksi” Teorisi, uluslararası iliĢkilerde bölgesel güvenlik 

konusuna yeni bir bakıĢ açısı getirmiĢtir. Bu teori; bir coğrafi bölgede bulunan unsurların ortak güvenlik 

kaygıları, meseleleri ve çözümleri etrafında oluĢturdukları bir yapıyı iĢaret etmektedir. Bu çerçevede Doğu 
Akdeniz‟de ve Kıbrıs özelindeki geliĢmelere bakıldığında dostluk, düĢmanlık, yakınlık, bağımlılık gibi nedenler ile 

KKTC, GKRY, Türkiye, Yunanistan, Ġngiltere gibi ülkelerin öncelikli olacak Ģekilde Mısır, Ġsrail, Lübnan, Suriye 

gibi çevre ülkeler ile bölgede bulunan Rusya, ABD, AB gibi küresel güçlerin bu kompleksin parçalarını 
oluĢturduğunu söylemek mümkündür. Bu bölgenin kendi içinde bir alt sektör olarak adlandırılabilecek özellikleri 

barındırdığı düĢünülmektedir. Bugün için dünya siyasi fay hatlarının kırıldığı bir bölge olan Doğu Akdeniz ve 

Kıbrıs Ortadoğu bölgesinde yeni bir güvenlik yapısını oluĢturmakta olduğu görülmektedir. Bu kapsamda, bölgeye 
yönelik yürütülen çalıĢma ve değerlendirmelerde analitik bir çerçeve oluĢturması maksadıyla Kopenhag 

Okulu‟nun önerdiği bölgesel güvenlik komplekslerinde de değiĢiklik olduğu değerlendirilmektedir. Bölgesel 

Güvenlik Kompleksi Teorisi‟nde değinilen askeri, politik, ekonomik, toplumsal ve çevresel sektörlerdeki güvenlik 
endiĢeleri de dikkate alınarak Ortadoğu Bölgesel Güvenlik Kompleksi alt sektörlerinden Levant alt sektörü yerine, 

“Doğu Akdeniz” alt güvenlik sektörünün oluĢtuğu ileri sürülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Bölgesel Güvenlik Kompleksi, Doğu Akdeniz, Kopenhag Okulu, Kıbrıs. 
 

CHANGING GLOBAL BALANCES AND REGIONAL SECURITY 

COMPLEX: EASTERN MEDITERRANEAN  
Abstract 

The international environment that has evolved from the bipolar system to the unipolar system with the dissolution 

of the Soviet Union has now begun to turn into the multi-polar system with the inclusion of Russia, China and other 

international actors. In other words, we are entering from the bipolar cold war years to the multipolar cold war years. On the 
other hand, the “Regional Security Complex” Theory, which was frequently mentioned by Copenhagen School in the 2000s, 

has brought a new perspective on the issue of regional security in international relations. This theory points to a structure in a 

geographical region which is composed by common security concerns, issues and solutions. When looked at the developments 
in the Eastern Mediterranean and Cyprus subject; it is possible to say some countries that form the parts of this complex, 

which are TRNC, Greek Cypriot Administration, Turkey, Greece with the reasons of friendship, hostility, intimacy, addiction, 

etc. having priority, and other surrounding countries such as Egypt, Israel, Lebanon, Syria, and also the global powers such 
as Russia, the US, the EU. This region is thought to contain features that can be called as a sub-sector within itself.  Today it is 

seen that there is an intention to regenerate a new security policy in the most fragile regions, Eastern Mediterranean and 

Cyprus According to the Third World security complexes and sub-complexes, Turkey is seen as a insulator country and, the 
island of Cyprus and the Eastern Mediterranean region seems to be actually excluded out of these sectors. Today, the Eastern 

Mediterranean and Cyprus, a region where world political fault lines are broken, can have been taken into consideration as 

the “Eastern Mediterranean” sub-sector, instead of Levant sub-sectors within the Middle East Regional Security.   

Keywords: Regional Security Complex, Eastern Mediterranean, Copenhagen School, Cyprus  

                                                           
 Dr.J.Alb.,Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, gokhansari@jandarma.gov.tr, 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5171-4623 
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GĠRĠġ 

Uluslararası iliĢkilerin çerçevesinde düĢünülen güvenlik kavramının bilimsel 

olarak ele alınıĢının üzerinden ancak bir yüzyıl kadar geçmiĢtir. Daha çok askeri 

konular ve devletin tek aktör olduğu bu süreç, soğuk savaĢın sona ermesi ile 

birlikte giderek konularına göre geniĢlerken eklenen aktörlerle birlikte de 

derinleĢmeye baĢlamıĢtır. Özellikle Kopenhag Okulu‘nun çalıĢmaları çerçevesinde 

iki boyutlu olarak tartıĢılan güvenlik çalıĢmaları ile jeopolitik konular birbiri ile 

iliĢkili ama bağımsız olarak çalıĢılmıĢtır.  

Klasik jeopolitik teoriler daha çok mekân iliĢkisi üzerinde kara, deniz ve 

hava hâkimiyet teorileri olarak; modern jeopolitik teorileri ise daha çok din veya 

etnik gruplaĢmalar üzerinden tanımlanmıĢtır. Klasik teorilerde hâkimiyet elde 

etmek için kontrol altında tutulması gereken mekân iken modern teoriler daha çok 

kimlerin oluĢturduğu fay hatlarına odaklanmıĢtır. Son yıllarda teknolojinin baĢ 

döndüren hızının her Ģeyi etkilediği gibi doğal olarak jeopolitik teorileri de 

etkilemiĢtir. Artık kontrol altında tutulması gereken veya elde tuttuğunda küresel 

yönetme gücü kazanabileceğin alan iĢte bu teknolojinin yarattığı siber alandır. 

Diğer bir alanda hava sahasının ötesi yani uzay alanıdır. Yani uzay ve siber alanın 

da jeopolitik alana yeni bir boyut olarak eklendiği değerlendirilmektedir. 

Dolayısıyla Kopenhag Okulu tarafından iki boyutlu olarak ele alınan güvenlik 

konuları artık ―üç boyutlu güvenlik‖ haline geldiğini ileri sürmek yanlıĢ 

olmayacaktır.  

Diğer taraftan Kopenhag Okulu‘nun ileri sürdüğü bir diğer fikir, Bölgesel 

Güvenlik Kompleksi‘dir. Bölgesel Güvenlik Kompleksi, bir coğrafi bölgede, 

güvenlik süreç ve dinamikleri birbirine belirli ölçüde bağlı olduğu için ortak 

güvenlik problemleri algısı olan ya da bu problemlere ortak cevap veren birimlerin 

oluĢturduğu yapı olarak tanımlanmaktadır (Buzan, 2015: 158).   

Türkiye‘nin içinde bulunduğu coğrafya da aslında Osmanlı 

Ġmparatorluğundan miras kalmıĢ bir bölgedir. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte 

Osmanlı hinterlandında yön daha çok batıya döndüğü için Türkiye, Ortadoğu 

Bölgesel Güvenlik Kompleksi içinde değerlendirilmemiĢ, bölgede yalıtıcı 

(izolatör)
1
 ülke olarak adlandırılmıĢtır. Yalıtıcı ülke olarak adlandırılmasının bir 

nedeni de birden fazla güvenlik kompleksinden karakteristik özellikler taĢıyan bir 

ülke olmasıdır. Fakat son yıllarda özellikle Doğu Akdeniz‘de değiĢen jeopolitik 

dengeler, Ortadoğu‘da ortaya çıkan oluĢumlar ve değiĢimler ile birlikte Türkiye‘nin 

bölgeye bakıĢı ve dıĢ politikasında bir değiĢim olduğu görülmektedir.  

                                                           
1 Yalıtıcı (insulator) ülke terimi tampon (buffer) devlet ile karıĢtırılmamalıdır. Tampon devlet nötr ve güç 

dengeleri arasında olabilir. Yalıtıcı devlet ise güvenlik dinamiklerinin karĢı karĢıya geldiği ülke olarak 

görülmektedir. 
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Gerek güvenliğin dinamik yapısı, gerek küresel risk ve tehditlerdeki değiĢim 

bugün içinde tanımlandığımız tüm güvenlik alanlarında da değiĢimi 

tetiklemektedir. Bu çerçevede Ortadoğu Bölgesel Güvenlik Kompleksi içinde yer 

alan üç alt kompleksten biri olan Levant Alt sektörü giderek geniĢlemiĢtir. 

Türkiye‘nin de içinde bulunduğu KKTC, GKRY, Yunanistan, Ġngiltere‘nin de dahil 

edilmesi ile bu kompleks ―Doğu Akdeniz Alt Kompleksi‖ haline geldiği 

değerlendirilmektedir. 

1. GÜVENLĠĞĠN ÜÇ BOYUTU 

Özellikle Soğuk SavaĢ sonrasında tehdit algılamaları ve tanımlamaları da 

değiĢmeye bağlı olarak güvenlik çalıĢmalarında da değiĢim baĢlamıĢtır. Daha çok 

askeri kökenli olmayan bu tehditlerin eklemlenmesiyle giderek geniĢlemeye 

baĢlayan güvenlik kavramı, diğer taraftan devletten bireye doğru ve devletten 

uluslararası ortama doğru derinleĢmeye baĢlamıĢtır (Krause ve Williams, 

1996:230; Notions of Security, 2007:33).
 
Güvenliğin devletlerin güvenliğinden 

bireylerin ya da toplulukların güvenliğine yani ―aĢağıya doğru‖ olan derinleĢmesi 

ve diğeri milli güvenlik ya da ulusal güvenlikten uluslarüstü fiziksel çevreye ya da 

uluslararası sistemin güvenliğine doğru olan yani ―yukarı doğru‖ olan gerinleĢmesi 

söz konusudur (Rothschild, 1995:55; Notions of Security, 2007:43; Alkire, 

2003:14-15). Güvenliğin ―geniĢlemesi‖ ise daha çok askeri konular ve diğerleri 

yani çevre, ekonomik, siyasi ve toplumsal konular olarak iki ağırlık merkezi içinde 

düĢünülmektedir. Zira geleneksel güvenlik anlayıĢı devlet ve askeri konulara 

özgülenmiĢ iken, konuların ve aktörlerin çeĢitlenmesi ile 1980‘lerden sonra dikey 

ve yatay olacak Ģekilde güvenlik çalıĢmaları iki boyut etrafında ele alınmaya 

baĢlamıĢtır (Ullman, 1983: 129-153). 

Kopenhag Okulu ve EleĢtirel Güvenlik ÇalıĢmaları çerçevesinde tartıĢılmaya 

baĢlanan güvenlik kavramının derinleĢmesi ve geniĢlemesi, odaklandıkları soruya 

göre Ģekillenmektedir. Yani ―kim ve ne için‖ sorularına odaklananlar; aktörleri, 

―tehdide‖ odaklananlar ise; konuları ön plana çıkarmıĢlardır. Her iki yaklaĢımın da 

ortak noktası, güvenliğin değiĢen bir kavram olduğudur (Krause ve Williams, 

1996:242). Uluslararası ortamın hızla değiĢen ve çok parametreli yapısı 

beraberinde uluslararası sistemi açıklamaya çalıĢan tüm bu yaklaĢımların da 

evrimini beraberinde getirmiĢtir (Aydın, 2004: 58-60). Konstraktivistler, Kopenhag 

Okulu, Stratejik Kültür ÇalıĢmaları, EleĢtirel Kuramcılar, Üçüncü Dünyacılar gibi 

çalıĢmalar güvenlik kavramının bu değiĢen boyutlarını anlamlandırmaya 

çalıĢmıĢlardır. Berry Buzan, Ole Waever, Jaap de Wilde, Morten Kelstrup, Pierre 

Lemaitre and Elzbieta Tromer gibi bilim insanlarının yer aldığı Kopenhag Okulu, 

güvenliğin boyutlarına yönelik çalıĢmaları ile en dikkat çekici olanıdır.  
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20. yüzyıl ile birlikte teknolojinin baĢ döndüren hızı, geçmiĢte hiç akla 

gelmeyen bir alanı siber alanı da karĢımıza çıkarmıĢtır. GeçmiĢin jeopolitik 

teorileri içinde kara, deniz ve hava çerçevesinde Ģekillenen dünyayı yönetmek 

adına kontrol altına alınması öngörülen alanlara uzayın da eklemlenmesiyle 

atmosfer içindeki bölgenin kontrol edilmesinin yetmeyeceği ortaya çıkmıĢtır. 

Özellikle bu dönemde yıldız savaĢları projesi gibi uzayı kontrol altına almak 

dünyayı kontrol etme adına önem kazanmıĢtır. Fakat bugün gelinen noktada, tüm 

önceki hâkimiyet alanlarını anlamlı kılacak veya anlamsızlaĢtırabilecek bir alan, 

siber alan öne çıkmıĢtır. Uzaydaki uyduların veya nükleer santrallerin veya 

odanızdaki bir bilgisayarın dahi kontrol altına alınabilmesine olanak sağlayan 

yazılımlar, kullananın eline çok büyük güçler verebilmektedir. Sayılan beĢ 

sektörün tamamını da içine alan ve tüm aktörleri etkileyen bir alan olarak siber 

alan, öncesinde sayılan kara, deniz, hava ve uzay alanlarına eklenmiĢ bir alan 

olarak ortaya çıkmıĢtır.  

ġekil-1. Güvenliğin Boyutları 

Dolayısıyla güvenlik artık iki boyutlu değil; “derinliğine”, “geniĢliğine” ve 

“yüksekliğine” olacak Ģekilde üç boyutlu ele alınması gereken bir kavram olarak 

düĢünülmelidir. Bu üç boyut perspektifinde güvenliğin matematiksel modelini 

yapacak olursak ġekil.1‘de de görüldüğü gibi; güvenliği, her üç boyutun değiĢen 

oran nispetinde tanımlanması gereken f(x, y, z) fonksiyonu olduğunu 

söyleyebiliriz. Örnek üzerinden açıklayacak olursak; Ġran‘ın BuĢehr'deki nükleer 

santraline yönelik yapılan Stuxnet virüsü ile saldırıda aktör; devlet veya örgütler, 

ortaya çıkan etkisi veya konusu itibariyle; ekonomik, seviye olarak siber alan ifade 

edilmektedir. 
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Güvenlik; barıĢ ve çatıĢma hali arasındaki bir durumu tanımladığına göre 

güvenliği formülü de doğal olarak açıklanabilir: 

BarıĢ Hali ≤ Güvenlik=f( x,y,z) ≥ ÇatıĢma Hali 

Bu durum tam bir barıĢ hali de olabilir veya tam bir çatıĢma hali içinde de 

olabilir. Ama çoğunlukla iki temel değer arasında Ģekillenmektedir. Sonuçta 

değiĢimin değiĢmeyen tek yönü kendisinin olması gibi güvenlik kavramı ve 

güvenlik dengeleri de devamlı değiĢim içindedir. 

Doğu Akdeniz özelinde bu süreç, güvenliğin yukarıda tanımlanan her üç 

boyutu içinde ve çatıĢma haline daha yakın bir konumda değerlendirilmelidir. 

Diğer taraftan gerek küresel gerekse bölgesel değiĢimler, Doğu Akdeniz‘deki 

statükoyu zorlamakta ve yeni tanımlamalara gerek duyulmaya baĢlanmaktadır.  

2. DEĞĠġEN KÜRESEL DENGELER 

Dünya güç dengelerinin devamlı bir devinim içinde olduğunu görüyoruz. Bu 

çerçevede küresel dengelere baktığımızda; Rusya‘nın tekrar bir güç iddiası ile 

ortaya çıktığı ve Suriye‘de bugün geçmiĢten daha etkin bir politika izlemeye 

çalıĢtığı, Çin‘in küresel bir güç olma gayreti içinde olduğu, Euro-Ruble-Dolar-

Yuan savaĢının giderek Ģiddetlenen bir ekonomik mücadele konusu haline geldiği, 

bir taraftan Kuzey Kore diğer taraftan Ġran‘ın nükleer çalıĢmalarına yönelik yönelik 

giderek sertleĢen söylemleri, tırmanan krizler, giderek artan radikalleĢme ve artan 

sağ Ģiddet eğilimleri gibi küresel ölçekte fay hatlarında oynamalar olduğu 

görülmektedir. 

Dünya Ekonomik Forumu‘nun (WEF) hazırladığı Küresel Riskler 2015 

raporunda
2
 gelecek 18 ay ile 10 yıllık dönemde Dünya‘nın yaĢayabileceği 28 

önemli risk ve bu risklere yol açan 13 eğilim ortaya koyulmuĢtur. Bu risk ve 

trendler içinde; ülkelerin çökmesi ve çatıĢmalar gibi jeopolitik risklerin ekonomik 

risklere göre daha öne çıkacağı, sosyal ve çevresel risklerin ise giderek artacağı, 

iĢsizlik ya da eksik iĢgücü, doğal afetler, iklim değiĢikliğine adaptasyonda baĢarı 

sağlanamaması, su krizi, veri hırsızlığı ve siber saldırılar olasılığı en yüksek riskler 

olacağı yönünde değerlendirmelerde bulunulmaktadır. Ayrıca yaratacağı etki 

açısından en büyük riskler olarak; su krizi, salgın hastalıklar, kitle imha silahları, 

iklim değiĢikliği, enerji fiyatı Ģoku, altyapı çöküĢü, mali krizler, iĢsizlik gibi kriz 

konuları sayılmaktadır. Benzer senaryoların 2019 raporunda tekrarlandığı 

görülmektedir (https://www.weforum.org). Sonuçta küresel risk ve tehditler 

giderek; çeĢitlenmekte, artmakta ve daha komplike bir ağ haline gelmektedir. 

Hiçbir risk tek baĢına değerlendirilmemektedir. Büyük veya küçük hepsi arasında 

bir iliĢki olan genel bir ağdan (ġekil.2) esasında bahsedilmektedir.  

                                                           
2 Weforum‘un 900 üyesi ile 2014 yılının Temmuz ve Eylül aylarını kapsayan döneminde gerçekleĢtirdiği ankettir. 
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ġekil-2. Risk Ağı (Küçük, 2015) 

Bu çerçevede devlet merkezli geleneksel güvenlik anlayıĢı, giderek bireyi de 

içine alacak Ģekilde bütünleĢik bir güvenlik anlayıĢına dönüĢmüĢ gözükmektedir. 

AĢağıda gördüğümüz ağ yapı veya sistemsel yapı da bu kapsamda tehdide göre 

göreceli ve iliĢkisel bir güvenlik yapısına evrilmiĢ durumdadır. Göreceli ve algısal 

bir güvenlik anlayıĢından bahsediliyorsa, klasik güvenlik yaklaĢımları yerine tehdit 

ve risklere odaklı daha “teknoloji odaklı dinamik ve rölatif güvenlik” 

yaklaĢımlarından bahsedilmelidir 

Küresel anlamdaki değiĢikliklerin bölgesel yansımaları ve bunun yanında 

bölgenin kendi dinamiklerinden doğan değiĢiklilerin olduğu da aĢikârdır. Arap 

Baharı ve bölgedeki değiĢen siyasi rejimler, Suriye, Irak veya Libya gibi baĢarısız 

devletler, Doğu Akdeniz‘de ortaya çıkan hidrokarbon yatakları ve enerji 

savaĢlarında açılan yeni safhalar, deniz yetki alanlarındaki ortaya çıkan 

uyuĢmazlıklar ve tartıĢmalı sondaj faaliyetleri, bölge ülkelerinin birbirlerine ve 

sorun alanlarına yönelik bakıĢındaki değiĢiklikler, Kıbrıs Rum Kesiminin AB 

üyeliği sonrasında AB‘nin bölgeye kadar uzandığını düĢündüğü sınır iddiaları, 

küresel güçlerin bölgedeki etkin varlıkları gibi sebepler bölgesel paradigmalardaki 

kaymaları da göstermektedir.  



DeğiĢen Küresel Dengeler ve Bölgesel Güvenlik Kompleksi: Doğu Akdeniz 

9 

Türkiye‘nin ise son yıllarda bölgelere ve bölgeciliğe ilgisinin çoğaldığı, 

farklı bölgelere katılımının arttığı, Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Doğu'nun çatıĢma 

bölgeleri arasındaki önemli bir bölgesel güç haline geldiği, Türkiye‘nin bölgesel 

politikasının daha etkin hale geldiği, ‗GiriĢimci ve Ġnsani DıĢ Politika‘ uygulaması 

ile küresel ölçekte düĢünen ancak dünyanın her köĢesinde yerel düzeyde etkinlik 

gösteren bir diplomasiyi uygulamaya baĢladığı, Balkanlar, Orta Doğu ve Kuzey 

Afrika, Güney Kafkasya, Güney Asya ve Orta Asya'daki ülkelerle yakın bağlarını 

muhafaza etme gayretinde olduğu, Afrika Ortaklık Politikasını, Asya-Pasifik ve 

Latin Amerika ile Karayipler‘e yönelik Açılım Politikalarını derinleĢtirme 

gayretinde olduğu belirtilmektedir (http://www.mfa.gov.tr/dis-politika-

genel.tr.mfa). 

Bu çerçevede değiĢen tüm dengeler ile birlikte Kopenhag Okulunun önerdiği 

Bölgesel Güvenlik Kompleksinde de bir değiĢme olup olmadığının incelenmesi 

gerekmektedir. 

3. BÖLGESEL GÜVENLĠK KOMPLEKSĠ (BGK) VE DOĞU AKDENĠZ 

Kopenhag Okulu‘nun ortaya koyduğu temel yaklaĢımlardan biri olan 

Güvenlik Kompleksleri, güvenlik analizlerine, makro düzeyde büyük güçlerin 

sistem üzerindeki etkisini, orta düzeyde yerel devlet iliĢkilerini, mikro düzeyde iç 

meseleleri dikkate almayı gerekli kılan sistematik bir yaklaĢım sunmaktadır 

(Buzan, 2015: 182). Bölgesel Güvenlik Kompleksi (BGK) ise güvenliğin bölgesel 

dinamiklerini tekrardan öne çıkartmayı hedeflemektedir. BGK, bir coğrafi bölgede, 

güvenlik süreç ve dinamikleri birbirine belirli ölçüde bağlı olduğu için ortak 

güvenlik sorunları algısı olan ya da bu problemlere ortak cevap veren birimlerin 

oluĢturduğu yapı olarak tanımlanmaktadır (Buzan, 2015: 158). Buna göre 

BGK‘sinden bahsedebilmek için; 

 Ülkelerin coğrafik konumlarının birbirlerine olan yakınlığı,  

 Bölge içinde yer alan devletlerin güvenliklerinin birbirleriyle bağlantılı 

olması,  

 Bölgede yer alan ülkeler arasında jeo-stratejik çıkarların örtüĢmesi ve bu 

bağlamda karĢılıklı güç iliĢkileri ya da rekabetinin bulunması,  

 Bölge içinde yer alan ülkeler arasında komĢuluk, savunma, destek, Ģüphe 

veya korku içeren güçlü iliĢkilerin varlığı gibi belirleyici hususların olması 

gerekmektedir. 

Buzan‘a göre, aslında tüm devletler güvenlik açısından birbirine bağımlıdır. 

Ancak risk, tehdit ve güvensizlikler daha ziyade yakınlık ile alakalı olduğundan, 

birbirine yakın olan devletlerin bağımlılığı ile uzak olanlara daha fazladır. Bu 

bağlamda, anarĢi ve coğrafi ayrımlar güvenlik bağımlılığının yoğunlaĢtığı bölgesel 

komplekslerini oluĢturmuĢtur (Buzan ve Waever, 2003: 46). Ayrıca yüksek veya 

düĢük tehdit göstergesi güvenlik komplekslerinin seviyesini belirlemektedir 

(Buzan, 2015:163). 

http://www.mfa.gov.tr/dis-politika-genel.tr.mfa
http://www.mfa.gov.tr/dis-politika-genel.tr.mfa
http://www.mfa.gov.tr/dis-politika-genel.tr.mfa
http://www.mfa.gov.tr/dis-politika-genel.tr.mfa
http://www.mfa.gov.tr/dis-politika-genel.tr.mfa
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Soğuk SavaĢ dönemi ve sonrası Bölgesel Güvenlik Komplekslerine 

baktığımızda; Avrupa BGK, Sovyet Sonrası BGK, Merkezi Afrika BGK, 

Kuzeydoğu Asya BGK ve 1999'da Kosova SavaĢı ile birlikte Bölgesel Güvenlik 

Kompleksi içinde alt kompleks oluĢması gibi bazı değiĢikliklerin oluĢtuğu 

görülmektedir. Dolayısıyla değiĢmeyen bir kompleks değil, değiĢen Ģartlara göre 

tanımlanan bir kompleksten bahsedilmelidir. 

Türkiye BGK‘nin dıĢında tutulmuĢ ve yalıtıcı (Ġzolatör) ülke olarak 

tanımlanmıĢ olmasına rağmen konumu ve iliĢkileri bağlamında Orta Doğu 

Güvenlik Kompleksi içinde olup olmadığı tartıĢılmıĢtır. Ortadoğu BGK kendi 

içinde; Magrip Alt Kompleksi, Körfez Alt Kompleksi ve Levant Alt Kompleksi 

olarak ayrılmıĢtır (Buzan, 2015:166). Türkiye ve Akdeniz bölgesel güvenlik 

kompleksi içinde sayılmamaktadır. Akdeniz‘in bir bölgesel güvenlik kompleksi 

olarak sayılamamasının nedeni Akdeniz devletlerinin baĢka bölgesel kompleksleri 

içinde yer alıyor olmalarıdır. Bir Akdeniz ülkesi olan Yunanistan‘ın Avrupa 

güvenlik kompleksinde, Ġsrail Ortadoğu güvenlik kompleksi içindedir. KKTC, 

GKRY ve Türkiye için sınırlar çok daha muğlaktır. Bu üç aktör birden fazla 

güvenlik kompleksi arasında konuĢlanmaktadır (Buzan vd, 1998:14).  

Buzan ve Wæver‘e göre ne GKRY doğrudan Avrupa BGK içinde, ne de 

Kıbrıs Ortadoğu BGK içinde sayılmamaktadır. Aynı durum KKTC için de söz 

konusudur. Türkiye‘nin Orta Doğu BGK içinde değerlendirmemesinin en önemli 

nedeni olarak ise Cumhuriyet sonrası yüzünü Doğu‘ya değil, Batı‘ya dönmesi 

olarak gösterilmiĢtir (Buzan ve Weaver, 2003:187). Bu durumda acaba Türkiye‘nin 

bugün için Ortadoğu‘ya bakıĢı nasıl diye sorarak yola çıktığımızda ve Türkiye‘nin 

yüzünü Ortadoğu‘ya döndüğü Ģeklinde değerlendirdiğimizde, acaba Türkiye‘yi 

Orta Doğu BGK içine almalı mıyız? sorusu akla gelmektedir.  

Diğer taraftan Osmanlı hinterlandının sınırlarına bakıldığında ve bu sınırlar 

içindeki yönetim sistemi incelendiğinde; Osmanlı Devletinin yönetim sistemini 

oluĢtururken dostluklar, düĢmanlıklar, coğrafi yakınlıklar, etnik veya dini kimlikler 

gibi sayılabilecek bir çok faktörün değerlendirilerek bağlı beylikler, salyanesiz 

(yıllıksız) eyaletler, salyaneli (yıllıklı) eyaletler ve özel yönetime tabi eyaletler 

ayrılmıĢ ve millet sistemi
3
 anlayıĢı içinde bir yönetim yapısı ĢekillendirilmiĢtir.

4
  

Doğu Akdeniz Bölgesinde Trablusgarp, TrablusĢam, Mısır, Halep, Cezayir, 

Anadolu, Adana, Bağdat, Cezayir-i Bahr-i Sefid Eyaleti (12 Adaları içine Alan 

Eyalet), Kıbrıs gibi eyaletler teĢekkül ettirilerek bu eyaletler üzerinde yönetim 

                                                           
3 Osmanlı da millet sistemi bugün anladığımız millet anlayıĢından farklıdır. Osmanlı Devleti‘nin hâkimiyeti 
altında bulunan toplulukların din ya da mezhep esasına göre örgütlenip yönetilmesine millet sistemi denilmiĢtir. 

Millet kavramı, ırkî ve etnik bir toplumu değil, daha çok dinî bir aidiyeti ifade etmektedir. (Eryılmaz, 1996: 16-17) 
4 1590 yılından sonra beylerbeylikleri eyalet olarak isimlendirilmiĢlerdir. Osmanlı ülkesi 1610‘lara doğru vergi 
gelirlerine göre salyaneli (yıllıklı) ve salyanesiz (yıllıksız) olmak üzere toplam 32 eyalete ayrılmıĢtı (Ġnalcık, 2006, 

s. 109-111). Ayrıca yurtluk- ocaklık ve malikâne-divani denilen sistemle idare edilen aĢiret yapıları da vardır 

(Ortaylı, 2012, s. 252). 
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sağlanmıĢtır. Yukarıda da belirtildiği gibi bu eyaletler belirli parametrelerle ile bir 

arada bulunduğundan bugünkü devletlerinde asli yapısını oluĢturmuĢtur. 

Dolayısıyla Osmanlı Devleti‘nin yönetim coğrafyası bugün için BGK olarak 

adlandırılan bölgelerin temelini oluĢturmaktadır. 

Yukarıda Orta Doğu BGK‘nin alt BGK‘leri sayılırken bahsedilen Levant 

kelimesi, Avrupa literatüründe X. yüzyıldan baĢlayarak Akdeniz'in doğu 

kıyılarındaki ülkelere verilen addır. Bu kavram içine hangi ülkelerin girdiğine dair 

farklı görüĢler vardır. Genel olarak baĢlangıçta Ege adaları ile Türkiye‘nin Ege ve 

Akdeniz kıyıları için kullanıldığı, Haçlı seferleri sırasında Suriye, Filistin ve Kıbrıs 

ile Mısır‘ı da içine aldığı görülmektedir. I. Dünya SavaĢı‘nın ardından Levant adı 

yalnızca Suriye ve Lübnan için kullanılmaya baĢlamıĢtır. Etimolojik olarak Latince 

―meydana çıkma, yükselme‖ anlamındaki ―levare‖den türetilen kelime, güneĢin 

doğduğu yönü iĢaret eden bir anlamdadır (Turan, 2003:145). Yani Levant kelimesi 

aslında Akdeniz‘in Doğusunu iĢaret ettiğinden Levant yerine Akdeniz‘in 

Doğu‘sunu betimleyen ve daha geniĢ bir alanı kapsayan Doğu Akdeniz kelimesinin 

Ortadoğu BGK içinde adlandırılan Levant BGK yerine kullanılmasının güncel 

geliĢmeleri daha iyi karĢılayacağı düĢünülmektedir.  

SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME 

Bir taraftan güvenliğin değiĢen doğası diğer taraftan küresel ve bölgesel 

dengelerdeki değiĢmeler, güvenliğe iliĢkine kavramların da sorgulanmasını zorunlu 

kılmıĢtır. Kavramsal olarak güvenliği iki boyut yerine üç boyutlu düĢünmek 

gerekmektedir. Aktör ve konu endeksli iki boyutlu değerlendirmelere, güvenlik 

seviyesi/konumu da ekleyerek güvenliği üç boyutlu ele almak daha doğru sonuçlar 

verecektir. Güvenlikle iliĢkili tüm konuların da öncelikle septik bir bakıĢ ile 

sorgulanması, sonrasında da değerlendirme analizlerin bu üç boyut çerçevesinde 

yapılmasının uygun olacağı düĢünülmüĢtür. 

Güvenliğin cari olarak en fazla konuĢulduğu bölgelerden birisi de Doğu 

Akdeniz bölgesidir. Doğu Akdeniz‘de Kıbrıs adasının askeri anlamda stratejik 

olduğu aĢikardır. Sadece batmayan bir uçak gemisi değil, aynı zamanda deniz yetki 

alanları anlamında bölgede bulunan hidrokarbon kaynaklarının kullanımı adına 

geçmiĢten daha stratejik hale gelmiĢtir. Anılan hidrokarbon kaynaklarının varlığı 

deniz yetki alanlarının sınırlarını sorunlu alan haline getirmiĢ ve dolayısıyla 

düĢmanlıkların, dostluk ve ittifakların da yapısı değiĢmeye baĢlamıĢtır. 

Özellikle Suriye‘deki çatıĢma ortamı, Ġsrail ile iliĢkiler, Mısır veya Libya 

gibi ülkelerin Doğu Akdeniz‘e ve dolayısıyla bölge ülkelerinin birbirine 

bakıĢlarında da değiĢiklikler olmuĢtur. Bölgede giderek çatıĢma riski ve tehdidi 

artmaktadır. Yunanistan ile GKRY arasında ―Ortak Savunma Doktrini‖ 

oluĢturulması (1993) ve hâkimiyet alanı yaratma çabaları bölgesel ittifaklar 

anlamında önemli bir geliĢmedir. Ayrıca; 
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- Ġngiltere‘nin 1877-1878 Osmanlı-Rus SavaĢı‘ndan bu yana Kıbrıs adasında 

varlığı ve gerektiğinde adayı üs olarak kullanması,  

- ABD‘nin Ġncirlik (Adana), Suda (Girit) ve Gaeta‘da (Ġtalya) askeri üsleri,  

- Rusya‘nın Suriye SavaĢı‘nı fırsata çevirerek Tartus‘a kalıcı yerleĢimi,  

- Bölgedeki kutuplaĢma ve siyasetteki istikrarsızlaĢma,  

- Kıbrıs‘ta Türkiye, Yunanistan ve Ġngiltere‘nin garantörlükleri ve AB ile 

birlikte çeĢitlenen taraflar (Ġngiltere‘nin AB‘den ayrılma çabaları ile bu durum 

kendi içinde ayrı bir alan yaratmaktadır), 

- Bölgesel ve küresel terörizmin zemin bulması, 

- Dini veya etnik kutuplaĢmalar veya bölgesel fay hatlarının kronikleĢmesi 

veya kırılması, 

- Irkçı ve fanatik akımların bölgede güçlenmesi, 

- Bölgedeki yönetim Ģekilleri ve uygulanmaya çalıĢılan BOB, GOP gibi 

stratejik planların yarattığı istikrarsızlık, 

- Bölgeyi etkileyen ekonomik krizler, ambargolar, adaletsiz refah paylaĢımı, 

- Giderek azalan doğal kaynaklar ve Doğu Akdeniz‘de tespit edilen yeni 

kaynaklar, 

- Bölgeden geçen East-Med boru hattı gibi enerji nakil hatları ve bu projeler 

üzerinden bölgede güç arayıĢları olan küresel güçler, 

- Nüfus sorunları, yerleĢimciler ve etnik farklılaĢma, göçler ve mülteci 

sorunları gibi sayılabilecek diğer önemli değiĢiklikler bölgenin eskisinden daha 

farklı bir yapıya büründüğünü iĢaret etmektedir. 

Küresel düzeyde tek kutuplu bir dünya çabalarından, yeniden 1. ve 2. Dünya 

SavaĢları öncesinde olduğu gibi çok kutuplu bir yapıya dönüĢüldüğü ve bu 

değiĢimin bölgede fay kırıklarına neden olabileceği değerlendirilmektedir. Bu 

durumun doğal sonucu olarak da dost-düĢman dikotomisinin giderek grileĢtiği 

söylenebilir. Ayrıca mikro milliyetçilik, hibrit savaĢlar, devlet dıĢı aktörlerin ortaya 

çıkması ile bölgesel veya küresel Ģiddet gerek küresel, gerekse bölgesel olarak daha 

potansiyel hale gelmiĢtir.  

Küresel ve bölgesel bu değerlendirme ıĢığında Türkiye‘nin bölgesel 

durumuna bakıldığında, her ne kadar kırılgan bir yapısı olsa da, Türkiye-Orta Doğu 

iliĢkilerinin Osmanlı döneminden kalan güçlü tarihsel ve kültürel arka planın 

olduğu görülmektedir. Din, dil, tarih ve coğrafya ortaklığı dıĢında ―stratejik 

karĢılıklı bağımlılık ve güven inĢası‖, Türkiye-Ortadoğu ve Türkiye-Doğu Akdeniz 

Ülkeleri iliĢkilerinin geçmiĢten daha önemli bir durumda olduğu da görülmektedir. 
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Bölgesel Güvenlik Kompleksi analitik bir çerçeve yaratmakta ve aynı 

zamanda küresel ve bölgesel aktörlerini ve bölgedeki risk ve tehditleri daha 

belirgin hale getirmektedir. Ortadoğu Güvenlik Kompleksi de Doğu Akdeniz‘de 

yukarıda sayılan nedenlerden dolayı Levant Alt Sektörü yerine ―Doğu Akdeniz Alt 

Sektörü‖ olarak adlandırılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. Böylece 

Doğu Akdeniz Bölgesel Alt Kompleksine Doğu Akdeniz‘e kıyısı olan Türkiye, 

Suriye, Lübnan, Ġsrail, Ürdün, Filistin, Mısır, Libya, GKRY, KKTC, Yunanistan ve 

Ġngiltere (Ağrotur ve Dikelya üsleri) de dâhil edilebileceği ABD, Rusya, Çin ve 

AB‘nin de Doğu Akdeniz BGK‘ne etki eden güçler olduğu düĢünülmüĢtür. Bu 

ülkelerin coğrafi olarak aynı kıyıda buluĢmaları, güvenlik ve güvensizliklerinin 

birbiri ile iliĢkili olması, aralarında güç ve rekabetin bulunması, aralarındaki 

komĢuluk, savunma, destek, Ģüphe veya korku içeren güçlü iliĢkilerin varlığı gibi 

belirleyici konular tüm bu devletlerin Doğu Akdeniz Bölgesel Güvenlik Kompleksi 

içinde değerlendirilmesine ortam yaratmaktadır.  

Son olarak, Doğu Akdeniz‘de; devlet, örgüt, birey dâhil tüm aktörlerin 

sayısında giderek artıĢ olduğu; ekonomik, askeri, siyasi, çevre ve toplumsal tüm 

konularda bir geniĢlemenin görüldüğü; deniz alanlarındaki tartıĢmaların kara, hava, 

siber ve hatta gelecekte uzay ile de iliĢkilendirilebilecek seviyelerde sorun 

alanlarının birlikte düĢünülmesi gerektiği söylenebilir. Ayrıca bölgedeki değiĢen 

güvenlik algı, risk ve tehditleri ile çözüm bekleyen kriz alanlarının mevcut 

statükoyu giderek çatıĢma ortamına doğru yaklaĢtırdığı ve bölgesel olarak Doğu 

Akdeniz‘in kendi baĢına bir Bölgesel Güvenlik Bölgesi oluĢturduğu 

değerlendirilmektedir.  
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Öz 

Akdeniz‟de yeni bir düzenin sancılarını deniz alanlarında hissetmek mümkündür. BaĢka bir 

ifadeyle, Akdeniz 21. yüzyılda yeniden kritik bir merkez olma özelliğini korumuĢ ve küresel güçlerin 
rekabet merkezi olmuĢtur. Akdeniz‟de en tartıĢmalı konulardan biri olan münhasır ekonomik bölge rejimi 

üzerine ihtilaflar tamamen deniz sınırlandırması üzerinedir. Lakin meselenin en önemli yönü 

donanmalara tanınan yetkilere dairdir. Zira Doğu Akdeniz‟de askeri donanmalar ve tatbikatlar NAVTEX 
savaĢları temelinde sürmektedir. Donanmalar hidrokarbon faaliyet alanlarının koruyuculuğunu da 

üstlenebilmektedir. Bu hareketliliği anlamlandırabilmek için münhasır ekonomik bölge nedir? Askeri 

savaĢ gemilerinin deniz alanlarında ki egemen yetkileri nelerdir? Yabancı donanma kuvvetleri münhasır 
ekonomik bölgelerde tatbikat yapabilir mi? Askeri gemilerin oĢinografi faaliyetleri sınırlı mı? Sualler pek 

çoktur. Lakin Doğu Akdeniz‟de hibrit savaĢtan bahsetmek mümkün olup olmadığı da çalıĢmanın ilk 

bölümümde izah edilmekte ve münhasır ekonomik bölgenin oluĢturduğu jeopolitik önem aktarılmaktadır. 
Ġlgili ana detaylardan sonra ise Akdeniz‟de deniz stratejileri, deniz güvenliği yasası ve askeri 

donanmaların münhasır ekonomik bölge rejimi çerçevesinde sahip olduğu haklar betimlenmektedir. Bu 

tespitler gerçekleĢtirilirken, Münhasır ekonomik bölge rejiminin askeri kullanım açısından son derece 
önemli olduğu sonucu ortaya konmaktadır. Ġlaveten, Akdeniz‟de artık küresel güçlerin donanmaları kendi 

kıyılarının ötesindeki bu deniz alanlarında tatbikatlar yapma yolunu tercih etmekte oldukları Rusya 

örneği ile izah edilmektedir. Netice itibarıyla, Hibrit savaĢ yakın gelecekte bizzat donanma kuvvetlerinin 
münhasır ekonomik bölge faaliyetleri ile öne çıkacağı sonucuna varılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Hibrit SavaĢ, Donanma, Dokunulmazlık, Münhasır Ekonomik Bölge.  

TURKISH‟ EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE , NAVY AND 

HYBRID WARFARE IN THE MEDITERRANEAN 

Abstract 

It is possible to feel the pains of a new order in the Mediterranean Sea. In other words, in the 

21st century, the Mediterranean has once again become a critical center and the center of the competition 
for global powers. Disputes over the exclusive economic zone regime, one of the most controversial issues 

in the Mediterranean, are entirely about maritime delimitation. However, the most important aspect of the 

issue is the authority granted to the navy. In the Eastern Mediterranean, military navies and exercises 
continue on the basis of NAVTEX wars. The navy can also protect the hydrocarbon activity areas. What is 

the exclusive economic zone to make sense of this mobility? What are the sovereign powers of military 

warships in the marine areas? Can foreign navy forces exercise in exclusive economic zones?  Are the 
oceanography activities of military ships limited?  There are many questions. However, it is explained in 

the first part of the study whether it is possible to talk about hybrid war in the Eastern Mediterranean and 

the geopolitical importance of the exclusive economic zone is explained. After the relevant main details, 
the rights of marine strategies, maritime security law and military navy in the exclusive economic zone 

regime are described in the Mediterranean. In  reaching these  findings, it is concluded that the exclusive 

economic zone regime is extremely important for military use. In addition, in the Mediterranean, it is 
explained by the example of Russia, where the global powers prefer to exercise in these marine areas 

beyond their shores. As a result, it is concluded that the hybrid war will come to the forefront in the near 

future with the activities of the navy forces exclusively in the economic zone. 

Keywords: Hyrid Warfare, Navy, Immunity, Exclusive Economic Zone  
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GĠRĠġ 

Hibrit savaĢın kavramsal olarak öne çıkmasının bizzat Rusya‘nın 

Ukrayna‘yı iĢgal etmesinden hemen sonra gerçekleĢtiği görülmektedir. Lakin hibrit 

savaĢın insanlık tarihi kadar eski olduğunu belirtmek gerekmektedir. Zira maksadı 

yıkımdır, hedefe; kanlı ya da kansız ulaĢmaktır. Açık ya da gizli olabilir. SavaĢ 

türlerine dair her türlü vasıta kara, deniz, hava alanlarına yönelik icra edilebilir. 

Dördüncü nesil savaĢ tabiri ya da kirli bir savaĢ tabiri ile harekât sahasının sınırsız 

olduğu belirtilse (Güler, 2017) de hibrit savaĢ psikolojik savaĢın bir unsuru ve 

parçasıdır. Hibrit savaĢ ile hedef ülkenin içinde halk arasında bölünme yaratılması, 

iktidara karĢı güvensizlik, devlet kurumlarına güvensizlik, gelecek korkusu, 

ekonomik zorluklar, diplomatik baskılar, grevler, hükümete karĢı bunalım, 

sokaklara dökülme, güvenlik güçleri ve halk arasında çatıĢma, demokratik 

değerlerin zayıfladığını belirtme gibi propagandalar belli medya, sivil toplum, 

siyasetçi, sanatçı gibi unsurlarca ileri sürülür. Devlete güvensizlik bilinçli bir 

Ģekilde oluĢturulmak istenir ki fiili isyan fitili ateĢlenebilsin. Hedef milli 

politikanın direncini kırmak, hedef ülkeyi ―anti demokratik‖, ―insan haklarına 

aykırı‖, ―uluslararası hukuka aykırı‖ gibi kılıflarla yıpratarak medya yolu ile asılsız 

bilgi ve iddialar ve diplomatik dıĢ desteklerle istenmeyen hükümete karĢı otorite 

zayıflığı yaratarak güvensizliği körükleyerek zayıf bir iktidar ile milli çöküĢün 

sağlanmasıdır. Dolayısıyla, hibrit savaĢ ile açıkça savaĢ ilanı yapmadan hedef 

ülkenin siyasi, ahlaki, hukuksal, askeri, çevresel, toplumsal ve hatta ekonomik 

olarak askeri operasyon olmadan çökertilmesi amaçlanmaktadır. Asimetrik 

iliĢkilerin öne çıkarıldığı Doğu Akdeniz‘de, askeri olmayan ve karıĢık taktiklerle 

ileri sürülen propaganda tam anlamı ile hibrittir.  

Hibrit savaĢ su rengi gibi görülmeyen savaĢtır. Nereden, kimden, hangi 

zamanda, ne için, kime karĢı olduğunu anlamak kolay değildir. Zira hedef seçilen 

bir ülkenin aleyhine komĢu ülkeler içinde de algı operasyonu yürütülebilir. Daha da 

öte her Ģey askeri olmayan nitelikte ilk olarak ilerletilir. Bu tutum daha sonra 

gerekli zemin ve Ģartlar uygun olursa askeri operasyona da dönebilir gerilla 

savaĢına da. Karar vericilerin hedefleri için tasarladığı projede her ülke ve toplum 

için ayrı eylem planları oluĢturulur. Bu çalıĢmanın ilk bölümünde hibrit savaĢ ve 

tehditlerin Akdeniz‘de Türkiye açısından durumu ele alınmakta ve hibrit savaĢla 

mücadelede atılması gereken adımlara değinilmektedir. Daha sonra münhasır 

ekonomik bölgede hibrit savaĢ ile münhasır ekonomik bölgelerin jeopolitik önemi 

izah edilmektedir. ÖrtüĢen deniz sınırlarının son olarak değinildiği çalıĢmada 

bizzat yabancı donanmaların kıyı ötesi alanlarda tatbikatları ve kimi hidrokarbon 

faaliyetleri karĢısında Türk donanmasının hibrit savaĢla mücadelesi 

açıklanmaktadır. 
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1. HĠBRĠT SAVAġ VE TEHDĠTLER 

Hibrit savaĢ siyasi savaĢ terimi ile benzerlikler taĢımaktadır (Hoffman, 2014: 

1-3). Askeri olmayan önlemleri açıklamak için, Batı ülkelerinin dıĢ ve güvenlik 

politikasının önemli bir ayağını oluĢturan ve kırk yıl önce geliĢtirilen ―yumuĢak 

güç‖ kavramı kullanılmaktadır (Johnes, 2019). YumuĢak güç kavramı Marshall 

planı ile Türkiye‘ye karĢı da geçmiĢte uygulanmıĢtır. Bu örnekle esasen 

Türkiye‘nin hibrit savaĢa karĢı bu dönemde maruz kaldığını belirtmek mümkündür. 

Amerika‘da ise Çin ile öğrenci değiĢim programlarından Pakistan‘a yiyecek 

yardımı, deprem olan bölgelere sınır ötesi müdahalelere bakıldığında bizzat eğitim 

bacağını da kullanarak hibrit savaĢı ilerlettiğini ifade etmek mümkündür (Johnes, 

2019). Eğitim yolu ile hibrit savaĢ Kıbrıs‘ta Türklere de uygulanan bir araçtır. 

Dolayısıyla Kıbrıs‘ta ada üzerinde iki toplumlu etkinliklere Türkiye karĢısında 

adada ortak kültür yaratma ve Kıbrıs Türkünün kendi kimliğinden kopması için 

ilerletilen eğitim faaliyetleri de bir hibrit savaĢ örneğidir. Türkiye‘nin Doğu 

Akdeniz‘deki sondaj faaliyetlerine karĢı ortaya atılan tüm iddialar da hibrit saldırı 

ve stratejilerin bir neticesidir. Aslında hibrit savaĢa etki tabanlı saldırı demek de 

mümkündür. Sonunda, hibrit savaĢın eylemleri geleneksel askeri eylemlere 

dönüĢebilir (Bajarūnas ve Keršanskas, 2018: 124).  

Roger McDermott hibrit savaĢı bir mitoloji (Dermott, 2015) olarak 

tanımlarken Michael Koffman ve Mathew Rojansky hibrid savaĢın geleneksel 

savaĢ algısı yerine konulamayacağını ve sadece Rus etkisinin yayılması ile 

açıklanabileceğini belirtmektedir (Koffman ve Rojansky, 2015). Esasen hibrit 

savaĢ üzerine pek çok makale yazılarak farklı analiz noktaları üzerinde 

değerlendirmeler olmuĢtur (Renz ve Smith, 2016: 2-5, Raitasallo, 2017: 20-22). Bu 

noktada Akdeniz‘e bakıldığında hibrit savaĢın Türkiye karĢısında nasıl 

yürütülmeye çalıĢıldığı önem kazanmaktadır. Zira deniz güvenliği ile Avrupa 

güvenliği eĢdeğer tutularak, deniz alanları üzerinden göçmenlere karĢı mücadele, 

ya da hidrokarbon keĢiflerinin yarattığı ekonomik güç sahibi olma hırsı hibrit 

savaĢı Türkiye‘ye karĢı tetiklemiĢtir. Türkiye, Akdeniz‘de Avrupa‘ya akın edecek 

göçün önünde engel olan ülke olarak görülürken, Afrika‘da Fas ve Cezayir de ayni 

görevi üstlenerek Avrupa‘ya göç akını önünde engel duran ülkelerdir. Doğu 

Akdeniz‘de deniz sınırlandırma meseleleri üzerine yürütülen karmaĢık algı 

operasyonlarında bilgi kirliliği, kutuplaĢma veya enerji sarhoĢluğu söylemleri 

aslında Akdeniz‘e yerleĢme çabasında olan kilometreler ötesi küresel güçlerin 

enerji merkezi olma yarıĢı içindir. Bu maksat uğruna, hibrit stratejiler 

belirlenmektedir.  
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Türkiye‘nin Akdeniz‘de kendi ve Kıbrıs Türk halkının hakları için gösterdiği 
kararlılık karĢısında Türkiye‘ye ekonomik yaptırım, siber saldırılar, diplomatik 
baskılar, propaganda içerikli yayınlar, silahsız tedbirler olarak uygulamaya 
konarak ilerletilmek istenmektedir. Türkiye‘nin hidrokarbon faaliyetlerine 
sınırları dıĢında bulunan sözde Kürdistan grupları da  ―hak iddia‖ edecek kadar ileri 
gidebilmiĢtir (KRNK, 2014). 

Esasen Avrupa Güvenliğinin Orta Doğu ve Afrika Güvenliği ile ilintili 
olduğu belirtilmektedir (McNerney, Paoli, Clement, 2017: 18). Akdeniz ekonomik 
perspektif açısından oldukça önemli bir kesiĢim noktasıdır. Sadece enerjide her yıl 
Batı Avrupa‘nın % 65 petrol ve gaz ihtiyacı Akdeniz yolu ile tedarik edilmektedir 
(Operation Sea Guardian, 2018). Akdeniz‘de münhasır ekonomik bölgeler üzerinde 
tartıĢmalar yaĢanmaktadır ve Akdeniz‘de çıkan gazın Avrupa enerji güvenliği için 
taĢınması önemli görülmektedir. EastMed projesi bu çabaların nüvesidir. Lakin 
diğer tarafta Rusya ve Türkiye‘nin enerji nakil hatları üzerine Türk Akım projesi 
gibi yeni projelere imza atması ve özellikle de Türkiye‘nin hidrokarbon 
faaliyetlerinde de Akdeniz‘de bir aktör konumuna gelmesi Batı‘nın Türkiye‘ye 
karĢı önyargılı davranan karĢı hamlelerine iĢaret etmiĢtir. 

Hibrit tehditler ve Akdeniz konusuna baktığımızda, özellikle de Akdeniz 
ülkeleri ve çevresinde yer alan Ortadoğu ve Afrika coğrafyasında bulunan ülkelerin 
hibrit tekniklere karĢı savunmasız olduğunu belirtmek mümkündür. Konuya biraz 
daha farklı boyutla bakacak olursak, Mısır, Lübnan, Filistin, Irak, Suriye, Kıbrıs, 
Yunanistan, Bulgaristan gibi Türkiye etrafında olan ülkeler daha önce Osmanlı 
Ġmparatorluğu‘nun bir parçasıdır. Bu ülkeler kendi bağımsızlıklarına kavuĢtular 
ancak Türkiye‘nin halen etkili olduğu bir nüfusu da barındırmaya devam 
etmektedirler. Buna karĢı duran batının unsurları Türkiye‘ye karĢı hem içte hem de 
komĢuları üzerinde hibrit savaĢ sürdürülmektedir. Türkiye hibrit savaĢın ne 
gerisinde ne ötesindedir. Türkiye hibrit savaĢı bilen ve gerektiğinde bizzat 
uygulayabilen ülkedir. Bunu Osmanlı‘dan kalan hatta Selçuklu‘ya dayanan tarihi 
istihbarat mücadelelerinde görmek mümkündür. 

Bugün ifade etmek gerekirse, Türkiye‘nin bizzat Kıbrıs‘ın kuzeyinde de 
Batı‘nın hibrit savaĢına karĢılık mücadele eder noktadır. Çoğunlukla Kıbrıs Türkü 
Türkiye‘ye her anlamda bağımlıdır. Batı‘nın Kıbrıs Türklerine karĢı 
dezenformasyon uygulamaları, toplumsal ve ekonomik bozulmalara yol açacak 
kültür ihraç programları (iki toplumlu etkinlikler), Hıristiyan misyonerlik 
faaliyetlerinin gizlice kuzeyde artması (ev kiliseleri) uyuĢturucu pazarının adada 
yaygınlaĢtırılarak ilkokul çağına inen çocuklarda uyuĢturucu kullanımının artması 
ve öğrenci adı altında insan ticaretinin geçiĢ noktası olarak görülmesi, hidrokarbon 
konusunda deniz alanlarındaki son geliĢmeler ülkenin ulusal güvenliğinin daha da 
kritik merkez haline gelmesi ancak her Ģeyden öte kurulan sistemle Türkiye 
karĢıtlığının medya ve eğitim alanlarında kimi seçilmiĢlerle ilerletilmek istenmesi, 
kimi siyasetçilerin buna öncülük etmesi uygulanan hibrit savaĢın hissedilen 
yönleridir. 



Türkiye‟nin Akdeniz‟de Münhasır Ekonomik Bölgesi, Donanma ve Hibrit SavaĢ 

19 

Akdeniz‘de kıyı emniyetini sağlama açısından ise en baĢarılı ülkelerden biri 

Türkiye‘dir. Türkiye bu gücünü KKTC‘nin de kıyı bölgelerinde göstermektedir. 

Zira oluĢan tehditlere karĢı acil netice alınabilmesi bu kabiliyetin göstergesidir. Bu 

noktada düĢünülmesi gerekenler Ģunlardır; Türkiye‘nin örneğin Kıbrıs‘ta ya da 

diğer civar ülkelerde nüfuzunu artırmada bu ülkelerin kıyı alanlarında ve 

limanlarında Türk diasporası üyeleri aktif mi? Türk istihbaratı deniz alanlarına 

yönelik geliĢen karĢı hamleler ile deniz alanlarını kapsayan ve deniz siber güvenlik 

meselelerine yönelik yönetiĢim planlamaları nasıldır? BaĢka bir ifadeyle Türk 

deniz alanlarında hibrit savaĢa karĢı nasıl bir istihbarat sistemi geliĢtirmiĢtir? 

Karasuları, balıkçılık hakları, münhasır ekonomik bölgeler gibi meselelerde 

bölgede çözümlenmeyen sorunlarda Türkiye‘nin daha ileri stratejileri neler 

olabilir? Türk donanma kuvvetlerinin hibrit deniz savaĢında üstleneceği rolde hangi 

unsurlar öne çıkabilir? Örneğin nükleer güç adımları ya da konvansiyonel yapısı 

önemli rol oynayabilir mi? Bu tip hamleler mümkün mü? 

Tarih boyunca siyasi amaçlara ulaĢmada organize olmuĢ Ģiddet eylemleri her 

zaman kullanılmıĢtır. Artık yeni savaĢ olarak adlandırılan dördüncü jenerasyon 

denilen savaĢ ve hibrit tehditler ile mücadele edilmektedir. Hibrit SavaĢlar hem 

devletler hem de devlet dıĢı aktörler tarafından gerçekleĢtirilebilir. Bu çok kodlu 

faaliyetler ayrı birimler tarafından veya hatta aynı birim tarafından 

gerçekleĢtirilebilir, ancak çatıĢmanın fiziksel ve psikolojik boyutlarında sinerjik 

etkiler elde etmek için genellikle operasyonel ve taktiksel olarak yönlendirilir ve 

hedef savaĢ alanı içinde koordine edilir. Etkiler tüm savaĢ seviyelerinde 

kazanılabilir. 

Hibrit tehditlerin kilit yönü ise, çeĢitli türden örgütsel biçimlerin (düzenli 

kuvvetler, düzensiz kuvvetler, teröristler, suçlular), silah türleri (modern askeri 

yeteneklerden imgelenen patlayıcı cihazlara, taktikler) farklı hedeflere veya 

odaklara (düĢman askeri kuvvetler, sivil devlet kurumları, sivil nüfus, uluslararası 

topluluk, uluslararası hukuk düzeni ve tüm tarafların yerel izleyicilerine) yönelik 

geleneksel, düzensiz, terör ve suçlu içeren yıkıcı sosyal davranıĢları kapsamasıdır. 

2014 yılında NATO Wales Zirvesi‘nde hibrit savaĢ; ―çok çeĢitli açık ve gizli 

askeri, paramiliter ve sivil önlemlerle son derece bütünleĢik bir tasarımda 

kullanılır‖ Ģekilde tanımlanmıĢtır (Wales Summit Decleration, 2012). Türkiye 

Akdeniz‘de kendi filo ya da donanması ile fiili aktif olarak 2002‘den beri 24 saat 

esasında deniz alanlarındaki haklarını ve deniz sınırlarını koruyucu rolde görevine 

devam etmektedir. Özellikle de donanmanın sıklıkla gerçekleĢtirdiği askeri atıĢ 

eğitimleri ya da Mavi Vatan 2019, Deniz Kurdu 2019, Akdeniz Kalkanı gibi 

donanma tatbikatları meĢru çıkarlara karĢı yürütülen karĢı eylemlere yanıt olan 

adımlardır.  
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Hali hazırda deniz kuvvetlerine mensup deniz altı ve deniz üstünde 

gemilerde görevli personel sayısı dikkate alındığında küçümsenecek bir rakam 

düĢünülemez. ġüphesiz, Türkiye‘nin Akdeniz‘deki donanma gücü kara üzerindeki 

hâkimiyetini de perçinleĢtirmektedir. Zira Hibrit savaĢta baĢarı sahip olduğunuz 

liman tesisleri, deniz üsleri, stratejik adalar veya deniz haberleĢme hatları üzerinde 

kontrolden geçer. Bu tür diğer kilit pozisyonlar deniz alanları üzerinde kontrol 

sahibi olmayı kolaylaĢtıran faktörlerdir. Akdeniz hibrit savaĢın kolay 

uygulanabilirliği açısından coğrafi olarak müsait bir bölge durumundadır. Lakin 

Kıbrıs adası da stratejik açıdan bu savaĢa karĢı direnç noktası konumundadır. Zaten 

Türkiye‘nin Akdeniz‘de anahtar olan deniz kıyı alanları KKTC‘nin Akdeniz 

sahilleridir. Ancak Türkiye‘nin Kızıldeniz, Ege, Karadeniz‘de önemli kıyı noktaları 

da bulunmaktadır. Akdeniz‘de EuroAsia ve EuroAfrica Enterkonnekte projesi 

karĢısında Türkiye‘nin de KKTC ile enterkonnekte ağ projesi (ÇavuĢoğlu, 2019) 

oluĢturması bir anlamda elektrik yanında e-mail, telefon, para transferi, ve diğer 

deniz altından tedarik edilebilecek ulaĢım ağını fiber kablolar ile sağlamaktadır. 

Enerji tedarikinin sağlanmasına yönelik üretilen diğer projeler, LNG 

terminallerinin bölgede kurulması ya da East-Med Boru Hattı Projesi gibi tamamı 

ile ileri savunma stratejilerinin deniz altı ve deniz dibine yönelik hamleler olarak 

nitelendirmek mümkündür. 

1.1. Hibrit SavaĢla Mücadelede Atılması Gereken Kimi Adımlar  

AĢağıdaki tabloda da anlaĢılacağı üzere enerji konusundan deniz 

sınırlandırma konularına kadar hibrit savaĢın gerçekleĢebileceği sahalarda 

mücadele Ģekillerine dair kimi yorumlar yapılmıĢtır. Deniz sınırlandırma 

meselelerinde en fazla öne çıkan münhasır ekonomik bölgeler üzerinde egemenlik 

inĢa etme çabaları dikkate alındığında Türkiye‘nin kendi münhasır ekonomik 

bölgesi olduğunun kuvvetli Ģekilde vurgulanması gerekmektedir. Ġlgili münhasır 

ekonomik bölge içerisinde ise baĢkaca devletlerin tatbikat yapıp yapamayacakları 

ayarlanabilir. Zira Türkiye‘nin sadece kıta sahanlığı rejimi ile sıkı sıkıya bağlı 

kalması Akdeniz‘de karĢıt unsurların münhasır ekonomik bölge hamlelerine karĢı 

atılması gereken adımdır. BaĢka bir ifadeyle, kıta sahanlığı rejimi açık denizler 

rejimine tabi olacağı için bu deniz alanlarında askeri ya da yabancı donanmaların 

tatbikat faaliyetlerinde  bulunmak mümkün olacaktır. Pek tabii ki artık küresel 

güçlerin sınırları ötesinde de donanma güçleri ile deniz alanlarında aktif olduğu 

unutulmamalıdır. Tüm bu problemlerle uğraĢılmasında coğrafyanın donanmalar 

vasıtası ile kullanımında yürütülecek algı operasyonları da o derece önemli 

olacaktır.  
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Tablo-1. Güvenlik Açıkları ve Hafifletici Önlemlerin Özeti 

Zayıflık/Savunmasızlık Alanı Hafifletici/Azaltıcı Hamleler 

Coğrafya/ 

Askeri 

 Türkiye‘nin kabiliyet ve kredibilitesinin muhafaza edilerek yükseltilmesi 

 Eylem planlarının kara, hava, deniz alanlarına yönelik ilerletilmesi 

 Bölgesel faaliyetlerin sürdürülmesi 

 - AtıĢ tatbikatları 

 
KarĢı önlemleri alıcı donanma kabiliyetinin 

yansıtılması 

Sosyal 

 Partner kapasitesi geniĢletilmesi 

Türk propaganda yayınlarının desteklenmesi (Türkçe 

yayınların artması) 

Stratejik iletiĢim mükemmeliyet merkezi kurulması 

Ekonomik 

  Enerji 

  - LNG terminalleri 

  - Türk-Rus boru hatları, Türk-KKTC nakil hatları 

  Deniz Altı Kablolarda ki üstün rol ve egemenlik 

Deniz ticaretinde güçlü konum 

 Liman ve tedarik ağlardaki öncü konum öne çıkarılmalı 

  

- 

 Özel-Kamu deniz siber güvenlik merkezi ile tedbirlerin ilerletilmesi 

Siyasi 

 Deniz Sınırlandırma Meseleleri 

-Kararlılığın ve hakların devamla aktarılarak karĢı saldırılara yanıt 

verilmesi 
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1.2. Münhasır Ekonomik Bölge‟de Hibrit SavaĢ 

Deniz hukukunun oluĢması sürecinde devletleri en çok meĢgul eden 

konunun baĢında önce karasuları geniĢliği ve bunun yarattığı anlaĢmazlıklar 

yanında uluslararası boğazların yasal statüsü ve buna dair oluĢan ihtilaflar 

gelmektedir. Lakin bugün her Ģey değiĢmiĢtir. Özellikle de 1982 BirleĢmiĢ 

Milletler Deniz Hukuku SözleĢmesi (BMDSH) ile karasuları geniĢliği 12 mil 

olmuĢ, kıta sahanlığı üzerine iĢletilebilirlik ve mesafe kriteri ile geniĢletilmiĢ haklar 

tanınmıĢ ve yeni bir rejim olan münhasır ekonomik bölge yaratılmıĢtır. Münhasır 

ekonomik bölge rejiminin oluĢturulması ile bugün deniz alanlarında adeta 

donanmaların ve devletlerin kıyı ötesi deniz alanlarında bir hâkimiyet kurma savaĢı 

merkezi yapmıĢtır.  

Özellikle de münhasır ekonomik bölgelerde ilerletilen hidrokarbon 

faaliyetleri ya da bu faaliyetler ilerletmeksizin her deniz alanında küresel güçlerin 

denizlerden ana kara devletlerine hâkimiyet kurma çabalarının önem kazandığı 

belirtilebilir. Elbette tüm bunların sonucu olarak rekabet münhasır ekonomik 

bölgede açıkça görülmektedir. Özellikle de güçlü kıyı ülkeleri, denizlerin kontrolü 

üzerindeki tarihi ve hukuki hakları göz ardı ederek adeta bu hakları rekabet ve güç 

politikası anlayıĢı içinde diğer devletlerin haklarını tehdit eden daha fazla otorite 

ortaya koyma hırsı ile hareket ettiğini ifade etmek gerekmektedir. Gerçi deniz 

alanlarında hâkimiyetin köklü bir geçmiĢ anlayıĢı vardır. Mesela ―denizlere hâkim 

olan cihana hakim olur‖ diyen Hayreddin Barbaros‘tan ―Akdeniz‘e hakim olan 

dünyayı kontrol eder‖ diyen Ġngiliz Komutan Winston Churchill‘e (Moran, 2004), 

hatta Mare Nostrum‘un yani Bizim Denizler‘in doğuĢ yeri Akdeniz‘de ilk deniz 

hukukunun kodifikasyon çalıĢmalarının baĢlaması bile günümüz rekabet 

mücadelesinin halen sürmesine etkendir.  

Bugünse 1982 Deniz Hukuku SözleĢmesi ile yeni bir rejim olarak 

oluĢturulan münhasır ekonomik bölge üzerine egemenlik iddialarının kıyı devletleri 

için jeopolitik dayanak noktası olduğu görülmektedir. Hatta münhasır ekonomik 

bölge hakkı çerçevesinde dünyanın kıyı bölgelerine yabancı deniz eriĢimini 

sınırlama eğilimi artmaktadır. Yani münhasır ekonomik bölgeler kıyı devletlerinin 

birinci dereceden bir güvenlik sorunu görülmeye baĢlanmıĢtır. Dünyada bir tarafta 

denizlerin özgürlüğünü münhasır ekonomik bölge rejimi altında kısıtlamaya çalıĢan 

devletlerin varlığını kabullenen uygulamalar altında yönetilebilmektedir. Örneğin 

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Amerika gibi devletler münhasır ekonomik 

bölgeler üzerindeki yabancı devletlerin faaliyetlerini sınırlayan uygulamalar 

içerisindedir. Bu kısıtlılık sağlayan Ģartlar içerisinde bizzat kendi deniz kuvvetleri 

aracılığı ile deniz alanlarında yabancı deniz faaliyetlerini kontrol etmeyi amaçlayan 

koĢullar ile aĢırı denizcilik iddialarına dayanabilmektedirler. Diğer taraftan ise 

Singapur gibi ülkelerin denizlerin özgürlüğünü savunan tutumları da devam 

edebilmektedir. 
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Bugün münhasır ekonomik bölgelere dair Akdeniz‘de yürütülen de tam 

manası ile hibrit savaĢtır. Zira Türkiye bölgenin en uzun ana kara devleti olmasına 

ve bu coğrafyada en köklü tarihi olmasına rağmen, Akdeniz ve hatta Ege‘de 

denizlere açılmaması baĢka bir ifadeyle deniz alanlarında egemen haklarından 

vazgeçmesi gibi aĢırıcılık boyutuna varan talepler karĢısında ağır ithamlara maruz 

bırakılmıĢtır. Örneğin, Türkiye‘nin kendi kıta sahanlığında sondaj faaliyetlerinde 

bulunmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu iddia edecek kadar ileri gidilmiĢ 

ve uluslararası medya ve kimi örgütler kanadı ile Türkiye karĢısında yaptırımlar 

alınmasına dair çabalar olmuĢtur. Netice de Türkiye kararlı durmuĢtur. Türkiye 

kendisi karĢısında gerçekleĢen yayımlara karĢı hamleler gerçekleĢtirmiĢtir. Bu 

noktada ihtilaf halen sürüyor olsa da Türk donanmasının ve hava kuvvetlerinin 

caydırıcı etkisi ile karĢı tarafın yükselen gerilimi ilerletememesine imkân kılmıĢtır.  

2. JEOPOLĠTĠK AÇIDAN MÜNHASIR EKONOMĠK BÖLGE 

Münhasır ekonomik bölge rejimi madde 55 ile kıyı devletinin haklarını ve 

yetki alanlarını bölgedeki uluslararası toplumun hak ve özgürlükleriyle dengeler. 

Madde 58‘in üçüncü paragrafı münhasır ekonomik bölgede devletler, ―iĢbu 

SözleĢme uyarınca haklarını kullanırken ve yükümlülüklerini yerine getirirken, 

sahildar devletin haklarını ve yükümlülüklerini gerektiği Ģekilde göz önünde 

bulunduracaklarını ve sahildar devletin iĢbu kısım ve diğer uluslararası hukuk 

kuralları uyarınca kabul ettiği kanun ve kurallar, iĢbu sözleĢme ile bağdaĢır olduğu 

ölçüde, riayet edeceklerini‖ emretmektedir. Yani tüm devletlere münhasır 

ekonomik bölge içinde özgürlükler tanınan haklardan yararlanma hakkı sunmakta 

ve bunlar da madde 87‘de izah edilmiĢtir. Madde 87 açık denizlerin serbestliği 

rejimine göre; 

Açık denizler, sahili bulunsun veya bulunmasın bütün devletlere açıktır. 

Açık denizlerin serbestliği, iĢbu SözleĢmede yer alan Ģartlar ve diğer uluslararası 

hukuk kuralları çerçevesinde kullanılır. Bu serbesti, sahili bulunsun veya 

bulunmasın bütün devletler için, ―inter alia‖ aĢağıdakileri kapsar: 

 Seyrüsefer serbestisi; 

 Açık deniz üzerinden uçma serbestisi; 

 VI. Kısım saklı kalmak Ģartıyla, denizaltı kabloları ve petrol boruları 

döĢeme serbestisi; 

 VI. Kısım saklı kalmak Ģartıyla, sun‘i adalar ve uluslararası hukukun izin 

verdiği diğer tesisleri inĢa etme serbestisi; 

 2. Bölümde zikredilen Ģartlar saklı kalmak Ģartıyla, balık avlanma 

serbestisi; 

 VI. ve XIII. Kısımlar saklı kalmak Ģartıyla, bilimsel araĢtırma serbestisi. 
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Bu haklar da, deniz manevralarının yasallığı ve yabancı münhasır ekonomik 

bölgedeki faaliyetlerin, gemi ve uçakların iĢletilmesiyle ilgili olarak kullanılması 

anlamına gelmektedir. 

Dünya okyanus bölgelerinde münhasır ekonomik bölge oldukça geniĢ bir 

alanı %35.81 alanı kapsamaktadır. Atlantik ve Arktik (Arctic)‘de %35.59, 

Hindistan okyanusunda %32.34, Pasifik Okyanusunda %36.29. Münhasır 

ekonomik bölge ile denizleri kapalı ve yarı kapalı olan alanlar Baltık Denizi, 

Karadeniz, Kuzey Denizi, Kızıl Deniz, Arap Körfezi, Doğu Çin Denizi, Güney Çin 

Denizi, Japon Denizi, Java Denizi, Celebes Denizi. Norveç Denizi, Okhotsk 

Denizi, Meksika Körfezi, Arap Denizi, Bengal Körfezi ve Sulu Denizi neredeyse 

tamamen münhasır ekonomik bölgeler tarafından kapalı deniz haline gelmiĢtir 

(Boczek,1988: 445-447). 

Böylesine bir ortamda çok sayıda ülke, Avustralya, Rusya, Çin ve Japonya 

da dâhil olmak üzere yabancı münhasır ekonomik bölgelerde askeri tatbikatlar ve 

operasyonlar yürütmektedir. Örneğin, 2010'da, Rus Pasifik Filosu, bir dizi denizaltı 

karĢıtı savaĢ tatbikatını Japonya denizinde gerçekleĢtirmiĢtir
1
. Çin, ABD, Vietnam, 

Filipinler ve Japonya'nın Münhasır ekonomik bölgelerdeki, askeri faaliyetleri bu 

devletlerin rızası olmadan veri toplanmasını içerecek Ģekilde gerçekleĢebilmiĢtir. 

Hatta Akdeniz‘de Rusya 2012‘den beri belli aralıklarda askeri tatbikat 

gerçekleĢtirmektedir. 

Münhasır ekonomik bölgeler bugün dünyada en çok tercih edilen 

uygulamaları olmuĢtur. Jeostratejik ve politik-askeri perspektiflerden, okyanusların 

ve denizlerin en önemli kısmı haline gelmiĢtir. Türkiye jeopolitik açıdan dünya 

ekonomisine ve siyasetinde oldukça önem taĢıyan deniz alanlarına sahiptir. Türkiye 

etrafında yer alan karĢıt ya da kıyıdaĢ ülkelerde bizzat kıyı alanlarına yakın 

alanlarda siyasi ve ekonomik değiĢim ve yeni asimetrik ve geleneksel olmayan 

güvenlik tehditleri yer almaktadır. Türkiye‘nin hemen sınır ötelerinde silahlı 

çatıĢmalar ve terör örgütlerinin faaliyetlerinin sürdüğü görülmektedir. Bölge siyasi 

ve hassas bir coğrafya haline gelmiĢtir. Ġsrail-Filistin sorunu, Kıbrıs sorunu, Ġsrail-

Lübnan sorunu, Libya çatıĢmaları, Mısır-Sudan deniz sınır anlaĢmazlığı gibi 

sorunlar yanında bölgesel devletlerin ittifaklaĢma yoluna gittikleri bunu da küresel 

güçlerin destekleriyle gerçekleĢtirdikleri görülmektedir. Örneğin Doğu Akdeniz 

Gaz Formu, AB ve ABD‘nin Dünya Bankası gözetiminde gerçekleĢmiĢtir. Hatta 

AB-Arap Birliği Zirvesi, EastMed Boru Hattı Projesi gibi konularda batının bizzat 

Akdeniz‘de katalizör rol oynama stratejisinde bulunduğu görülmektedir.  

                                                           
1 Russia Conducts Navy Anti-Submarine Drills in Sea of Japan, RIA Novosti, Mar. 24,2010. 

https://www.sify.com/news/russia-conducts-anti-submarine-drills-in-sea-of-japan-news-international-kdyvEfdhbaisi. 
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Bölgesel anlamda ittifak yoluna giden Mısır-GKRY-Yunanistan, ya da 

Ġsrail-GKRY-Yunanistan gibi ülkeler Türkiye karĢısında hareket etmektedirler. 

Tüm bu arayıĢlar Türkiye‘nin kıyı devleti olarak sahip olması gereken donanma 

gücünün önemini daha da belirginleĢtirmektedir. 

Öte yandan Münhasır ekonomik bölgenin sağladığı avantajların baĢında 

balıkçılık ve diğer buna dair gıda talepleri olurken ayrıca kıyı ötesi balıkçılıkta 

rekabet ortamının geliĢmesi ve küresel rekabet merkezinde yer alabilme savaĢı 

olduğu değerlendirilmektedir. Nitekim Akdeniz‘de münhasır ekonomik bölgeler 

üzerine savaĢın bir diğer boyutu da balıkçılık üzerinedir. Zira ―Dünya çapında bir 

milyardan fazla insan birincil protein kaynağı olarak balığa güvenmektedir‖ 

(Carrie, vd, 2009: 33). Münhasır ekonomik bölge sadece balıkçılık faaliyetleri ile 

sınırlı değildir. Bizzat dünyada azalan petrolün yeni münhasır ekonomik bölgeler 

içerisinde keĢif arayıĢı farklı küresel güçlerin bu alanlarda rekabetine de imkân 

kılmaktadır. Dolayısıyla petrol ve gaz açısından da münhasır ekonomik bölgeler 

küresel güçlerin rekabet merkezlerinden biridir. Bugün petrol coğrafyasına 

bakıldığında Ortadoğu‘dan ziyade Rusya, Nijerya ve Irak önde gelen ülkelerdir. 

Türkiye ise Fatih ve Yavuz sondaj gemileri ileri bölgede adeta aktör konumuna 

gelerek GKRY‘nin ilgili hukuka aykırı hamleleri karĢısında adım atabilmiĢtir. Bu 

atılan adımlar Türkiye karĢısında yürütülen hibrit savaĢa karĢı da ön hamleler 

olmuĢ ve egemenlik, ulusal güvenlik ve milli refleksin korunması sağlanabilmiĢtir. 

Türkiye artık kendi kıyı ötesi alanlarında Deniz Hukukunun da öngördüğü 

ulusal egemenlik ve kıyı ötesi egemenlik alanlarında canlı ve cansız kaynaklar 

üzerindeki egemen haklara sahip çıkma üzerine aidiyet duygusunu diri tutabilen 

reflekslerde bulunabilmektedir. 

2.1. Doğu Akdeniz‟de KarĢıt ya da Yan Deniz Sınırları ÖrtüĢen Taraflar ve 

Donanma 

1- Türkiye-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 

2- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi  

3- Lübnan ve Ġsrail 

4- Ġsrail ve Filistin  

5- Mısır ve Sudan 

6- Suriye ve Lübnan 

7- Türkiye ve Yunanistan  

8- Mısır-Libya 

9- Türkiye-Suriye  

10- KKTC-Lübnan  

11- KKTC-Suriye 
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AnlaĢılacağı üzere münhasır ekonomik bölge hidrokarbon ve canlı kaynaklar 

bakımından zengin, pek çok alana hizmet veren ve gemi trafiği faaliyetleri ile öne 

çıkan bir alan gibi görünse de politik ve hukuki statü gereği deniz bölgelerinin en 

önemli jeopolitik meselesi haline gelmiĢtir. Bu önemle birlikte münhasır ekonomik 

bölgelerde artan askeri faaliyetlerin daha da güçlendirilmesi, deniz alanlarında 

tatbikatların artması günümüz dünyasının büyük stratejisinin adı olmuĢtur. Bugün 

Türkiye‘nin Akdeniz‘de münhasır ekonomik bölgesinde tespit edilecek bir 

gözetleme uçağı tespiti ya da yabancı bayraklı bir geminin Türk yetki alanları 

içerisinde izinsiz balıkçılık faaliyeti teĢebbüsü ciddi bir krize sebep olabilecek 

kadar önemlidir. Zira mesele ulusal güvenlik çerçevesinde uluslararası hukukun 

tanıdığı deniz yetki alanları üzerinde egemenlik alanlarının korunmasına dairdir. 

Bu çatıĢmalar, BirleĢmiĢ Milletler Deniz Hukuku SözleĢmesinin iĢlevsel 

çerçevesini test eder. Bölgedeki uluslararası olaylar yalnızca devlet 

uygulamalarının kanıtı değildir, aynı zamanda norm göstergeleri ve norm 

üreteçleridir (Reisman, 2014: 5). 

Doğu Akdeniz‘de oluĢan durum kazan-kaybet mantığına dayalı münhasır 

ekonomik bölge talepleridir. Güney Kıbrıs ve Yunanistan bir ada devleti olarak 

Türkiye karĢısında aĢırı bir deniz alanı iddiasındadırlar.  AĢırı deniz iddiasında 

bulunan tarafların ise bugüne kadar deniz hukukunda öngörülen temel prensiplerin 

ne olduğu değil, nasıl ittifaklaĢma ile bu iddialarını hayata geçirme derdinde 

olduklarıdır. Bunun için donanmalar önemlidir. Zira donanma aslında bir ülkenin 

kendi egemenliğini diğer alanlarda ilerletme kapasitesi sunar. Deniz alanlarında 

deniz hukukunda öngörülen hakları aĢan alanlar talep edilmeye baĢlanması ile 

donanmaların da önemi artmıĢtır. Donanmalar siyasetin ilerletilmesinde adeta bir 

diplomasi aracı halini almıĢtır. AĢırı ve orantısız talepler karĢısında güçlü 

donanmalar diplomaside dengeleyici unsur olmuĢtur. Güçlü olanın caydırıcılığı 

cazibesini korumaya devam etmektedir. Bu durum Akdeniz‘de Avrupa Birliği‘nin 

üyesi haline getirilen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 2004 sonrasında Kıbrıs 

meselesini AB desteği alarak deniz alanlarına taĢıması sonrasında, Fransa‘nın 

desteği ile PESCO üyesi yapılması ve askeri anlamda geliĢtirilmeye çalıĢılması ile 

Türkiye karĢısında güç kazanılamamıĢtır. Ya da Amerika‘nın 1987 yılından beri 

silah ambargosunu Güney Kıbrıs‘a uygulamasının kaldırılması yönünde giriĢimler 

yaĢanması veya Mısır-Yunanistan-GKRY ya da GKRY-Yunanistan-Ġsrail veya 

GKRY- Lübnan-Yunanistan yada ikili anlaĢmalar ile askeri ittifaklar ve müĢterek 

tatbikatlar (Güney Kıbrıs En büyük Ġsrail Deniz Tatbikatına Katılan 10 ülkeden biri 

oldu, Might Waves 2019‘a (Güçlü Dalgalar) Tatbikatı, Kıbrıs Postası, 13 Ağustos 

2019) Türkiye karĢısında caydırıcı olamamıĢtır.  
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Tüm bu tatbikatların 2004‘ten sonra artarak günümüze kadar sürmesi 

karĢısında Türkiye karĢı hamlelerde bulunarak hem tatbikat hem atıĢ eğitimi 

faaliyetlerini aralıksız bir Ģekilde artırmıĢtır(Seyir OĢinografi ve Hidrografi Dairesi, 

Türk Deniz Kuvvetleri, Antalya Navtex yayınları, 2019;Genç, Mavi Vatan Dev 

Tatbikatı, Mart 2019, AA Haber; Deniz Kurdu Tatbikatı BaĢladı, NTV Haber, 13 

Mayıs 2019). Türkiye‘nin bu tutumu Akdeniz‘deki kararlılığını sürdüreceği ve 

herhangi bir oldu bittiye (fait accompli) müsaade etmeyeceğinin de mesajıdır. 

Özellikle de Doğu Akdeniz ve Ege‘de Yunan yayılımcılığının önüne geçilmesinin 

en önemli sebebi Türkiye‘nin kendi donanması ile güç sahibi ve caydırıcı etkisine 

dayanmaktadır. 

Yabancı Donanmaların Akdeniz‘de tatbikat yapabilecek konuma gelmesinin 

sağladığı rahatlık, tamamı ile Doğu Akdeniz‘deki ülkelerin münhasır ekonomik 

bölge uygulamalarında donanmalara yönelik kısıtlayıcı uygulamalarının 

bulunmamasındandır. Örneğin Rusya‘nın 2015‘te Akdeniz‘de gerçekleĢtirdiği 

tatbikat alanlarına bakıldığı zaman Doğu Akdeniz‘de Türkiye‘nin kıta sahanlığı 

alanlarında ilgili tatbikatı icra edebildiğidir. 

 

Harita-1. Doğu Akdeniz Rus Donanması Faaliyetleri Ġçin UçuĢ Yasakları ve Rota 

Kısıtlamaları 
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Yukarıda fotoğrafta da görüleceği üzere, Doğu Akdeniz Rus Donanması 

faaliyetleri için uçuĢ yasakları ve rota kısıtlamalarına dair benzer faaliyetler 

Temmuz 2012'ye kadar (A0614 / 12) ve daha yakın bir zamanda Temmuz 2015'te 

(A0819 / 15 + A0820 / 15 + A0821 / 15 + A0822 / 15) ve Ağustos 2015'te (A0959 

/ 15 + A0964 / 2015) yayımladıkları Navtex yayımları ile gerçekleĢmiĢtir (Russian 

Navy Exercise in Eastern Mediterranean Sea, 26 Eylül 2015, 7FBTK). 

2018 yılında Rusya‘nın Doğu Akdeniz‘de gerçekleĢtirdiği tatbikat ise 

aĢağıdaki haritada gösterilmektedir; 

 

Yukarıda 2018 yılında gerçekleĢtirilen tatbikat alanlarında ise KKTC dâhil 

bölge ülkelerinin deniz yetki alanları içerisinde faaliyetler gerçekleĢebilmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

Harita-2. 2018 yılında Rusya‘nın Doğu Akdeniz‘de GerçekleĢtirdiği Tatbikat 

(http://acloserlookonsyria.shoutwiki.com/wiki/File:Russian_polygons_in_the_Med

iterranea n_in_September_2018.jpg) 

) 
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SONUÇ 

Münhasır ekonomik bölgede güvenlik talepleri, uluslararası deniz hukukuyla 

tutarsızlıklar taĢımaktadır. Akdeniz‘de deniz sınırlandırma sorunu geçmiĢte 

olduğundan daha fazla küresel güvenlik kavramı ile bağlantılı hale getirilmeye 

çalıĢılmaktadır. Bu çaba ile Türkiye‘nin karĢısında talepler söz konusudur. Bu 

taleplerin özü hibrit savaĢtır. KarĢı karĢıya kalınan bu durumlar karĢısında Türkiye 

için Doğu Akdeniz meselesi artık stratejik ve savunma meselelerine dair basit bir 

ima değil, bunun yerine ulusların güvenliği diğer çıkarlarla birleĢtiren daha geniĢ 

bir bölge vizyonunu betimleyen yeni bir karma güvenlik çıkarıdır. Bu karma 

güvenlik anlayıĢı içerisinde münhasır ekonomik bölgenin sağladığı ekonomik 

nitelikli balıkçılık ve hidrokarbon gibi hakların korunması da söz konusudur. 

Türkiye‘nin deniz stratejileri artık deniz güvenliği yanında mavi ekonomi, mavi 

sürdürülebilir kalkınma, mavi turizm, mavi güvenlik, mavi enerji, mavi çevre gibi 

geniĢ kapsamlı bir güvenlik bileĢenine dönüĢmüĢtür. Deniz alanlarına yönelik bu 

eğilim Türkiye‘ye karĢı ilerletilen GKRY ve Yunanistan‘ın sözde münhasır 

ekonomik bölge iddiaları ve buna yönelik maruz kaldığı hibrit saldırılar etken 

olmuĢtur. Dolayısıyla Doğu Akdeniz Bölgesi Batı ile Türkiye arasında yeni bir 

sürtüĢme cephesine dönüĢmüĢtür. Amerika ve AB‘nin Türkiye karĢısında GKRY 

tezlerini destekleyici tavırları tamamı ile Türkiye‘nin istikrarsızlaĢtırılmasına 

yönelik adımlarda istekli olduğu gözlemlenmiĢtir. KKTC üzerinden Türkiye karĢıtı 

cepheleĢme adımları izlenme giriĢimleri söz konusudur. 

Batı hibrit taktik, teknik ve süreçlerin Türkiye‘ye karĢı ilerletilmesi 

yönündeki hamleleri karĢısında Türkiye‘nin geliĢtirdiği karĢı hamleler örneğin 

Kıbrıs Koordinasyon Merkezi, donanma kuvvetlerinin 24 saat adanın etrafında 

yürütülen hidrokarbon faaliyetlerinde görevli gemileri ve personeli koruması, ada 

üzerinde kara kuvvetleri ile koruyucu misyonunu devam ettirmesi, Türk 

donanmasının hibrit savaĢ ve hatta deniz siber güvenliğine karĢı hamleler ile 

yetkinliği ve kabiliyeti olduğuna vurgu yapmak gerekmektedir. Zira Türkiye 

Akdeniz‘de gri bölgeleri oluĢturmuĢtur. Gri bölgelerde kendisinden izinsiz hareket 

edilmesine müsaade etmemektedir. Bu bölgelerde yasadıĢı göçten, terörle 

mücadeleye her anlamda koruyucu ve gücünü çevre ülkelerine hissedirici hamleler 

ile hissettirmektedir. Müteakiben belirtmek gerekmektedir ki Türkiye Akdeniz‘e 

eriĢimde anahtar roldedir ve Akdeniz devletlerini kontrol noktasında tarihi önemi 

dikkate değerdir. Türkiye‘nin, donanma kapasitesi ve operasyonel tatbik 

kabiliyetinin deniz Ģeridi koruması ve denizaltı operasyonlarını yürütmeye kadar 

pek çok alanda yıllık icra ettiği Mavi Vatan ya da Deniz Kurdu tatbikatlarını 

geniĢletmeye ve derinleĢtirmeye devam etmelidir.  
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Arama Kurtarma Faaliyetleri kapsamında, balıkçılık faaliyetleri ya da diğer 

deniz kuvvetleri ile müĢterek tatbikatlar, sahil güvenlik komutanlığı nezdinde icra 

edilen sahil güvenlik faaliyetlerine yönelik denizlerde hibrit tehditlerle baĢa 

çıkılabilecek denizlere yönelik istihbarat servislerini geniĢletmek gibi unsurlar 

hibrit mücadelede önemlidir. Türkiye‘ye karĢı Fransa‘nın Güney Kıbrıs‘ta üs 

kuracağı haberleri sonrasında Türkiye kararlı durunca geri adım atılmıĢtır. Bu 

durum Türkiye‘nin donanma gücünün etkisini ortaya koymasındandır. Türkiye 

teknolojisi ve alt yapısı ile deniz kuvvetlerine ait gemilerin ve teçhizatların 

inĢasında son derece önemli kademeler atlatmıĢtır.  

Bu anlamda zayıf duruĢ sergilememesinden ötürü Türkiye karĢısında 

geliĢtirilen tüm projeler (EastMed Boru hattı projesi, EuroAsia ve EuroAfrika 

kablo Ağı Projeleri gibi) Ģuan askıdadır. Zira bu projelerin su dibinde geçirilmek 

istendiği alan Türk kıta sahanlığıdır. Türkiye Devleti hiçbir projenin Türkiye ve 

Kıbrıs Türkleri dâhil edilmeden neticelenemeyeceğini kararlı duruĢ içinde 

sergilemiĢtir. S-400 savunma sisteminin Türkiye tarafından alınması dahi mevcut 

hibrit savaĢa karĢı hamle olmuĢtur. Lakin gelinen süreçte özellikle de deniz 

alanlarına dair deniz güvenliği kavramından ayrı olarak bizzat istihbaratın ana 

gövdelerinden biri olarak asimetrik hamlelere karĢı mücadele edilmesi, gelecek 

sürecin göğüslenmesinde önemli bir savunma adımı olacağı kanaatindeyim. Bu 

nedenle yakın geleceğin kriz merkezi olan Doğu Akdeniz‘de münhasır ekonomik 

bölgeler içinde Türk donanması kendi yetki alanlarını koruması yanında atılan 

meĢru hamlelere karĢı yürütülen propagandalara yanıt verecek mekanizmaların 

oluĢturulması ve Kıbrıs‘ta deniz ve hava üslerinin açılmasına dair adımların meĢru 

bir hak olarak yerine getirilmesi elzemdir.  
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Öz 

Bu çalıĢmanın temel amacı, jeopolitik ile güvenlik arasındaki iliĢkiye dair var olan "coğrafi konum, 

güvenlik politikalarını etkiler" genel kabulünü, eleĢtirel bir perspektiften değerlendirmektir. ÇalıĢma, 
güvenlikleĢtirme yaklaĢımı ile eleĢtirel jeopolitiğin sentezlenmesinden oluĢan bir kuramsal çerçeve üzerine inĢa 

edilmiĢtir. Buna göre devletler, belirli coğrafyalarda belirledikleri politikaları takip etmek ve bunu hem iç hem de 

dıĢ kamuoyunun gözünde meĢru kılabilmek için jeopolitik konumlarını bizzat kendileri inĢa edebilmektedir. 
Dolayısıyla jeopolitik söylem her zaman coğrafi bir gerçekliğe iĢaret etmemekte; kimi zaman coğrafi gerçekliği 

sosyal olarak inĢa etmektedir. Jeopolitik konum ve güvenlik arasındaki iliĢkiye dair ortaya konulan bu kuramsal 

çerçeve, vaka incelemesi yöntemi kullanılarak Türkiye'nin Afrika'ya yönelik güvenlik politikaları özelinde pratiğe 
dökülmüĢtür. ÇalıĢmanın sonunda, jeopolitik ve güvenlik arasındaki iliĢkinin tek yönlü bir iliĢki olmadığı; 

devletlerin jeopolitik konumlarının güvenlik politikalarını etkileyebileceği gibi siyasi elitlerin de bir konuyu 

güvenlik ajandasına taĢıyarak –güvenlikleĢtirerek- o konuda izlenecek politikaları meĢrulaĢtırma motivasyonuyla 
ülkelerinin jeopolitik konumunu yeniden inĢa ettikleri sonucuna varılmıĢtır.  
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Abstract 

Main purpose of this study is to evaluate conventional wisdom that "there is direct relationship between 

geopolitics and security" from a critical perspective. It is built on a synthesis of securitization and critical 
geopolitics. Accordingly, states are able to construct their own geopolitical positions themselves to follow policies 

they set in certain geographies and legitimize this in the eyes of internal and external public. Therefore, 

geopolitical discourse does not always indicate geographical reality; it sometimes constructs geographical reality 
socially. This theoretical framework is applied to practice through the case study method with reference to 

Turkey's security policies towards Africa. It is concluded that relationship between geopolitics and security is not 

a one-way relationship: geopolitical positions of states can affect their security policies, but political elites 
reconstruct geographical position of their countries by bringing a particular subject to their security agenda (by 

securitization) with motivation of legitimizing their policies in this subject too. 
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GĠRĠġ 

Siyasi coğrafyanın bir dalı olan jeopolitik, en basit haliyle, devletlerin 

coğrafi özelliklerinin politikalarına olan etkileri ile ilgilenmektedir. Bu ilginin 

temelinde, coğrafyanın devletlerin politikalarını Ģekillendirdiği varsayımı 

yatmaktadır. Güvenlik çalıĢmaları, bu varsayımın pratikte karĢılık bulduğu 

alanlardan birisi olarak sıklıkla ön plana çıkmaktadır. Buna göre devletlerin içinde 

bulunduğu coğrafi koĢullar, sahip oldukları doğal kaynaklar, topografya özellikleri, 

hangi ülkelerle komĢu oldukları, devletlerin güvenlik perspektiflerini ve 

politikalarını belirleyen jeopolitik unsurlar olmaktadır. BaĢka bir deyiĢle jeopolitik 

ile güvenlik arasında doğrudan bir iliĢki bulunmaktadır. Bu çalıĢmanın temel 

amacı, jeopolitik ile güvenlik arasındaki iliĢkiye dair bu genel kabulü, eleĢtirel bir 

perspektiften değerlendirmektir. ÇalıĢma, güvenlik çalıĢmaları literatüründe artan 

bir önemle çalıĢan güvenlikleĢtirme yaklaĢımı ile jeopolitiğin hızla geliĢen bir dalı 

haline gelen eleĢtirel jeopolitiğin sentezlenmesinden oluĢan bir kuramsal çerçeve 

üzerine inĢa edilmiĢtir. Yani çalıĢmada güvenlikleĢtirme yaklaĢımının ve eleĢtirel 

jeopolitiğin temel argümanları sentezlenerek, güvenlik-jeopolitik arasındaki iliĢkiyi 

incelemek üzere bir kuramsal çerçeve oluĢturulmuĢtur. 

Jeopolitik konum ve güvenlik arasındaki iliĢkiye dair ortaya konulan bu 

kuramsal çerçeve, vaka incelemesi yöntemi kullanılarak Türkiye'nin Afrika'ya 

yönelik güvenlik politikaları özelinde pratiğe dökülmüĢtür. ÇalıĢma iki açıdan 

önemli görülmektedir. Birincisi, genel olarak uluslararası iliĢkiler özel olarak da 

güvenlik çalıĢmaları literatüründe jeopolitik-güvenlik iliĢkisini eleĢtirel açıdan 

sorgulayan çalıĢmaların varlığı noktasında bir eksiklik olduğu görülmektedir. Bu 

çalıĢma bu eksikliğin giderilmesi yolunda sunacağı katkı itibarıyla önemli 

görülmektedir. Ġkinci olarak ise güvenlikleĢtirme ve eleĢtirel jeopolitik literatürünü 

birlikte ele alarak özgün bir sentez ortaya koyması bakımından çalıĢmanın 

literatüre katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. 

ÇalıĢmanın ilk bölümünde güvenlikleĢtirme yaklaĢımı ve eleĢtirel jeopolitik 

açıklanmakta ve bu ikisinin sentezi niteliğinde olan kavramsal çerçeve ortaya 

konulmaktadır. ÇalıĢmanın sonraki bölümünde ise Türkiye'nin Afrika kıtasına 

yönelik güvenlik politikaları, ortaya konulan kavramsal çerçevenin 

somutlaĢtırılması açısından örnek olay olarak incelenmektedir. 
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1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE: GÜVENLĠKLEġTĠRME VE ELEġTĠREL 

JEOPOLĠTĠK 

ÇalıĢmanın kavramsal çerçevesinin ilk ayağı olan güvenlikleĢtirme 
yaklaĢımı, Ole Waever tarafından literatüre kazandırılmıĢ, Kopenhag BarıĢ 
ÇalıĢmaları Enstitüsü'nde Wæver'ın Barry Buzan ile gerçekleĢtirdikleri çalıĢmalar 
ile ortaya çıkarak zaman içerisinde kurumlaĢan Kopenhag Okulu'nun 
çalıĢmalarında kullandığı temel yaklaĢımlardan bir tanesi haline gelmiĢtir. 
Kopenhag Okulu, güvenlik ajandasının farklı türdeki birçok tehdidi dikkate alacak 
Ģekilde açık tutulmasını savunarak geniĢ güvenlik gündemini benimseyen 
yaklaĢımları desteklemiĢtir. Okulun en önemli temsilcilerinden Buzan, Wæver ve 
de Wilde (1998), güvenlik çalıĢmalarının merkezinde savaĢ ve güç olmasını 
eleĢtirdiklerini açık bir biçimde ifade ederken, aynı zamanda gelenekselci 
yaklaĢımın her Ģeyin güvenlik sorunu olarak düĢünülmesinin entelektüel bir 
tutarsızlık yarattığı görüĢünü ciddiye aldıklarını da belirtmiĢlerdir. 

Bu görüĢlerden hareket eden Kopenhag Okulu'nun güvenlik çalıĢmalarında 
kullandığı temel yaklaĢımlardan bir tanesi güvenlikleĢtirme olmuĢtur. 
GüvenlikleĢtirme yaklaĢımına göre bir konunun güvenlik sorunu olup olmadığını 
belirleyen Ģey, söz konusu konunun siyasi elitler tarafından bu Ģekilde 
tanımlanmasıdır. Buna göre bir konu, belirli bir referans nesnesine (genellikle 
devlet ama her zaman devlet olmak zorunda değil) yönelik varoluĢsal bir tehdit 
olarak sunulduğunda güvenliğin bir konusu haline gelmektedir (Buzan, Wæver ve 
de Wilde, 1998: 21). Wæver, bir konunun güvenlik meselesi haline getirilmesi 
durumunu güvenlikleĢtirme olarak tanımlamaktadır. Bir Ģey, siyasi elitler onu 
güvenlik sorunu olarak tanımladığında güvenlik sorunu olmaktadır. Bu haliyle 
güvenlik, bir söz edimidir (Wæver, 1995: 6).  

Ancak bu noktada bir Ģeyi, varoluĢsal bir tehdit olarak sunan her söylemin 
kendi baĢına güvenlikleĢtirme yaratmadığının altını çizdiğini belirtmek 
gerekmektedir. Yazarlar bu tür bir söylemi ―güvenlikleĢtirme giriĢimi‖ olarak 
tanımlamaktadırlar. Böyle bir giriĢimin güvenlikleĢtirme ile sonuçlanması ise 
yalnızca hedef kitle buna ikna edildiğinde söz konusu olmaktadır. Buna göre 
varoluĢsal tehdidin varlığının savunulması ve acil önlemlerin alınmasını ya da 
normalde atılmayacak adımların atılmasını mümkün kılacak yeterlilikte bir yankı 
uyandırılması gerekmektedir. Bu tür bir kabullenme var olmazsa, güvenlikleĢtirilen 
bir nesneden değil, bir güvenlikleĢtirme giriĢiminden söz edilebilir (Buzan, Wæver 
ve Wilde, 1998: 25). Dolayısıyla güvenlikleĢtirme, bir tehdidin var olup olmadığı 
önemli olmaksızın varmıĢ gibi sunulmasını ve bunun hedef kitle tarafından kabul 
edilmesini ifade etmektedir. 

Kuramsal çerçevenin diğer unsurunu oluĢturan eleĢtirel jeopolitiğe 
bakıldığında ise, 1980'lerde Simon Dalby ve Gearóid Ó. Tuthail tarafından ortaya 
konulan eleĢtirel jeopolitik, mekânın sosyal üretimine ve jeopolitiğin hâkim iktidar 
iliĢkilerini doğaya baĢvurmak suretiyle pekiĢtirme eğilimine bir direnç noktası 
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oluĢturmaya çalıĢan bir yaklaĢım olarak ortaya çıkmıĢtır (Özey, 2018: 24). 1990'lar 
boyunca coğrafya ve uluslararası iliĢkiler alanlarındaki bazı bilim insanlarının 
jeopolitiği sosyal, kültürel ve politik bir eylem olarak ele alarak inceleme 
giriĢimleri ile birlikte eleĢtirel jeopolitiğin, siyasi coğrafya alanında hızla geliĢen 
bir dal haline geldiği görülmektedir (Tuathail ve Dalby, 1998: 2). 

Tuathail ve Dalby (1998) "Jeopolitiği Yeniden DüĢünmek/Rethinking 
Geopolitics" baĢlıklı eserlerinde, jeopolitiğe bakıĢ açılarını Ģöyle tanımlamaktadır: 
"Bizim için jeopolitik, dünya siyasetinin mekânlarını üreten coğrafi betimlemeler 
ve uygulamalardır". Bu ifadelerden anlaĢıldığı üzere eleĢtirel jeopolitik, jeopolitik 
bilginin birtakım politikaların üretilmesine ve uygulanmasına hizmet ettiği 
varsayımından hareket etmektedir. Bu varsayımdan yola çıkan eleĢtirel jeopolitik, 
jeopolitik bilginin ardındaki politikaları açığa çıkarma iddiası taĢımaktadır. 
EleĢtirel jeopolitik, jeopolitiği dünya siyasi haritasının sorunsuz bir tasviri olarak 
tanımlamak yerine onu, bir söylem; coğrafya ve uluslararası politikayı 
tanımlamanın, sunmanın ve onlar hakkında yazmanın kültürel ve siyasi olarak 
çeĢitlilik gösteren bir yolu olarak ele almaktadır. EleĢtirel jeopolitiğe göre 
―jeopolitik söylem‖ doğruyu yansıtmamaktadır. Aksine bu söylem, kendi 
doğrularını oluĢturma ve onları kabul ettirme amacı taĢımaktadır. BaĢka bir deyiĢle 
eleĢtirel jeopolitik, entelektüeller, kurumlar ve devlet adamları tarafından jeopolitik 
bilgi üretilmesi durumunu politikleĢtirmektedir. Jeopolitik söylem üretimi Ģeffaf, 
objektif bir gerçekliğin tasvirinden ziyade bizatihi politikanın bir parçasıdır 
(Tuathail, 1998: 3). 

Nihayetinde eleĢtirel jeopolitik, klasik jeopolitiğin uluslararası politikanın 
anlaĢılmasındaki egemen konumunu sorgulayarak jeopolitiğin bir kavram olarak 
kusurlu, pratik bir siyaset biçimi olarak da ideolojik olduğunu savunmaktadır 
(ġener, 2017: 171). EleĢtirel jeopolitiğe göre bu durumda yapılması gereken, 
jeopolitik bilginin üretildiği bağlamı ve onun iktidarla olan iliĢkisini ortaya 
koymaktır (Tirben, 2009: 218). 

ÇalıĢmada güvenlikleĢtirme yaklaĢımının ve eleĢtirel jeopolitiğin buraya 
kadar anlatılmıĢ olan temel argümanları sentezlenerek, güvenlik-jeopolitik 
arasındaki iliĢkiyi incelemek üzere bir kuramsal çerçeve oluĢturulmuĢtur. Buna 
göre devletler, belirli coğrafyalarda belirledikleri politikaları takip etmek ve bunu 
hem iç hem de dıĢ kamuoyunun (hedef kitle) gözünde meĢru kılabilmek için 
jeopolitik konumlarını (yeniden) bizzat kendileri inĢa edebilmektedir. BaĢka bir 
deyiĢle devletler, söylem yoluyla jeopolitik konumlarını (yeniden) inĢa ederek bir 
coğrafyayı güvenlikleĢtirebilmektedir. Dolayısıyla jeopolitik söylem her zaman 
coğrafi bir gerçekliğe iĢaret etmemekte; kimi zaman coğrafi gerçekliği sosyal 
olarak inĢa etmektedir. Jeopolitik konum ve güvenlik arasındaki iliĢkiye dair ortaya 
konulan bu kuramsal çerçeve, vaka incelemesi yöntemi kullanılarak Türkiye'nin 
Afrika'ya yönelik güvenlik politikaları özelinde pratiğe dökülmüĢtür. ÇalıĢmanın 
takip eden kısmı söz konusu örnek olay incelemesine ayrılmıĢtır. 
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2. ÖRNEK OLAY: TÜRKĠYE'NĠN AFRĠKA KITASINA YÖNELĠK 

GÜVENLĠK POLĠTĠKALARI 

ÇalıĢmada seçilen vaka özelinde düĢünüldüğünde, Türkiye'nin güvenlik 

perspektifini ve politikalarını Ģekillendiren unsurlardan en önemlisi Ģüphesiz ki 

coğrafi konumu olmuĢtur ve olmaktadır. Avrupa, Balkanlar, Kafkasya, Orta Doğu, 

Orta Asya, Akdeniz ve Karadeniz bölgeleri arasındaki coğrafi konumu, Türkiye'nin 

güvenlik politikalarını oluĢtururken göz ardı etmesi mümkün olmayan bir 

unsurdur. Ancak Türkiye'nin, özellikle 2000'li yıllarda, bu bölgelerin ötesinde bir 

coğrafya olan Afrika kıtasında da güvenlik alanında önemli bir aktör haline geldiği 

görülmektedir. Türkiye, Afrika kıtasında yer almamasına, doğrudan coğrafi sınırı 

olmamasına, Balkanlar, Orta Asya, Kafkasya ya da Orta Doğu bölgeleri ile 

paylaĢtığı tarzda ve oranda ortak bir kültürel ya da siyasi geçmiĢ paylaĢmamasına 

rağmen Afrika güvenliğini, kendi uluslararası güvenlik perspektifinin ve 

politikalarının bir parçası olarak tanımlamaktadır.  

Türkiye'nin Afrika kıtasına yönelik güvenlik politikalarına bakıldığında bu 

konudaki politika uygulamalarının barıĢ operasyonlarına katkı sağlamasından 

eğitim faaliyetlerine, askeri üs kurulmasından sivil toplum kuruluĢlarının 

çalıĢmalarına kadar uzanan geniĢ bir spektrum oluĢturduğu görülmektedir. Türkiye, 

geleneksel olarak BirleĢmiĢ Milletler'in Afrika'daki tüm barıĢ gücü 

operasyonlarının bütçelerine katkıda bulunmaktadır. Buna ek olarak Türkiye, hem 

Avrupa Birliği'nin hem de BirleĢmiĢ Milletler'in askeri operasyonlarına ve 

misyonlarına personel ve askeri araç katkısı sağlamaktadır. 2005 yılındaki EUPOL 

KinĢasa Polis Misyonu'na jandarma personeli ile katkıda bulunan Türkiye, 2006 

yılındaki EUFOR Kongo Demokratik Cumhuriyeti Misyonuna ise askeri 

personelin yanı sıra bir adet C-130 uçağı ile katkı sağlamıĢtır. BirleĢmiĢ Milletler 

Sudan Misyonu'na polis memuru gönderen Türkiye aynı zamanda Afrika Birliği-

BirleĢmiĢ Milletler Darfur Hibrit Operasyonu kapsamında Türk subayları 

görevlendirmiĢtir (Hazar, 2007: 8-10). Ayrıca FildiĢi Sahili, Burundi ve Liberya'da 

BirleĢmiĢ Milletler Ģemsiyesi altında Türk polisleri barıĢ ve güvenliğin tesisi için 

görev yapmıĢtır (Oba, 2009). 

Doğrudan personel katkısına ek olarak Türkiye, 20'den fazla Afrika 

ülkesinden 2000'den fazla askeri personele Türk Silahlı Kuvvetleri eğitim ve 

öğretim kurumlarında eğitim verilmesi suretiyle de Afrika'nın güvenliğine olan 

ilgisini ortaya koymuĢtur. Türkiye'nin bu ilgisini gösteren en önemli ve somut 

geliĢmelerden bir tanesi de Somali'de açılan askeri üs olmuĢtur. 2017 yılının Eylül 

ayı sonunda Türkiye, yurt dıĢındaki en büyük askeri üssünü Somali'de açmıĢtır 

(BBC News, 06.10.2017). Somali'de kurulan ve Somali Türk Görev Kuvveti 

Komutanlığı olarak adlandırılan bu üste Türkiye, Somalili Harp Okulu ve Astsubay 

Okulu öğrencilerini eğitmektedir (Sabah, 05.04.2019). 
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Türkiye'nin Afrika güvenliğine yönelik ilgisi yalnızca devlet kurumlarının 

pratikleri ile değil, aynı zamanda sivil toplum kuruluĢlarının faaliyetleri ile de 

açıkça ortaya konulmaktadır. Bu konuda özellikle Türk-Asya Stratejik AraĢtırmalar 

Merkezi'nin (TASAM) çalıĢmalarının ön plana çıktığı görülmektedir. TASAM, 

2016 yılında "Afrika'da Enerji, Gıda, Su Güvenliği ve Ġnsani Kalkınma" ana temalı 

bir forum düzenlemiĢtir. Ġstanbul'da düzenlenen foruma, baĢta Türkiye olmak 

üzere, 40 Afrika ülkesinden resmi, sivil, özel çeĢitli sektörlerin temsilcileri, çok 

sayıda sivil toplum kuruluĢu, uluslararası kuruluĢlar ile iĢ dünyası temsilcileri, 

diplomatik misyon temsilcileri, akademisyenler ve uzmanlar katılmıĢtır (TASAM, 

07.05.2016). Yine TASAM tarafından 2018 yılında "Afrika'da Güvenliğin 

Geleceği ve Türkiye" ana temasıyla "Türkiye-Afrika Savunma, Güvenlik ve Uzay 

Forumu" düzenlenmiĢtir. Bazı Afrika ülkelerinin bakan düzeyinde temsil edildiği, 

çok sayıda Afrika ülkesinden diplomatik temsilciler ve bakanlık delegasyonlarının 

da yer aldığı forumun sonunda Türkiye'nin savunma sanayiinde sahip olduğu 

tecrübe ve birikimi Afrikalı ülkelerle yapılacak iĢbirlikleri yoluyla paylaĢması 

gerekliliği vurgulanmıĢtır (TASAM, 24.12.2018). Bu vurgu, askeri operasyonlara 

personel katkısı ve maddi destek, askeri personelin eğitimi gibi alanlara ek olarak 

gelecek dönem için savunma sanayiine, Türkiye'nin Afrika'nın güvenliğine katkı 

sağlayacağı bir alan olarak iĢaret etmektedir.  

Görüldüğü üzere Türkiye, gerek devlet düzeyinde gerekse devlet-dıĢı 

aktörler düzeyinde Afrika'nın güvenliği ile yakından ilgilenmekte; Afrika'da barıĢ 

ve güvenliğin tesisi ve korunmasında söz sahibi olmayı arzulamaktadır. Afrika'nın 

çeĢitli ülkelerindeki barıĢ operasyonlarına yapılan katkılar, askeri eğitim alanındaki 

iĢbirlikleri, sivil toplum kuruluĢları tarafından düzenlenen forumlar bu arzunun 

yansımaları olarak karĢımıza çıkmaktadır. Afrika'nın enerji, gıda ve su güvenliği 

Türkiye'de tartıĢılmakta; Afrika'da güvenliğin geleceği Türkiye'nin gündemine 

taĢınmakta; Türkiye, Afrika'da üs açmak suretiyle Afrikalı askerlerin eğitimiyle 

yakından ilgilenmektedir. Kısacası Türkiye, Afrika'nın güvenliğiyle yakından 

ilgilenmekte ve bu konuda aktif bir rol oynamaya gayret göstermektedir. Bu 

noktada akla iki soru gelmektedir: Birincisi Türkiye, doğrudan sınırları olmayan, 

ciddi anlamda ve oranda ortak bir kültürel ya da siyasi geçiĢ paylaĢmadığı Afrika 

kıtasının güvenliği konusunda neden bu ölçüde aktif rol üstlenmektedir? Ġkincisi 

ise Türkiye bunu nasıl meĢrulaĢtırmaktadır? 

Birinci sorunun cevabını, Soğuk SavaĢ sonrası dönemde Türkiye'nin genel 

dıĢ politika söyleminde bulmak mümkündür. Soğuk SavaĢ'ın sona ermesi ile 

birlikte hem iki kutuplu sistem sona ermiĢ ve Amerika BirleĢik Devletleri yeni 

sistemde hegemon olarak yükseliĢe geçmiĢ hem de eski Sovyet cumhuriyetleri 

bağımsızlıklarını kazanmıĢ ve Türkiye yeni bir siyasi coğrafya ile karĢı karĢıya 

kalmıĢtır. Ortaya çıkan bu geliĢmeler karĢısında Türkiye, uluslararası politikadaki 

konumunu yeniden tanımlama ihtiyacı duymuĢtur. Bu durumu bir fırsat olarak 

gören Türkiye, kendisini, farklı bölgelerde istikrarın sağlanmasına ve korunmasına 
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liderlik eden ve bu bölgelerdeki geliĢmeleri etkileyebilen bir ülke olarak görmek 

istemiĢtir. Böylelikle yeni sistemde kendisini "merkez ülke" olarak 

konumlandırmıĢtır. Bu konumlandırma bir gerçeklikten ziyade gerçekleĢtirilmek 

istenen bir amaca iĢaret etmektedir. Bu amacı, Soğuk SavaĢ sonrası dönemde Türk 

dıĢ politikasının bir sürekliliği olarak değerlendirmek mümkündür. Zira Süleyman 

Demirel'den Ġsmail Cem'e ve Ahmet Davutoğlu'na kadar Soğuk SavaĢ sonrası 

dönemde Türk dıĢ politikasını etkilemiĢ olan farklı siyasi eğilimlerdeki isimlerin 

söylemlerinde Türkiye'nin merkez ülke olması gerekliliğine yapılan vurgu açıkça 

görülmektedir.
1
  

Türkiye'nin merkez ülke söylemi ilk etapta Orta Asya, Kafkasya ve 

Balkanlar'da eyleme dökülmüĢ; Türkiye bu coğrafyalardaki geliĢmeleri kendi 

lehine olacak Ģekilde yönlendirme giriĢimlerinde bulunmuĢtur. 1990'lı yılların 

sonlarına doğru ise Türkiye, merkez ülke sıfatıyla, Afrika ve Latin Amerika ile 

ilgilenmeye baĢlamıĢtır. Türkiye'nin yakın coğrafyasında yer almayan Afrika'nın 

güvenliğiyle bu denli ilgilenmesini bu büyük tablo bağlamında düĢünmek 

gerekmektedir. Buna göre Türkiye, farklı bölgelerdeki geliĢmelere liderlik etmek; 

onları yönlendirmek arzusunda olan bir merkez ülke olarak Afrika'nın güvenliğini 

önemsemekte ve Afrika güvenliğini kendi uluslararası güvenlik perspektifinin ve 

politikalarının bir parçası haline getirmektedir. 

Peki, Türkiye, bu tutumunu nasıl açıklamakta ya da meĢrulaĢtırmaktadır? 

BaĢka bir deyiĢle Türkiye, güvenlikleĢtirmenin bir koĢulu olan hedef kitlenin 

iknasını nasıl sağlamaktadır? Türkiye'nin Afrika'ya yönelik ilgisi ilk olarak 1998 

yılında açıklanan Afrika Eylem Planı ile ortaya konulmuĢ; 2005 yılının Afrika Yılı 

ilan edilmesinin ardından ise bu eylem planı hızla uygulamaya konulmuĢtur. Bu 

süreçte Türk dıĢ politikasına yön veren DıĢiĢleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Afrika 

ile ilgili Ģu ifadeleri kullanmıĢtır: "Biz kendimizi kültürel olarak Afrika'nın içinde 

görüyoruz. Afrika'da herhangi bir kötü hatıramız yoktur, aksine paylaĢacak güzel 

bir geçmiĢimiz var" (Milliyet, 16.12.2011). "Türkiye-Afrika Ortaklığı Bakanlar 

Düzeyinde Gözden Geçirme Konferansı"ndaki konuĢmasında bu ifadeleri kullanan 

Davutoğlu, aynı konuĢmada Ģu sözleri de sarf etmiĢtir: "Biz, Afrika'nın bu 

yükseliĢinden bir Afrikalı olarak gurur duyuyoruz. Zira kendimizi Afrika'nın doğal 

bir parçası olarak görüyoruz" (Milliyet, 16.12.2011). Afrika ile iliĢkilerin 

geliĢtirilmesine verdiği önem CumhurbaĢkanlığı resmi internet sitesindeki "Özel 

Dosyalar" bölümünde "Afrika Özel" adıyla bir baĢlık bulunmasından da açıkça 

anlaĢılan CumhurbaĢkanı Recep Tayyip Erdoğan da Afrika ile ilgili olarak Ģunları 

                                                           
1
 Söz konusu liderlerin ilgili söylemleri hakkında daha fazla bilgi için bakınız: TBMM Tutanak Dergisi. (1 Ekim 

1996). Dönem 20. Cilt 11. BirleĢim 1. Ankara: TBMM Matbaası, 16; Cem, Ġ. (2009). Türkiye, Avrupa, Avrasya 
Cilt I. Ġstanbul: Türkiye ĠĢ Bankası Kültür Yayınları, 82; Davutoğlu, A. (26 ġubat 2004). Türkiye Merkez Ülke 

Olmalı. Radikal. EriĢim Tarihi: 18 Mart 2018, http://www.radikal.com.tr/yorum/turkiye-merkez-ulke-olmali-

702116/. 

http://www.radikal.com.tr/yorum/turkiye-merkez-ulke-olmali-702116/
http://www.radikal.com.tr/yorum/turkiye-merkez-ulke-olmali-702116/
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söylemiĢtir: "Dünya 5'ten büyüktür diyerek bayraklaĢtırdığımız hak ve adalet 

mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye olarak son 16 yılda Afrika 

kıtası ile iliĢkilerimizi geliĢtirmeye özen gösteriyoruz. …Afrika'nın ihtiyacı kıtanın 

kaynaklarını farklı yollarla gasp etmeye çalıĢan yeni sömürge heveslileri değildir" 

(Bloomberg HT, 27.07.2018). 

Bu ifadelerden anlaĢıldığı üzere Türkiye, Afrika coğrafyası ile arasında 

mekânsal bir "bizlik" oluĢturan bir jeopolitik söylem üretmekte ve kendisini 

mekânsal olarak ve kimlik açısından Afrikalı olarak konumlandırabilmektedir. Bu 

"bizlik" duygusunun unsurları ortak bir dil, din, tarih ya da kültür değildir. Bu tür 

ortaklıkların yokluğuna ya da noksanlığına ve en önemlisi coğrafi uzaklığın 

fazlalığına rağmen Türkiye, Afrika'nın sömürge geçmiĢinde yer almamıĢ olmasına; 

Afrika'ya yaklaĢımının Avrupa ülkelerinden farklı olmasına ve tıpkı Afrika gibi 

Türkiye'nin de dünya siyasetinin beĢ devletin veto yetkisinin tekelinde olmasını 

adil bulmadığına vurgu yaparak Afrika ile arasında bir ortaklık inĢa etmektedir. Bu 

bağlamda Türkiye kendisini Afrika ile "bir" ve "biz" olarak tanımlamaktadır. 

Türkiye böylelikle hem kendi kamuoyu hem Afrika coğrafyasındaki muhatapları 

nezdinde Afrika'daki askeri varlığını ve kıtaya yönelik güvenlik politikalarını 

meĢrulaĢtırabilmektedir. BaĢka bir deyiĢle Türkiye, Afrika kıtası ile arasındaki 

coğrafi, etnik ve kültürel mesafeyi söylem yoluyla kapatmakta; bu mesafe 

nedeniyle normalde atması yadırganacak olan adımları bu söylemin gücüyle 

atabilmektedir. ―Afrika'da güvenliğin geleceğini‖ güvenlikleĢtirilmekte ve bu 

konuyu Türkiye'nin uluslararası güvenlik perspektifinin ve politikalarının bir 

parçası haline getirmektedir. 

SONUÇ 

Jeopolitik literatüründe, devletlerin içinde bulunduğu coğrafi koĢulların, 

sahip oldukları doğal kaynakların, topografya özelliklerinin, hangi ülkelerle komĢu 

olduklarının, devletlerin güvenlik perspektiflerini ve politikalarını belirlediklerine 

dair genel bir kabul mevcuttur. Temel amacı jeopolitik ile güvenlik arasındaki 

iliĢki hakkındaki söz konusu genel kabulü eleĢtirel bir perspektiften 

değerlendirmek olan bu çalıĢma, Güvenlik ÇalıĢmaları literatüründe artan bir 

önemle çalıĢan güvenlikleĢtirme yaklaĢımı ile jeopolitiğin hızla geliĢen bir dalı 

haline gelen eleĢtirel jeopolitiğin sentezlenmesinden oluĢan bir kuramsal çerçeve 

üzerine inĢa edilmiĢtir. ÇalıĢmanın sonunda, jeopolitik ve güvenlik arasındaki 

iliĢkinin tek yönlü bir iliĢki olmadığı; devletlerin jeopolitik konumlarının güvenlik 

politikalarını etkileyebileceği gibi aynı zamanda siyasi elitlerin bir konuyu 

güvenlik ajandasına taĢıyarak –güvenlikleĢtirerek- o konuda atılacak adımları ve 

izlenecek politikaları meĢrulaĢtırma motivasyonuyla ülkelerinin jeopolitik 

konumunu yeniden inĢa ettikleri sonucuna varılmıĢtır. Dolayısıyla güvenlik 

politikaları her zaman jeopolitiğin belirleyiciliğine maruz kalmamakta; aksine, 

zaman zaman jeopolitiği bizzat inĢa etmektedir.  
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ÇalıĢmada seçilen vaka özelinde düĢünüldüğünde, Türkiye'nin güvenlik 

perspektifini ve politikalarını Ģekillendiren unsurlardan en önemlisi Ģüphesiz ki 

coğrafi konumu olmuĢtur ve olmaktadır. Avrupa, Balkanlar, Kafkasya, Orta Doğu, 

Orta Asya, Akdeniz ve Karadeniz bölgeleri arasındaki coğrafi konumu, Türkiye'nin 

güvenlik politikalarını oluĢtururken göz ardı etmesi mümkün olmayan bir 

unsurdur. Ancak Türkiye'nin, özellikle 2000'li yıllarda, bu bölgelerin ötesinde bir 

coğrafya olan Afrika kıtasında da güvenlik alanında önemli bir aktör haline geldiği 

görülmektedir. Türkiye, Afrika kıtasında yer almamasına, doğrudan coğrafi sınırı 

olmamasına, Balkanlar, Orta Asya, Kafkasya ya da Orta Doğu bölgeleri ile 

paylaĢtığı tarzda ve oranda ortak bir kültürel ya da siyasi geçmiĢ paylaĢmamasına 

rağmen Afrika güvenliğini, kendi uluslararası güvenlik perspektifinin ve 

politikalarının bir parçası olarak tanımlamaktadır. Türkiye,  Afrika coğrafyası ile 

arasında mekânsal bir ―bizlik‖ oluĢturan jeopolitik söylemiyle ortak bir kimlik inĢa 

etmekte ve kendisini mekânsal olarak ve kimlik açısından Afrikalı olarak 

konumlandırabilmektedir. Türkiye, böylelikle hem kendi kamuoyu hem Afrika 

coğrafyasındaki muhatapları nezdinde Afrika'daki yumuĢak güç uygulamalarını ve 

barıĢı koruma faaliyetleri bünyesindeki askeri varlığını meĢrulaĢtırabilmektedir. 

―Afrika'da güvenliğin geleceği‖ güvenlikleĢtirilmekte ve bu konu Türkiye'nin 

uluslararası güvenlik perspektifinin ve politikalarının bir parçası haline 

getirilmektedir.  

ÇalıĢmada bunun doğru ya da yanlıĢ değil; doğal bir eylem olduğu 

savunulmaktadır. Zira güvenlikleĢtirme, literatürde ağırlıklı olarak kabul edilenin 

aksine, siyasi bir tercih olarak değil, devletin doğasında var olan psikolojik bir tür 

güdü olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda Türkiye'nin jeopolitik konumunu 

bizzat (yeniden) inĢa ederek Afrika'nın güvenliğini güvenlikleĢtirmesi iyi ya da 

kötü değil, doğal bir siyasi eylemdir.  
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Öz 

Güvenlik kavramı en genel haliyle, tehditlerden, korkulardan ve tehlikelerden uzak olma, yani güvensizlik 

ihtimallerinin ortadan kaldırılması durumunu ifade etmektedir. Beril Dedeoğlu‟nun ifade ettiği üzere, güvenlik ve 

tehdit kavramları arasında ayrılmaz bir bağ bulunmaktadır ve uluslararası sistemde aktörler tehdit biçimlerine 
göre; iç güvenlik - periferi- periferi ötesi olmak üzere üç halkadan oluĢan güvenlik sistemleri kurmaktadırlar. 

Çin‟in dıĢ ve güvenlik politikasında da en temel dinamikleri; tehdit algılaması ve güvenlik refleksi 

oluĢturmaktadır. Çin, yüzyıllardan beri tehdit algısını, tehdit halkalarına benzer bir Ģekilde, merkez-çevre ayrımı 
üzerinden tanımlamaktadır. Bu çalıĢmada, Çin‟in sırasıyla iç halka, periferi ve periferi ötesinden algıladığı 

tehditler ortaya konularak, bu tehditlere karĢı geliĢtirmiĢ olduğu güvenlik reflekslerine odaklanılacaktır. Ayrıca 
çalıĢma, Çin‟in tehdit halkaları üzerindeki güvenlik reflekslerini ortaya koymanın yanında; Robert O. Keohane ve 
Joseph S. Nye tarafından formüle edilen karĢılıklı bağımlılık teorisi ile Realizm tayfı arasında Çin‟in 

politikalarının nereye düĢtüğünü tespit etmek amacını da taĢımaktadır. Dolayısıyla, Çin‟in güvenlik politikasının 

çoğunlukla iki aĢırı ucun (realizm ve karĢılıklı bağımlılık) ortalarında bir yerde olmak zorunda olduğu, baĢarılı 
olabilmesi için iç halka, periferi ve periferi ötesinde realizm ile karĢılıklı bağımlılık arasında denge kurması 

gerektiği savunulmuĢtur. 
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SECURITY POLICY OF CHINA IN THE CONTEXT OF THREAT CIRCLES 

 

Abstract 

In general, concept of security is a prevention of threats, the fears and risks. According to Beril 
Dedeoğlu, there is an indissoluble bond between concepts of security and threat. In this context, actors in the 

international system establish security systems based on their threat manners which consist of three circles that 

domestic security, periphery and beyond the periphery. Main dynamics of Chinese foreign and security policy are 
also based on threat perception and security reflex. China, for ages, has defined its threat perception regarding 

the differences between center and environment. In this study, by presenting threat perception of China from the 

perspective of threat circles, Chinese security reflexes that China has enhanced against these threats are focused. 
Thus, China not only has changed its threat centers and security policy but also has redefined its threat circles 

based on threat perception. The study also aims to identify place of Chinese policies between Realism and 

interdependence theory that is formulized by Keohane and Nye. The study expresses Chinese security policy must 
be middle of the scale between two extreme ends that are realism and interdependency. To be successful, China 

needs to balance between realism and interdependency in domestic circle, periphery and beyond the periphery..  
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GĠRĠġ 

Güvenlik tartıĢmalı bir kavram olsa da en genel haliyle, tehditlerden, 

korkulardan ve tehlikelerden uzak olma durumunu ifade etmektedir. Wolfers 

(1952: 485) güvenlik kavramını iki kategoriye ayırarak incelemiĢtir; objektif olarak 

güvenlik, kazanılmıĢ değerlere yöneltilen tehditleri ölçerken, sübjektif olarak ise, 

bu değerlere yöneltilen herhangi bir tehdit korkusunun olmaması durumunu ifade 

etmiĢtir. Dolayısıyla, güvenlik kavramı tehdit kavramı ile yakından iliĢkilidir. 

Tehdidin gerçek olgu ve olaylara olduğu kadar algı ve tahminlere dayanması 

nedeniyle, güvenlik durumundan söz edilebilmesi için aktörlerin öncelikle 

kapsamlı bir tehdit tanımı yapması gerekmektedir. 

Dedeoğlu‘na göre (2018: 88-90), uluslararası sistemde aktörler; tehdit 

biçimlerine göre üç halkadan oluĢan güvenlik sistemleri kurmaktadırlar: 

1. En iç halka, aktörün kendi iç güvenlik sistemidir. Ġçten gelebilecek 

tehlikeleri kapsayan ve en sıkı olan halkadır. Bu halkada, rejimin, düzenin, siyasal 

iktidarın, sosyo- ekonomik sistemin devamının sağlanmakta ve güvenlik tanımı 

siyasal iktidar tarafından belirlenmektedir. Ulusal sınır, doğal kaynaklar, nüfus gibi 

somut unsurlar bile iktidara göre yeniden tanımlanabilmektedir. Devletlerin 

varlığını devam ettirmesi için en önem vermeleri gereken bu halkadır.  

2. Ġkinci halka, yakın çevre tehlike ve/veya güvenlik halkasıdır. Ülke 

sınırlarına komĢu ya da yakın alanlar ve devletler, bu halka içinde yer 

almaktadırlar. Bir devletin çıkarlarını geniĢletmesi için en elveriĢli coğrafya yakın 

coğrafyasıdır ve bu nedenle de ikinci sıklıktaki güvenlik/tehdit halkası burada 

oluĢturulmaktadır. Tehdidin öncelikle bu halkadan gelmesi beklenmektedir. Hemen 

her devlet fiziken bu coğrafyada daralma ve geniĢleme eğilimleri gösterdiği için,  

bu halkada tarihsel olarak yaĢanmıĢ deneyimleri ve kendisinden izleri 

bulunmaktadır. 

3. Üçüncü halka, en gevĢek olan halkadır ve küresel tehdit alanını oluĢturur. 

Ġkinci halkanın dıĢındaki bölgesel savaĢ ve çatıĢmalar, küresel savaĢlar, küresel 

ekonomik krizler, doğal çevrenin kirlenmesi, önemli uluslararası ticaret yollarının 

risk altına girmesi gibi birçok alt baĢlık bu halkaya dâhildir. 
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ġekil-1. Tehdit Halkaları 

Dünyanın en eski uygarlıkların biri sayılan Çin de yüzyıllardan beri tehdit 

algısını, tehdit halkalarına benzer bir Ģekilde merkez- çevre yapısı Ģeklinde bir 

mekanizma üzerinden Ģekillendirmektedir. Diğer bir ifade ile kendisini 

Merkez/Orta Krallık olarak görmüĢ, dıĢ dünya ile iliĢkisini buna göre 

ĢekillendirmiĢtir. Çin, dönemsel olarak algıladığı tehditlere göre güvenlik 

politikasını değiĢtirmekte ve yeniden oluĢturmaktadır. Ancak Çin‘in dıĢ ve 

güvenlik politikasının değiĢmeyen temel dinamiklerini; tehdit algılaması, güvenlik 

refleksi ve ideoloji oluĢturmaya devam etmektedir (Adıbelli, 2009: 16). 

Çin‘in tehdit algılamalarını ve bunlara karĢı geliĢtirdiği güvenlik 

reflekslerini değerlendirirken, 1954 yılından beri Çin‘in dıĢ politikasının temel 

vurgusu haline gelen beĢ temel ilkeyi göz önünde bulundurmak gerekir (Adıbelli, 

2009: 164): 

 Toprak bütünlüğüne ve egemenliğe karĢılıklı saygı, 

 Saldırmazlık, 

 Ġç iĢlerine karıĢmama, 

 EĢitlik ve karĢılıklı çıkar, 

 BarıĢ içinde bir arada yaĢama. 

Peki, 1970‘lerde baĢlayan ekonomik yükseliĢine, 2001 yılında Dünya Ticaret 

Örgütü‘ne üyeliği ile olağanüstü ivme kazandıran Çin, ekonomik ve siyasal alanda 

önemli bir rakip ve uluslararası arenada baĢat oyunculardan biri haline gelmiĢken, 

bu ilkelere olan bağlılığını sürdürecek midir? Nitekim Çin‘in tehdit halkaları 

ekseninde geliĢtirdiği güvenlik reflekslerini ortaya koyarken, bu yükseliĢin Çin‘in 

PERĠFERĠ 

PERĠFERĠ 
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güvenlik politikasını nasıl etkilediği üzerinde durulmalıdır. Bu doğrultuda, ―Çin‘in 

yükseliĢi barıĢçıl olabilir mi?‖ sorusu gündemdeki yerini korurken, Çin‘in 

politikalarının Robert O. Keohane ve Joseph S. Nye tarafından formüle edilen 

―karĢılıklı bağımlılık‖ teorisi ile ―realizm‖ tayfı arasında nereye düĢtüğünü tespit 

etmeye çalıĢmak yerinde olacaktır. Öncelikle, -çalıĢmanın sınırlılığı nedeniyle- her 

iki teorinin temel argümanlarının ne olduğu hakkında genel çerçeve çizmek, 

cevabını aradığımız sorunun tam olarak neye tekabül ettiğini anlamak açısından 

faydalı olacaktır. 

Bu doğrultuda ilk olarak, Uluslararası ĠliĢkiler disiplininde hala açıklayıcı 

gücünü ve etkinliğini koruyan realist teorinin içindeki bölünmelere girmeden bazı 

ortak ve temel argümanlarını Ģu Ģekilde sıralayabiliriz: Uluslararası sistem üst 

otoritenin yokluğu nedeniyle anarĢiktir ve sistemdeki biricik temel aktör rasyonel 

ve stratejik hareket ettiği kabul edilen devletlerdir. Devletler çıkarlarını güvenlik 

çerçevesinde değerlendirirler ve güç elde etme amacını taĢırlar (Glaser, 2017: 14). 

Varlığını koruma ve devam ettirmek için mücadele eden devletler için ulusal 

güvenliği sağlama, askeri imkân ve kabiliyetler her zaman ön plandadır (Baylis, 

2015: 156). Dolayısıyla güç uluslararası sistemin tamamlayıcı özelliğidir ve 

devletlerin hedeflerine ulaĢabilmesi için kendi imkânlarına güvenmesi elzemdir 

(Glaser, 2017: 14). Devletler arası iliĢkilerin temel özelliğinin güç mücadelesi 

olması nedeniyle, savaĢ, Ģiddet ve rekabet kaçınılmazdır ve kalıcı barıĢın 

sağlanabilmesi mümkün değildir (Baylis, 2015: 155).  

Özellikle karamsar neorealistlere göre aldatma ihtimali ve mutlak kazançtan 

ziyade göreceli kazanca olan ilgileri nedeniyle devletler arası iĢbirliği oldukça 

sınırlıdır (Baylis, 2015: 157). Realist teorisyenler karĢılıklı bağımlılığın iĢbirliği ve 

barıĢa yol açacağı savını da reddederler hatta kırılganlığa neden olacağını öne 

sürerek çatıĢma olasılığını arttıran bir faktör olarak kabul ederler (Demiryol, 2016: 

233). Waltz‘a göre (2010: 4-143) karĢılıklı bağımlılık için; iliĢkinin kesilmesi ya da 

azalması durumunda ortaya çıkacak olan maliyetin her iki taraf içinde eĢit olması 

gerekmektedir, ancak bunu sağlamak imkânsız olduğundan ortaya çıkan 

bağımlılığın asimetrisi güç dengesinin bozulmasına yol açacaktır. 

Realist teorinin çizdiği rekabetçi ve çatıĢmacı düzenin tersine iĢbirlikçi ve 

yapıcı düzenin mümkün görüldüğü karĢılıklı bağımlılık teorisinin temel 

argümanlarını ise Ģu Ģekilde sıralayabiliriz. KarĢılıklı bağımlılık kavramı bulanık 

kavramlardan biridir ve en basit haliyle birbirine bağımlı olmak anlamında 

kullanılmaktadır (Nye& Welch, 2010: 351). Bu durumda KarĢılıklı bağımlılık, 

ülkeler ve aktörler arasındaki karĢılıklı etkilerle Ģekillenen durumlar anlamına gelir 

(Keohane&Nye, 2015 :84). KarĢılıklı bağımlılık ile; farklı ulusal aktörler, 

ekonomik manipülasyon, uluslararası kuruluĢlar ve refah öncelikli hale gelmektedir 

(Nye& Welch, 2010: 368).  
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KarĢılıklı bağımlılık ile dıĢ politika; koalisyonlar, karĢı koalisyonlar, 

pazarlık, uzlaĢma ve çatıĢma iliĢkileri ile belirlenirken, aralarında dikey ve yatay 

iliĢki bulunan bu oyuncular sadece devletler değil, onların içindeki yapı ve 

kurumlardır (Dedeoğlu, 2015: 371). Ekonomik kaygılarda güvenlik kaygıları kadar 

önemlidir ve iĢbirliği alanları geniĢlediğinde güce ve askeri tehditlere yapılan 

vurgu azalmaktadır (Keohane&Nye, 2015: 82). ĠĢbirliğini bozmanın maliyeti 

oyuncular için önemli olduğundan; askeri güç kullanımı giderek azalmakta, klasik 

düĢman ve tehdit tanımlarından uzaklaĢılmaktadır (Dedeoğlu, 2015: 372). Askeri 

güç kullanımının maliyeti nedeniyle, amaçlara ulaĢmada ekonomik araçların daha 

etkili olabileceği kabul göz ardı edilmemelidir (Keohane& Nye, 2015: 86). 

Dolayısıyla, jeopolitiğin yerini jeoekonomik rekabet almıĢ, ekonomik yaptırımlar 

ve ambargolar kilit araçlar haline gelmiĢ, dolayısıyla ekonomik yaptırımlar güç 

kullanımının önüne geçmiĢ ve popüler araçlar olmuĢtur (Nye& Welch, 2010: 342). 

Oyuncular arasındaki iletiĢimin boyutu ile güvensizlik politikası üretme arasında 

ters orantı vardır ve bağımlılık arttıkça klasik hareketlerinin ve çatıĢmacı politika 

üretmesinin önüne geçmektedir (Dedeoğlu, 2015: 372).  

Nitekim geleneksel güvenlik kavramının bazı temel özellikleri de karĢılıklı 

bağımlılık ile beraber değiĢime uğramıĢtır. Ġç- dıĢ güvenlik ayrımı ortadan kalkmıĢ, 

güvenlik toprağın savunulmasından öte anlamlar kazanmıĢ, toplumun ve bireyin 

güvenliği devletin güvenliği ile aynı anlama gelmeye baĢlamıĢ, güç yıkma 

kapasitesi yerine yeniden yapılandırma kapasitesi ile ölçülmeye baĢlamıĢtır 

(Dedeoğlu, 2015: 374). KarĢılıklı bağımlılık ağlarının yoğunlaĢması ile bir 

bölgedeki ekonomik, ekolojik, toplumsal, askeri vs. olayların diğer coğrafyalardaki 

etkisi de artmaktadır (Nye & Welch, 2010: 346). Dolayısıyla karĢılıklı bağımlılığın 

güvenlik alanına yansıması aktörleri iki temel dinamik üzerinden harekete 

zorlamaktadır: Ġlki güvenlik ve tehdit konusunda benzer talep ve algıları 

paylaĢmaları ile iĢbirliği ve dayanıĢma içine girmeleri, ikincisi birden fazla öteki ve 

tehdit belirleyebilmeleridir (Dedeoğlu, 2015: 369).  

Ancak, karĢılıklı bağımlılığın muhakkak iĢ birliğine yol açacağının garantisi 

yoktur ve belirli alanlarda güç kalıpları ile birbirini tamamlayıcı olmakla birlikte, 

asimetrik karĢılıklı bağımlılık bir güç kaynağı olarak görülebilmektedir (Keohane& 

Nye, 2015: 82). Dolayısıyla rekabetin yerini kesin Ģekilde iĢbirliğinin alacağı 

hatasına düĢmemek ve karĢılıklı bağımlılığın daha az bağımlı olan tarafından bir 

silah, güç unsuru olarak kullanılabileceğini dikkate almak gerekmektedir (Nye& 

Welch, 2010: 353). Diğer bir ifade ile asimetrik karĢılıklı bağımlılık durumunun bir 

güç kaynağı olarak görülebilmesine yapılan bu vurgu ile realist analizler ile 

karĢılıklı bağımlılığın birbirini tamamlayıcı olduğu fikri ön plana çıkarılmıĢtır 

(Keohane& Nye, 2015: 82).  
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Bu noktada karĢılıklı bağımlılık ile realizm arasındaki etkileĢimin en iyi 

örneklerinden birini Çin‘in geliĢtirdiği güvenlik politikasında gözlemlemek 

mümkündür. ÇalıĢmanın bundan sonraki bölümlerinde Çin‘in sırasıyla iç halka, 

periferi ve periferi ötesinden algıladığı tehditlerin öne çıkanları ortaya konularak, 

bu tehditlere karĢı geliĢtirmiĢ olduğu güvenlik refleksleri göz önünde 

bulundurulmaktadır. 

1. ĠÇ HALKA 

Bireylerin tehdit algısı ve güvenlik anlayıĢı öncelikle kendisine en yakın 

ortamda Ģekillendiği gibi, devletlerin de tehdit algısı ve güvenlik anlayıĢının 

Ģekillenmesi en yakınından baĢlamaktadır. Dolayısıyla, devletlerin varlığını 

sürdürebilmesi için en çok önem vermesi gereken alan iç halkadır. Çinliler, 

milattan önceki yıllarda kendilerini ‗medeni dünya‘, sınırları dıĢındakileri ise 

‗barbarlar‘ olarak nitelendirerek, dıĢarıdan gelecek tehditlere karĢı ―Büyük Duvarı/ 

Çin Seddi‖ni inĢa ederek sınırlarını belirlemiĢler ve iç halka ve periferi ayrımını 

oldukça erken bir dönemde yapmıĢlardır. Çin‘in ilerleyiĢini kesintisiz 

sürdürebilmesi için iç halkanın güçlendirilmesi ve tehditleri doğru tespit ederek 

güvenlik politikasını geliĢtirmesi elzemdir. 

Bir devletin egemenliği ve toprak bütünlüğü açısından en önemli tehdidi 

yaratan istikrarsızlık unsuru ayrılıkçı hareketlerdir (Ekrem, 2011: 50). Dünyanın en 

büyük nüfusuna sahip olan Çin‘de de ayrılmaya yönelik politika izleyen gruplar iç 

halkasında önemli bir tehdit olarak görülmektedir. Çin‘e göre, ülkesinde iç halkayı 

tehdit eden, toprak bütünlüğüne ve egemenliğine karĢı olan üç grup bulunmaktadır. 

Uygurlar, Tibetliler ve Moğollar ayrıca doğrudan rejime karĢı bir giriĢim olan ve 

Budizmi farklı yorumlayan Falun Gong hareketi de tehdit olarak algılanmaktadır 

(Adıbelli, 2009: 175). Çin‘in azınlık halklara izlediği eğitim, ekonomi, nüfus ve 

göç politikası algıladığı tehdidin boyutunu gözler önüne sermektedir. 

Özellikle, Uygur ve Tibet ayrılıkçı hareketlerinin güç kazanması ulusal 

güvenlik açısından önemli gündem maddesini oluĢturmaktadır. Sincan‘da 

Uygurların ayrılıkçı hareketleri sorun teĢkil etmekte, özellikle sekiz ülkeye 

sınırının olması ile önemli bir tampon vazifesi gören bölgenin, petrol bakımından 

da zengin olması, Avrasya coğrafyasına açılan kapı olması ve Rusya gibi kuzeyden 

gelecek tehditlere tampon bölge olması, Çin‘in bu bölgeden algıladığı tehdidi daha 

önemli kılmakta, ulusal çıkarı için vazgeçilmez hale getirmektedir (Adıbelli, 2009: 

176-177). Bu nedenle, Çin hükümeti Han Çinlilerini bölgeye göç ettirmiĢ, Uygur 

diasporasına yardımın kesilmesi için baskı yapmıĢ, insan hakları ihlali olarak 

değerlendirilecek boyutta önlemler almıĢtır (Dağcı& Keskin, 2013). 

Çin ile Hindistan arasında tampon vazifesi gören jeostratejik konumu ile 

önemli rol oynayan Tibet Özerk Bölgesindeki ayrılıkçı hareket de iç halkayı 

zayıflatabilecek tehditlerden biridir (Yılmaz, 2008:8). Dalay Lama önderliğindeki 

hareketi bölücü diye nitelendirilerek, sert önlemler alınmıĢ, siyasi, askeri ve dinsel 

alanda mücadeleye giriĢilmiĢ ve Tibet‘in Çin‘in bölünmez parçası olduğu 
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konusundaki kararlı duruĢunu hala devam ettirmektedir (Adıbelli, 2009:184). 

Tibet, Sincan ve Tayvan‘ın bağımsızlık taleplerine karĢı koyabilmek ve dıĢarıdan 

gelebilecek yardıma engel olmak için iç halkanın daha sıkı tutulması ve suistimale 

açık alanların bırakılmaması gerektiği kabul edilmiĢtir.  

Özetle, Çin sınırları içinde bulunan özellikle bir arada yaĢayan farklılıkları 

tehdit olarak algılamakta, Çinli olmayan hakları dıĢlamakta ve ÇinlileĢtirme yoluna 

giderek nüfusu homojen hale getirmeye çalıĢmaktadır (Dağcı&Keskin, 2013: 15). 

Ayrıca, 11 Eylül saldırılarının ardından Çin, teröre karĢı küresel savaĢı kendi 

azınlıklarına yönelik uyguladığı politikaları meĢrulaĢtırmak için kullanmaya 

baĢlamıĢtır (Adıbelli, 2009: 172-175). Çin bütünlüğünü tehdit eden her hareketin 

dıĢarıdan destek alabileceği ihtimali, Çin‘i daha da sert politikalar izlemeye 

zorlamaktadır. 

Son günlerde Çin‘in iç halkası için tehdit oluĢturan en önemli meselelerden 

biri Hong Kong‘da yaĢanan protesto hareketleridir. Nisan ayında Hong Kong'da 

suç iĢlediği Ģüphesiyle gözaltına alınanların Çin'e gönderilerek oradaki 

mahkemelerde yargılanmasını öngören tasarının parlamentoya sunulması ile 

baĢlayan gösteriler, tasarının geri çekilmesine rağmen devam etmektedir 

(EURONEWS, 2019). 1997‘de Çin‘e devredilen ve 2047 yılına kadar dıĢ politika 

ve savunmada Çin‘e bağlı kalması gereken bölgede sürmekte olan batı yanlısı 

gösteriler Çin tarafından isyan olarak nitelendirilse de zorba devlet olarak 

görülmemek için askeri müdahaleden kaçınmaktadır (Karan, 2019). Ayrıca kâğıt 

üzerinde Çin toprağı olan bölge için dıĢarıdan Çin‘e karĢı hak ve özgürlükleri 

garanti altına al çağrısı iç iĢlerine müdahale olarak algılanarak Pekin tarafından sert 

bir dille eleĢtirilmiĢtir. 

Ġç halkada Çin için bir baĢka büyük tehdit, dünya nüfusunun % 22‘sini 

(1,386 milyar) barındırırken, sınırlı kaynaklara sahip olmasından kaynaklanan 

dengesizliktir (Yılmaz, 2008: 2). Ayrıca önlem olarak 1980‘den beri uygulanan tek 

çocuk politikası ise, nüfusun yaĢlanması tehdidini doğurmaktadır. Çin için en 

büyük tehlikelerden biri de, ülkenin batısı ile doğusu arasındaki sosyo-ekonomik 

dengesizliğin artması ve yaĢanan yolsuzluk sorunudur (Deniz, 2014: 197). 

Ekonomik büyüme yavaĢlar ve ya durursa yaĢanacak kriz, iĢsizlik ve açlık 

dalgasını beraberinde getirecek ve büyük bir isyana dönüĢebilecektir (Marshall, 

2018: 65). Ayrıca eyalet yönetimlerinin borç stokunun büyümesi, yerel 

yönetimlerin büyümeyi teĢvik için sık sık borçlanmaları ülke ekonomisi için 

önemli bir risk taĢımaktadır (Deniz, 2014: 197). 

Ġç halkada hissedilen tehditlerden biri de iĢlenebilir toprakların % 40‘tan 

fazlasının kirlilik sorunu yaĢaması ve üst toprak tabakasındaki incelme nedeniyle 

gıda temini meselesidir (Marshall, 2018: 65). Ayrıca günümüzde hava kirliliği 

açısından en kötü durumunda olan Ģehirlerin birçoğunun Çin‘de bulunması önemli 

bir tehdit olarak önlem alınmasını gerekmektedir. 
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Ġç halkada çöküĢe götürebileceği endiĢesi ile algılanan tehditlerden biri de 

Çin Komünist Partisi içindeki hizipleĢme nedeniyle içeriden ve dıĢarıdan 

gelebilecek baskılardır. Rejimin istikrarı ve devamı için Çin Komünist Partisi ve 

hâkim ideolojisi komünizmin günün koĢullarına uygun hale getirmeye çalıĢmıĢ, 

özellikle Konfüçyüsçülük ve milliyetçilik yararlanılan yeni kavramlar olmuĢ ve bu 

sayede partinin çıkarını, ulusal çıkara entegre etmesi mümkün olmuĢtur (Adıbelli, 

2009: 194). 

Enerjinin kesintisiz ve güvenli bir Ģekilde ithal edilememesi iç halka için en 

önemli tehdidi oluĢturmaktadır. 1993 yılına kadar enerji ihtiyacını öz kaynakları ile 

karĢılarken, büyüyen ekonomisi ile birlikte Çin‘in özellikle petrolü dıĢardan ithal 

eder hale gelmesi ve giderek dıĢarıya daha bağımlı hale gelineceğinin sinyallerini 

vermesi önemli bir tehdit olarak algılanmıĢ ve ulusal güvenlik problemi olarak 

görmeye baĢlamıĢtır (Adıbelli, 2009: 102). Bu doğrultuda Çin enerji güvenliğini 

sağlamak için bir takım önlemler almaya baĢlamıĢtır: enerji temini için önemli olan 

ülkelerle ikili anlaĢmalar imzalamakta, yeni kaynakların ve rezervlerin keĢfi için 

çabalamakta, dıĢa bağımlılığı azaltmaya çalıĢmaktadır.  

Ġç halkadan gelecek tehditleri önlemek için ordunun modernizasyonu elzem 

görülmektedir. Ulusal güvenlik gereksinimlerine ve ekonomik ve sosyal geliĢim 

düzeyine göre Çin, ulusal savunmasını ve silahlı kuvvetlerini adım adım iyi 

planlanmıĢ bir Ģekilde modernize etmek için aĢamalı bir kalkınma stratejisi 

izlemekte, bu strateji, nükleer caydırıcılığını arttırma, donanmasını ve hava 

kuvvetlerini modernize etme, konvansiyonel kuvvetlerini güçlendirmeyi 

içermektedir (Akçay, 2019:1-6). 

Ordunun modernizasyonu için; ileri teknoloji silahların geliĢtirilmesi, ortak 

operasyon yapabilecek birliklerin kurulması, bilgi teknolojilerinin aktif kullanımı, 

askeri eğitim Ģartlarının düzenlenmesi, kara, deniz ve hava kuvvetlerinin 

operasyonel yapılarını ve kapasitelerini arttırmak, yetenekli bireyler için stratejik 

projeler uygulamak,  modern lojistik sistemler geliĢtirmek, diğer ülkelerle ortak 

tatbikatlar ve eğitimler yapmaya önem vermek büyük önem arz etmektedir 

(BĠLGESAM, 2010: 1-17). Her geçen gün envanterine yeni silahlar ekleyen Çin, 

modern bir ordu kurmak için elinden geleni yapmakta, bütçesinden savunmaya 

ayırdığı payı arttırmaktadır (Akçay, 2019: 1-6). Kısacası iç halkayı olabildiğince 

sağlam hale getirmek hedefi için ülkenin güçlü olması gerektiği özellikle de silahlı 

kuvvetlerin güçlü olması gerektiği vurgulanmıĢtır. 

Sonuç olarak, iç halkada Çin‘in yürüttüğü politika hedefleri; siyasi rejimi 

korumak, kesintisiz enerji akıĢını sağlamak, ekonomik büyümeyi devam ettirmek, 

toplumun refahı sağlamak, ayrılıkçı hareketlere fırsat tanımamak, ülkenin birliğini, 

toprak bütünlüğünü korumak ve iç iĢlerine karıĢtırmamak olarak özetlenebilir. 
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2. PERĠFER/ YAKIN ÇEVRE GÜVENLĠK HALKASI 

Ülke sınırlarına komĢu ya da yakın alanlar ve devletler, bu halka içinde yer 

almaktadırlar. Bu halkada ülke güvenliği kadar ülkenin açılım alanlarının güvenliği 

de önem kazanmaktadır. Her devletin, baĢta komĢuları olmak üzere yakın 

coğrafyası –diğer ülkeler, nehir, göl, deniz, yeraltı zenginlikleri- ile ilgili iĢbirliğine 

dayalı, çatıĢmacı, rekabetçi ya da yayılmacı politikaları bulunmaktadır (Dedeoğlu, 

2018: 236-237). Çin‘in yakın çevre güvenlik halkasına baktığımızda oldukça geniĢ 

bir alanı kapsamaktadır. Ayrıca, küresel bir pozisyon yakalayan Çin çıkarının 

olduğu her yeri özellikle de enerji kaynaklarının olduğu yerler ‗çevre‘ ilan edildiği 

için, periferi ele aldığımız bu bölümü oldukça geniĢ tutmamız gerekmektedir.  

Giderek yükselen Çin‘in, periferideki ülkeler üzerinde psikolojik etkisi de 

atarak devam etmekte de büyük güçlerin menfaatlerinin olması, çıkarlarının 

kesiĢmesi bu etkinin önünü kesmektedir (Ekrem, 2011: 13). Merkeze gelebilecek 

tehditleri periferide önleyecek politikalara baĢlanmıĢtır. Güvenlik bakımından 

çevre ülkeleri Çin için tampon vazifesi görmektedir. Periferi halkası Çin için 

özellikle; sınır güvenliği, enerji güvenliği ve ekonomik güvenlik açısından önem 

arz etmektedir. 

Çin‘in sınırlarına baktığımızda, büyük çoğunluğunun coğrafi unsurlarla 

korunduğunu görmekteyiz (Marshall, 2018: 56). Periferide Çin‘in tehdit algıladığı 

en önemli alanlardan biri Hindistan ile olan Tibet sınırıdır.  Ġç halka için 

barındırdığı etnik unsurun farklılığı nedeniyle tehdit oluĢtururken, periferide ayrıca 

bir sınır sorunu haline dönüĢmektedir. Çin, Hindistan‘ın PradeĢ bölgesinde hak 

iddia ederken, Hindistan da Aksay Çin bölgesini iĢgal ettiğini söylemektedir 

(Marshall, 2018: 58). Himalayaların ayırması nedeniyle iki ülkenin konvansiyonel 

çatıĢmaya girmesi zor olsa da, Hindistan Çin‘i vurabilecek menzilde nükleer 

silahlar geliĢtirmesi, artan deniz gücü füzeleri, uzay teknolojisi edinme gayretleri, 

geliĢmekte olan ekonomisi ve nüfusu da Çin‘i tehdit etmektedir (Yılmaz, 2008: 9). 

Çin Hindistan- Pakistan arasındaki çatıĢmayı diri tutarak, Hindistan‘ın bölgede 

etkin olmasına engel olmaya çalıĢmaktadır (Yılmaz, 2016: 177).   

Çin‘in en önemli güvenlik sorunlarından biri Tayvan‘dır. Çin 1949‘dan beri 
bağımsız olduğunu iddia eden Tayvan‘ı 23‘üncü Eyaleti olarak görmekte ve hak 
iddia etmektedir (Marshall, 2018: 69). Fakat Tayvan‘ın resmi adı Çin 
Cumhuriyeti‘dir ve Çin tarafından ilhak edilme tehlikesine karĢı ABD‘nin siyasi ve 
askeri koruması altındadır (Deniz, 2014: 192). Çin Tayvan‘ı topraklarına katmaya 
kararlı olsa da askeri güç yerine, yumuĢak güç ile cezbederek bünyesine katmaya 
çalıĢmaktadır (Marshall, 2018: 70). 

Çin neredeyse tüm Doğu ve Güney Çin Denizi‘nde hak iddia ettiği için 
periferide denizden komĢuları ile de sınır problemleri yaĢamaktadır. Çin her iki 

deniz üzerinden geçen rotaları ve kaynaklarını hâkimiyeti altına almak 
istemektedir.  Çin‘in yakın çevre güvenlik halkası içinde bulunan Sarı Deniz, 
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Güney Çin Denizi ve Doğu Çin Denizi üzerindeki su yolları, boğazların Pasifik ve 
Hint Okyanuslarına açılmaları, ticaret için elveriĢli çok sayıda liman 

bulundurmaları, Ortadoğu petrollerine açılan önemli enerji koridoru olması, zengin 
enerji rezervlerine sahip olması nedeni ile çok önemlidir (Mutlu, 2018;  Keyvan, 

2017: 253). Dolayısıyla, bu denizlerin üzerinde bulunan adalar nedeni ile ortaya 

çıkan paylaĢım sorunları, ABD‘nin bölgedeki faaliyetleri ve deniz korsanları da 
Çin için önemli tehdit unsurlarıdır (Yılmaz, 2008: 4). 

Küçük ada ve kayalıklar, zengin kaynakları, uluslararası deniz 
taĢımacılığında önemli güzergâhları, balıkçılık için elveriĢli olması gibi nedenlerle 
önemli olan coğrafya Çin‘in komĢularıyla arasında anlaĢmazlıklara yol açmakta; 
Tayvan, Vietnam, Filipinler, Malezya, Brunei ile hak iddiaları nedeniyle sorunlar 
yaĢamakta ve sıcak çatıĢma potansiyeli artmaktadır (Keyvan, 2017: 252; Deniz, 
2014: 206).  

Japonya ile Çin arasındaki özellikle adalar ve doğalgaz kaynakları 
üzerindeki hak iddialarından kaynaklanan anlaĢmazlıklar ve yaĢanabilecek olası 
krizler de periferideki en önemli güvenlik meselesidir. Japonya‘nın askeri gücünü 
arttırma giriĢimleri Çin tarafından algılanan tehdidi arttırmaktadır.  Çin 2000‘li 
yılların baĢından beri bölgede küçük adaların fiziksel boyutlarını arttırmakta ya da 
tamamen yeni yapay adalar oluĢturmakta (Keyvan, 2017: 262), yeni petrol arama 
platformları oluĢturmak istemekte, Spratly adalarında mevcut resifler üzerindeki 
limanlara askeri tesisler ve uçak pisti inĢa ederek bölgedeki gerginliği 
tırmandırmaktadır (Mutlu, 2018: 127).  

Çin en yakın tehdidi denizden beklediği için deniz kuvvetlerini daha 
caydırıcı ve uzak mesafelerde görev yapabilecek duruma getirmiĢ, havada yakıt 
ikmali yapabilen uçaklar, uzun menzilli bombardıman uçakları, nükleer 
denizaltılar, uçak gemileri ile hava ve deniz kuvvetlerini güçlendirmiĢ,  güçlü YeĢil 
Su donanması ile deniz sınırlarına devriye gezerken, Mavi Su donanması ile de 
okyanuslara açılarak açık denizlerde meydan okumaya baĢlamıĢtır (Marshall, 2018: 
66).  

Enerji, ulusal güvenlik açısından belirleyici bir unsurdur, Çin‘in ekonomik 

büyümesi için gerekli olan enerjiyi temin etme perifer ve perifer ötesine olan 

bağımlılığı en önemli güvenlik meselesidir. Enerji güvenliği açısından, Çin‘in 

Afrika ve Orta Doğu‘dan aldığı petrolün çok büyük bir kısmı Mallakka ve 

Makassar Boğazından geçerek Çin‘e ulaĢtığı için bu bölgede hayati önem 

taĢımakta ve bu bağımlılık önemli bir tehdit oluĢturmaktadır (Yılmaz, 2016: 176). 

Özellikle, Hazar ve Orta Asya enerji havzaları enerji güvenliği açısından önemli 

hale gelmiĢtir.  Orta Asya, Çin açısından siyasi, ekonomi, enerji, güvenlik çıkarları 

gereği periferindeki en önemli coğrafi alanlardan biridir. Çin, Orta Asya‘yı stratejik 

arka bahçesi olarak görmekte ve bu sebeple güçlü bir konum elde etmek üzere 

politikalarını belirlemektedir (Ekrem, 2011: 63). 
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Çin, Orta Asya‘daki boĢluğu Batılı güçlerin doldurmaması, yatırım ve ticaret 

açısından ekonomik pazar olması, enerji kaynaklarına ulaĢma ve kaynak 

çeĢitliliğini sağlamak ve bölgedeki milliyetçi hareketlerin güçlenmesini önlemeye 

çalıĢmak için bölge ülkeleri ile iliĢkisini geliĢtirmek istemektedir (Yuldasheva, 

2016: 20-21). ABD ve müttefiklerinin terör bahanesi ile bölgeye askeri açıdan 

yerleĢmesi, Çin‘in manevra sahasını daraltması Çin‘i rahatsız etmekte, bölgede 

Çin‘in güvenlik kaygıları had safhaya çıkmaktadır (Deniz, 2014: 204). Çin‘in 

bölgedeki öncelikli hedeflerini: 1) kaynak temini 2) ekonomik iliĢkilerin 

güçlendirilmesi, 3) istikrarlı ortamın yaratılması, 4) ABD hegemonyasına karĢı 

iĢbirliği yapılması Ģeklinde sıralayabiliriz (Ekici, 2016: 498). Ayrıca, periferi 

güvenlik halkasının en önemli kısmını oluĢturan bu bölgede terörist grupların 

yayılmasına ve istikrarsızlaĢmasına karĢı önlemler de almaktadır (Ekrem, 2011: 

63). 

Periferideki bu tehdit algılamasının bir sonucu olarak Çin 1996 yılında 

ġanghay BeĢlisini kurulmasına Ģu amaçlar ile önderlik yapmıĢtır: Rusya ile 

iliĢkisini güçlendirerek ABD – Rusya iliĢkisini dengelemek, Orta Asya kaynaklı 

sorunların kalkınmasına olan olumsuz etkilerini engellemek, ayrılıkçı faaliyetlerin 

büyümesini engellemek, terörizm, uyuĢturucu kaçakçılığı, ayrılıkçılık, dini 

radikalizm gibi tehditlerle mücadele etmek, sınır sorunlarını çözmek ve güvenliğini 

korumak, enerji kaynaklarına sorunsuz eriĢimi sağlamak, dıĢ güçlerin müdahalesini 

önlemek (Ekici, 2016: 484). 

Çin‘in periferide faaliyetleri ile tehdit algısını ve güvenlik refleksini 

Ģekillendiren en önemli komĢusu Rusya Federasyonu‘dur. ABD ve Rusya ile aynı 

anda rekabet edemeyeceğini anlayan Çin‘in tarih boyunca yakın düĢman olarak 

gördüğü Rusya ile iĢbirliğini gündeme getirmekten baĢka Ģansı kalmamıĢ, bu 

nedenle kurulan Çin- Rus mihveri dünya politikasında güç merkezi olarak kendini 

hissettirmeye baĢlamıĢtır (Adıbelli, 2009: 237-244). 

Çin, ilk defa periferdeki bir ülke ile güvenlik alanında birlikte hareket etme 

kararı almıĢ, bölgede ancak birlikte hareket ederek çıkarlarını ve güvenliklerini 

koruyabileceklerinin farkına varmıĢtır. Bu doğrultuda birbirlerinin nüfus alanlarına 

saygı duyduklarını beyan eden iki ülkenin ABD hegemonyasına karĢı bir araya 

gelmesi ile yakın coğrafyadaki krizlerde birbirlerine destek sunmaları mümkün 

olmuĢtur (Alım& Aksu, 2017: 49). Ancak bu politika değiĢikliğine rağmen, Rusya 

ile müttefik olmaya ilerlemenin önünde önemli engeller mevcuttur. Taraflar 

arasında sınırların belirlenmesi gibi konularda çetin pazarlıklar sürmektedir 

(Adıbelli, 2009: 243). Rusya her ne kadar çok kutuplu bir dünya istese ve ABD‘nin 

gücünü Çin ile dengelemek zorunda olsa da, Çin‘in kontrolsüz büyümesinden 

tedirginlik duymakta ve ekonomik ve askeri hamlelerini dengelemeye 

çalıĢmaktadır (Yılmaz, 2008: 8). Özellikle de Orta Asya‘da taraflar birbirinin 

nüfusunun arttırmasından endiĢe duymaktadır.  Fakat yine de ekonomik, askeri ve 

siyasi anlamda yakınlaĢmanın sürdüğü görülmektedir.  
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Çin priferide algıladığı tehditleri iç halkaya ulaĢmadan bertaraf edebilmek 

için, yakınında bulunan ve tampon devlet vazifesi gören devletleri ABD‘den 

uzaklaĢtırmak için ödül ve ceza yöntemlerini kullanmaktadır (Marshall, 2018: 72). 

BaĢvurduğu önemli stratejilerden biri de stratejik ortaklıklar oluĢturmaktır. Bu 

bağlamda, ASEAN Bölgesel Formu‘na, Asya‘da Güven Arttırıcı Önlemler ve 

EtkileĢim Konferansı‘na, Asya – Pasifik Bölgesi Güvenlik ĠĢbirliği Konseyi‘ne, 

Kuzey Doğu Asya ĠĢbirliği Diyaloğu‘na, ġanghay ĠĢbirliği Örgütü gibi 

yapılanmalara üye olmuĢ ya da etkinliğini arttırmıĢtır (Vural, 2017: 134). Ġnci 

Dizisi Kuramı politikası ile ise; Hint Okyanusu‘ndaki çıkarlarını korumak için 

modern bir ordu tarafından desteklenen sivil alt yapıların kurmuĢ, çevreyle daha 

güçlü bağlar oluĢturmuĢ, havaalanlarına ve limanlara eriĢimi arttırmıĢ, orduyu 

güçlendirme faaliyetlerine giriĢmiĢ, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar, BangladeĢ ve 

Tayland gibi ülkelerle sıkı politik ve ticari iliĢkiler kurmuĢ ve limanlar inĢa etmiĢtir 

(Alagöz, 2016: 520). 

Sonuç olarak, periferide sınır, enerji, ekonomik güvenliğini sağlamak, 

çıkarlarını korumak isteyen Çin, daha aktif bir dıĢ politika izlemesi, dıĢ politika 

araçlarını çeĢitlendirmesi, yumuĢak güç unsurlarından yararlanması, komĢularını 

kendisi ile iyi iliĢkiler kurmaya itecek Ģekilde karĢılıklı bağımlılığı arttırmaya 

yönelmesi ve aynı zamanda askeri gücünü arttırma çabası önemlidir. 

3. PERĠFERĠ ÖTESĠ / KÜRESEL TEHDĠT ALANI 

1970‘lerde baĢlayan ekonomik yükseliĢine 2000‘li yıllarda olağanüstü bir 

ivme kazandıran Çin, ekonomik ve siyasal alanda ciddi bir rakip ve baĢat 

oyunculardan biri haline gelmiĢtir. Bu durum onun yükseliĢini sürdürebilmek için 

iç halka ve periferde olduğu kadar, perifer ötesinde de etkin olmasını, buradan 

gelecek tehditleri tespit etmesini ve önlemler almasını gerektirmiĢtir. Periferi 

ötesinden gelecek çoğu tehdit artık Çin‘in merkezinde hissedilebileceğinden, uzak 

coğrafyalarda etkisini arttırması, tehditleri savuĢturması gerekmektedir.   

Çin‘in perifer ötesindeki tehditleri savması ve hedeflerine ulaĢabilmesi için, 

barındırdığı mevcut ve potansiyel tehditler ile Ortadoğu‘ya yönelik yürüttüğü 

politikalar oldukça önemlidir. Çin, ABD‘den farklı olarak bölgede hem petrol 

alabileceği hem de mallarını satabileceği önemli bir Pazar olduğu için Arap 

merkezli politika izlemekle birlikte, ihtiyaç duyduğu yüksek silah teknolojisi için 

de Ġsrail ile dengeyi korumaya çalıĢmaktadır (Adıbelli, 2009: 249-250).  Enerji 

kaynaklarına sahip olması, ticaret yollarının merkezinde olması, ciddi potansiyeli 

olan pazarlar içermesi ve uluslararası güvenlik ve istikrarın sağlanmasında etkili 

olması bölgeyi Çin için önemli kılmaktadır (Alagöz, 2019: 111). Ayrıca bölgeden 

ithal edilen petrolün coğrafi açıdan uzaklığı deniz yoluyla taĢınmasını 

gerektirmekte, bu ise; terörizm, deniz haydutluğu, iç karıĢıklık, sabotaj gibi 

tehditlere karĢı önlem almayı gerektirmektedir (BĠLGESAM, 2010: 8).  
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Afrika coğrafyasında politikasını ticaret ve yatırım kolonisi göndererek 

uygulayan Çin, ham madde gibi gereksinimlerini karĢılamak için birçok ülke ile 

yatırım anlaĢmaları imzalamıĢ, hızlı tren hatları, uydu ve telekomünikasyon 

tesisleri, oteller, havaalanları, okullar, barajlar, resmi binalar ve fabrikalar kısacası 

ihtiyaç duydukları Ģeyleri inĢa etmiĢtir (Deniz, 2014: 207). Afrika‘nın en büyük 

ticaret ortağı olmayı baĢaran Çin‘in bu baĢarısında bölgedeki faaliyetlerini kazan-

kazan esasına dayandırması etkili olmuĢtur (Adıbelli, 2009: 247). 

Ekonomik büyümesini sürdürebilmesi için bölgeye yaptığı yatırımlar hayati 

önem taĢıyan Çin, bölgeden algıladığı bu tehditlere karĢı sadece sert güç unsurları 

ile değil; yumuĢak güç unsurlarını da önemsemiĢtir. Uluslararası sistemin sorumlu 

güçlerinden biri olduğunu göstermek için; Afrika ve Ortadoğu‘da birçok, 

arabuluculuk faaliyetlerine katılmaya, insani yardım çalıĢmalarına ve barıĢı koruma 

operasyonlarına destek vermeye, eğitim kurumlarının kalitesini arttırmaya, 

Konfüçyüs Enstitüleri ile dil ve kültürünü yaymaya, kalkınma yardımlarında 

bulunmaya dolayısıyla yumuĢak güç unsurlarını kullanmaya özellikle önem 

vermektedir (Vural, 2017: 149). 

Çin‘in Ortadoğu ve Afrika ile olan iliĢkisi gibi Avrupa Birliği (AB) ile olan 

iliĢkisi de periferi ötesinde karĢılıklı bağımlılık iliĢkisinin güzel bir örneğini 

oluĢtur. Taraflar arasındaki iliĢkilerde özellikle ticaret ve insan hakları sorunları 

belirleyici olmaktadır (Adıbelli, 2009: 257). AB, Çin‘in en önemli ticaret 

ortaklarından biri olmaya ABD‘nin yoğun baskısına rağmen devam etmiĢtir 

(BAAM, 2019: 8). Hatta insan hakları konusunda eleĢtiri getirse de ticaret her 

zaman öncelikli olmuĢ ve Çin, AB‘nin en büyük ikinci ticaret ortağı olmuĢtur 

(Yılmaz, 2008: 7).  AB de bu ülkenin dinamizminden yararlanmak ve pazarında 

önemli bir yer edinmek istemektedir ve bugün, AB ve Çin birbirleri için büyük 

ticaret ortağı olmayı baĢarmıĢlardır (BaĢçıl, 2013: 123). Ancak Çin, AB‘nin de 

çıkar alanı olan yerlerde hegemonya kurmasından, insan haklarını bahane ederek iç 

iĢlerine karıĢmasından ve enerji kaynakları olan bölgelerde karĢı karĢıya 

gelmelerinden tehdit algılamaya devam etmektedir. 

Çin‘in karĢılıklı bağımlılık esasına dayanan önemli stratejilerinden biri de, 

2013 yılında açıkladığı, eski Ġpek Yolunu canlandırmayı hedeflediği ‗Bir KuĢak 

Bir Yol‘ projesidir. Proje ile Çin, ticaret hacmini arttırmayı, daha iyi bağlantı, 

engelsiz ticaret, daha entegre piyasalar ile dünya ekonomisine entegrasyonu 

amaçlamaktadır (Durdular, 2016: 83). Enerji bağımlılığı göz önüne 

bulundurulduğunda Çin için projenin önemi anlaĢılmaktadır. Proje, enerji 

kaynaklarının ve ticaret yollarının korunması için uygun bir güvenlik sistemi de 

gerektirecektir (Ayan, 2016: 13). 

Ġç halkayı, periferi ve perifer ötesini kapsayan bu proje ile Çin‘in, tek hedefi 

ekonomik kazanımlar değildir, projenin siyasal, kültürel, sosyal boyutları da vardır 

(Tekir&Demir, 2018: 191). Hatta bu halkalarda doğabilecek tehditleri bertaraf 

etme en önemli hedeflerinden biridir. Projenin güvenliğin sağlanmasına yönelik 
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hedefleri ise Ģunlardır: ―Ulusal ekonomik güvenliği korumak, alternatif ulaĢım 

güzergâhları ile enerji güvenliğini tesis etmek, Çin‘in batı bölgelerinin geliĢmesini 

sağlayarak sınır güvenliğini kolaylaĢtırmak, ekonomik geliĢme ile yurt içi ve yurt 

dıĢında ayrılıkçılık, aĢırılık ve terörizm ile mücadele etmek, ABD‘nin jeopolitik 

siyasi faaliyetlerini sınırlandırmak, Çin‘in kapsamlı gücünü artırarak yeni bir 

uluslararası güvenlik sistemi inĢa etmek‖ (Tekir&Demir, 2019: 268). Proje, 

kapsadığı ülkelerde devasa mühendislik projeleri ile yumuĢak güç haline gelerek, 

yeni bir siyasi ve ekonomik düzen ortaya çıkarmayı hedeflemektedir 

(Tekir&Demir, 2018: 199). Ancak ABD ile görüĢ ayrılıkları, projenin 

uygulanabilirliği için önemli bir tehdit oluĢturmaktadır.  

Çin için periferi ötesindeki en büyük tehdit kuĢkusuz ABD‘dir. ABD‘nin, 

özellikle Çin‘in çıkarı olan bölgelere hegemonya tesis etmesi ve müdahaleleri 

büyük tehditlerden birini oluĢturmaktadır. Çin olağanüstü hızda yükseliĢi ile 

beraber tek kutuplu düzeni ve ABD hegemonyasını sorgulamaya baĢlamıĢtır. Çin, 

ABD müdahaleciliğinden doğabilecek istikrarsızlıkları, Kuzeydoğu Asya‘da 

nüfusunu arttırmasını (Güney Kore, Japonya ve Tayvan‘daki askeri varlığı) ve 

bölgede koĢullu 7. Filosunu tehdit olarak algılamakta, periferisinde kurduğu 

dinleme ve izleme merkezinden, NATO‘nun doğuya doğru geniĢlemesinden, 

Suriye, Tayvan, Güney Çin Denizi gibi konularda yaĢanan görüĢ ayrılıklarından 

rahatsızlık duymaktadır (Deniz, 2014: 3). Dolayısıyla, her iki ülkede birbirinden 

tehdit algılamaya ve rekabete devam etmektedir. 

Çin karĢıtı söylemleri ile iktidara gelen Trump ise, adeta Çin‘i yalnızlaĢtırma 

ve çevreleme politikası izlemektedir. Asya Pasifikte Çin ile rekabetin ivme 

kazandığı bir dönemde baĢkanlığa gelen Trump‘ın Tayvan Devlet BaĢkanı ile 

görüĢmesi, Japonya ile özel iliĢkilerini sürdüreceğini ifade etmesi, ABD‘nin 

dünyadaki askeri varlığını arttırmayı hedeflemesi Çin‘i rahatsız etmekte, 

ekonomide korumacı politikalara dönmesi, yaĢanan gerilimli süreçleri 

arttırmaktadır (Türker, 2018: 60). Korumacı politikalar karĢısında Çin 

ekonomisinde yaĢanacak durgunluk giderek Çin için hayati bir tehdit halini 

almaktadır.  

Çin‘in yükseliĢi barıĢçıl mı olacaktır yoksa tehdit olarak mı 

nitelendirilmelidir sorusu gündemdeki yerini korurken, ABD Çin‘in ne Ģekilde 

olursa olsun yükseliĢini hegemonyası için tehdit olarak görmektedir. Ekonomik 

büyümesi sayesinde önemli bir aktör haline gelen Çin‘in, yükseliĢine engel olmak 

için ABD, Çin ile ticaret savaĢlarını baĢlatmıĢtır. Çin‘in küresel teknolojideki devi 

Huawei ve Çin dilini ve kültürünü tanıtmayı amaçlayan Konfüçyüs Enstitüsü ABD 

tarafından tehdit olarak algılanmakta ve engellenmeye çalıĢılmaktadır (BAAM, 

2019: 8). Dolayısıyla, ticaret savaĢları teknoloji ve kültür alanına da hızla 

yayılmaktadır. Fakat iki taraf içinde iktisadi iliĢkinin devam etmesinin gerekliliği 

göz önünde bulundurulduğunda, aĢırı hareketlerden kaçınmak ve iliĢkiyi olumlu bir 

zeminde devam ettirmek elzem gözükmektedir.  
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SONUÇ 

Tüm bu karmaĢık tehdit algılamalarına rağmen Çin, barıĢ içinde geliĢmesini 

sürdürmekte, askeri ve ekonomik büyüme çabalarını da aynı hızla devam 

ettirmektedir. Çin, hem ekonomik hem de askeri geliĢimine öncelik verdiği bir 

strateji ortaya koymaktadır. YumuĢak gücü ile askeri gücü arasında dengeyi 

gözetmeye dikkat etmektedir. Ancak, Çin'in barıĢçıl politika izlemesinin hayati ve 

stratejik çıkarlarının tehdit altında olmadığı durumlarla sınırlı olduğu da 

bilinmektedir. 

Dolayısıyla, jeopolitik rekabetin yerini jeoekonomik rekabetin alacağı, 

ekonomik yaptırımların güç kullanımının önüne geçeceği öngörüleri yerine, askeri 

ve ekonomik güç ve araçlarının birbirinin tamamlayıcısı olacağı söylenebilir. 

Çin‘in güvenlik politikasının çoğunlukla iki aĢırı ucun (realizm ve karĢılıklı 

bağımlılık) ortalarında bir yerde olduğu, baĢarılı olabilmesi için iç halka, periferi 

ve periferi ötesinde realizm ile karĢılıklı bağımlılık arasında denge kurması 

gerektiği vurgulanmalıdır.  
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Öz 

Birinci Dünya SavaĢı sırasında, Çarlık Rusyası dahil, tüm dünyada meydana gelen olaylar, Kafkasya 

Türklerine ve Azerbaycan halkına ulusal devlet kurma imkanı sağlamıĢtır. Bu amaçla, Azerbaycanlı aydınlar ve 

liderler tarafından geniĢ eylem planları oluĢturulmuĢ ve uygulanmıĢtır. Bu eylem planlarında yer alan faaliyetler 
arasında Osmanlı Türkiyesi ile kapsamlı siyasi askeri iĢ birliğinin kurulması da bulunmaktadır. 28 Mayıs 1918'de 

Bağımsızlık Bildirgesi'ni ilan eden Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin önünde çözülmesi gereken birçok sorun yer 
almıĢtır. Bunlardan en önemlisi Bakü'nün BolĢevik-Dashnak birliklerinden - Rus-Ermeni iĢgalinden- 

kurtarılmasıydı. Azerbaycan Türklerinin ve bağımsızlığını yeni ilan etmiĢ Azerbaycan devletinin güvenlik 

sorunlarının çözülmesi için en çok güvendiği kuvvet Osmanlı Türkiyesi olmuĢtur.  
Bu makalede, çeĢitli araĢtırma yöntemleri (nedensel-karĢılaĢtırma, mükayeseli tahlil, tasnif, sentez, 

retrospektif yöntemler) kullanılarak 1918 yılında Kafkas Ġslam Ordusu‟nun Kafkasya Türklerinin ve Azerbaycan 

Halk Cumhuriyeti‟nin güvenliğinin sağlanmasındaki rolü araĢtırılmıĢ olup Kafkas Ġslam Ordusu‟nun kardeĢ 
Azerbaycan‟ın yardımına gelmemesi durumunda Kafkasya Türklerinin içinde bulunacağı olası senaryolar 

değerlendirilmiĢtir. Aynı zamanda, Birinci Dünya SavaĢı yıllarında Kafkasya Cephesi‟nde Ruslar tarafından esir 

alınmıĢ Türklerin Kafkas Ġslam Ordusu‟na katılmaları, Azerbaycan‟ın kurtuluĢ ve bağımsızlık mücadelesindeki 
yardımları konularına da değinilmiĢ, Azerbaycan devlet arĢiv belgeleri ile konu aydınlatılmaya çalıĢılmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Kafkasya‟nın güvenliği, Kafkas Ġslam Ordusu, Azerbaycan, Esir, Bağımsızlık, Nuri PaĢa. 

 

SECURITY OF THE CAUCASUS AND ISLAMIC ARMY OF CAUCASUS 
 

Abstract 

During the WWI, events taking place all over the world, including Tsarist Russia, enabled the Caucasus 
Turks and the Azerbaijani people to establish a national state. For this purpose, wide-ranging action plans were 

created and implemented by Azerbaijani intellectuals and leaders. These activities contained in the action plan 

include the establishment of a comprehensive political and military cooperation with Ottoman Turkey. The 
Republic of Azerbaijan, which proclaimed the Declaration of Independence on 28th May 1918, had many 

problems to be solved. The most important of these was the liberation of Baku from the Bolshevik-Dashnak troops 

- the Russian-Armenian occupation. The most important of these was the liberation of Baku from the Bolshevik-
Dashnak troops - the Russian-Armenian occupation. The Government and the citizens of Azerbaijan had 

confidence in Ottoman Empire to solve the security problems.  

In this article, the role of the Caucasian Islamic Army in securing the security of the Caucasian Turks 
and the People's Republic of Azerbaijan was investigated using various research methods and the possible 

scenarios that the Caucasian Turks would be involved in if the Caucasian Islamic Army did not come to the aid of 

brother Azerbaijan were evaluated. Therewithal, the participation of the Turks captured by the Russians in the 
Caucasus Front in the First World War to the Caucasian Islamic Army, and their effort for liberation of 

Azerbaijan were tried to be explained with the Azerbaijani state archive documents. The researches show that the 

Caucasian Islamic Army plays a very important role in ensuring the security of the Caucasian Turks. It is seen 
that the Republic of Turkey helped to solve the security problems and to establish an army. Moreover, the rescue 

of Baku by the Caucasian Islamic Army was also a salvation for prisoners of Ottoman, Austrian and German 

origin held in the Nargin Prison Camp in the Caspian Sea. 

Keywords: Security of the Caucasus, Caucasian Islamic Army, Azerbaijan, Prisoner, Ġndependence, Nuri Pasha.  
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GĠRĠġ 

Kafkasya tarih boyu dünyanın en stratejik alanda, ticaret yolları üzerinde 

yerleĢmesi, zengin doğal kaynakları, etnik ve dini inanç çeĢitliliği nedeniyle 

güvenlik açısından birçok negatif amillerin etkisi altında kalmıĢtır. Bu bölgenin 

güvenli olmasını zorlaĢtıran esas faktörlerden en önemlisi onun mühim stratejik 

mevkiidir. Antik çağ ve orta asırlarda doğudan batıya doğru uzayan ipek yolunun 

ana hatlarından birinin bu bölgeden geçmesi önemini arttırmıĢ, Kafkasya uğruna 

Roma- Parfiya, Sasani- Bizans, Hazar –Arap savaĢlarına neden olmuĢtur. 16. 

Yüzyıl‘da bölge kara ticaret yollarına kontrol sağlamak uğruna mücadele veren 

Azerbaycan Safeviler Devleti ve Osmanlı Devleti arasında savaĢ sebebi olmuĢtur. 

17. yüzyıldan itibaren doğuda Ġngiltere ve Rusya rekabetinin güçlenmesi 

Kafkasya‘nın jeopolitik kaderini de etkilemiĢ, ―Sıcak denizlere‖ doğru ilerlemek 

isteyen Çarlık Rusya‘sı Kafkasya bölgesini mühim koridor olarak nitelendirmiĢtir. 

Doğuda kendine özgü çıkarları olan Ġngiltere ve Fransa gibi devletler ise Kaçar ġah 

Ġran‘ını Rusya ile savaĢlara tahrik etmekle çıkarlarını sağlamaya yeltenmiĢtir.  

Osmanlı Devleti‘nin Kafkasya uğruna mücadelesi sadece coğrafi komĢuluk 

ve doğu sınırlarının güvenliği meselesi değil; hem de tarihi, milli ve inanç bağlılığı 

ile iliĢkili olmuĢtur. Kafkasya‘nın sahip olduğu doğal zenginlikler de onun 

güvenliğini olumsuz etkileyen faktörlerden birisidir. Bilhassa 19-20. yüzyıllarda 

petrol ve doğalgaz rezervleri uğruna global ölçüde yürütülen mücadele Kafkasya‘yı 

da etkisi altına almıĢtır. 1. ve 2. Dünya SavaĢları yıllarında Kafkasya uğruna sadece 

Osmanlı ve Rusya değil, ABD, Ġngiltere, Almanya Ġtalya gibi devletlerin bu 

mücadeleye katılması da tesadüf değildir.  

Kafkasya sadece yerleĢim konumu ve ikliminin çeĢitliliği ile değil aynı 

zamanda etnik ve farklı dil çoğunluğu ile de ayrıcalıklı bölgedir. Günümüz 

Kafkasya‘sında Hıristiyanlar, Müslümanlar, Museviler bir arada yaĢamaktadırlar. 

Tam da yukarıda vurgulanan iki faktör Kafkasya‘da çıkarı olan devletlerin yararına 

olumlu bir etki göstermiĢtir. Daha 19. yüzyılın sonlarında Kafkasya‘da yaĢamıĢ 

ünlü Rus Gazeteci ve Tarihçisi Vasil Lvoviç Veliçko‘nun ―Kafkasya, Rus iĢi ve 

Kabileler arası meseleler‖ eserinde “Kafkasya bağımsız sonuçlar çıkarmak için 

gözlemciye ve araĢtırmacıya geniĢ olanaklar sunan her türlü doğal laboratuarlara 

sahip geniĢ bir akademidir. Kafkasya‟da hayati olaylar ve insan karakterleri 

oldukça kabarık ve de karmaĢıktır.” anlatımı tesadüf değildir (Veliçko, 1995).  

Kafkasya‘nın çeĢitli etnik ve dini kapasiteye sahip olması da bu alanda 

yabancı devletlerin mücadele imkanlarını arttırmıĢtır. ÇağdaĢ dönemde ise 

bölgedeki etnik ve dini karmaĢıklık çeĢitli devletlerin özel istihbarat kurumları için 

elveriĢli bir kullanım aracı rolünü oynamaktadır. ÇağdaĢ dünyada Kafkasya 

milletler arası çatıĢmalardan, etnik ayrımcılıklardan, dini radikalizm eğilimlerinden 

en çok zarar gören bölgeler arasındadır. 
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Yukarıdaki analizlerden de ortaya çıktığı üzere Kafkasya tarih boyu 

kendisinin coğrafi, siyasi ve stratejik önemine göre birçok imparatorlukların 

arasında rekabet meydanı olmuĢtur. Türk Ulusları için de bu bölge özel ehemmiyet 

taĢımaktadır. Tarihin en eski çağlarından bu yana Türk Uluslarının yerleĢim 

alanına dahil olan Kafkasya, orta çağlardan itibaren hem de Anadolu‘da ve merkezi 

Asya‘da yaĢayan Türk Halkları arasında köprü rolünü üstlenmiĢtir. Son iki yüz yıl 

içerisinde Kafkasya Bölgesi Türk-Rus söz sahibi olma mücadelesinin esas 

mekanlarından ve mevzilerinden birisi olmuĢtur. Çar Rusyası ve bölgeye 

emperyalist yaklaĢımına göre onun varisi sayılacak Sovyetler Birliği Kafkasya‘yı 

yeni arazileri zapt etmek için aracı ve geçit alanı olarak iĢgal etmeye ve kontrolü 

sağlamaya çalıĢmıĢlardır.  

Osmanlı Devleti sonraki dönemde ise Türkiye Cumhuriyeti olarak bölgeye 

daha çok kendi doğu sınırlarının güvenliğini sağlamak ve önce Çar Rusya‘sının 

iĢgalci amacının karĢısını almak için önemli stratejik alan olarak görmüĢtür. Bunun 

yanı sıra Kafkasya‘nın Türk ve Müslüman Halklarının savunmasını hem Osmanlı 

Devleti hem de Türkiye Cumhuriyeti Devleti dini ve milli görev olarak 

değerlendirmiĢtir. Osmanlı sultanlarının hem de halife unvanı taĢıması Kuzey 

Azerbaycan‘da ve bütünlükte Rusya‘da yaĢayan Türklerin ve Müslümanların 

zulüm altında incinmeleri Ġstanbul hükümetinin Azerbaycan siyasetine özel önem 

vermesini ĢartlandırmıĢtır. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra ise Osmanlı 

Devleti‘nin Azerbaycan siyaseti Ģekil olarak farklı, içerik olarak ise aynı formatta 

devam etmiĢtir.  

1. KAFKASYA TÜRKLERĠNĠN - AZERBAYCANLILARIN OSMANLI VE 

TÜRKĠYE‟YE BAKIġ AÇISI VE YARDIMLARI 

Kafkasya‘nın Müslüman ve Türk ahalisinin çoğunluk kısmını oluĢturan 

Azerbaycanlılar Osmanlı devletine ve Türkiye Cumhuriyeti‘ne çeĢitli zor 

dönemlerde yardımda bulunmayı kendileri için hem dini hem de milli görev olarak 

görmüĢlerdir. Bu bağlamda Azerbaycan- Türkiye mutabık görüĢünün tarihi sadece 

1918 yılında Azerbaycan Halk Cumhuriyetinin kurulduğu dönemde Osmanlı 

devletinin Azerbaycan‘a, 1920 yılında ise Azerbaycan‘ın Türk Milli Bağımsızlık 

Harekatına yaptığı yardımlardan daha eskiye dayanmaktadır. Bununla ilgili 

Azerbaycan halkının milli lideri Haydar Aliyev Ģunları söylemiĢtir:  

“Türkiye ile Azerbaycan arasında dostluk, kardeĢlik iliĢkilerinin büyük 

tarihi var. Bu iliĢkiler birçok asırlar boyunca kalıplaĢmıĢ, geliĢmiĢ, bugünkü 

mutlu günlere kadar ulaĢmıĢtır. Halklarımızın aynı köke, aynı dine aynı dile 

mensup olması adet ve ananelerimizin benzerliği veya aynı oluĢu, milli 

duygularımızın birbiri ile bağdaĢması – hepsi birlikte yüzyıllardan yüzyıllara 

halklarımızı bir ve birlik bilincinde yaĢatmıĢ, halklarımız arasında sıkı 

arkadaĢlık, kardeĢlik bağları oluĢturmuĢtur.” (Aliyev ,1998: 352)  
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AraĢtırmalar göstermiĢtir ki daha 19. yüzyılda çeĢitli savaĢlar zamanı 

Azerbaycanlılar Osmanlı Türkiye‘sine birçok Ģekilde yardımcı olmaya 

çalıĢmıĢlardır. Bu, Türkiye‘de ―93 Harbi‖ ile isimlendirilen 1877-1878 yıllarında 

süren savaĢ döneminde kendini daha açık göstermiĢtir. Osmanlı Devleti‘nin Balkan 

savaĢlarında çoğunluk devletler tarafından yalnız bırakılmasına da Azerbaycan 

Halkı sessiz kalmamıĢ, çeĢitli Ģekillerde Osmanlı Türkiye‘sine destekte 

bulunmuĢtur. Türk sosyal politik aydınlarından birisi bu konuda Ģunları 

söylemiĢtir:  

“Bakü‟de Cemiyyeti-i Hayriyyenin idari binası olan Ġsmailiye Binasına 

toplanmıĢ Bakü milyonçularından Hacı Zeynelabidin Tağıyev‟in adı listede ilk 

sırada yazılmıĢtı ve o yarım milyon değerinde altın para vermiĢti. Diğer 

zenginler de Yüz binden az olmamak Ģartıyla bütçeleri dahilinde maddi bağıĢta 

bulunmuĢlardı.  

Para konusu hallolduktan sonra bu kurum binasında bir karar alındı. 

ġöyle ki: Türkler bu savaĢtan çıkana kadar kızlar ve erkekler evlenmeyecek, 

hiçbir Türk (Azerbaycanlı E.K.:Y.K.) sinema ve tiyatrolara gitmeyecek evlerde 

müzikli  ĢaĢalı Ģölenler yapılmayacaktı. Erkeklerden kimse yüzünü tıraĢ 

etmeyecekti. Milli heyecanın ifadesi olan bu kararın uygulandığını gören 

Bakü‟deki BaĢkonsolos (Osmanlı Devleti‟nin konsolosu) Ali Kemal Bey günde iki 

kez tıraĢ olduğu halde bu karara itaat ederek sakal bırakmaya baĢladı” 

(Erdoğan 1998:47-48). 

Türk Tarihçisi Betül Aslan o zaman sadece erkeklerin değil hatta 

Azerbaycan kadınlarının da değerli mücevherlerini Bakü‘deki Osmanlı 

Konsolosluğuna ve Osmanlı Devleti‘nin ―Hilal-i Ahmer‖ (Kırmızı Hilal) kurumuna 

teslim ettiklerini yazmıĢtır (Aslan, 2000:50). O zaman sadece zenginler değil cami 

kapılarında dilenen Ģahıslar bile gizlice konsolosluğa gelerek dilenerek elde 

ettikleri paraları konsolosluğa sunmuĢlardır. Azerbaycanlı gençler çeĢitli yollarla 

Osmanlı Ordusunda savaĢmak için Türkiye‘ye gitmiĢlerdir (Kasımlı, 2000: 171-

172). Bizzat bunun sonucu olarak Çar hükümeti Bakü‘deki Osmanlı 

Konsolosluğunu kapatmıĢtır (Resuloğlu, 1962: 11). Azerbaycan Halkının 

Türkiye‘ye bu tür yardımları 1. Dünya savaĢı yıllarında ve sonraki dönemlerde de 

devam etmiĢtir.  

2. DÜNYA SAVAġI YILLARINDA KAFKASYA‟NIN GÜVENLĠĞĠ, 

BAĞIMSIZLIK FĠKRĠYATI VE OSMANLI TÜRKĠYESĠ‟NĠN POZĠSYONU 

Birinci Dünya SavaĢı yıllarında tüm dünyada ve Çar Rusya‘sında süregelen 

olaylar Azerbaycan‘ın milli bakıĢ açısında hemfikir olan siyasetçileri, aydınları, 

zengin kesimi olan milli elit tabakasında bağımsız milli devlet kurmak hayallerine 

inanç oluĢturmuĢtur. Bu amaçla geniĢ faaliyet planları gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu tür 

faaliyet planlarına Osmanlı Türkiye‘si ile kapsamlı siyasi askeri birliğin 

oluĢturulması da dahildir.  Daha 1914 yılının baĢlarında Feteli Han Hoyskinin 

kardeĢi Aslan Bey Hoyski Türkiye‘ye gitmiĢ Güney Kafkasya‘da Azerbaycan 

Türklerinin kuracakları bağımsız devlete destek istemiĢtir (AĢırlı, 2011: 9). 
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Rusya dahilinde yaĢayan Müslüman Türklerin kendi devletlerini kurma 

planları Osmanlı Devleti‘nde siyasi askeri seviyede tartıĢılmıĢtır. 1. Dünya 

SavaĢının baĢlarında Ġttihat ve Terakki Konseyinin baĢ danıĢmanı Ömer Naci‘nin 

teĢebbüsü ile Güney ve Kuzey Azerbaycan‘ın tek devlet olarak birleĢtirilmesi fikri 

tartıĢma konusu olmuĢ ve bununla ilgili karar alınmıĢtır.  

1918 yılında Azerbaycan tarihinde çok mühim sosyal siyasi olaylar 

yaĢanmıĢtır. Azerbaycan‘ın Ģu an ki coğrafi mekanlarında, BaĢkenti olan Bakü‘de 

BolĢevik –Ermeni birlikleri 31 Mart soykırımını yaptılar.  

28 Mayıs 1918 tarihinde Ġstiklal Beyannamesini ilan eden Azerbaycan 

Halk Cumhuriyetinin karĢısında çözümü zor görünen birçok meseleler vardır. 

Onlardan en önemlisi Bakü‘nün BolĢevik- TaĢnak birliklerinin kontrolünde 

olmasıdır. Bir taraftan Stepan ġaumyan‘ın baĢkanlık yaptığı Bakü Halk 

Komiserleri konseyinin Kızıl Ordu Birliği ortaya çıkan durumu kullanarak Bakü, 

ġamahı,Kuba,Salyan, Kürdemir gibi yerleĢim alanlarını ele geçirerek Gence‘ye 

doğru hareket etmiĢ, diğer taraftan da Zengezur‘u iĢgal ederek Karabağ‘a saldıran 

Ermeni eĢkıya çeteleri aynı yönde ilerlemeye hazırlanmıĢtır. Buna iliĢkin 

değerlendirme yapan Mehmet Emin Resulzade: ―Bu çeliĢkili durumdan milletimizi 

kurtaracak tek çare Türkiye‘dir. Umutlar oraya bağlanmıĢtır‖ diye yazmıĢtır 

(Resulzade, 1990: 37-38). 

3. BATUM ANLAġMASI VE AZERBAYCAN HALK CUMHURĠYETĠNĠN 

GÜVENLĠĞĠNĠN SAĞLANMASINDA KAFKAS ĠSLAM ORDUSUNUN 

ROLÜ 

Yeni kurulmuĢ Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 4 Haziran 1918‘de Osmanlı 

Devleti ile Batum‘da anlaĢma imzalamıĢtır. AnlaĢmanın Ģartları uyarınca kendi 

yasal hakimiyetini tüm ülke dahilinde gerçekleĢtirmek Bakü ve etrafındaki arazileri 

BolĢevik ve TaĢnak güçlerinden temizlemek için Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 

Hükümeti Osmanlı Devletinden askeri destek istemiĢtir. (Yakuplu,2018:17-18) 

Osmanlı Devleti imzaladığı Brest -Litovsk AnlaĢması‘nın Ģartlarını ihlal etmemek, 

müttefiki olan Almanya‘yı kıĢkırtmamak ve diplomatik sorunlar yaĢamamak için 

Azerbaycan‘ın milli askeri güçleri ile Osmanlı Ordu Birliklerinin taburları esasında 

Kafkas Ġslam Ordusu oluĢturulmuĢtur. Enver PaĢa‘nın kardeĢi Nuri PaĢa Kafkas 

Ġslam Ordusunun komutanı olarak atandı. Nuri PaĢa karargahını Gence‘de 

kurmuĢtur.  

Böylece 1918 yılında Azerbaycan‘ı Ermeni- BolĢevik istilasından 

katliamlardan kurtarmak için uluslararası baskılara aldırmayarak Türk Ordusu 

sınırları aĢarak Azerbaycan‘a gelmiĢtir. Türkiye‘nin Savuna Bakanı BaĢkomutan 

Vekili Enver PaĢa‘nın çabası ile oluĢturulan Nuri PaĢa‘nın önderlik ettiği Kafkas 

Ġslam Ordusu Azerbaycan Milli Birlikleri ile birlikte BolĢevik – TaĢnak ve Ġngiliz 

askeri birliklerine karĢı büyük fedakarlıkla mücadele yürütmüĢlerdir.  
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Bir zamanlar Azerbaycan‘da oluĢturulmuĢ çeĢitli Dernek ve Kurumların 

yardımı ile Nargin Adası‘ndan ve Rusya‘nın baĢka esir kamplarından kurtulan esir 

Türkler de Kafkas Ġslam Ordusu içinde savaĢlara katılmıĢlardır. Kaynaklardan belli 

olduğu üzere esirlikten kaçırılmıĢ 300 kiĢilik Türk asker ve subayı Azerbaycan‘ın 

istiklal savaĢına ve Bakü‘nün düĢman güçlerden temizlenmesine katkı 

sağlamıĢlardır. (AĢırlı,2011:10) Sadece Bakü yakınlarındaki Nargin adasındaki esir 

kampın‘dan değil Sibirya‘daki çeĢitli kamplardan Azerbaycan vatanseverleri, Milli 

güçler tarafından kaçırılan esirlerin Azerbaycan halkının istiklal savaĢına 

katıldıkları gerçeği inkar edilemez.  

Daha 25 Mayıs 1918‘de çevresindeki küçük askeri subay heyeti ile Musul‘a 

oradan da Gence‘ ye gelen (Yakuplu, 2012:6), 10 Haziran‘da Nizamiye Türk 

Ordusunun Gence‘ye geliĢi ile mücadeleye baĢlayan Kafkas Ġslam Ordusu 

Komutanı Nuri PaĢa Azerbaycan‘ın mevcut askeri imkanlarıyla alakalı Osmanlı 

Devleti‘nin Savunma Bakanı Enver PaĢa‘ya yazmıĢtır: “Beklediğimiz orantıda 

askeri güç yoktur. Milli askeri güçlerin sayısı bin kiĢidir. Onların da yarısını 

Osmanlı Asker ve subayları oluĢturmaktadır‖ (AĢırlı 2011:47). 

Tabii ki bu döneme kadar belirli oranda sisteme oturmuĢ Azerbaycan 

Müslüman Milli Tugayının Ģahsi heyetinin sayısı daha fazladır. Fakat bu güçle 

BolĢeviklere ve diğer güçlere karĢı herhangi bir zafer kazanmak söz konusu 

değildir. ĠĢte bu sebepten Nuri PaĢa askeri kuvvetlerinin sayısını azalttı ki yardıma 

daha fazla askeri güç gönderilebilsin. Milli askeri güçlerin içerisinde Osmanlı esir 

ve subaylarının yeterince belirgin olması önemli bir gerçekliktir. Sırf bu esirlerin 

içerisinde Nargin Adası‘ndan, ölüm kamplarından kaçırılmıĢ subaylar ve askerler 

de vardır.  

Böylece ,1918 yılı 4 Haziran‘da Batum AnlaĢmasının imzalanmasından 

sonra Osmanlı Devleti‘nin Savunma Bakanı, BaĢkomutan Vekili Enver PaĢanın 

talimatı ile en iyi birliklerden oluĢan ordu sistemleĢtirilmiĢ ve Mayıs‘ın sonlarında 

ordu birlikleri ile iki yönden Azerbaycan‘a dahil olmuĢtur. (Azerbaycan tarihi 

2008:357). 

Nağı Bey ġeyhzamanlı Kafkas Ġslam Ordusunun Gence‘ye dahil olduğu 

sırada Bakü‘de Müslüman Cemiyyeti-Hayriyyesinin Kars, Ardahan, Erzurum‘dan 

topladığı, öksüz kalmıĢ Türk çocuklarının da sokaklara çıktığını yazmıĢtır:  

“Meydanın etrafını sarmıĢ kadınlı erkekli halk kitlesi askerleri 

izliyorlardı. Sevinçten herkesin gözü yaĢlıydı. Çocuk kurumlarından gelen 

çocuklar askerlere yanaĢarak ellerine sarılıp nereli olduklarını anlatıyorlardı. 

Askerlerde teker teker hepsini öpüyor ve okĢuyorlardı. Bu sırada bir çığlık sesi 

yükseldi: 9 yaĢında bir çocuk babasını tanıdı. Birbirlerine sarıldılar. 

Çevredekiler bu manzaraya dayanamayıp gözyaĢlarını tutamadılar”. (AĢırlı 

2011:73)  
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Daha 11 Haziran‘da Gence‘ye ulaĢan Kafkas Ġslam Ordusu‘na Borçalı, 

Kazah,Ağıstafa,Tovuz ve ġemkir‘den çok sayıda gönüllü katıldı. N. ġeyhzamanlı 

anılarında esirlerin Azerbaycan‘ın çeĢitli bölgelerinde askeri birliklere katılması 

hakkında bilgi de vermiĢti. (Kekurin, 2007: 38-39). ġeki‘de oluĢturulan gönüllü 

birliklere esir Türklerden olan Bedri ve Sıtkı önderlik ediyorlardı. Esir Türklerin 

onlarla birlikte omuz omuza savaĢmaları yerli ahalinin zafere olan inancını 

arttırmıĢtı. Zagatala‘da gönüllü birliklere Hakkı ve Alaaddin önderlik ediyorlardı. 

Ġkisi de esir kamplarından kaçmıĢ yerli ahalinin yardımıyla bir süre tehlikelerden 

korunmuĢlardı.  

Osmanlı Ordusu BaĢ Karargah Ġdaresinin askeri tarih komisyonuna 

gönderilen raporda Nuri PaĢa bu konuda bilgi vererek: ―Nuha (ġeki) ve Zagatala 

gibi bölgelerde Dağıstan‘dan esirlikten kaçan subay ve askerlerimiz tarafından bazı 

askeri kurumlar da faaliyet göstermektedir‖ diye belirtmiĢti. (AĢırlı 2011:72). Nuri 

PaĢa, Gence‘de Kafkas Ġslam Ordusu‘nun karargahını sistemleĢtirildiği sırada 

gönüllü birliklere önderlik eden bu geçmiĢ esirleri söz konusu bölgelerin 

komutanları olarak onaylamıĢ, onların önderlik ettiği birliklerin askeri imkanlarının 

geniĢletilmesi yönünde talimat vermiĢti. ġunu da belirtmek önem arz eder ki: 

Gence‘nin sınırları içerisinde olan Zeyem bölgesinin Azerbaycanlı ahalisi esirlikten 

kaçan Türk Subaylarının önderliğinde demir yolunu ele geçirerek Rus ordu 

alaylarının silahlarını ellerinden almıĢ, BolĢeviklere ve Ermeni eĢkıya çetelerine 

karĢı savunmayı gerçekleĢtirmek için silahlı birlikler oluĢturmayı baĢarmıĢlardı. 

(AĢırlı,2011:73). 

Yazılı kaynaklardan esir Türklerin de Kafkas Ġslam Ordusuna katıldıkları ve 

Azerbaycan‘ın bağımsızlığı uğruna 6 ay savaĢtıkları ortaya çıkmıĢtır. Göyçay 

etrafında iki gün süren savaĢ sonucunda büyük kayıp veren Milli askeri güçler 30 

Haziran‘da Karameryem‘i , Göyçayı temizlediler.( Zülfükarlı,2017:63) 6 

Temmuz‘da Ağsu , 10 Temmuz‘da Kürdemir 12 Temmuz‘da Salyan TaĢnak- 

BolĢevik birleĢmelerinden temizlendi,  çaresiz kalmıĢ Kızıl Ordu birlikleri ġamahı 

yönünde geri çekildi.  

Müstakil Azerbaycan Tugayının karargah BaĢkanı Albay Habip Bey 

Selimov‘un önderliğinde 20 Temmuz‘da ġamahı iĢgalden kurtuldu.Yenilginin ağır 

sonuçları ile karĢı karĢıya kalmıĢ S. ġaumyan umudunu Rusya‘dan gönderilecek ek 

askeri güçlere bağlamıĢtır. Lenin‘in talimatı ve emriyle Petrov‘un 780 kiĢilik birliği 

Bakü‘ye girmiĢtir. (Gazete ―Bakinskiy Raboçiy 1918). Fakat bu özgürlük ordusu 

karĢısında direnci sağlayamamıĢtır.  

Kan dökülmesini ve insan kayıplarını dikkate alan Milli Azerbaycan 

Hükümeti Bakü‘nün sakin huzurlu yolla, konuĢarak anlaĢarak azat edilmesinden 

yanaydı. 24 Temmuz‘da DıĢiĢleri Bakanı M.H. Hacınskiy Ġstanbul‘da olan Mehmet 

Emin Resulzade‘ye “Yarın ben Bakü cephesine gideceğim, BolĢeviklerle Ģehri 

teslim etme konusunda barıĢ anlaĢmasını konuĢmaya çalıĢacağım” diye yazmıĢtır 

(AĢırlı 2011:51). 
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4. KAFKAS ĠSLAM ORDUSUNUN ÖNDERLĠĞĠNDE BAKÜ‟NÜN 

KURTULUġU VE SABĠTLĠĞĠN SAĞLANMASI FAALĠYETLERĠ 

Kafkas Ġslam Ordusu Bakü'nün kurtarılması için 5 Ağustos'a kadar çaba 
gösterdi fakat General L. Denestervilin önderliğinde 2 Ağustos'tan itibaren Bakü'ye 
gelmiĢ Ġngiliz askeri birlikleri ile güçlendirilmiĢ Merkezi Hazar Diktatörlüğünün 
askeri güçleri aynı zamanda onların yardımı ile sistemleĢtirilen Bakü Komününün 
askeri birlikleri Kafkas Ġslam Ordusunun saldırısının karĢısını alabilmiĢtir. Bu 
geçici uğursuz çabadan sonra yerli ahalinin silaha sarılması ordu birleĢmelerinin 
tek mevziden mücadele etmeleri düĢmanı sarsmıĢtır.  

1918 yılı 14 Eylül'de Bakü'deki güçlerle Kafkas Ġslam Ordusu temsilcileri 
yapılan teslim konuĢmalarında ileri sürülen esas meselelerden biri Nargin 
Adasındaki Türk, Alman ve Avusturyalı esirlerin geri verilmesi ile ilgilidir (Kutlu, 
1997: 351). ġehrin elit kesimi olan zengin Ģahısları, eli silah tutan ahalisi Kafkas 
Ġslam Ordusu ile birlikte düĢmana karĢı amansız mücadele yolunu seçtiği için 15 
Eylül'de Bakü düĢmanlardan kurtarılmıĢtır. 1918 yılı 15 Eylül saat 10: 30'da 
Merkezi Hazar (Sentrokaspi) Diktatörlüğünün Batı Cephesinin Komutanı 5. 
Müslüman Ordu birliğinin karargahına teslim olduklarını ifade eden beyaz bayraklı 
arabayla gelmiĢtir. Kayıtsız Ģartsız teslim olma hakkındaki ultimatomu kabul 
ettiklerini belirtmiĢtir. Ultimatomun 3. fıkrası Sentrokaspi Diktatörlüğünün Nargin 
Adasındaki Türk, Alman ve Avusturyalı esirleri serbest bırakması meselesi ile 
iliĢkilidir (Ġsgenderli, 2011: 164). Bu da Diktatörlük tarafından kabul edilmiĢtir. 
Bakü'nün düĢmandan kurtarılması haberini ilk kez 15 Eylül'de Gence'de Gence'nin 
eski adı olan Yelizavetpol Valisinin yayınevinde basılan Azerbaycan Gazetesi 
vermiĢtir.  

Güzdek isimli yerde savaĢın gidiĢatını izleyen Doğu Orduları grup komutanı 
Halil PaĢa, Kafkas Ġslam Ordusu Komutanı Nuri PaĢa, Müstakil Azerbaycan 
Tugayının Komutanı General Ali Ağa, ġıhlınski Albay Habip Bey Selimov 
Azerbaycan Milli Hükümeti üyeleri 16 Eylül'de askeri birlikleriyle Ģehre dahil 
olmuĢlardır. Nargin Adası'nda o dönemde tutulan yaklaĢık 3000 kadar esir serbest 
bırakılmıĢtır. Adada kalan son Alman ve Avusturyalı esirleri Bakü'de olan 
Avusturya askeri heyeti Bakü'den Batum'a götürmüĢtür. Bahsi geçen yıllarda 
Ġran'da ve Bakü'de bulunmuĢ Ġngiliz Generali L. Denestervilin anılarında 1917 yılı 
Ekim Askeri Devriminden sonra Avusturyalı esirlerin bir kısmının Nargin 
Adası'ndan Zakaspiye (Hazar etrafı) götürüldüğünü ve BolĢeviklerin savaĢçı 
birliklerine katıldıklarını yazdığını önemle vurgulamak lazımdır. (Денстервиль, 
1925: 199-200). Türk esirlerin bazıları vatanlarına dönmekten imtina ederek 
Azerbaycan'da kalmıĢlardır (Azerbeycan Halk Cumhuriyeti Ansiklopedisi: 2005-
140). Sonraları Bakü'nün savunmasını sağlamak için hem Bileceri Ġstasyonuna hem 
Zığ Burnuna hem de Nargin Adası'na Azerbaycan Halk Cumhuriyeti Ordusu'nun 
önder askeri birliklerinin istinat birlikleri yerleĢtirilmiĢtir. ġöyle ki 8. istinat Grubu 
Bileceri'de , 13. Ġstinat Grubu Zığ Burnunda 14. Ġstinat Grubu da Nargin Adası'nda 
konuĢlandırılmıĢtır (Azerbeycan Halk Cumhuriyeti Ansiklopedisi 2004: 264).  
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5. KAFKAS ĠSLAM ORDUSUNUN KAFKASYADAN ÇIKMASI 

HAKKINDA KARAR VE GÜVENLĠK KONUSUNDAKĠ TEHDĠTLER 

Osmanlı Ordusu savaĢtığı diğer cephelerde de ardı ardına yenilgiler 

yaĢamıĢtır. 1918 yılının Eylül ayının ortalarında Bulgaristan Antanta Devletleri ile 

ateĢkes imzalamıĢtır. Osmanlı Devleti‘nin ateĢkesi ilan etmesi için Talat PaĢa 

hükümeti 8 Ekim 1918 tarihinde istifa etti. Ahmet Ġzzet PaĢa'nın baĢkanlığında 

yeni hükümet kurulmuĢtur (Balkaya, 2008: 19).  

30 Ekim 1918 tarihinde Osmanlı Devleti‘nin Deniz Kuvvetleri Bakanı Albay 

Hüseyin Rauf Orbay'ın kumandanlık ettiği temsilci heyeti Antanta Devletlerinin 

temsilcileri ile Mudros BarıĢ anlaĢmasını imzalamıĢtır (Zürcher, 1998: 266). 

AnlaĢmanın 11 ve 15. maddeleri Kafkaslara bağlıydı. Bu maddelere göre Osmanlı 

Devleti Batum, Kars, Ardahan sancaklarını ve Kafkas Operasyonları sonucunda 

kontrol altına aldığı Ġran, Azerbaycan ve Dağıstan‘da elde ettiği arazileri terk 

etmeyi kabul ediyordu. Kafkas demir yolları kontrolü müttefik devletlere 

bırakılıyordu. Nuri PaĢa Azerbaycan Halk Cumhuriyetinin BaĢbakanı Feteli Han 

Hoyski‘nin de tavsiyesi ile Azerbaycan Hükümetinin bünyesinde faaliyet 

göstermek için Osmanlı Ordusu'ndan istifa etmiĢtir. Fakat geri dönmek 

zorunluluğu ortaya çıktığı için Azerbaycan'daki Türk güçlerinin komutanlığı 

Mürsel PaĢaya havale edilmiĢtir. Yusuf Ġzzet PaĢa ise Kuzey Kafkas Ordu 

Komutanı olarak kalmıĢtır. Nuri PaĢa kendisiyle birlikte Azerbaycan'da kalacak 

subayların Azerbaycan Hükümeti ile imzalayacağı anlaĢma metnini 1918 yılı 4 

Kasım'da orduda dağıtmıĢtır. AnlaĢma 14 maddeden oluĢmaktadır. Burada kalacak 

subayların yararına çeĢitli maddeler belirtilmiĢtir. Sonradan bu süreç tam olarak 

gerçekleĢmese de Osmanlı ordusundan birçok subay orada kalmak için baĢvuruda 

bulunmuĢtur. Fakat yukarıda da belirtildiği gibi Osmanlı Ordusu resmi olarak 

Kafkasya‘yı terk etmek zorundadır. Bu süreç yeterince yavaĢlamıĢ olarak 

ilerlemektedir. Bir taraftan bunu Kafkasya‘daki Azerbaycanlı kardeĢlerine yardım 

için gelmiĢ Türk askerlerinin kendisi de istemiyorlar, diğer sıkıntı ise ordunun 

askeri birliklerinin Kafkasya'nın çeĢitli arazilerine kaydırılması, ulaĢım yollarının 

ve ulaĢım araçlarının yetersizliği, kıĢ Ģartları ile alakalı ordunun ilerlemesine engel 

teĢkil etmesidir.   

Böyle bir durumda Ġngilizlerin sürecin hızlı çözümünde tereddüt göstermesi 

ve Osmanlı güçlerini acele ettirmesi Türk Ordusunu zor durumda bırakmıĢtır. 

Böylece Osmanlı Ordusu 16 Kasım 1918 tarihinde Bakü‘yü, 29 Kasım tarihinde 

Kuzey Kafkasya‘yı, 1919 yılı 18 Ocak'ta Batum'u terk etmek zorunda kalmıĢtır. 

Söz konusu dönemin Ocak ayının sonlarında Kuzey ve Güney Kafkasya‘daki son 

askeri birleĢmeler ve Kafkasya'yı terk etmekle süreç nihai aĢamaya gelmiĢtir. 

SONUÇ 



Elnur KELBĠZADEH, Yücel KARAUZ 

72 

Kafkas Ġslam Ordusunun 1. dünya SavaĢından sonraki dönemde 

Kafkasya'daki faaliyet döneminin araĢtırılması analizi bir sıra sonuca varmamıza 

imkân vermektedir. Ġlk sırada her zaman olduğu gibi, 1. Dünya SavaĢı yıllarında 

Osmanlı Devleti güvenliği açısından önemli rol üstlenmiĢtir. Kafkasya'nın Osmanlı 

Devleti için önemi sadece güvenlik çıkarları ile ilgili değil aynı zamanda dini ve 

milli vefa ile iliĢkili olmuĢtur. Çar Rusya'sının çöküĢünden sonra Azerbaycan 

Halkının ortaya çıkardığı Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin güvenliğinin 

sağlanmasında Kafkasya‘da Türk varlığının korunmasında Kafkas Ġslam Ordusu 

önemli rol oynamıĢtır. Kafkas Ġslam Ordusu Azerbaycan‘da Halk Cumhuriyetinin 

hakimiyetinin tüm Cumhuriyet arazisi dahilinde istikrarının sağlanmasında mühim 

hizmetler göstermekle kalmamıĢ hatta yeni devletin askeri ve milli güvenlik 

sisteminin kurulmasında da önemli rol oynamıĢtır. Osmanlı Devleti‘nin müttefik 

devletlerle anlaĢma yapması ve Kafkas Ġslam Ordusunun ülkeyi terk etmesi 

hakkında karar almasına rağmen ordunun bir grup subay ve askerleri 

Azerbaycan‘da kalmıĢ ve Azerbaycan Halk Cumhuriyeti karĢısında mühim 

hizmetler göstermiĢlerdir. Bütün bunlara rağmen Kafkas Ġslam Ordusunun 

Azerbaycan'ı terk etmesi onun güvenliğine ciddi tehditleri karĢısına almaya imkan 

verememiĢ ve Azerbaycan BolĢevikler tarafından zapt edilmiĢtir.  

Yukarıda kayıt olunanları dikkate alarak modern çağımızda bazı paralel 

analizler yürütmek ve teklifler ileri sürmek mümkündür. AraĢtırmalar Kafkas Ġslam 

Ordusunun Faaliyet döneminin hem de milletler arası sabitliğin sağlanması dönemi 

olarak karakterize ettiğini göstermektedir. Tam da Kafkas Ġslam Ordusunun 

Azerbaycan Milli askeri güçleri ile birlikte Bakü'yü iĢgalden kurtarmasında milli 

soykırımların karĢısını almıĢ olması ordunun kendi kontrolünde olan arazilerde 

milli ve dini kimliğine bakılmaksızın bütün insanlara adaletli yaklaĢımını sağladığı 

görülmektedir. Bu bakımdan çağdaĢ aĢamada Kafkasya'nın ihtilaf bölgelerinde 

Türkiye Ordusunun da aynı fonksiyonu gerçekleĢtirebileceği kanaatindeyiz. Diğer 

taraftan 20. asrın baĢlarında olduğu gibi Azerbaycan ve Türk Ordularının ortak 

askeri birliklerinin faaliyeti önem arz etmektedir. ġöyle ki bugün her iki tarafın 

azmi sayesinde bu süreç gerçekleĢmektedir.  
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AZERBAYCAN CUMHURĠYETĠ‟NĠN ULUSAL GÜVENLĠK 

POLĠTĠKALARI VE GÜVENLĠK YAKLAġIMLARINDA DÖNÜġÜM 

 

Murteza HASANOĞLU
*
 

 

Öz 

Devlet, insanlar tarafından oluĢturulan ve insanların barıĢ ve güven içinde yaĢamalarını sağlayan, yeri 

doldurulamaz bir örgüttür. Devletin asli görevi, kendisini oluĢturan bireylerin haklarını ve özgürlüklerini en iyi 

bir Ģekilde kullanabilecekleri sağlıklı bir ortam yaratmak ve bu hakları güvence altına almaktır. Siyasal iktidarın 
keyfi davranıĢlarının önlenmesi için sınırlandırılması bir zorunluluktur.  

Güvenlik, uluslararası iliĢkiler disiplininin en temel kavramlarından biridir. Soğuk SavaĢ”ın bitiĢinden 

beri dünya siyasetinin yapısında önemli bir değiĢim ve dönüĢüm süreci yaĢanmaktadır. Güvenlik algılamalarında 
yaĢanan bu değiĢimler devletlerarası iliĢkileri de etkilemektedir. Soğuk SavaĢın bittiği 90‟lı yılların baĢından 

itibaren Azerbaycan‟ın etrafındaki geliĢmeler, Azerbaycan”ın güvenlik konusunda daha hassas dengeler üzerinde 

seyreden bir strateji izlemesini gerektirir . 
Yeni dünya düzeninde Azerbaycan, özellikle üç sebepten dolayı dikkatleri üzerine çekmiĢtir. Bunlar: 

jeostratejik yönden Orta Asya ve Kuzey Kafkasya”ya giriĢ kapısı olması, Orta Asya devletleri için Avrupa‟ya geçiĢ 

noktası olması ve büyük miktarda petrol ve gaz rezervlerine, buna bağlı olarak da ciddi ekonomik potansiyele 
malik olmasıdır. Azerbaycan‟ın tarihi coğrafi konumu ve jeopolitik önemi, aynı zamanda Güney Kafkasya‟ya 

küresel çapta ilginin artmasının da baĢlıca nedenidir. 

Anaktar Kelimeler: Azerbaycan, Uluslararası Sistem, DıĢ Politika , Terörizm, Güvenlik, Güvenlik Stratejileri 

 

NATIONAL SECURITY POLICIES OF THE REPUBLIC OF 

AZERBAIJAN AND TRANSFORMATION IN SECURITY APPROACHES 

Abstract 

The state is an irreplaceable organization that is created by people and allows people to live in peace and 

security. The primary duty of the State is to create and maintain a healthy environment in which the rights and 
freedoms of the individuals constituting it can be used in the best way. Restriction of political power to prevent 

arbitrary behavior is a must. 

Security is one of the basic concepts of the discipline of international relations. Since the end of the Cold 
War, there has been an important process of change and transformation in the structure of world politics. These 

changes in security perceptions also affect interstate relations. Since the 90s when the Cold War was over 

developments around Azerbaijan made it to follow a strategy with  more delicate balances in Azerbaycan” 
security. 

In the new world order, Azerbaijan attracted attention especially for three reasons. These include: the 

geostrategic gate for the Central Asia and the North Caucasus, a gate to Europe for Central Asian states and a 
large amount of oil and gas reserves, which makes it have serious economic potential accordingly. Geopolitical 

importance of Azerbaijan”s location and history is also the main reason for the global increasing interest in the 

South Caucasus. 

Keywords: Azerbaijan, International System, Foreign Policy, Terrorism, Security, Security Strategies  
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GĠRĠġ 

1990‘lı yıllarda dünyada görülen ekonomik ve politik değiĢim içerisinde en 
önemlisi Sovyetler Birliği‘nin (SSCB) dağılması hareketi olmuĢtur. 1991 yılında 
Sovyetler Birliği‘nin dağılmasıyla bölgede yeni bir süreç yaĢanmaya baĢlamıĢtır. 
Ġki bloklu bir yapıya dayanan dünya düzenin yıkılmasıyla, ekonomik ve politik 
nitelik taĢıyan yeni dünya düzenin oluĢumu gündeme gelmiĢtir. 

Sovyetler Birliği‘nin dağılması ve ―Soğuk SavaĢ‖ın sona ermesi 
uluslararası iliĢkiler sisteminde nicel ve niteliksel açıdan değiĢikliklerin 
yaĢanmasına neden olmuĢtur. Post-sovyet mekanında yeni bağımsız devletlerin 
ortaya çıkması, onların bölgesel ve küresel geliĢmelerin önemli aktörlerine 
dönüĢmesi bu değiĢikliklere örnek olarak gösterilebilir. Sovyetler Birliği‘nin 
dağılması ile bölgede yaĢayan topluluklar bağımsızlıklarını ilan ederek yeni 
devletler kurmuĢlardır. Daha önce SSCB'ye bağlı olan bu devletler, Sovyet 
rejiminin çöküĢü esnasında sırasıyla egemenliklerini ve bağımsızlıklarını ilan 
etmiĢlerdir. Bu ülkeler bağımsız devlet statüsünün kazanılmasıyla birlikte 
varlıklarını devam ettirebilmek için bir taraftan ―merkezi planlı ekonomiden 
piyasa ekonomisine geçiĢ‖ yaparak ekonominin yeniden yapılanması yoluna 
gitmiĢler; diğer taraftan da ―demokratik ilkeler‖ ve ―hukukun üstünlüğü‖ne dayalı 
yeni bir devlet yapısı kurulmasını esas almıĢlardır. 

Azerbaycan‘ın da güvenlik anlayıĢı çerçevesinde uyguladığı politikalarda 
yeni güvenlik anlayıĢının belirleyici olduğu süreçler yaĢanmıĢtır. Bu geliĢmeler 
iĢığında Azerbaycan devlet bağımsızlığını yeniden elde etmiĢ, uluĢlararası sistemin 
önemli subjelerinden birine dönüĢmüĢtür. Azerbaycan‘ın ulusal güvenlik 
politikasının temel yönlerinden biri uluslararası güvenlik, uluslararası örgütlerle 
iĢbirliğidir. Azerbaycan dünyada barıĢa destek vererek BM barıĢ kuvvetleri için 
askeri desteğini hiç bir zaman esirgememiĢtir. Irak ve Afganistan‘da Azerbaycan 
askerleri barıĢ gücünü oluĢturan birliklere dahil olmuĢlardır. 

Azerbaycan Cumhuriyeti‘nin bağımsız bir devlet olarak varlığını sürdürdüğü 
―Soğuk SavaĢ sonrası‖ dönem aynı zamanda ―küreselleĢme‖ denilen sosyo-
ekonomik ve teknolojik formasyonun yeni aĢamasına denk gelmektedir. 
KüreselleĢme, Azerbaycan‘ın bağımsılızğını güçlendirmesi ve uluslararası sisteme 
entegre olabilmesi için yeni olanaklar sunduğu gibi, aynı zamanda ulusal 
güvenliğine yeni, neo-geleneksel tehditlerin doğmasına da neden olmuĢtur. 
Azerbayca‘ın jeopolitik konumu, doğal kaynakları ve etnik-dini çeĢitliliği, 
topraklarının %20‘sini iĢgal eden Ermenistan‘la savaĢ durumunda olması hem 
içten, hen de dıĢarıdan ulusal güvenliğine birçok tehdidler yöneltmektedir. Ulusal 
güvenlik için ciddi tehdit kaynağı olan Ermeni terörüne karĢı gereken önlemleri 
devlet düzeyinde alan Azerbaycan yönetimi, söz konusu tehditlere karĢı 
uluslararası camianın bilgilendirilmesi ve ortak önlem alınması için yabancı 
devletler ve uluslararası örgütlerin nezdinde çalıĢmalarını durmaksızın 
sürdürmektedir. Müslüman devletlerin bir çoğundan farklı olarak, Azerbaycan‘da 
barıĢ ve huzur ortamı mevcuttur  
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1. BAĞIMSIZLIK SONRASI (1991) AZERBAYCAN‟IN ULUSLARARASI 

SĠSTEME ENTEGRASYONU 
Cumhuriyet‘in temel taĢları olan ulusal özgürlük ve milli devlet meseleleri 

eski tarihi-felsefi ve milli değerlere sahiptir. Her zaman iĢgal, sömürgecilik 
politikası ile barıĢmaz olan, ulusal özgürlüğünü ve ulusal dövletçiliyini her Ģeyden 
üstün tutan Azerbaycan Türkleri bunu, eski dönemlerde ve ortaçağda yarattığı 
devletleri ile defalarca kanıtlamıĢlardır. 

Devlet yönetimi toplumun yönetiminin önemli biçimlerinden biridir. Devlet 
yönetim sisteminin kurulması zor ve hem de uzun süren bir süreçtir. Bunun için 
devletin, toplumun tüm üyelerinin, nüfusun bütün sosyal katmanları, tüm toplumsal 
kurumların ortak çabası, gerekli normatif-hukuki altyapının oluĢturulması 
gerekmektedir. 

Bağımsızlığını yeniden kazanan Azerbaycan Cumhuriyeti demokratik, sivil, 
liberal değerlere dayanan devlet yapısının oluĢturulmasını baĢlıca amaç olarak 
belirlemiĢtir.  

18 Ekim 1991‘de bağımsızlığını geri kazandıran Azerbaycan 
Cumhuriyeti‘nin karĢılaĢtığı zorluklara rağmen, bugün hızla geliĢiyor. Dünyanın 
önde gelen devletlerinin güvenilir stratejik ortağı olarak tanıdıkları Azerbaycan 
uluslararası alanda kendi yerini doğrulamıĢ, evrensel konuları, yeryüzünde barıĢın 
ve güvenliğin korunmasında, halkların ve kültürlerin yakınlaĢması süreçlerinde, 
küresel ekonomik projelerin icrasında aktif yer almaktadır. 

Azerbaycan Cumhuriyeti‘nin ulusal çıkarlarının korunmasına hizmet eden 
dıĢ politika hattının belirlenmesi ve gerçekleĢtirilmesi tam anlamıyla 
Azerbaycan‘ın milli lideri 1993-2003 yılları arasında ülkeyi yöneten Haydar 
Aliyev‘in ismi ile bağlıdır. H. Aliyev‘in karizmatik kiĢiliği ve engin devlet 
tecrübesi Azerbaycan‘ın uluslararası iliĢkilerinin sağlıklı bir Ģekilde kurulmasına 
olanak sağlamıĢtır.  

Kompleks ve çokboyutlu özellik taĢıyan Azerbaycan dıĢ politikasının temel 
önceliklerinden biri Azerbaycan Cumhuriyeti‘nin toprak bütünlüğünün yeniden 
tesis edilmesidir. Azerbaycan‘ın topyekun kalkınması yolunda en ciddi engel 
Ermenistan‘ın bu devletin topraklarına göz dikmesi yüzünden ortaya çıkan ve halen 
sürmekte olan Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ sorunudur. Azerbaycan‘ın 
dıĢ politikasında ülkenin toprak bütünlüğünün berpa edilmesi ve Ermeni iĢgalinin 
ağır sonuçlarının ortadan kaldırılması özel yer tutmaktadır. Sorunun çözümüne 
yönelik yapılan görüĢmelerde Azerbaycan‘ın tuttuğu ilkeli tutum, ülkenin toprak 
bütünlüğünün tesis edilmesinden ve bu yolda hiçbir ödünün verilmemesinden 
oluĢmaktadır. Ermenistan-Azerbaycan çatıĢmasının adaletli ve uluslararası 
hukukun norm ve ilkelerine dayanan kapsamlı çözümü Güney Kafkasya‘nın 
geleceği bakımından ayrıcalıklı önem taĢıyor, çünkü yalnız bu temel Ģartın yerine 
getirilmesi durumunda bölgesel iĢbirliği ve bölgenin topyekun kalkınması mümkün 
olacaktır.  
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Devlet bağımsızlığını 28 yıl kadar önce kazanan Azerbaycan devleti Hazar 

havzasının dünyaya açılmasında ilk giriĢimci ülke olmuĢtur. Azerbaycan kendi 

petrol ve doğalgaz rezervlerinin çıkarılmasını ekonomik kalkınmasının baĢlıca 

unsuru ve ülkenin güvenliğine, egemenliğine ve bağımsızlığına hizmet edecek 

önemli bir adım etken olarak görmüĢtür. ―Asrın AnlaĢması‖nın imzalanmasından 

(1994) geçen sürede Azerbaycan‘ın karbohidrojen resurslarının çıkarılması için 

anlaĢmalar imzalanmıĢ ve bu yönde büyük adımlar atılmıĢtır. ABD, BirleĢik 

Krallık, Ġtalya, Fransa, Norveç, Rusya, Suudi Arabistan, Türkiye, Japonya vb. 

ülkelerin Ģirketleri ile yapılmıĢ anlaĢmalar ülkeye büyük miktarda sermaye ve kar 

sağlamıĢtır. Azerbaycan hükümetinin Hazar‘in enerji projelerine yabancı, özellikle 

de Batılı Ģirketlerin katılmasını sağlayan ―petrol diplomasisi‖ kısa sürede olumlu 

sonuçlarını vermiĢtir. 

Azerbaycan Cumhuriyeti CumhurbaĢkanı Ġlham Aliyev, ülkenin dıĢ politika 

alanında bağımsız bir politika izlemekte olduğunu ve hiçbir devletin iradesini 

belirleyemediğini belirtti. Ulusal çıkarlarına, bağımsız ve dengeli dıĢ politika 

ilkelerine dayanan Azerbaycan, ülkeyi bölgesel devletlerin geliĢmesi, ortak 

çıkarların ödenmesi ve uluslararası iliĢkilerde eĢitlik temelinde iĢbirliği 

modellerinin tercih edilmesi için bir barıĢ ve iĢbirliği ortamına dönüĢtürmeyi 

baĢarmıĢtır. Azerbaycan‘ın çok vektörlü ve dengeli dıĢ politika stratejisi öncelikle 

bölge ve Batı ile sağlıklı iliĢkilerin geliĢtirilmesini ve tüm devletler ve 

koalisyonlarla karĢılıklı yararlı iĢbirliğinin kurulmasını içerir. Çok vektörlü bir dıĢ 

politika kursu izleyen Azerbaycan Cumhuriyeti, kendisini birçok tehditten 

koruyabilmiĢtir, ülkede istikrarı koruyabilmiĢtir ve dünyadaki birçok ülke ile eĢit 

ortaklık iliĢkileri kurmuĢtur (Memmedov, 2017: 32). 

Azerbaycan Cumhuriyeti bağımsız bir devlet olarak hızla uluslararası 

örgütlere BM, AGĠT, AK, ĠĠT, BDT, GUAM, ECO vs. üye olmuĢtur. Azerbaycan 

aynı zamanda NATO ve AB gibi kurumlarla iĢbirliğini, ayni zamanda anti-terör 

koalisyonu çerçevesindeki desteklerini sürekli geliĢtirmektedir. 

Bu örgütlerde ve bölgesel giriĢimlerde yer almakla Azerbaycan Cumhuriyeti 

kendi ulusal çıkarlarını gözetmektedir. Azerbaycan devleti kendi dıĢ politikasında 

özel önem verdiği ve 1992 yılında üye olduğu BM‘ye nüfuzlu küresel ölçekli 

uluĢlararası örgüt olarak yaklaĢmaktadır. Azerbaycan bu örgüte 2 Mart 1992 

yılında üye olmuĢtur( http: //mfa.gov.az/content/751). Bu anlamda, BM Güvenlik 

Konseyi‘nin Ermenistan-Azerbaycan konfliktine dair kararlarını, kurumun 

Azerbaycanlı savaĢ mağdurlarına ve Ermenistan‘dan ve iĢgal edilmiĢ Azerbaycan 

arazilerinden göç etmek zorunda bırakılan insanlara yaptığı yardımları belirtmek 

gerekir. Bunun dıĢında, Azerbaycan‘ın UNESCO, UNĠCEF ve BM‘nin diğer 

uzman örgütleri ile iĢbirliği geniĢ bir biçimde sürmektedir. 
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1991 yılında Ġslam ĠĢbirliği TeĢkilatı‘na üye olduktan sonra Azerbaycan bu 

kurumun aktif aktörüne dönüĢmüĢtür. Azerbaycan‘ın giriĢimleri sonucunda Ġslam 

ĠĢbirliği TeĢkilatı, Ermenistan‘ı iĢgalçi devlet olarak tanıyan ve kınayan ilk 

uluslararası örgüt olmuĢtur ( http: //mfa.gov.az/content/572). Ġslam ĠĢbirliği 

TeĢkilatı‘nın bu hayati önem taĢıyan mesele ile bağlı adil ve kesin tutumu bu 

örgütle iliĢkilerin artan bir hatla geliĢmesine müsait ortam oluĢturmuĢtur.  

Azerbaycan, ulusal yasalarının demokratikleĢtirilmesine yardım eden 

Avrupa Konseyi‘nin Venetsiya Komisyonu ile sıkı iliĢkiler kurmuĢ, Avrupa 

Konseyi‘nin temel belgesi sayılan Ġnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin 

Korunması AntlaĢması ve bu antlaĢmanın ek protokollerini 25 Ocak 2001‘de 

imzalamıĢ, 15 Nisan 2002‘de ise bu belgeleri onaylamıĢtır ( http: 

//www.mfa.gov.az/content/857). 

Azerbaycan Cumhuriyeti Avrupa Birliği ile iliĢkileri TACĠS, TRACECA vs. 

programlar çerçevesinde sürdürmektedir. Azerbaycan ile AB arasında 1996 yılında 

imzalanan Dostluk ve ĠĢbirliği AntlaĢması 1999 yılından itibaren yürürlüktedir 

(http: //www.mfa.gov.az/content/566). 2004 yılında AB‘nin Doğu‘ya doğru 

geniĢlemesi ile Azerbaycan Güney Kafkasya ülkesi olarak ―GeniĢlendirilmiĢ 

Avrupa‖ giriĢimi çerçevesinde AB‘nin ―Yeni komĢuluk siyaseti‖ne dahil 

edilmiĢtir. Bu durum, ülkenin AB ile iĢbirliğini daha da geliĢtirerek yeni bir boyut 

kazanmasına neden olmuĢtur.  

Azerbaycan NATO‘nun ―BarıĢ Ġçin Ortaklık‖ programına, bu programın 

sunulduğu 1994 yılından itibaren katılmakla, Avro-Atlantik Ortaklık Konseyi‘nde 

yerini almıĢtır. Avro-Atlantik mekanında güvenliğin temel tesisçilerinden olan 

NATO ile Azerbaycan arasında iliĢkiler bu yıldan baĢlayarak baĢarılı bir Ģekilde 

sürdürülmektedir. Azerbaycan zaman zaman NATO‘nun düzenlediği bazı askeri 

tatbikatlara ve NATO öncülüğündeki barıĢ gücüne (örneğin, Kosova, Afganistan, 

Irak) askeri kuvvetleri ile katılmaktadır (http: //www.mfa.gov.az/content/681). 

Gürcistan, Ukrayna, Azerbaycan ve Moldova‘dan oluĢan trans-bölgesel 

GUAM örgütünün kurucu üyesi olan Azerbaycan bu kurumun aracılığı ile hem 

kendi, hem de diğer üye devletler için özel önem taĢıyan konularda giriĢimlerin 

birleĢtirilmesi amacını taĢımaktadır. Bu durum, çatıĢmaların barıĢçıl yollarla 

çözülmesini ve her türlü bölücülükle mücadeleyi, barıĢın sağlanmasını, faydalı ve 

güvenli ulaĢım koridorlarının açılmasını, Avrupa ve trans-Atlantik kurumları ile 

iĢbirliği ve ortak faaliyeti, ekonomik iĢbirliği gibi alanları kapsamakta, üye 

ülkelerin ve genel olarak ise bölgenin kalkınmasına katkı sağlamaktadır 

(www.mfa.gov.az). 

 



Murteza HASANOĞLU 

80 

Azerbaycan ayrı-ayrı yabancı ülkeler, aynı zamanda komĢu devletlerle ikili 

ve çok taraflı iliĢkilerin kurulmasına büyük önem veriyor. Azerbaycan 

Cumhuriyeti‘ni tanıyan ilk devlet olan ve bugüne kadar Azerbaycan‘ın her alanda 

çıkarlarını desteklemeye devam eden Türkiye Cumhuriyeti ile iliĢkiler son derece 

önemlidir. Etnik, kültürel, dil bakımından bir birine sıkı bir Ģekilde bağlı olan bu 

iki devlet arasında karĢılıklı iliĢkiler kısa sürede hızla geliĢmiĢ ve ―stratejik 

iĢbirliği‖ düzeyine ulaĢmıĢtır. Azerbaycan ve Türkiye‘nin bölgede jeopolitik ve 

ekonomik durumun geliĢmesine, trans-bölgesel ekonomik projelerin 

gerçekleĢtirilmesine katkısı, aynı zamanda resmi Ankara‘nın Ermenistan-

Azerbaycan Dağlık Karabağ çatıĢmasının çözümüne yönelik çabaları, değiĢik 

uluslararası örgütler kapsamında attığı adımlar da dahil olmakla, iki ülkenin 

tutumunun tam olarak örtüĢmesi iki ülke arasında iĢbirliğinin geldiği durumu 

yansıtmkatadır. 

Azerbaycan Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasında diplomatik iliĢkiler 

taraflar arasında 4 Nisan 1992‘de Bakü‘de imzalanan protokole dayanarak 

kurulmuĢtur(www.mfa.gov.az). Rusya‘nın Güney Kafkasya‘da güçlü etkisini 

dikkate alan Azerbaycan kendi dıĢ politika çizgisinde ―kuzey yönüne‖ özellikle 

dikkat ediyor. Bölgede gerilimin azaltılması ve samimi komĢuluk ortamının 

oluĢturulması için çaba harcayan Azerbaycan Rusya ile ekonomik, siyasi, sosyal ve 

kültürel alanlarda karĢılıklı faydalı iĢbirliğinin daha da geliĢtirilmesinin taraftarıdır. 

Bu anlamda, her iki ülke liderinin karĢılıklı ziyaretleri, Hazar Denizi‘nin ulusal 

sektalara bölünmesi üzere Azerbaycan-Rusya anlaĢmasına ek olarak her iki ülkenin 

güvenliğinin sağlanması da dahil olmakla, değiĢik alanlarda iĢbirliği büyük önem 

taĢımaktadır.  

Ġran Ġslam Cumhuriyeti Azerbaycan‘ın bağımsızlığını 25 Aralık 1991‘de 

tanımıĢtır. Ġki ülke arasında diplomatik iliĢkiler 12 Mart 1992 tarihinde 

kurulmuĢtur (www.mfa.gov.az/files/file/Azerbaycan-Ġran 

munasibetleri_18.09.2014.pdf). Tarih ve kültürel açıdan derin bağlara sahip olan 

Azerbaycan ve Ġran Ġslam Devleti arasında iliĢkiler Azerbaycan Cumhuriyeti‘nin 

dıĢ politikasının temel önceliklerinden birini oluĢturmaktadır. Bağımsızlığının ilk 

yıllarından baĢlayarak Azerbaycan komĢusu Ġran‘la politik, ekonomik, kültürel 

alanlarda karĢılıklı çıkara dayalı iliĢkiler geliĢtirmiĢtir. Aralık 1993‘te Ġran 

CumhurbaĢkanı Ali Akber HaĢimi Rafsancani‘nin Azerbaycan‘a yaptığı ziyaret 

zamanı iki ülke arasında iliĢkilerin güçlü bir Ģekilde kurulması amacına yönelik 

olarak anlaĢmaları imzalanmıĢtır (Manafova,2008: 9). 

Azerbaycan kendisi ile komĢu olmayan geliĢmiĢ ülkelerle iyi iliĢkilerin 

kurulmasına her zaman büyük önem vermiĢtir. Azerbaycan ve ABD arasında 

diplomatik iliĢkiler 28 ġubat 1992 tarihinde kurulmuĢtur. Azerbaycan 

Cumhuriyeti‘nin ABD Büyükelçiliği Mart 1992‘de, ABD‘nin Azerbaycan‘daki 

diplomatik misyonu ise 1992 yılının Kasımında görece baĢlamıĢtır (http: 

//www.mfa.gov.az/files/file/AR-ABS munasibetleri 28.01.2015).  

http://www.mfa.gov.az/files/file/Azerbaycan-İran
http://www.mfa.gov.az/files/file/AR-ABS
http://www.mfa.gov.az/files/file/AR-ABS
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Böylece, Azerbaycan Cumhuriyeti‘nin dıĢ politikası ülkenin güvenli 

geleceğinin oluĢturulmasına, Hazar-Kafkas bölgesinde Azerbaycan‘ın lider devlete 

dönüĢmesine yönelmiĢtir. Günümüzde Azerbaycan‘la 170 ülke arasında diplomatik 

iliĢkiler mevcuttur. Azerbaycan‘ın 60‘dan fazla ülkede büyükelçiliği, 4 uluslararası 

örgütte sürekli temsilciliği bulunmaktadır (http://www.mfa.gov.az/files/file/The_ 

Diplomatic_Missions_of_the_Republic_of_Azerbaijan_abroad.pdf).Aynı zamanda, 

Azerbaycan‘da 43 ülkenin büyükelçiliği ve 3 baĢkonsolosluğu faaliyet gösteriyor. 

Azerbaycan‘da 16 uluslararası örgütün ofisi bulunuyor (http: //www.mfa.gov.az/ 

files/file/Diplist__2015.pdf). Tüm bu bilgiler Azerbaycan‘ın uluslararası sisteme 

adapte olmak için istekli olduğunu ve ciddi çaba harcadığını kanıtlamaktadır. 

2. AZERBAYCAN‘IN ULUSAL GÜVENLĠĞĠNE YÖNELĠK DIġ 

TEHDĠTLER  

Azerbaycan‘ın ulusal güvenliğinin temel amacı devletin, milletin ve tüm 

yurttaĢların çıkarlarını, özellikle hayati önem taĢıyan çıkarlarının korunması ve ona 

yönelik tehditlerin ve tehlikelerin ortadan kaldırılmasıdır. Söz konusu tehlikeleri iki 

kısma ayırabiliriz: iç ve dıĢ tehlikeler. 

Konumuz kapsamında olduğu için dıĢ tehditlerin bir kısmını Ģöyle 

sıralayabiliriz:  

- Azerbaycan‘a karĢı her türlü tecavüz giriĢimi ve faaliyeti, 

- Provokasyon 

- Terör, 

- UyuĢturucu kaçakçılığı, 

- Sınır güvenliği, 

- BaĢka devletlerin Azerbaycan‘a karĢı istihbarat çalıĢmaları, 

- DıĢarıdan sahte dövizin ülkeye sokulması vs. 

Azerbaycan CumhurbaĢkanı Ġlham Aliyev ülkede hoĢgörü ortamının 

güçlenmesi için kesintisiz siyasi adımlar atmaktadır. 2016 yılının Azerbaycan‘da 

―Çokkültürlülük Yılı‖ ilan etmesi bu siyasetin ve ülkede yaĢamakta olan etnik ve 

dini azınlıklara verilen önemin göstergesidir (Abdullah ve Necefov,2017: 10). 

Gümünüzde Azerbaycan sosyo-politik, ekonomik durumu ile Güney Kafkasya‘nın 

en güclü ve hızla geliĢmekte olan ülkesidir. 

Bölücülük, etno-politik ve dini radikalizm hangi biçimde olmasından 

bağımsız olarak devletin ve toplumun temellerini zayıflatmakla, ülkenin ulusal 

güvenliyine ciddi tehlike oluĢturabilir. Azerbaycan‘a karĢı bu tehditlerin bir kısmı 

real tehlike, bir kısmı ise potansiyel tehlike olarak her zaman mevcuttur. Bu 

nedenle, bu tür tehlikelerin karĢısının alınması için devlet fevenlik kurumları ciddi 

önlemler almaktadır.  
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Terör ve kitle imha silahlarının yaygınlaĢması, ―Azerbaycan 
Cumhuriyeti‘nin Milli Güvenlik Doktri‖ninde üzerinde ciddi olarak durulmuĢ en 

önemli tehditlerdir. Azerbaycan bulunduğu coğrafya itibarile, her zaman bu tür 
tehditleri yakinen hissetmiĢtir. 

Bölgesel çatıĢmalar ve sınırları aĢan (transmilli) organize suç örgütleri 

Azerbaycan‘ın karĢılaĢabileceği tehlikeler arasında yüksek tehlikeli özelliğe 
sahiptir. Azerbaycan topraklarının bir kısmının Ermenistan tarafından iĢgal 

edilmesi ve sorunun barıĢçıl çözüme kavuĢmamasına dayalı olarak 
―kontrolsüz‖arazilerde transmilli organize suç orgütlerini ve diğer yasadıĢı 

faaliyetleri ülkenin ve genel olarak bölgenin güvenliğine en önemli tehlike 
kaynağına dönüĢtürmüĢtür. Güney Kafkasya bölgesinde mevcut diğer çatıĢma 

alanlarının varlığı ve bu listeye yenilerinin eklenmesi olasılığı Azerbaycan‘ın dıĢ 
ticari iliĢkilerine büyük darbe vurabilir, komĢu devletlerden Azerbaycan‘a mülteci 

akınına neden olabilir. Bu tür bir olasılık yasadıĢı silah ticareti, insan ticareti, 
uyuĢturucu maddelerin yasal olmayan dolaĢımı ve diğer yasadıĢı faaliyetler de 

dahil olmakla, uluslararası suç örgütleri için ortam oluĢturabilir. 

3. AZERBAYCAN‘IN ULUSAL GÜVENLĠĞĠNE YÖNELĠK TEHLĠKE VE 

TEHDĠTLERE KARġI UYGULADIĞI GÜVENLĠK POLĠTĠKALARI 
Azerbaycan‘ın bulunduğu bölge olan Güney Kafkasya bazı nedenlerden 

dolayı dıĢ güclerin etkisini her zaman hissetmiĢ ve çok sayıda sorunla karĢı karĢıya 
kalmıĢtır. Novruz Memmedov‘un vurguladığı gibi, Güney Kafkasya bölgesi 

uluslararası ölçekli tehditlerin iki çeĢidinin etkisini daha çok hissetmektedir. Bu 

tehditlerin baĢında nükleer silahların yayılması tehditi gelmektedir. Ġkinci önemli 
tehdit ise uluslararası terör tehdididir. Günümüzde her iki tehdit dünyanın en ciddi 

sorunları arasında ilk sıralarda bulunmaktadır (Memmedov, 2013: 199-200). Söz 
konusu tehditlerin Güney Kafkasya bölgesi için tehdit unsuruna dönüĢmesinde 

Ermensitan ve onun maĢası olan sözde Dağlık Karabağ yönetimi sorumludur. 
Onların desteği ve himayesi ile ASALA gibi ermeni terör örgütlerinin yanı sıra, 

PKK gibi uluslararası terör örgürleri de iĢgal edilmiĢ Azerbaycan topraklarında 
konuĢlanmıĢ, burada askeri eğitim kampları kurmuĢ ve gerektiği zaman komĢu 

ülkelere sızarak terör eylemleri gerçekleĢtirmekteler. Ermenistan bir taraftan devlet 
düzeyinde (nükleer atıkların Dağlık Karabağ bölgesine gömülmesi ve Metsamor 

Nükleer Santrali), hem de nükleer silahların ve onların yapımında kullanılan 
kimyasal maddelerin korsan nakline göz yummakta ve destek vererek bölge için 

nükleer tehdit oluĢturmaktadır. 

Bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti‘nın ulusal güvenlik stratejisinin oluĢumu 

sürecini iki aĢamaya ayırabiliriz: Birinci aĢama 1991-1993 yıllarını, ikinci aĢama 
ise 1994 yılından günümüze kadar geçen dönemi kapsamaktadır. Birinci aĢamada 

ulusal güvenliğin sağlanması yönünde atılan adımlar, ulusal güvenliğe yönelen 

tehditleri önleyecek düzeyde olmamıĢ ve bu nedenle büyük askeri ve siyasal 
sıkıntılar yaĢanmıĢtır. Haydar Aliyev‘in iktidara gelmesinden sonra giderek bu 
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denge sağlanmıĢ, bu doğrultuda öncelikle ülkede süren kaos, orduda mevcut olan 

derebeylik, askeri darbe giriĢimleri ve iç savaĢ olasılığı gibi yıkıcı tehlikeler 
önlenmiĢ, iç hüzur ve barıĢ sağlanmıĢ, sonraki aĢamada Ermenistan‘la ateĢkes 

imzalanmıĢtır. Ġkinci aĢamada artık milli güvenlik sisteminin formalaĢdırılması 
yönünde gerekli pratik adımlar atılmıĢ, ulusal çıkarların garanti altına alınması 

yönünde iç ve dıĢ politikada büyük dönüĢüm sağıanmıĢtır. Bağımsızlığın 
korunması, toprak bütünlüğünün, anayasal düzenin, vatandaĢların hukuklarının 

güvence altına alınması ve korunması, toplumsal dayanıĢmanın sağlanması, mevcut 
ulusal kaynakların bu doğrultuda organize edilmesi ve sorumlu devlet yönetimi 

sisteminin oluĢturulması Azerbaycan Cumhuriyeti‘nin ulusal güvenlik politikasının 
temel amacını oluĢturmaktadır (Hasanov, 2010). 

Ulusal güvenlik anlayıĢınını ulusal çıkarlardan ayırmak doğru değildir. Tüm 
ülkelerin ulusal çıkarları önem açısından iki kısma ayrılmaktadır: 

- YaĢamsal çıkarlar; 

- YaĢamsal olmayan çıkarlar. 

YaĢamsal çıkarlar ulusal stratejik çıkarlardır. Bu çıkarlar kümesine küresel 

ve bölgesel düzeyde ülkenin ulusal güvenliğinin sağlanması, toprak, toplumsal, 
ekonomik, milli-tarihi, kültürel-manevi bütünlüğünün korunması gibi birincil 

düzey çıkarları kapsamaktadır. Bu çıkarlar devletlerin ve milletlerin bir bütün 
olarak mevcut olmasının temelini oluĢturmakta ve onların gerçekleĢtirilmesi için 

siyasi, ekonomik, kültürel olanak ve iliĢkilerden, hatta gerekirse askeri 
olanaklardan yararlanılır. 

YaĢamsal olmayan çıkarlar ise yaĢamsal çıkarlara oranla ikincil çıkarlardır. 
Söz konusu çıkarların zarar görmesi hayati tehlikeli sonuç doğurmaz, dolayısıyla 

gerekirse bu çıkarlardan yaĢamsal çıkarları korumak için ödün verilebilir. Tüm 
durumlarda önemli olan yaĢamsal çıkarlar daha önemlidir ve onların savunulması 

gerekir. Nitekim, Azerbaycan CumhurbaĢkanı Ġlham Aliyev ülkesinin yaĢamsal 
öneme haiz çıkarlarını gözeterek defalarca beyan etmiĢtir ki, Azerbaycan‘ın toprak 

bütünlüğü taraflar arasında tartıĢma objesi olamaz ve Dağlık Karabağ‘ın statüsüne 
sadece Azerbaycan‘ın toprak bütünlüğü kapsamında karar verilebilir. 

2007 yılında yürürlüğe girmiĢ ―Azerbaycan Cumhuriyeti‘nin Ulusal 

Güvenlik Dokrtini―nde belirtildiği gibi, Azerbaycan‘ın ulusal çıkarları, halkın 
temel değer ve amaçlarını, insan, toplum ve devletin geliĢimini sağlayan siyasi, 

ekonomik, toplumsal vs. ihtiyaçların toplamından oluĢmaktadır (http: //www.e-
qanun.az/framework/13373). 

Azerbaycan‘ın ulusal güvenliğinin korunmasına yönelik atılmıĢ en önemli 
adımlardan biri CumhurbaĢkanının 23 Mayıs 2007 tarihli kararı ile yürürlüğe 

konmuĢ Azerbaycan Cumhuriyeti‘nin Ulusal Güvenlik Doktrini‘dir. Kararda 
aĢağıda belirtilen müddealar bulunmaktadır: (Milli Tehlükesizilik Konsepsiyası, 

2007). 



Murteza HASANOĞLU 

84 

- Güvenliğin dıĢ politika araçları ile sağlanması, 

- Azerbaycan Cumhuriyeti‘nin toprak bütünlüğünün sağlanması, 

- Avrupa ve Avroatlantik kurumlara entegre olunması, 

- Uluslararası örgütlerle iĢbirliği, 

- Bölgesel iĢbirliği ve ikili iliĢkilerin geliĢtirilmesi, 

- Bölge ve bölge dıĢı devletlerle iĢbirliği, 

- Savunma yeteneğinin geliĢtirilmesi, 

- Demokrasinin güçlendirilmesi, 

- Milli ve dini hoĢgörü ortamının korunması, 

- Bilim, eğitim, kültür ve maneviyatın korunması, 

- Ekonomik ve toplumsal geliĢme, 

- Ġç güvenliğin güçlendirilmesi, 

- Göç politikası, 

- Enerji güvenliğinin sağlanması, 

- UlaĢım güvenliğinin sağlanması, 

- Olağanüstü durumların yönetimi, çevre ve halkın sağlığının korunması, 

- HaberleĢme gizliliğinin sağlanması. 

Azerbaycan hiçbir devlet için tehlüke kaynağı değildir, fakat ona karĢı 

tehlikeli siyaset yürüten devletler mevcuttur. Bu açıdan ister uluslararası düzeyde, 

isterse de ülke dahilinde milletin güvenliği sağlanmalıdır. Bağımsızlığının 

korunmasının temel koĢulu milli güvenliğin sağlanmasıdır. 

Uluslararası örgütlerle iĢbirliğini geniĢlendiren Azerbayan ulusal güvenliğini 

korumak için dıĢ politikada BM, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Ġslam ĠĢbirliği 

TeĢkilatı vs. iliĢkilerini geliĢtirmektedir. BDT ülkeleri ile ekonomik, politik, askeri 

ve insani yardım alanlarında iĢbirliğini güçlendirmektedir. Bu iliĢkilerde 

Azerbaycan bağımsız ve egemenlik bir devlet olma koĢullarından ödün 

vermemektedir. 

Güvenlik sorunlarını iki kısma ayırarak incelemek daha doğru yaklaĢımdır: 

ulusal güvenlik ve uluslararası güvenlik (Aliyeva,2008: 8-9). DıĢ politika alanında 

güvenliğin teorik meseleleri arasında aĢağıkıda belirtilen hususlar büyük önem 

taĢıyor: 
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a. Seperatçılığın karĢısının alınması, toprak bütünlüğünün sağlanması; 

b. Ermenistan‘ın iĢgal ettiği topraklardan çekilmesi; 

c. Güvenliğin sağlanmasında uluslararası örgütlerin olanaklarından 

yararlanılması. 

Bir konunun altını özellikle çizmek gerekir: Azerbaycan zengin doğal 

kaynaklara sahip bir ülkedir. Söz konusu doğal kaynakların çıkarılması ve dünya 

pazarlarına taĢınması ülkenin ulusal güvenliğinin sağlanması ile doğrudan ilintili 

bir meseledir.Ayrıca bu nakil hatları Azerbaycan‘ın milli güvenlik stratejisinde 

önemli ögelerden birini oluĢturmaktadır.  

Azerbaycan, Ermenistan‘ın iĢgal ettiği toprakları kurtarmak, uluslarlarası 

terör, yasa dıĢı göç, insan kaçakçılığı, uyuĢturucuların yasadıĢı devriyesi, 

kaçakçılıkla mücadele edebilmek için ulusal güvenlik politikasını 

güclendirmektedir. Ulusal güvenlik Azerbaycan halkının, devletin uluslararası 

platformda siyasi ve ekonomik konumunun güçlenmesine duyulan istekle bağlıdır. 

Bütün bu istekler ―Azerbaycan Cumhuriyeti‘nin Ulusal Güvenlik Doktrini‖ nde yer 

almaktadır. 

Azerbaycan‘ın bağımsızlığını kuvvetlendiren temel etkenlerden biri ulusal 

güvenlik sisteminin oluĢturulmasıdır. Ulusal güvenlik sisteminin oluĢturulması 

aĢağıda belirtilen koĢullardan kaynaklanmaktadır: 

a. Azerbaycan‘ın zengin enerji rezervlerine, jeopolitik konumuna, verimli 

topraklarının bulunması, 

b. Ekonomik entegrasyonun taleplerine uygun gelen iç pazar, iĢ gücü 

kaynakları, sosyal yapının mevcut olması, 

c. Jeopolitik konumunun hem kendisi, hem de bölgeye ilgisi olan diğer 

devletler için müasit olması, 

ç. UlaĢtırma koridorlarının kesiĢtiği noktada bulunması, 

d. Güney Kafkasya‘nın en güçlü devleti olması ve giderek dünya devleri 

içinde konumunu kuvvetlendirmesi. 

Tüm bu özellikleri Azerbaycan‘ın milli güvenliğini sağlayabilmesi için 

gereken olanaklara sahip olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda ülkenin 

geliĢimini arzu etmeyen bazı dıĢ güçler tahribat, terör, uyuĢturucu ticareti, 

bölücülük gibi araclardan yararlanarak Azerbaycan‘ın ulusal güvenliğinin zarar 

görmesinde isteklidirler.  
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Azerbaycan‘ı etkileyebilecek küresel sorunlardan biri kuĢkusuz ideolojisini 

dini söylemler üzerine kuran radikal terör gruplarıdır. Bu tür radikal örgütlerin 

faaliyetlerine, uluslararası terörün bu çeĢidine karĢı mücadelenin geniĢlendirilmesi, 

onların Azerbaycan‘a verebilecekleri potansiyel zararların önlenmesi amacı 

taĢımaktadır. Azerbaycanlı siyaset bilimciler dini bölücülüğü ve radikalizmi 

Azerbaycan‘ın milli güvenliğine yönelmiĢ reel tehditler sırasına dahil etmektedirler 

(Hasanov,2011: 65). Bazı bilim adamlarının düĢüncesine göre, radikal dini 

gruplaĢmaların yaygınlaĢması uluslararası terörle derinden bağlıdır, bu nedenle bu 

tür gruplara karĢı mücadele süreklilik arz etmeli ve tüm faaliyetleri kontrol altında 

tutulmalıdır (Sevdimaliev,2011: 419). 

Azerbaycan‘da ilk radikal dini gruplaĢma 1995 yılında Mısır vatandaĢı 

Ġbrahim Erdarius tarafından oluĢturulmuĢ ―El-Cihad‖ örgütünün uzantısıdır. Söz 

konusu radikal dini örgütün temeli 1970‘li yıllarda Mısır‘da konulmuĢ, 2001‘de 

―El-Kaide‖ile birleĢmiĢtir. Erdarius 1997‘ye kadar bu örgüte liderlik etmiĢ ve 

sonrasında Londra‘da hapsedilmiĢtir. 1997‘de Azerbaycan hükümeti bu örgütün 

diğer bir üyesi olan ve ―El-Kaide‖ nin askeri operasyonlardan sorumlu 

liderlerinden biri olarak kabul edilen Hüseyn Salam Mabruku hapsederek Mısır 

yönetimine iade etmiĢ ve bu kiĢi CIA tarafından hapsedilmiĢtir (http: 

//www.kavkaz-uzel.eu/articles/139308/). 

Azerbaycan hükümeti radikal dini ideolojilerin ülkede yaygınlaĢmasının 

karĢısının alınması doğrultusunda önemli önlemler almıĢ ve almaya devam 

etmektedir. Söz konusu önlemleri aĢağıda olduğu gibi sınıflandırabiliriz:  

1. Ülkede toplumsal hoĢgörünün ve çokkültürlülüğün geniĢlendirilmesi, 

2. Dini cemaatler, dini grupların faaliyeti, dini ideoloji propagandanın 

yürütülmesi alanında yasal düzenlemelerin geliĢtirilmesi, 

3. Radikal dini gruplaĢmaların faaliyyetinin karĢısının alınması için güçlü 

yasal düzenlemelerin yapılması, 

4. Ülkede dini alanda eğitici çalıĢmaların geniĢlendirilmesi. 

Öncelikle, Azerbaycan CumhurbaĢkanı Ġlham Aliyev‘in 11 Ocak 2016 

yılının Azerbaycan‘da ―Çokkültürlülük Yılı‖ ilan etmesini ve bununla bağlı 

Azerbaycan‘ın bilim ve eğitim kurumlarında, ülkenin farklı bölgelerinde 

gerçekleĢtirilmiĢ etkinlik ve konferansları belirtmek gerekir (http: 

//scwra.gov.az/article/175/). Bunun dıĢında, Ġ.Aliyev‘in 10 Ocak 2017‘de 

imzaladığı kararla 2017 yılı ―Ġslam DayanıĢması‖ yılı ilan edilmiĢtir. (https: 

//president.az/articles/22420) Bununla bağlı olarak CumhurbaĢkanı tarafından 10 

ġubat 2017‘de bu konu ile ilgili gereken çalıĢmaların yapılması için 43 maddelik 

paket yürürlüğe konulmuĢtur (http: //islamworld.preslib.az/page/y7rmzndaUX). 

 



Azerbaycan Cumhuriyeti‟nin Ulusal Güvenlik Politikalari ve Güvenlik YaklaĢimlarinda 

DönüĢüm 

87 

4. AZERBAYCAN MĠLLĠ GÜVENLĠK STRATEJĠSĠ  

―Azerbaycan Milli Güvenlik Stratejisi Belgesi‖, Azerbaycan CumhurbaĢkanı 

Ġlham Aliyev tarafından 23 Mayıs 2007 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiĢtir. 

Bahse konu belge, ―Güvenlik Ortamı, ―Azerbaycan Cumhuriyeti‘nin Milli 

Menfaatleri‖, ―Azerbaycan Cumhuriyeti‘nin Milli Güvenliğine Yönelik Tehditler‖ 

ve ―Azerbaycan Cumhuriyeti‘nin Milli Güvenlik Siyasetinin Esasları ― olmak 

üzere 4 bölümden oluĢmaktadır 

Belge‘de yer alan hususlar özetle Ģu Ģekildedir: 

a. ―Güvenlik Ortamı‖ baĢlığı altında; 

Azerbaycan‘ın milli güvenlik algılaması; devletin egemenliğinin korunması, 

toprak bütünlüğü, sınırların değiĢmezliği, milli menfaatler ile sürdürülebilir 

kalkınma, milli değerler ve refah gibi unsurlardan oluĢmaktadır.  

Azerbaycan, Doğu ile Batı arasındaki coğrafi konumu ile çeĢitli 

medeniyetlere olumlu katkılar yapabilecek durumdadır. Avrupa-Atlantik güvenlik 

mimarisinin vazgeçilemez bir parçası olan Azerbaycan, ortak değerleri paylaĢtığı 

bu bölgenin istikrarına değerli katkılar sağlamaktadır. Aynı zamanda sahip olduğu 

ortak miras ve değerler ile Ġslam dünyasının da bir parçasıdır. 

b. ―Azerbaycan Cumhuriyeti‘nin Milli Menfaatleri‖ baĢlığı altında; 

- Devletin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü korumak, uluslararası 

sınırların güvenliğini sağlamak,  

- Azerbaycan halkının üniter yapısını muhafaza etmek, milli bilincini 

güçlendirmek, 

- Ġnsan temel hak ve özgürlüklerine saygı ilkesini benimsemiĢ çağdaĢ bir 

toplumsal yapı oluĢturmak, 

- Uluslararası yükümlülükleri yerine getirmek ve ortak değerlere sahip 

olunan uluslararası kuruluĢlarla bütünleĢme hedefi doğrultusunda iĢbirliği 

geliĢtirerek küreselbölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlamak, 

- Serbest piyasa ekonomisi oluĢturmak amacıyla yerli ve yabancı 

yatırımcıları teĢvik edecek yasal düzenlemeleri yapmak ve ekonomik istikrarı 

sağlamak, 

- Azerbaycan halkının ve gelecek nesillerin geliĢimi için hayat 

standartlarını geliĢtirmek ve milli kaynakların etkili kullanımı, sürdürülebilir 

kalkınma, çevrenin korunması ve eğitim, bilim ve teknolojik alanlarda ilerlemek 

suretiyle gelecek nesillere iyi koĢullar sağlamak,  

- Dünyadaki tüm Azeriler arasında dayanıĢma ve milli birlik bilinci 

oluĢturmak,  
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- Toplumun tarihi ve kültürel mirası ile manevi değerlerini korumak ve 

toplumun dil, milli bilinç, vatanseverlik ve entelektüel konularda potansiyelini 

geliĢtirmek. 

c. ―Azerbaycan Cumhuriyeti‘nin Milli Güvenliğine Yönelik Tehditler‖ 

baĢlığı altında;  

- Devletin bağımsızlığını, egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve anayasal 

düzenini bozmaya yönelik giriĢimler,  

- Ermenistan‘ın saldırgan-yayılmacı politikası,  

- Devletin hukukun üstünlüğünü sağlamak, kamu düzenini muhafaza 

etmek ve insan temel hak ve özgürlüklerini korumakla ilgili görevlerinin yerine 

getirilmesini engelleyebilecek faaliyetler.  

- Bölücülük, etnik, siyasi ve dini radikalizm.  

- Terörizm ve kitle imha silahlarının yayılması.  

- Bölgesel ihtilaflar ve uluslararası örgütlü suçlar.  

- Azerbaycan‘ın enerji altyapısının bozulmasına yönelik tehdit.  

- Siyasi, askeri ve ekonomik alanlarda dıĢa bağımlılık.  

- Ekonomik istikrarsızlık.  

- Niteliksiz insan kaynakları.  

- Bölgesel silahlanma.  

- Çevre sorunları.  

ç. ―Azerbaycan Cumhuriyeti‘nin Milli Güvenlik Siyasetinin Esasları‖ baĢlığı 

altında;  

(1) DıĢ Güvenlik Siyasetinin Esasları: 

- Azerbaycan (Yukarı Karabağ) topraklarındaki Ermeni iĢgalinin sona 

erdirilerek ülkenin toprak bütünlüğünü yeniden sağlamak. 

- Yukarı Karabağ sorunun çözümüne yönelik bir anlaĢmanın esasları Ģu 

Ģekildedir: Ermenistan silahlı kuvvetlerinin iĢgal altındaki Azerbaycan 

topraklarının tamamından çekilmesi,  

- Ermenistan‘ın boĢaltacağı bu topraklarda Azerbaycan Devleti‘nin 

egemenlik hak ve yetkilerinin yeniden tesis edilmesi, 

- ĠĢgal nedeniyle zorla yerlerinden edilen Azerilerin ana yurtlarına 

dönmesi,  

- Yukarı Karabağ‘ın; Azeri ve Ermeni toplumlarının barıĢ içinde bir arada 

yaĢamalarına imkan sağlayacak ve Azerbaycan Cumhuriyeti içerisinde 

geniĢletilmiĢ özerk yönetim yapısına sahip bir yasal statüye kavuĢturulması, 

- Yukarı Karabağ‘ın, Azerbaycan ve bölge ile bir bütün olarak sosyo-

ekonomik kalkınma süreçlerine entegrasyonunu destekleyecek koĢulların 

oluĢturulması. 
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Uluslararası güvenliğe katkı sağlamak; 

Azerbaycan, uluslararası barıĢ ve güvenliğin korunmasına yönelik 

uluslararası çabaları desteklemektedir. Bu kapsamda, Kosova, Afganistan ve Irak 

gibi ihtilaflı bölgelerdeki barıĢı koruma misyonlarına barıĢ gücü askerleri 

göndermek suretiyle iĢtirak etmektedir. Azerbaycan, silahların kontrolü ve kitle 

imha silahlarının yayılmasının önlenmesi alanlarındaki anlaĢmalara taraf olarak 

küresel barıĢa katkı sağlamaktadır. Silahların kontrolüne iliĢkin mekanizmaların, 

Ermeni iĢgali altındaki topraklarda etkisiz kalması Azerbaycan‘ın olduğu kadar 

küresel ve bölgesel barıĢ ve güvenlik açısından da tehdit oluĢturmaktadır. 

Bölge-dıĢı ülkelerle iĢbirliği geliĢtirmek; 

Azerbaycan bölge dıĢı ülkelerle iĢbirliğine de önem vermektedir. Bu 

bağlamda, ABD ile terörle mücadele, bölücülük, silahların kontrolü, örgütlü 

suçlarla, yasadıĢı göç ve kaçakçılıkla mücadele amacıyla ―Stratejik Ortaklık‖ 

düzeyinde ikili ve çok taraflı (BM, NATO vb.) iĢbirliği yapmaktadır. 

(2) Savunma Siyasetinin Esasları:  

Azerbaycan‘ın milli menfaatlerinin korunması açısından savunma 

kabiliyetinin geliĢtirilmesi temel hedeflerden birisidir. Ülkenin savunma 

kabiliyetinin ana unsuru Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri‘dir.  

Savunma alanında uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülükleri yerine 

getirmek,  

Uygun politika ve araçlarla uluslararası güvenliğe katkıda bulunmak.  

(3) Ġç Güvenlik Siyasetinin Esasları:  

- Demokrasinin güçlendirilmesi, 

- Etnik ve dini hoĢgörü / çoğulculuk ortamının korunması,  

- Eğitim, kültür, bilim ve teknoloji politikalarıyla manevi değerlerin 

korunması, 

- Ekonomik ve sosyal geliĢmenin sağlanması,  

- Ġnsan temel hak ve özgürlüklerine saygıya dayanan çağdaĢ toplum 

düzeninin geliĢtirilmesi suretiyle iç güvenliğin pekiĢtirilmesi, 

- Sınırların fiziki güvenliğinin sağlanması. 

(4) Diğer Siyaset Esasları:  

Belgede ayrıca, ―göç‖, ―enerji güvenliği‖, ―ulaĢım ve ulaĢtırma güvenliği‖, 

―kriz yönetimi, çevrenin korunması ve kamu güvenliği‖ ile ―bilgi güvenliği‖ 

alanlarında izlenecek siyasetin esaslarına yer verilmektedir.  
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Azerbaycan‘ın Milli Güvenlik Stratejisi Belgesi‘nin incelenmesinde de 

görüldüğü üzere, Azerbaycan‘ın tehdit algılaması ve milli güvenlik siyasetinin;  

a. Ermenistan‘dan kaynaklanan tehdit ve bu bağlamda Azerbaycan 

topraklarındaki Ermeni iĢgalinin yol açtığı siyasi, askeri, sosyal ve ekonomik 

sorunlar,  

b. Bağımsızlık sonrası dönemde benimsenen, bir taraftan ABD, NATO ve 

AB, diğer taraftan RF ile stratejik nitelikli iliĢkileri kapsayan çok taraflı dengeye 

dayalı politika anlayıĢı,  

c. Azerbaycan‘ın sahip olduğu coğrafi konum ve hidrokarbon kaynakları 

gibi jeopolitik avantajlarının ülkenin milli çıkarları ve hedefleri ile uyumlu biçimde 

kullanılmasına yönelik iç, dıĢ ve savunma politikaları çerçevesinde Ģekillendiği 

dikkati çekmektedir www.un.int/azerbaijan/National_security). 

SONUÇ 

Yirminci yüzyılda Azerbaycan‘da dört ayrı sistemin egemen olduğunu 

görmekteyiz. Önce Çarlık Rusya‘sı, ardından kısa süreli bir bağımsızlık dönemi, 

Sosyalist yönetim ve 1991 sonrası yeniden bağımsızlık. 1991 yılının Ekim ayında 

Azerbaycan`ın bağımsızlığını kazamnası çok büyük bir tarihi hadise olmakla 

birlikte, Azerbaycan halkının hayatında yeni bir baĢlanğıç noktası oluĢturdu. 

Bağımsızlığını yeniden kazanan Azerbaycan Cumhuriyeti demokratik, sivil, liberal 

değerlere dayanan devlet yapısının oluĢturulmasını baĢlıca amaç olarak 

belirlemiĢtir. 1991 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti bağımsızlığını kazandıktan 

sonra, çağdaĢ toplumlara ayak uydurmak için yönetim alanında bir sıra reformlar 

yapılmaya baĢlanılmıĢtır. Bu reformlardaki baĢlıca amaç, eski Sovyet yönetiminin 

hantal yapısından kurtularak, daha verimli, etkin ve aynı zamanda demokratik bir 

yönetim düzenine kavuĢmaktır. Soğuk SavaĢın sona ermesi ile baĢlayan yeni 

dönemde Avrasya`nın merkezinde yer alan Orta Asya ve Kafkasya bölgeleri doğal 

kaynakları ve jeopolirik konumu ile dünyanın dikkat merkezine yeleĢmiĢtir.  

Ulusal güvenliğin sağlanması tüm devletlerin kalkınması, refah düzeyinin 

yükselmesi açısından stratejik öneme sahiptir. Bu nedenle ulusal güvenliğin 

içeriden ve dıĢarıdan gelebilecek çok sayıda tehditlere karĢı sağlanması 

Azerbaycan devletinin de diğer devletler gibi temel amacıdır. Azerbaycan 

Cumhuriyeti‘nin ―Ulusal Güvenlik‖ Yasası‘nın birinci maddesinde bu amaca, yani 

Azerbaycan Cumhuriyeti‘nin ulusal güvenliği baĢlığı altında devletin 

bağımsızlığının, egemenliğinin, toprak bütünlüğünün, anayasal düzeninin, halkın 

ve ülkenin çıkarlarının, bireyin, toplumun ve devletin hukuklarının iç ve dıĢ 

tehditlerden korunmasının önemine vurgu yapılmıĢtır.  

 

http://www.un.int/azerbaijan/National_security
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Azerbaycan‘ın milli güvenlik stratejisinin oluĢum sürecini tarihi açıdan iki 

döneme ayırmak gerekir: Birinci dönem 1991-1993 yıllarını kapsamakta. Bu 

dönemde ulusal güvenliğin sağlanması yönünde atılan adımlar, yetersiz kalmıĢ ve 

ulusal güvenlikte ciddi zafiyetler oluĢmuĢtur. Ġkinci aĢama, 1994 yılından sonraki 

dönemi kapsamaktadır. Haydar Aliyev‘in yönetime gelmesinden sonra alınan 

önlemler giderek tehditlerin karĢısını almak için yeterli olmuĢtur.  

Bugün baĢarılı iç ve dıĢ politikası ile dünya topluluğunda ciddi pozisyon 

tutan, söz sahibi olan Azerbaycan Cumhuriyeti tarihinin Ģerefli dönemini 

yaĢamaktadır. Bu dönemde ülkemiz dünya çapında hızla geliĢen ülkeler arasında 

önde gelen yerlerden birini tutmuĢ, ekonomik, siyasi, kültürel ve diğer alanlarda 

yüksek göstergeler elde etmiĢtir. ÇağdaĢ Azerbaycan devletinin kurucusu, Milli 

lider Haydar Aliyev‘in zengin siyasi mirasının varisi olan ve onun siyasi çizgisini 

güvenle sürdüren CumhurbaĢkanı Ġlham Aliyev‘in uyguladığı dıĢ politika ulusal 

çıkarlarımıza uygun olan siyaset sonucunda Azerbaycan bölgenin lider devletine 

dönüĢmüĢ, ciddi baĢarılara imza atmıĢ, hızlı ekonomik geliĢmeyle dünyada 

konumlarını koruyup saklamaya ulaĢılmıĢtır.  
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Öz 

1783 yılında Kırım‟ı iĢgal eden Rusların, iĢgal sonrasında yapacaklarına dair çok daha önceden plan 

yaptıkları ve hazırlandıkları, iĢgalin hemen akabinde baĢlayan ve zamana yayılan uygulamalarından belli 
olmaktadır. Bilinçli bir Ģekilde tarihin ve medeniyetin izlerini yok ederek baĢlayan eylemleri, ülke halkını zorla 

göç ettirerek sürmüĢ, nihayet geride kalanları da asimile edebilmek için uğraĢmıĢtır. Altın Orda zamanından beri 

bozkır aristokrasisi devlet yönetiminde hep tesirli olmuĢlardır. Bey ve mırzaların Kırım Hanlığında çok önemli bir 
yeri olduğunu bilen Ruslar, halkı kazanmanın yolunun bunlardan geçtiğinin farkındadır. Bu sebeple, beyleri ve 

mırzaları yanlarına çekmek için onlara rütbe, unvan, ayrıcalık, maaĢ vs. türünden maddi manevi payeler 

vermiĢlerdir. Bunun karĢılığında da beylere ve mırzalara Kırım Tatar halkından Rus ordusuna hizmet edecek 
süvari birlikleri kurdurmuĢlardır. 1784‟de kurulan Kırım Tatar süvari birliklerinin teĢekkülü ile ilgili emir bizzat 

çariçe II. Yekaterina tarafından verilmiĢ, General Knez Potömkin tarafından uygulanmıĢtır. “Süvari alayı”, 

“beĢlik”, “Kırım alayları” gibi çeĢitli isimlerle zikredilen bu ordu, bazen dağıtılıp yeniden kurulmuĢ, varlıklarını 
1920‟ye kadar devam ettirmiĢlerdir. Bu çalıĢmada Rus ordusunda kurulan Kırım Tatar süvari birliklerinin kuruluĢ 

dönemi incelenecektir.  

Anahtar Kelimeler: BeĢlik, Kırım, Kırım Tatarları, Kırım Süvari Birlikleri, Kırım Alayları. 

 

AN EXAMPLE OF OCCUPATIONAL STATE‟S EXPLOITATION OF 

LOCAL PEOPLE FOR INTERNAL AND EXTERNAL SECURITY: THE 

CRIMEAN TATAR HORSE UNIONS ESTABLISHED IN THE RUSSIAN 

ARMY (1873-1812) 

 

Abstract 

The Russians, who invaded Crimea in 1783, had planned and prepared much earlier on what to do after 

the occupation. This situation is evident from the applications that started immediately and spread over time. 

Russian practices, which began by deliberately destroying the traces of history and civilization, continued with the 
forced migration of the people of the country, and finally they endeavored to assimilate the remaining. Since the 

time of the Golden Horde, the steppe aristocracy has always been influential in state administration. Knowing that 
the masters and the mirzas have a very important place in the Crimean Khanate, the Russians are aware that the 

way to win the people is to win these lords. For this reason, they gave everything to these masters such as the 

rank, the title, the privilege, the salary, etc. In return, they established cavalry troops to serve the Russian army 

from the Crimean Tatar people. These troops, which were established for the first time in 1784, were sometimes 

distributed and rebuilt and continued to exist until 1920. In this study, the establishment period of these troops will 

be examined. Subsequent periods are also being prepared as an article.  

Key Words: BeĢlik, Crimea, Crimean Tatars, Crimean Troops, Crimean Regiments.  
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GĠRĠġ 

Altın Orda Devleti‘nin dağılmasından sonra, 1552‘de Kazan‘ın iĢgaliyle 

baĢlayan Rus yayılmacılığı, zamanla önce komĢuları, sonra da tüm coğrafya için 

ciddi bir tehdit haline gelmiĢti. XVIII. yüzyılda Rus orduları birkaç defa Kırım‘a 

saldırmıĢ, hatta Ģehirleri yakmıĢ ise de nihai sonuç alamamıĢlardı. Bu 

denemelerden sonra Kırım‘ı savaĢ yoluyla alamayacaklarını anlayan Rus idaresi, 

taktik değiĢtirdi ve Kiev‘e atadıkları valileri, Kırım‘a gönderdikleri konsolosları, 

parayla taraf değiĢtiren Rus yanlısı mırzaları ve iktidar zaafı olan han adaylarını 

kullanarak halkın içine nifak tohumları ekti. Bu arada bir stratejik hamle daha 

yaparak, 1769‘da Bucak ve Yedisan Nogaylarıyla ittifak anlaĢması imzaladı. Bütün 

bu olanlar karĢısında Osmanlı idarecilerinin takip ettikleri strateji ise, sükûnetle 

hareket edip anlaĢma yoluna gitmek oldu. Neticede Kırım, önce 1774‘de sözde 

bağımsızlık verilmek suretiyle Osmanlı‘dan koparıldı, akabinde de 19 Nisan 

1783‘de Rus iĢgaline uğradı (Köse, 2002: 805 ve devamı). Böylece hiç savaĢmadan 

Ruslara teslim edilen Kırım, Osmanlı sınırları içinde kaybedilen ilk Ġslam beldesi 

oldu. 

Ruslar, 8 Nisan 1783 tarihinde yayınladıkları beyannamede hiç kimsenin 

dinine ve yaĢamına karıĢmayacaklarını belirtmiĢlerdir (Sakoviç, 2016: 7). Ancak 

uygulama hiç de öyle olmamıĢtır. ĠĢgalin hemen ertesinde korkunç bir yıkıma 

baĢlamıĢlar; ormanlar, meyve ağaçları, üzüm bağları Rus askerleri tarafından yok 

edilmıĢtir. Öyle ki on yıl içinde tüm eko sistem değiĢmiĢ, nehirler kurumuĢ, birçok 

bitki ve hayvan türü yok olmuĢtur. Sistematik olarak camiler kiliseye çevrilmiĢ, 

Hanlık dönemine ait Ġslam medeniyetine dair eserler yıkılmıĢ, Ģehirler yerle bir 

edilmiĢ ve bereketli topraklarda yaĢayan Tatarların topraklarına el koyulmaya, yerli 

halk öz topraklarından sürgün edilmeye baĢlanmıĢtır (Vozgrin, 2002: 817). 

Kırım‘da iĢgalden sonraki yüz yıl içerisinde birçok cami ya tamamen kapatılmıĢ 

veya kiliseye dönüĢtürülmüĢtür (Arabacı, 2019: 448-449). 

Rus idaresi, Kırım‘da kalıcı olabilmek için yerli halkın desteğini almanın 

önemli olduğunu fark etmiĢtir. Bunun için de kabile liderleri olan bey ve mırzaları 

ikna etmesi gerekmiĢtir. Bu maksatla onlara dvoryanlık (Rus asilzadeliği), maaĢ, 

askeri rütbe gibi ödüller vererek iktidara yakın tutmaya çalıĢıyordu. Bunun 

karĢılığında ise mırzalara Kırım Tatar askerlerinden oluĢan süvari birlikleri 

kurdurarak, halkı devletin ve ordunun içine çekmeye çalıĢılmıĢtır. Nitekim daha 

önceki yıllarda da Rusya‘nın ele geçirdiği baĢka topraklarda da Rus olmayan 

unsurlara bu uygulamayı yaptığı ve baĢarılı olduğu görülmektedir.  
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Ġlk olarak 1784 yılında kurulan Kırım Tatar süvari birlikleri, her biri 200-250 

kiĢiden oluĢan beĢ alaydan müteĢekkildir. Önce 2 alay kurulmuĢ, bu iki alay Kırım 

sınırları içinde sahil boyunca nöbet hizmeti, tuzlaların, ormanların ve posta 

arabalarının korumalığı gibi iĢleri yapmıĢlardır. Daha sonra birliklerin sayısı önce 

beĢe, sonra altıya kadar çıkmıĢtır. 1790‘da Polonya sınırına görevli olarak 

gönderilen birlikler arasında isyanlar çıkmıĢ, Kırım‘a döndükleri zaman da bu 

birlikler arasında elemeler yapılarak, iki alaya indirilmiĢtir. 1796‘da Çariçe II. 

Yekaterina öldükten sonra bu birlikler dağıtılmıĢ, bilahare tekrar kurulmuĢtur.  

Bu bildiri Türkçe yapılmıĢ ilk müstakil çalıĢmadır. ÇalıĢmada kullanılan 

temel kaynaklar Rusça hazırlanan eserler olup bunları, çarlık dönemi kaynakları, 

Sovyet döneminde yazılan eserler ve çağdaĢ dönemde yapılan araĢtırmalar olarak 

üç grupta incelemek mümkündür.  

Çarlık döneminde bu konuyu ilk ele alan Ġsmail Mırza Muftiyzade‘dir. Daha 

sonra yapılan çalıĢmaların neredeyse tamamına yakını bu kaynaktan istifade 

etmiĢtir. Ġsmail Muftiyzade, Kırım mırzalarından bir aileye mensup olup, çarlık 

ordusunda Polkovnik (albay) rütbesine kadar yükselmiĢtir. Babası Batır Çelebi de 

çar ordusunda Tuğgeneral (General Mayör) olarak görev yapmıĢtır. Muftiyzade‘nin 

Kırım Tatar süvari alayları konusunda yazdığı eser birinci elden kaynak 

değerindedir. Ġkinci eser, ITUAK arĢiv komisyonu genel sekreteri olan A. 

Markeviç tarafından arĢiv belgelerine dayalı olarak yazılmıĢ olup, eserde özellikle 

Rus Fransız savaĢında yer alan Kırım askerleri anlatılmaktadır. Üçüncü çalıĢma ise, 

Rus ordusunda üst düzey bir komutan ve aynı zamanda da askeri tarih araĢtırmaları 

uzmanı olan G. Gabayev tarafından yazılmıĢtır. Gabayev, çarlık devrini övdüğü 

için SSCB yönetimi tarafından sürgüne gönderilen askerler arasındadır. 

Sovyet dönemi kaynakları arasında en önemlileri, Kızıl Ordu karĢısında 

savaĢmıĢ ve daha sonra yurtdıĢına kaçmıĢ olan Beyaz Ordu mensubu askerlerin 

yazdığı eserlerdir. Bunların arasında en dikkate değer olanı ise, emekli asker G. A. 

Bako tarafından yazılmıĢ olup, bu Ģahıs aynı zamanda Fransa‘da kurulan Kırım 

Tatar Atlı Alaylar Derneği baĢkanıdır. Daha sonra N. V. KudaĢev ve V. Azar, bu 

derneğin etrafında toplanan emekli askerlerin parça parça çalıĢmalarından yola 

çıkarak oldukça kapsamlı bir eser yazmıĢlardır. 

SSCB sonrası Rus tarih yazımında bu konu ilk olarak V. P. Petrov tarafından 

1991 yılında bir konferansta gündeme getirilmiĢtir. Ancak çağdaĢ tarihçiler 

arasında bu mevzuda en derinlemesine çalıĢan M.V. Masayev‘dir. Nihayet en son 

yazılan eser, 2016 yılında A. Sakoviç‘in kitabıdır. Rusya‘nın 2014 yılında Kırım‘ı 

iĢgal etmesinin ardından Kırım Tatar Süvari Alayları yeniden gündeme getirilmiĢ, 

bununla ilgili konferanslar ve sergiler yapılmıĢtır.  
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1. KIRIM TATAR BEY VE MIRZALARI 

Genel olarak Türk devlet ve toplum geleneğinde, hususen de Altın Orda ve 

Kırım Hanlığında, kabile aristokrasisinin çok mühim bir rolü vardır. Tarih boyunca 

iktidar sahipleri bu aristokrasiye dayanarak devleti idare etmiĢlerdir. Devlet 

baĢkanı (han/hükümdar/kağan) seçimlerinde etken unsur olmaları, orduya asker 

vermeleri, ekonomik gücü ellerinde bulundurmaları gibi özellikleri dolayısıyla her 

devirde iktidar sahipleri kabile liderlerini kontrolleri altında tutmak istemiĢlerdir.  

Petersburg‘un planının ikinci aĢaması ise Kırım‘da göç etmeden kalan 

Tatarların asimile edilmesidir. Çariçe II. Yekaterina, Kırım‘da kalıcı olabilmeleri 

için, Kırım‘ın Rus toprağı olduğunun yerel halk tarafından kabul edilmesinin 

önemli olduğunu bilinir. Bu yüzden Tatarların kazanılması lazımdır ve bunu 

sağlamak için de halkın temsilcisi konumundaki din adamlarının, beylerin ve 

mırzaların kendi yanlarına çekilmesi gerekmektedir. 

Ruslar ilk olarak Kırım Tatar halkı üzerinde büyük tesiri olan müftü ve 

yardımcısını maaĢa bağladılar ve böylece en üst makamda bulunan Müslüman din 

adamları marifetiyle Müslümanları kontrol altında tutmaya çalıĢtılar (Prohorov, 

2016: 283-284; Kırımlı, 2002: 458). General Potömkin, iĢgalden hemen sonra 

Kırım müftüsü Seyit Mehmet Efendi‘nin Kırım‘ın Rusya‘ya bağlanmasında gayret 

gösterdiğini belirtmektedir (Prohorov, 2016: 281). 1794‘te müftünün baĢında 

bulunduğu ―Tavrida Müslüman Ġdâre-i Rûhâniyyesi” kurulmuĢtur. Müftü tayin 

edilmek için dinî yahut mesleki bir Ģart yoktu, Rus iktidarına bağlı olmak yeterli 

kabul edilmiĢtir (Kırımlı, 2002: 458). 

Kırım‘da bey ve mırzaların gerek halk, gerekse iktidar üzerindeki tesirleri 

geleneksel olarak eski dönemlerden beri mevcuttur. ―Kırım Hanlığı esas itibariyle 

feodal karakterde bir kabile aristokrasisine tâbi olmuĢtur”(Ġnalcık, 2002: 455-56). 

Bu soylu bey ve mırzalar, ellerinde bulundurdukları güçleri sayesinde Altın Orda 

Devleti‘nin han seçimlerinde çoğu zaman etkili olmuĢlardır. Han soyundan 

gelenler, han olabilmek için güçlü bir aristokratın askerî, siyasî, ekonomik ve 

sosyal desteğine ihtiyaç duymuĢlardır. Böylece bey ve mırzaların yardımıyla 

seçildiğinin Ģuurunda olan hanlar, bu asilzadelerin sağladığı askerî desteğe her 

zaman ihtiyaç duydukları için (PaĢaoğlu, 2014: 176) muhtemelen onların her 

isteklerini yerine getirmek zorunda kalmıĢlardır. Hatta Halil Ġnalcık‘a göre, bu 

kabile beyleri hem Altın Orda hem de Kırım Hanlığı dönemlerinde devletin gerçek 

hâkimi ve sahibidir ve bu durum, her iki devletin en büyük zaafıdır. Devlete feodal 

özelliğini veren bu sıkı kabile geleneği hanların otoritesini fazlasıyla tahdit etmekte 

ve iç savaĢları kolaylaĢtırmıĢtır (Ġnalcık, 2002: 451 ve 456). Dahası, “Altın Orda 

Hanlığı‟nın parçalanmasına ve baĢta Kırım Hanlığı olmak üzere diğer hanlıkların 

kurulmasına neden olan siyasi istikrarsızlığın ardında yatan tek sebep, göçebe 

aristokrasisinden gelen yönetime katılma güçlerini kullanmak isteyen beylerin ve 
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mirzaların, rekabetlerinden doğan mücadeleleri ve yetkilerini kullanabilmeyi 

meĢrulaĢtırma gayreti ile yapılan han değiĢiklikleridir” (PaĢaoğlu, 2014: 157-158). 

Beyler ve mirzalar yönetime katılmak ve sahip oldukları gücü devam ettirebilmek 

için zaman zaman birbirleri ile mücadele de etmiĢlerdir. 

Böylesi büyük bir gücü lehine kullanmak isteyen II. Yekaterina, baĢta 

Potömkin olmak üzere, konuyla ilgili asker ve bürokratlarına “Otorite sahibi olan 

bey ve mırzaları devlet kademelerinde ve askerlikte çalıĢtırabilmek için kendi 

yanlarına çekmelerini emreder” (Masayev, 2003: 53). Bu maksatla bir yandan en 

güçlü kabile olan ġırınların beyine 2000 rublelik bir tahsisat bağlanırken (Ġnalcık, 

2002: 456) bir yandan da bazı kanunlar çıkarılır. Ġlk kanun 28 Temmuz 1783‘de 

“Kırım ve diğer Tatar halklarının Rus vatandaĢlığına alınması” ve “Tatarlara 

daha önceden verilmiĢ olan hak ve özgürlüklerin uygulanması, dini hürriyetlerin 

verilmesi” ile ilgilidir. Bunun yanı sıra kendilerine Rusya vatandaĢlığı verilen 

halka, diğer Rus vatandaĢları gibi gümrük vergisi, toprak vergisi türünden bir takım 

vergileri ödeme yükümlülüğü getirilir (Prohorov, 2016: 279-280) ve bu hususların 

takibi ve uygulanması için de Potömkin‘e yetki verilir. 

Ardından 1 Kasım 1783‘de bazı mırzalara askeri rütbe verilmesi ile ilgili 

emir yayınlanır. Buna göre seçilmiĢ mırzalara en fazla ―premyer mayör” olmak 

üzere her kademeden askerî rütbeler verilecek, Rus ordusunun bir mensubu gibi 

yetkilendirileceklerdir. Kime hangi unvanın verileceği ile ilgili yine Potömkin 

yetkili olacak, premyer mayör‟den daha üst rütbe verilmesi ise çariçenin iznine 

bağlı olacaktır (Sakoviç, 2016: 7-8). 

Tatar asilzadelerine verilen yetki, hak ve unvanların en büyüğü, onların 

Dvoryan (Asilzade) yapılmaları olmuĢtur. 22 ġubat 1784‘de yayınlanan bir kanunla 

bey ve mırzalara Dvoryan unvanı verilmesi, Rus Dvoryanların sahip olduğu tüm 

ayrıcalıklara sahip olmaları sağlanır. Ayrıca yine bu kanunla seçilmiĢ bazı 

mırzalara yönetim kademlerinde görevler verilmesi (Prohorov, 2016: 280) ve yerli 

halkın askerlikten muaf tutulması ile ilgili karar da alınmıĢtır (Vozgrin, 2014: 467; 

Prohorov, 2016: 280). Kanunun çıkmasının ardından köylerdeki dvoryan 

mırzaların temsilciliği için ilk defa seçimler yapılmıĢ olup, bu seçimlere Kırım‘ın 

her tarafından mırzalar katılmıĢtır. 11 Haziran 1784‘de Potömkin, II. Yekaterina‘ya 

Tavriçeskaya Oblastı‘nın yönetimin düzenlemesi ile ilgili bir teklif sunmuĢ ve bu 

arada MegmetĢa Bey‘in Kırım‘daki dvoryanların baĢı olmasını ve kendisine 2000 

ruble maaĢ bağlanmasını istemiĢtir. Ayrıca devlete en sadık olan ve en çok hizmet 

eden dvoryan mırzaların çocuklarının Moskova‘da en iyi okullarda okutulması ile 

ilgili emirler yayınlamıĢtır (Prohorov, 2016: 283-284, 286). 

 

 



Hacı Murat ARABACI 

100 

2. RUS ORDUSUNDA KIRIM TATAR SÜVARĠ ALAYLARI: BEġLĠK 

Rus idaresi tarafından yerli halkın kazanılması maksadıyla yapılan bir diğer 

önemli uygulama da Rus ordusu bünyesinde Kırım Tatarlarından oluĢan gönüllü 

bir askeri birlik kurulmasıdır. Rusya daha önce de buna benzer uygulamaları, baĢka 

milletlerden müteĢekkil askerî birlikler oluĢturmak suretiyle yapmıĢ olup, bir hayli 

tecrübelidir.  Mesela, 1700‘lerde Kossaklardan ve Litvanya Tatarlarından benzer 

birlikler (Bobkov, 2006: 1) aynı Ģekilde BaĢkırya'da (BaĢkırdistan) II. Yekaterina 

tarafından BaĢkırt MiĢer Birlikleri kurulmuĢtur. Bu birlikler Rus ordusu tarafından 

düzenlenen seferlere katılması durumunda, baĢlarında bir molla bulunan beĢ yüz 

kiĢilik alaylardan oluĢmaktadır (Azamatov, 2002: 441). Bir diğer örnekte ise,  

Kırım‘ın iĢgalinin hemen sonrasında Yunanlılardan bir birlik oluĢturulmuĢ ve 

Osmanlı tehdidine karĢı Kırım sahil boylarında görev verilmiĢtir. KuruluĢundan 

itibaren bu Yunan birlikleri kendi halinde yaĢayan sıradan Kırım Tatarlarına sürekli 

tacizde bulunmuĢ ve zarar vermiĢlerdir. O kadar ki Ruslar, Tatarları bu Yunanlı 

askerlerin Ģerrinden korumak zorunda kalmıĢlardır (Vozgrin, 2002: 818). 

Rus ordusunda görevli Müslüman askerlere hizmet vermek için din adamları 

da bulunmaktadır. Bunlar tamamen Rus devleti tarafından seçilmiĢ, Rusya‘ya 

hizmet eden kiĢilerden oluĢmakta ve savaĢ zamanı da ordularla birlikte gitmektedir. 

Bu din adamları Rus ordusunun katıldığı savaĢlar sırasında (bir Müslüman ülke ile 

savaĢılması halinde bile) Rusya adına savaĢmanın gerektiği ile ilgili fetvalar 

yayınlamaktadır (Azamatov, 2002: 441). Rus devlet görevlisi Müslüman din 

adamlarının iktidar nezdinde itibar ve ikbal sahibi olabilmek için bu derece 

alçalmaları Rus devlet yetkilileri tarafından bile aĢırı bulunmuĢ ve “Rusya‟daki 

Müslümanların baĢındaki bu kiĢinin (Rus vatanperverliği ile ilgili) fetvasının Orta 

Asya halklarında öfke uyandırabileceğini düĢünerek, Orenburg Genel Valisi G. 

Volkonsky bu fetvanın dağıtımını yasaklamıĢtır” (Azamatov, 2002: 441). 

Kırım Tatarlarından bir askerî birlik kurma fikrinin ilk olarak kimden çıktığı 

ile ilgili iki farklı iddia mevcuttur. Bir kısım kaynaklar ilk olarak Kırım Tatar bey 

ve mırzaların gönüllü milli birlikler oluĢturmak için Potömkin‘e müracaat 

ettiklerini yazmaktadır (Bobkov, 2006: 2; KudaĢev ve Azar, 1978: 15). Bazı 

kaynaklar ise, bu fikrin bizzat II. Yekaterina‘dan çıktığını ve onun emriyle 

kurulduğunu belirtmektedir (Petrov, 1991: 42; Bako, 1934: 4; Muftiyzade, 1899: 2-

3; Sakoviç, 2016: 9).  

Birinci iddiaya göre, 1783 yılında Kırım Rusya‘ya bağlandıktan sonra Tatar 

bey ve mirzaları imparatorluk genelinde uygulanan ve “rekrut” denilen zorunlu 

askerlik hizmetinden Tatar halkının muaf olması için rekrutların yerine bir miktar 

gönüllü milli birlikler oluĢturmayı düĢündüler ve bu maksatla MegmetĢa 

Kantakuzen baĢkanlığında bir heyet Potömkin‘e giderek bu teklifi ilettiler. 

Potömkin, bu teklifi kabul ettiği gibi, II. Yekaterina‘yı da ikna edeceği sözünü 

verdiler (Bobkov, 2006: 2). Ancak burada Ģöyle de bir çeliĢki söz konusudur: 

Potömkin, bu birliklerin kurulmasından daha önce (22 ġubat 1784) Tatarların 
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askerlikten muaf olduklarını ilan etmiĢtir. Dolayısıyla bey ve mırzalar gönüllü 

birlikler oluĢturmak için baĢvurmuĢ olsa bile, bunun sebebinin halkı rekruttan 

kurtarmak için olmasına imkân yoktur veya bu görüĢmenin askerlik kanunu 

çıkmadan önce yapılmıĢ olması gerekir. 

Her iki iddiadan hangisinin doğru olduğu ile ilgili kesin bir bilgi yoktur. 

Geleneksel olarak yıllardır Altın Orda ve Kırım hanlarına asker temin eden ve bu 

sayede iktidarla yakın iliĢki içerisinde olan mırzaların yeni iktidara da bu Ģekilde 

hizmet vererek, otoritelerini ve iktidarla iliĢkilerini devam ettirmek istemiĢ olmaları 

mümkündür. Ġkinci iddiaya gelince, II. Yekaterina ve Potömkin Kırım Tatar 

halkından oluĢturulacak bir askeri birlik ile onları Rus devletinin resmi bir parçası 

haline getirmeyi dolayısıyla halkın kazanılmasını hedeflemiĢ olması mümkündür. 

Her iki halde de koskoca Rus ordusunun birkaç bin Tatar askerine ihtiyaç 

duymayacağı, bunun sembolik bir anlam ifade ettiği açıktır.  

V. Vozgrin, bu birliklerin teĢekkülünün Kırım Tatar halkının geneli 

tarafından desteklenmediğini ifade etmektedir (Vozgrin, 2014: 466). Ancak 

(kerhen de olsa) desteklemiĢ olması ihtimali vardır. ġöyle ki; “iĢgalden sonra 

Kırım‟ın her tarafı Rus askerleriyle dolmuĢtu. Bunlar yerli halkın evlerine girip 

yerleĢiyorlar, ağaçları kesip bahçeleri talan ediyorlar, yağma ve çapulculuk 

yapıyorlardı” (Sakoviç, 2016: 10). Bundan dolayı Rus askerlerinin kendilerine 

verdiği bu eziyetten bıkıp, bunların yerine kendi askerlerinin gelmesini istemiĢ 

olmaları muhtemeldir.  

Kırım Tatarlarından bir askerî birlik kurulması ile ilgili kanun 1 Mart 1784 

yılında yayınlandı. Buna göre “Tavriçeskaya vilayetinde yeni podannıylerden (yeni 

vatandaĢlarımız) gönüllülük esasına dayalı olarak 5 tümenden müteĢekkil Kırım 

Tatar Milli Birlikleri kurulacak, bu iĢle ilgili General Knez Potömkin Tavriçeskiy 

görevli olacaktır” (Gabayev, 1914:136). Kararname‘de bu birliklerin giderlerinin 

Tavriçeskaya Oblastı‘nın bütçesinden karĢılanacağı belirtilmiĢtir. Aynı zamanda 

kararnamede bu taburlardaki rütbelilerin ve erlerin sayısı ile maaĢlarının 

gösterildiği bir de tablo yayınlanmıĢtır (Gabayev, 1914: 136). 

Rütbe Ġnsan Sayısı MaaĢ (Ruble) 

Mayör 1 300 

Rotmistr 2 200 

Poruçnik 2 150 

PraporĢik 

Nakaznoy 

2 

10 

120 

40 

Radovoy (erler) 190 35 

Toplam 207 8290 

5 Tümende Toplam 1035 41500 
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Yayınlanan kanunda, bu birliklere katılacak askerlerin “gönüllülük esası”na 

göre seçileceği belirtilmekte ve birlikten bahsedilirken “gönüllü birlikler” ifadesi 

kullanılmakta ise de Tavriçeskaya Valisi Muravyov‘un Herson ordu komutanı De-

Traverse ile 1806 yılındaki yazıĢmalarında geçen Ģu cümle dikkat çekicidir: “ġu an 

Kırım Tatarlarının birliklerin oluĢmasını 1784 yılındaki “irregularnıyepolki”deki  

(yabancıların oluĢturduğu birlikler) alaylarla kıyaslamak yanlıĢ olur, çünkü o 

dönemde Kırım Tatar erleri neredeyse Ģiddet kullanılarak zorla askerle 

alınmaktaydı” (Markeviç, 1913: 11). 

Askeri birliklerin kuruluĢ dönemi olan 1784-1796 yılları arasını iki ayrı 

bölümde değerlendirmek mümkündür:  

a. 1784-87 arası dönem: KuruluĢu, askerlerin toplanması ve bu toplanan 

askerlerin elenerek yarıya indirilmesi.  

b. 1787-96 arası dönem: Birliğin faaliyetleri ve dağıtılması. 

Kanunun yayınlanmasından sonra Kırım Tatar askeri birliklerinin teĢkili için 

mırzalar Kırım‘ın her tarafında köylerden asker toplamaya baĢlarlar. Ancak halktan 

yeterli destek ve talebin gelmediği; General Potömkin, General Kahovski ve 

Ġgelstrom üçlüsünün aralarındaki yazıĢmalardan anlaĢılmaktadır (Sakoviç, 2016: 

10). Nitekim 27 Ekim 1784'e kadar birinci alaya 66, ikinci alaya 86 kiĢi ancak 

toplanabilmiĢtir. Bu iki alayın kurulmasından birkaç ay sonra da üçüncü tabur 

kurulmuĢtur. Diğer yandan görevli mırzaların da bu konuda yeterince hazırlık 

yapmadıkları görülmektedir. ġöyle ki; ―toplanan askerlere verilecek ne yiyecek, ne 

de askeri mühimmat vardı. Hatta açlık tehlikesi bile söz konusuydu‖ (Bobkov, 

2006: 3). 

Bu birliklerin tamamen süvari askerleri olmasının sebebi tarihî 

geleneklerden kaynaklanmaktadır. Bunun iki dayanak noktası vardır: 

Birincisi, Kırım Tatar askerleri çok iyi bir süvari askeridirler. Osmanlı 

klasiklerinde Tatar atlılarını övmek için “Sabah rüzgârı gibi ve düĢman avlayan 

Tatar askeri‖ (Kurat, 1992: 227) ifadesi kullanılmaktadır. Nitekim Kırım Tatar 

askerleri Osmanlı ordusuna da süvari birliği olarak destek vermiĢlerdir. ―Kırım 

Hanı'nın Osmanlı ordusundaki birlikleri sultanın ağır piyade ve süvari güçlerinin 

ilerlemesi için yol açan akıncılar (hafif süvari) olarak görev yapıyorlardı. Tatar 

süvarisinin gücü, seferi yöneten komutanların olağanüstü yüksek kalitesinden ve 

Altın Ordu‘dan tevarüs ettikleri taktiklerinden kaynaklanıyordu. Faaliyetleri için en 

uygun saha olan bozkırda hızla, sessizce ilerleyen akıncılar aniden saldırıyorlardı‖ 

(Fisher, 2009: 60). “Tatar atlıları Osmanlı Seferlerinde çok büyük yararlıkları ile 

öne çıkmıĢtır. Osmanlı Ordusu tarihinde Tatar kuvvetlerinin de Ģeref hisseleri 

olduğu muhakkaktır” (Kurat, 1992: 227). 
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Ġkincisi de, yüzyıllardır Kırım atları çok meĢhurdur. “Tatar atları güzel 
oldukları gibi gayet kuvvetli süratli, orta büyüklükte olup, her iĢte kullanılırdı. 
Ayrıca Türk, Arap, Karaman ve diğer Asya cinslerine mensup atları da 
kullanırlardı. SavaĢlara birkaç atla giderler, o yüzden kopan toz dumana bakınca 
olduğundan üç misli fazla görünürlerdi” (Baronevski, 1970: 57). Tarih boyunca 
bölgeye gelen Gotlar, Sarmatlar, Ġskitler, Hunlar, Peçenekler, Kıpçaklar, Hazarlar 
gibi atlı kavimlerin iyi atlarından bölgede izler kalmıĢ olması muhtemeldir. 1857 
yılında ParĢintsev adında bir Rus süvari subayının generaline yazdığı mektupta Ģu 
ifadeleri dikkat çekicidir: “Genelinde Kırım atı, ancak özellikle dağlı atları, bizim 
topraklarımızda görülmeye değer, çok özel atlardır. Bu atların sadece iĢ görme 
yeteneği, dayanıklılığı, hafifliği, kıvraklığı değil aynı zamanda sabırlılık, itaat gibi 
nadir görülen ahlaki özellikleri göze çarpmaktadır‖ (ParĢintsev, 2014: 1). 

Bu birliklerin kullandıkları ve onlara verilen silahlar hakkında incelenen 
kaynaklarda çok fazla bilgi yoktur. Ancak sadece komutanlarında ateĢli silahların 
olduğu, diğer askerlere ateĢli silah verilmediği, onların ok, yay, balta ve kılıç 
kullandıkları bazı kaynaklarda belirtilmektedir (Bobkov, 2006: 3-4). Esasen 
geleneksel olarak da Kırım Hanlığı ordusunda ağır silahlar pek kullanılmamaktadır. 
―Kırım tarihî kaynakları Tatar akıncılarının Avrupa standartlarına göre fazla 
kalabalık olmadıklarının ve teçhizatlarının da çok iyi durumda bulunmadığını 
göstermektedir. Sayıları en çok 50.000‘i bulan hafif Tatar süvarisinin pek azı ateĢli 
silahlarla mücehhezdi‖ (Fisher, 2009: 60). Tatar askerleri savaĢlarda mızrak, uzun 
ve eğri tatar kılıcı, yüksek evsaftaki demirden yapılmıĢ geniĢ ve kısa Türk veya 
Ġran kamaları, uzun ve süratli oklar, sadak ve kısa mızrak bulundururlar ve zırh ve 
çelik miğfer giymiĢlerdir (Baronevski, 1970: 57).  

Bazı kaynaklarda, görevliler ve toplanan askerlerle halk arasında ciddi 
sıkıntıların da yaĢandığı, halkın gönüllü askerleri ihanetle suçladığı 
belirtilmektedir.18 Mayıs 1785‘de Karasubazar‘da alt rütbeli bir gönüllünün 
öldürülmesi üzerine, askerliğe baĢvurular neredeyse durma noktasına gelmiĢti. 
Çoğunluğu Kırım Tatarı olan gönüllüler arasında Kırım çingeneleri ve Nogaylar da 
vardır. Hepsinin ortak özelliği, çaresiz ve sadece hayatını idame ettirmek isteyen 
fakir kimseler olmalarıdır (Bobkov, 2006: 3). Birliklerin resmi kayıtlarında, 
askerlerin isimleri ve meskûn oldukları köyler tek tek yazılmıĢ olup, Kırım‘ın her 
bölgesinden bu birliklere katılımın olduğu görülmektedir (Masayev, 1999: 21-24).  

OluĢturulan taburların komutanları Kırım‘ın meĢhur ailelerine mensup genç 
mırzalar arasından bizzat Potömkin tarafından seçilmiĢtir. Ġlk oluĢturulan üç 
taburun komutanları Ģunlardır: 1. Süvari Birliği Komutanı Rotmaster Mustafa 
Mırza Kıyatov,  2. Süvari Birliği Komutanı Mayör Abdulla Veliç, 3. Süvari Birliği 
Komutanı ise Batır Ağa Krımtayskiy. 

Kurulan bu alayların adı resmi yazıĢmalarda ―Tavriçiskiye Tatarskiye 
Divizionı‖ (Tavriçiskiy (vilayeti) Tatar Süvarileri)  olarak geçmekmiĢtir. Fakat bu 
birlikler için kullanılan ve yaygın olan ad ise, ―beĢlii‖  veya ―beĢlievoysko‖dır. 
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―BeĢli”  hanlık döneminde atlı birliklere verilen isimdir (Sakoviç, 2016: 9-10). 
Ruslar da bu tabiri benimsemiĢ ve kullanmıĢlardır (Akçokraklı, 1996: 5). 

1786‘ya kadar bu üç taburun kurulması ve eğitimleri tamamlanıp Kırım‘ın 
içinde hizmet edecek hale getirilmiĢtir. Özellikle sahil kıyılarında nöbet tutma, 
posta koruması, orman koruması, tuzlaların korunması, kaçakçılık ve haydutluk 
takibi gibi iĢlerde görev yapmaya baĢlamıilardır (Muftiyzade, 1899: 4). 

Gerek Potömkin, gerekse bey ve mırzalar II. Yekaterina‘ya bu birlikleri 
gösterip onun iltifat ve ikramına mazhar olma gayretindeydiler. Bu gösteri için 
bekledikleri fırsat ise 1787 yılının Mayıs ayında II. Yekaterina‘nn Kırım‘a 
seyahatinde ortaya çıkar ve Çariçe‘nin karĢılanması ve bu seyahat esnasında eĢlik 
etmesi için bu birlikler görevlendirilir. 19 Mayıs‘ta Perekop‘ta 1. Kırım Tatar 
Süvari Birliği askerleri tarafından karĢılanan Çariçe, süvariler eĢliğinde Aybari‘ya 
(Aypetri) geçer. Alma Kermen‘de bulunan diğer iki süvari birliği de Bahçesaray‘a 
kadar II. Yekaterina‘nın arabasının kortejinde görev alırlar. Bu durumdan son 
derece memnun olan Çariçe 30 Mayıs'ta Karasubazar‘da birliklerin kumandanına 
madalya verir (Bobkov, 2006:3-4). 

Hem asker sayısının belli bir noktaya ulaĢması, hem de Rus tarafının isteği 
sonucunda, askerler arasında eleme usulüyle sayılarının üçte bir oranında 
azaltılmasına karar verilir. 1787 yılının sonbaharında bu üç birlik içerisinden iki 
yeni birlik oluĢturularak, kadroya giremeyen askerler bir miktar para yardımı 
yapılmak suretiyle terhis edilirler. Yeni tesis edilen 1. Süvari Birliği‘nin baĢına 
Potömkin‘in sağ kolu durumunda ve aynı zamanda uzun yıllardır onun 
korumalığını da yapan Mayör MegmetĢa Kantakuzin getirilir (Muftiyzade, 1899: 3; 
Bobkov, 2006: 5). Yeni birliklerin toplam asker sayısı 7 subay, 200 er ve erbaĢtan 
oluĢmaktadır (Bako, 1934: 4). 

Bu iki birlik Kırım‘da hizmete devam ederken 1787‘de Osmanlı Devleti ile 
Rusya arasında savaĢ baĢlar. Bunun üzerine süvarilerin faaliyetleri durdurulur. 
Knez Potömkin, rakip Osmanlı Devleti olunca Kırım Tatar halkının ve süvarilerin 
Rusya‘ya olan sadakatinden Ģüphe duymaktadır. Çünkü neredeyse üç yüz yıldır 
Osmanlı‘ya bağlı olan Kırım, henüz dört yıldır Rusya‘nındır ve Osmanlı 
donanması kıyıya gelirse Kırım Tatarlarının bir isyan çıkarma ihtimali vardır. Bu 
nedenle Potömkin, sahil boyuna yakın yerlerde meskûn tüm Tatarların iç bölgelere 
sürülmesini ve aynı zamanda Tatarların ellerinde olan silahlara ve atlara geçici 
olarak el konulmasını emreder. Mırzalar bu emri yerine getirmekle görevlendirilir 
ve silahlar toplanır. 3.000 (üç bin) at Herson taraflarına sürülür, sahil boyunda 
yaĢayanlar ise Mırza Batır Ağa nezaretinde zorla göç ettirilir (Markeviç, 1913: 12; 
Bobkov, 2006: 5). 

Osmanlı Devleti iĢe yapılan savaĢtan sonra tekrar süvari birliklerinin 
toplanması emredilir. 1790‘da yeni toplanan askerlerle beraber dört tane daha 
süvari birliği kurulur. Toplam altı süvari alayından mürekkep birliklerin baĢına 
tayin edilen kumandanlar Ģunlardır: 
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Bütün Birliklerin Komutanı MegmetĢa Bey Knez Kantakuzin, 1. Süvari 

Birliği Komutanı Mustafa Murza Kiyatov, 2. Süvari Birliği Komutanı Abdulla 

Veliç, 3. Süvari Birliği Komutanı Batır Ağa Krımtayskiy, 4. Süvari Birliği 

Komutanı MuratĢa Murza ġirinskiy, 5. Süvari Birliği Komutanı Ahmet Bey Knez 

Hunkalov, 6. Süvari Birliği Komutanı Abduveli Murza Uzdemnikovve (Masayev, 

1999: 20-21). 

Bu altı birlik 1790 yılında 100-150 kiĢilik taburlar halinde Kremençuk‘a 

gönderilir. Ġlginç olan ise bu askerlere Kırım sınırlarından çıktıktan sonra 

silahlarının verilmesidir. Bunlar Polonya sınırındaki General Kreçetnikov‘un 

kolordusuna dâhil olacaklardır. Ancak Kırım‘dan çıkıp Dinyeper (Özi) Nehri‘nden 

geçerlerken 3., 4., 5. ve 6.  süvari birliklerinde sebebi bilinmeyen bir ayaklanma 

çıkar. Bunun üzerine bu askerlerin bir kısmı cezalandırılacakları korkusuyla 

Polonya‘ya kaçarlar. Polonya‘ya kaçan 230 kiĢiden 60 tanesi yakalanıp geri 

getirilir. Sorgularında Türkiye‘ye geçmek istediklerini beyan ederler (Masayev, 

1999: 57). Diğer iki birlik ise hiçbir görev yapmadan Ukrayna bölgesinde bekletilir 

ve 1792 yılında Kırım‘a döner. Kırım‘a vardıktan sonra ise, sadece bu iki süvari 

birliği tutulup diğer birlikler dağıtılır (Markeviç, 1913: 12; Masayev, 1999: 46-47). 

1792 yılından itibaren Kırım Tatarlarından iki süvari birliği Kırım‘da sahil 

kıyılarında nöbet tutma, posta koruması, orman koruması, tuzlaların korunması, 

kaçakçılık ve haydutluk takibi gibi iĢlerde görev yapmaya devam ederler 

(Muftiyzade, 1899: 4; Masayev, 1999: 51-54). 

17 Eylül 1796‘da II. Yekaterina, Tavriya Genel Valisine bir emir yazarak, 

hali hazırda bölgede yaĢayan Tatarların zorunlu askerlikten muaf olacaklarını ve 

bunlar arasından seçilecek beĢ tane atlı birliğin gönüllü olarak devam edeceklerini 

bildirir. Ancak 17 Kasım 1796‘da Çariçe II. Yekaterina‘nın ölümünden sonra 

yerine geçen oğlu I. Pavel, 19 Aralık 1796‘da yayınladığı bir emirle süvari 

birliklerine ihtiyaç olmadığını beyan ederek, Kırım Tatar Süvari Birliklerini 

kaldırdığını beyan eder (Bobkov, 2006: 7).   

Ancak ilerleyen yıllarda bu uygulama yeniden gündeme gelecek ve daha 

profesyonel bir biçimde bu birlikler faaliyette bulunacaklardır. 

SONUÇ 

1783 yılında Kırım‘ı iĢgal eden Rusların, iĢgal sonrasında yapacaklarına dair 
çok daha önceden plan yaptıkları ve hazırlandıkları, hemen akabinde baĢlayan ve 
zamana yayılan uygulamalarından belli olmaktadır. Bilinçli bir Ģekilde tarihin ve 
medeniyetin izlerini yok ederek baĢlayan eylemleri, ülke halkını zorla göç ettirerek 
sürmüĢ, nihayet geride kalanları da asimile edebilmek için uğraĢmıĢlardır.  

Altın Orda zamanından beri bozkır aristokrasisi devlet yönetiminde hep 
tesirli olmuĢtur. Bey ve mırzaların Kırım Hanlığında çok önemli bir yeri olduğunu 
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bilen Ruslar, halkı kazanmanın yolunun bunlardan geçtiğinin farkındadır. Bu 
sebeple, beyleri ve mırzaları yanlarına çekmek için onlara askeri rütbe, Dvoryanlık 
unvanı, toplumsal ayrıcalık, maaĢ vs. vermiĢtir.  

Bunun karĢılığında da beylere ve mırzalara Kırım Tatar halkından Rus 
ordusuna hizmet edecek süvari birlikleri kurdurmuĢlardır. 1784‘de kurulan bu 
birlikler ile ilgili fikrin ilk kimden çıktığı kaynaklarda tam olarak kesin değildir. 
Bazı kaynaklarda bey ve mırzalar iktidara yakın olmak için böyle bir teklifte 
bulunmuĢtur derken, bazı kaynaklarda ise çariçe ve Potömkin‘in istediğini 
yazmaktadır.  

Gönüllülük esasına dayanan bu süvari birliklerine katılan askerlerin, 
genellikle çaresiz, fakir ve hayatını idame ettirmeye çalıĢanların oldukları 
görülmektedir. 

Kırım atları ve atlı askerlerinin tarih boyunca bir Ģöhretleri vardır. Gerek 
Altın Orda ve Kırım Hanlığı dönemlerinde, gerekse Osmanlı döneminde atlı süvari 
birlikleri savaĢlarda her zaman ön plandadır. SavaĢlarda hızlı hareket edebilme 
kabiliyetleri, ani baskınlar yapabilmeleri ve cesaretleri sebebiyle pek çok baĢarılar 
elde etmiĢlerdir. Rus ordusu da onların bu hususiyetlerinden istifade etmek 
istemiĢtir. 

Kırım Tatar süvari birlikleri geleneksel silahlar kullanmaktadır. Oki yay, 
kısa mızrak, Tatar kılıcı, yassı kama en önemli silahlarıdır. AteĢli silah sadece 
orduların komutanlarında bulunmaktadır.   

Toplam altı alaydan oluĢan Kırım Tatar Süvari Birliğinin 1.035 mensubu 
vardır. Kırım Tatarlarından kurulan süvari birliği, Kırım‘da sahil kıyılarında nöbet 
tutma, posta koruması, orman koruması, tuzlaların korunması, kaçakçılık ve 
haydutluk takibi gibi iĢlerde görev yapmıĢlar. 1790-1792 yılları arasında Polonya 
sınırına götürülerek orada tutulmuĢlardır. 

Çariçe II. Yekaterina‘nın Kırım‘a yaptığı ziyaret esnasında Kırım Tatar 
süvari alayları, karĢılama ve koruma hizmetinde bulunmuĢlardır.   

17 Kasım 1796‘da Çariçe II. Yekaterina‘nın ölümünden sonra yerine geçen 
oğlu I. Pavel, 19 Aralık 1796‘da yayınladığı bir emirle, süvari birliklerine ihtiyaç 
olmadığı gerekçesiyle, Kırım Tatar Süvari Birliklerini kaldırır. Birliklerin 
dağıtılmasından sonra beyler ve mırzalar baĢta olmak üzere, askerlere hediye 
olarak toprak ve birtakım unvanlar verilir (Bobkov, 2006: 7). 

Kırım Tatar Süvari Birliği bazen dağıtılıp yeniden kurulmuĢ, varlıklarını 
1920‘ye kadar devam ettirmiĢlerdir. Bu çalıĢma da birliklerin kuruluĢ dönemi 
incelenmiĢtir.  
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GROWING NEW SECURITY THREATS AND TRANSFORMATION OF 

NATO‟S COLLECTIVE DEFENCE POLICIES 

Mesut Hakkı CAġIN
*
 

“There is only one thing worse than fighting with allies, and that is fighting without them”. 

Winston Churchill 
Abstract 

NATO alliance continues to invest and adapt to current and emerging security threat challenges and try 
to ensure that transformation remain essential of stability Euro-Atlantic era. Without any nuclear or conventional 

war, NATO was winner to fallen Iron Wall historical picture that unified European continent.  This extraordinary 

ability to keeping the peace in order to adapt changing security challenges has enabled the Alliance to keep the 

peace in Europe and protect its citizens more than six decades.  

However, today NATO alliance faces the most complex and challenging security environment since the 

end of the Cold War. Civil wars, global mass migration movements around Mediterranean Sea, also extremely 
dangerous radical terrorist attacks are direct threat to the security of the NATO member states. Due to these shifts 

in the security environment, the focus of NATO‟s security objectives was gradually transferred from traditional 

collective self-defence to other forms of Bosnia, Kosovo, Libya, and Ukraine also behind the Arab Spring ongoing 
Syria conflicts.  

In this short academic article, the aim is to analyse the new challenges of international security threats 

and the growing dynamic nature of the dangers, the organizational structure of NATO Alliance, the need for 
change in collective defence policies, and the measures taken by the leaders of the Alliance and future scenarios. 

In this context, it is aimed to examine the extent to which Ankara's axis shift hypotheses reflect reality, due to the 

F-35 aircraft crisis with the United States after S-400 air defence missiles to be obtained from Russia. This article 
is look upon the NATO transformation process with answering against to new threats in the Europe-Atlantic 

region, especially after Russia‟s annexation of Crimea and withdrawal of US and Russia from INF Treaty and the 

new challenges opposed by terrorist violence‟s in the Middle East.  

Keywords: NATO, Security Threats, Defence Policies. 

ARTAN YENĠ GÜVENLĠK TEHDĠTLERĠ VE NATO'NUN KOLEKTĠF 

SAVUNMA POLĠTĠKALARININ DÖNÜġÜMÜ 
Öz 

NATO ittifakı, mevcut ve ortaya çıkmakta olan güvenlik tehditlerine karĢı yatırım yapmaya ve uyum 

sağlamaya devam etmekte ve dönüĢümün Avrupa-Atlantik dönemi istikrarı için sürekli olmasını sağlamaya 

çalıĢmaktadır. NATO, herhangi bir nükleer ya da konvansiyonel savaĢ gerçekleĢmeden, Avrupa kıtasını birleĢtirici 
nitelikteki Demir Duvar tarihi resmini kaldırma baĢarısı sağlamıĢtır. Bu olağandıĢı barıĢçıl yetenek, değiĢen 

güvenlik meydan okumalarına karĢı uyum sağlamaya karar vererek altmıĢ yıldan uzun bir süre boyunca Ġttifak'ın 

Avrupa'da barıĢı korumasına ve vatandaĢların güvenliğini sağlamasına imkân tanımıĢtır.  
Ancak bugün NATO ittifakı, Soğuk SavaĢ'ın sona ermesinden bu yana en karmaĢık ve zorlu güvenlik 

ortamı ile karĢı karĢıyadır. Ġç savaĢlar, Akdeniz'in mavi sularındaki küresel kitlesel göç hareketleri, ayrıca son 

derece tehlikeli radikal terör saldırıları NATO üyesi ülkelerin güvenlik çıkarlarına doğrudan tehdit 
oluĢturmaktadır. Güvenlik ortamındaki bu geleneksel olmayan değiĢimler nedeniyle NATO'nun güvenlik 

hedeflerinin odak noktası, geleneksel kolektif meĢru müdafaadan, Bosna, Kosova, Libya ve Ukrayna‟daki ve Arap 

Baharı sonrasında Suriye‟de sürmekte olan çatıĢmalar benzeri diğer türlere doğru kademeli olarak kaymıĢtır.  
Bu makalede amaç; uluslararası güvenlik tehditlerinin yeni meydan okumalarını ve tehlikelerin artan 

dinamik doğasını, NATO Ġttifakının organizasyon yapısını, kolektif savunma politikalarında değiĢim ihtiyacını ve 

Ġttifak liderleri tarafından alınan önlemleri ve gelecekteki senaryoları analiz etmektir. Bu bağlamda, Rusya‟dan 
alınacak S-400 hava savunma füzelerinin ardından ABD ile yaĢanan F-35 uçak krizi nedeniyle, Ankara‟nın eksen 

kayması hipotezlerinin gerçekliği ne ölçüde yansıttığının incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu makale, özellikle 

Rusya‟nın Kırım‟ı ilhak etmesinden ve ABD ve Rusya‟nın INF AntlaĢması‟ndan çekilmesi ve Ortadoğu‟da terörist 
Ģiddetin karĢısına çıkan yeni zorluklardan sonra Avrupa-Atlantik bölgesindeki yeni tehditlere cevap veren 

NATO‟nun dönüĢüm sürecini araĢtırmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: NATO, Güvenlik Tehdidi, Savunma Politikaları.  
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INTRODUCTION 

International security environment has converged in the sense that our world 

has transitioned from complicated to complex. How does NATO justify a robust 

defence posture given the new conditions? NATO the organization has evolved to 

meet new challenges and to adapt to a changing security environment. Indeed, 

NATO‘s durability is closely connected to its ability to change, and to the 

collective resolve of its members to preserve the Alliance as an international 

security hub.  Firstly, neorealist in inspiration, links alliances with the presence of 

threats. Secondly, NATO has shown a consistent ability to adapt to a changing 

international order. North Atlantic Treaty Organization (NATO) is marking 70 

years of the alliance, founded in Washington on April 4, 1949, with 12 founding 

states; today it has 30 member states.  NATO, which defines its main objective as 

securing the independence and security of the member countries through military 

and political means, is perhaps best known for its Article 5, which commits its 

members to collective defence. Why do allies establish establish a security forum?  

What kind of values and norms keeps NATO alliances together?  NATO‘s 

fundamental mission, President Harry Truman noted when the alliance was formed 

70 years ago, was to provide the US and its allies with ―a shield against 

aggression‖. Lord Ismay, the organization‘s first secretary-general, was more plain-

speaking. Its goal, he said, was ―to keep the Russians out, the Americans in, and 

the Germans down‖ ( The Telegraph, 2019).  

The objective of the Alliance remains to preserve peace and security, but to 

be effective, deterrence must rely on credible forces and structures. NATO allies is 

to achieve articulated a longer-term deter and defend against any threat of 

aggression against any NATO member state as provided for in Articles 5 and 6 of 

the Washington Treaty(Yost, 2010: 489-522). The world's most powerful military 

alliance has indeed been a remarkable success story. Founded in 1949 to counter 

the emerging Soviet threat, for over half a century NATO has provided relative 

peace and stability for Europe. When the existential threat provided by the Soviet 

Union disappeared, the alliance was able to adjust to the emerging post-Cold War 

order. We can define with following some study objectives about understanding 

nature of this critical international defence organization:  

 Why do allies establish a security forum?   

 What kind of values and norms keeps NATO alliances together? 

 How do NATO alliance could respond to changing strategic circumstances?  

 How does NATO justify a robust defence posture given the new conditions?  

 How do allies given new meaning to their collective defence commitments? 

 How NATO manages this challenge will be the key to its future?  
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NATO's former Secretary-General, the late Manfred Wörner, once said that 

"The Treaty of Washington of 1949 nowhere mentions the Soviet Union" and that 

NATO will survive by continuing to serve its members' needs, scepticism 

nevertheless remains about NATO's future. Theoretical underpinnings of realist 

theory defence alliances should not outlive the threats they were created to address. 

The end of the Cold War came about quickly, posing a major challenge. 
1
 Under 

this argument, having winner on the Cold War competition with Warsaw Pact, 

NATO alliance lost its central purpose and should began to be scattered. However, 

in spite of the disappearance of the Soviet threat, NATO still exists.  

The ability of military alliances to make strategy depends on their capacity 

to manage divergent views among their members. NATO‘s history can be traced 

through four main eras, each era beginning and ending with a paradigm shift to 

which the Alliance had to adapt.  

■  The Cold War (1949–91) was the age of collective defence. Facing the 

imminent threat posed by the Soviet Union and its allies, NATO emphasized 

deterrence and defence based on the principle expressed in Article 5 of the Treaty 

of Washington, which states that an attack on one shall be considered as an attack 

on all. 

 ■ The post–Cold War era (1991–01) followed the downfall of the Eastern 

bloc. Cooperative security was the landmark of this period, with the enlargement to 

Eastern European nations, but also through the development of partnerships, 

including with Russia in the Partnership for Peace framework. 

■  9/11 snapped the Alliance back to the reality of a dangerous world 

(2001–14), in which NATO focused its efforts on projecting stability and on 

expeditionary missions, in Afghanistan and elsewhere, sometimes at the expense of 

responsiveness and collective defence.  

■ Since 2014 and the crisis in Ukraine,
2
  NATO has entered its fourth and 

current phase, characterized by the resurgence of conventional threats, the 

continuation of stability operations, and the emergence of hybrid threats (Mercier, 

2018: 2-11). 

                                                           
1
 On 9 November 1989 the Berlin Wall was opened. Eleven months later Germany 

reunified. On 1 April 1991 the Warsaw Pact disbanded followed on 25 December 1991 by 

the Soviet Union. In just two short years, the core factors that had contributed to NATO's 

creation (a divided Germany and the Soviet threat) were gone. 
2
 When NATO leaders gathered in Wales in 2014, however, they agreed that ―a pivotal 

moment in Euro-Atlantic security‖ was reached (NATO 2014). Faced with so-called hybrid 

conflict in Ukraine, the Russian annexation of Crimea and deepening instability throughout 

its southern neighborhoods, NATO adopted an ambitious adaptation agenda. 
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It did so by developing new strategic concepts (1991 and 1999), 

incorporating new members, reorganizing its military structures and deploying 
troops to theatres across the world(Noetzel and Schreer, 2009: 211-226).The 
transatlantic Alliance has managed to remain a cornerstone of stability, peace, and 
security in the Euro–Atlantic region. As a collective security alliance, NATO took 
the initiative in starting to address the changing geostrategic and political 
environment following the end of the Cold War, arriving at a Declaration on a 

Transformed North Atlantic Alliance (the London Declaration) in 1990, and in the 
following year producing the Rome Declaration which affirmed the key role of 

NATO even in a changing world and a new Strategic Concept for the alliance for 
the future; both of these reaffirmed the fundamental principles of the alliance while  
seeking to adapt the alliance to changing global realities. The need to hedge against 
an uncertain future was reflected in the new Alliance strategic concept, adopted in 
November 1991 by NATO Heads of State and Government just days before the 
Soviet collapse. This concept pointedly noted that the need to ―preserve the 

strategic balance in Europe‖ would remain one of NATO‘s four fundamental 
security tasks (NATO, 1991, para 21). 

The Strategic Concept was especially prescient in identifying possible risks 
to the alliance likely to result ‗from the serious economic, social and political 
difficulties, including ethnic rivalries and territorial disputes which are faced by 
many countries in Central and Eastern Europe‘ (NATO Handbook, 1995:237).  
President Obama stressed in his speech an important message Ankara at April 
2009: ―America is not-and never will be-at war with Islam‘‘ (Whitehouse [web], 
2009). The Ankara speech was especially important; Turkey is a NATO member 
with a strategic location geographically, and this speech was important in shoring 
up relations between the two allies (Kaufman, 2017: 251-266).  

 NATO can be an alliance of collective defence: A military alliance whose 
main purpose is to provide a hedge against a militarily vengeful Russia. 

 NATO can be an alliance of collective security: main purpose is to promote 
the values of the Atlantic community of market democracies throughout Europe. 

 NATO can be an alliance of collective interests:  main purpose is to defend 
against threats to common, European and American, security interests no matter 
where these threats come from. 

Today, under Article 5, "the Parties agree that an armed attack against one or 
more of them in Europe or North America shall be considered an attack against 
them all." Today, NATO have 30 member states keep almost 1 billion people safe 
and secure through provision of collective defence , and alliance can conduct 
operations at the support of sovereign governments around the world. New threats 
and challenges such as energy security, maritime security, cyber security, climate 
change, diseases to name a few, should be given an appropriate place within the 
new Strategic Concept.  
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The Atlantic Alliance has a New Transformation that will guide it into the 

21th century. As part of its post-Cold War strategy, NATO has embarked on the 

dual processes of enlargement and transformation. The first round of post-Cold 

War enlargement occurred in 1999, with the accession of Poland, the Czech 

Republic, and Hungary. NATO's transformation also dates from the 1990s, when 

the alliance, while reaffirming its commitment to the collective defence of its 

members, expanded its mission to include conflict prevention and conflict 

management throughout Europe, including areas outside the boundaries of the 

NATO treaty area. It was adopted at the Lisbon Summit (19–20 November 2010) 

and it promises a renewed Alliance – a ‗NATO 3.0‘ ready for new challenges, new 

partnership, and renewed relevance and impact. NATO has continued to justify its 

existence in subsequent decades, not least when member states invoked the NATO 

treaty‘s Article 5 mutual defence clause following the devastating September 11 

attacks on the US in 2001. Russian military modernization is very real at sea, in the 

air, on the land, and we have seen that ability to deploy and then employ force in 

Syria. Today, over 30 countries have, or are acquiring, ballistic missiles that could 

be used to carry not just conventional warheads, but also weapons of mass 

destruction. The proliferation of these capabilities does not necessarily mean 

there is an immediate intent to attack NATO. 

At the 2018 summit in Brussels, NATO took important decisions to adapt 

and modernize its command structure in a bid to enhance the allies‘ responsiveness 

and deterrence capabilities, especially against potential threats from Russia. By 

2020, NATO is expected to keep 30 mechanized battalions, 30 air combat fleets, 

and 30 combat ships ready to serve in 30 days or less with the contribution of all 

allies. Yet as the alliance marks its 70th anniversary, the celebrations taking place 

in Washington this week will be modest. The original plan to hold a summit of the 

alliance‘s 29 leaders was scaled down over concerns Donald Trump might use the 

event as a platform to renew his attacks on leading European members, such as 

Germany, over their failure to pay their fair share towards NATO‘s defence costs. 

The confrontational tone Mr Trump frequently adopts with European allies has 

raised concerns that the US might even withdraw from the alliance, leaving the 

Europeans to defend themselves. These fears have led to renewed interest in Paris 

and Berlin about creating a European defence force, which many critics believe 

would act as a rival to NATO, thereby undermining the effectiveness of the 

alliance. At a time when NATO faces challenges on numerous fronts, from 

Russian aggression to China’s increasing military prowess, neither of these 

developments bodes well for its future prospects. On the contrary, when the nature 

of warfare is changing at an alarming rate, the alliance‘s first priority should be to 

ensure it has the ability to operate effectively in new domains such as cyber, space 

and advanced missile technology. That is by far the best way for NATO to justify 

its existence in the decades to come (Telegraph [web], 2019). 

https://www.telegraph.co.uk/news/2019/01/27/nato-members-increase-defence-spending-100-billion-donald-trump/
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Source: http://newglobal-america.blogspot.com/2005/10/state-of-ballistic-

missile.html, (Accessed on 21.11.2019) 

http://newglobal-america.blogspot.com/2005/10/state-of-ballistic-missile.html
http://newglobal-america.blogspot.com/2005/10/state-of-ballistic-missile.html
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1. REDEFINE ROLE OF TURKEY IN NATO POST COLD WAR ERA  

We will examine the factors that have been shaping Turkey‘s approach 

towards the Alliance since the end of the Cold War era up to now from an 

analytical perspective. Turkey is a very strong and very dependable ally. The recent 

Military Committee visit to Turkey made that clear, that the solidarity of 

NATO at 29 is vital, and that unity is our great strength. Turkey makes a very 

significant contribution to NATO. Turkey also makes a contribution through 

[airborne warning and control system aircraft] and other forms of NATO 

capability, and of course allies offer support in return. Right at the heart of 

question is the geography of the Black Sea region, and of course Turkey sits, as 

she always has, at that crossroads between the Black Sea and the Mediterranean. 

Turkey‘s strength and dependability is vital to the alliance‘s solidarity and unity 

(Aitoro, 2019).   

How different the situation is today?  Will Turkey seem to be moving closer 

to Moscow? Why Turkey important for NATO? Turkey has been allowed for the 

military presence of the United States in Turkey with conventional and nuclear 

forces. NATO‘s south-eastern flank stood firm against the Soviet threat as well as 

against potential spill-over effects from instability and conflicts in the Middle East. 

Allied strategic interests always dominated the Turkey-NATO relationship, both 

during and after the Cold War (Zandee, 2019). NATO has played a central role in 

the security of Turkey over the 6 decades.  

NATO membership was considered as an important milestone in Turkey‘s 

decades-old Westernization/Europeanization/modernization process. Turkey 

supported NATO‘s expansion toward Poland, Czech Republic and Hungary, 

encouraged the Alliance in its efforts to NATO‘s Partnership for Peace Program. 

Turkey actively supported NATO‘s Mediterranean Dialogue and the Istanbul 

Cooperation Initiatives (ICI). The Alliance has made significant contributions for 

Turkey to be integrated in the Euro-Atlantic community. NATO also supports 

inter-alliance peace between Turkey and Greece, also in Iraq and Syria conflict. 

From NATO‘s perspective, Turkey‘s departure from the alliance and the possibility 

of Ankara becoming an adversary would be a significant setback. A Turkey that 

acts in unison with Russia in the Black Sea and the Mediterranean would be 

strategically disadvantageous for NATO (Yeğin, 2019). Turkey has made 

significant contributions to the Alliance as well. It adopted the common values the 

allies share, and defended them keenly. With the changes occurring after the Cold 

War, the Alliance has been transforming and relocating itself in the world politics 

accordingly (Gönül, 2010). 

Turkey has clearly demonstrated her contribution by taking part in 

―Operation Ocean Shield” of the Alliance with a frigate assigned to the Standing 

NATO Maritime Group-2 (SNMG-2) in the region concerned. Moreover, Turkey is 

supporting the international counter-piracy efforts as a founding member of the 
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Contact Group. A Turkish frigate with two helicopters on-board is on mission in 

the region in the framework of Combined Task Force-151 (CTF151). Between 

NATO and Turkey relations have faced with some critical arguments in recent 

developments. Relations between Ankara and Washington are at a low point. As it 

is impossible to isolate tensions between Turkey and the US, the Turkey-NATO 

relationship is also in troubled waters.  On 19 December 2019 Trump delivered an 

early Christmas present to Erdogan by publicly announcing the withdrawal of 

American troops from Syria. The acquisition of S-400 air defence missiles from 

Moscow has provoked US sanctions against Turkey. Turkey‘s purchase of a 

Russian S-400 air defence missile system has raised questions concerning Turkey‘s 

alliance with NATO. Turkey has insisted that the missile defence system is 

directed against generic threats. U.S. defence  secretary Mark Esper called 

Turkey‘s decision on the S-400 ―the wrong one‖ also ―The F-35 cannot coexist 

with a Russian intelligence collection platform that will be used to learn about its 

advanced capabilities. ―US White House said (Spindel, 2019).  

 

Meanwhile, unless there is a sudden change the United States has not only 
threatened Turkey with the introduction of CAATSA (Countering America‘s 
Adversaries Through Sanctions Act) sanctions, which aim to halt Russian defence  
sales, but also to terminate Turkey‘s participation in the F-35 advanced fighter 
aircraft program. There is rising post-Cold War nuclear deterrence posturing and 

a new strategic nuclear arms race in Euro Atlantic defence  shield region. 
Despite plenty of tensions, disagreements, and differing regional priorities, many in 
Washington considered Turkey a vital and necessary strategic partner, the keystone 
to NATO‘s southern flank, and a Western-friendly bridgehead in the Muslim world 
(Johnson and Gramer, 2019).  

https://www.aljazeera.com/news/2019/07/turkey-35-russia-400-trump-nominee-190716152401108.html
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"From a U.S. perspective, clearly, as the U.S. in coordination with NATO 
has talked about what has occurred with the [Russian] S-400 [missile defence  
system], that is a challenge, and it‟s a problem that in the short term is one that 
we are going to have to continue to work our way through, recognizing that 
there‟s no room for an S-400 to be operating inside of Turkey," Gen. Jeffery L. 
Harrigian told (Hürriyet Daily News, 2019a).  

German foreign minister Maas Heiko "Turkey are allies in NATO and the 
European Union (EU) is also an important partner for us" said and he added, "We 
think we underestimate the mental significance of this incident here," about the 
FETÖ's July 15 coup attempt (MBS News, 2019). Turkey remains a productive 
military power in many areas, particularly for basing and access, as well a key 
contributor to NATO missions. 

The Incirlik air base has served as an important facility for the US air 
campaign against IS. Closing the base for the US and NATO would have severe 
consequences, not only because of its forward strategic location. Turkey will 
continue to host the Force Command in Istanbul and within the new NATO 
command structure the Air Command in Izmir. Turkey also, actively participates in 
NATO missions from Afghanistan to Kosovo. Turkey now plays a military role in 

the region, but the question is whether that role serves NATO’s interests. 
Militarily, the geographic location of Turkey remains of primary interest to the 
Alliance. After the annexation of the Crimea, the Russian Black Sea Fleet, based in 
Sebastopol, has become more active. Turkey‘s control of the Bosphorus and the 
Dardanelles is of key importance for the Russian Navy‘s access to the 
Mediterranean. While currently the Turkish contribution to the Alliance‘s forward 
Enhanced Presence in the Baltic States and Poland is negligible, Turkey will 

assume command of NATO’s Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) in 
2021. The deployment to Eastern Turkey of Patriot air defence missiles, launched 
in 2013 as an Allied contribution to protect the Turkish population and territory, 
continues. There is an important mistrust and misunderstanding between US also 
NATO and Turkey about the 2016 failed military coup. Turkey many political 
elite and people believe that the United States either played a role in the coup or 
knew about it in advance-charges that U.S. officials. For a long time, Turkey 
functioned as the bridge between Europe and the Middle East; it was a regional 
role model and acted as a conflict mediator. Underlining that Turkey adds value 
and power to NATO, Erdogan said: ―As long as we see the same understanding 
from our interlocutors, we will stick to our commitments.‖ (Middle East Monitor, 
2019).

 
 

President Erdoğan underlined Turkey's ongoing fight against terrorism and 
reiterated its expectation of support from NATO, saying that the organization 
should stand behind its fundamental principles regarding the spirit of the alliance. 
"It is against the nature of NATO to expect ally countries to deal with serious 

security challenges such as terrorism by themselves," Erdoğan said, emphasizing 
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that Turkey has been fighting multiple terrorist organizations at once, all by itself. 
Erdoğan said Turkey has become the only NATO state that had close combat with 

a terrorist organization that posed a threat to the whole world (Daily Sabah, 2019). 

2. TURKEY HAS NO INTENTION TO ABANDON NATO 

MEMBERSHIP OR ITS ALLIES 

The president Erdoğan said that Turkey has no intentions to give up its 

NATO membership or its allies, even though it has been left alone amid some 

problems. President Erdoğan underlined ―After the Second World War, we have 

chosen the Western democracy and defence concept and entered a new era. The 

NATO defence concept has made significant contributions to us just like the 

European Union helped our economy gain global competitive power by keeping us 

within the Customs Union without making us a full member.‖ ―As the world gets 

restructured in all areas, it has become inevitable for Turkey to review its defence 

strategies and tactics,‖ President Erdoğan noted.  

“Although NATO has recently failed to deliver on many issues, especially 

on ensuring Turkey's security, it still remains our most important platform of 

defence cooperation for us and our allies. Although some states, with which we 

have a relationship of alliance, display attitudes against our country which in no 

way befit the meaning and spirit of this word [alliance], we still value solidarity 

with our allies. We have no intention to abandon the NATO membership or our 

allies. On the contrary, we want to have a stronger position within these 

organizations.” (Hürriyet Daily News, 2019b). 

NATO Secretary General Jens Stoltenberg thanked Turkey for its strong 

contributions to the Alliance and emphasized that NATO stands in solidarity with 

Turkey. ―NATO Allies stand with Turkey as it faces serious security challenges‖, 

the Secretary General said, adding that NATO helps protect Turkey with air and 

missile defence systems and enhanced patrols by AWACS surveillance planes. 

―Over the years, NATO has invested more than 5 billion US dollars in military 

facilities in Turkey‖, the Secretary General said. ―This includes important 

infrastructure such as airfields, naval bases, and radar sites.‖ (NATO, 2019).   

In July, the U.S. suspended Turkey‘s involvement in the F-35 program, 

saying its purchase of the Russian S-400 missile defence program could endanger 

the fighter jets, a claim Turkey has consistently denied. However, Ibrahim Kalın 

Turkey‘s presidential spokesmen told ―We have not given up on the F-35s; it is not 

easy to remove Turkey from that program either. We believe that the crisis will be 

resolved sooner or later. ‖ (Kalın, 2019). U.S. defence chiefs say the S-400 system 

the Turks bought is not compatible with NATO defence s and poses a potential 

threat to U.S. F-35 stealth fighter. Responding to the delivery of the Russian 

system, U.S. President Donald Trump said he would withhold sales of advanced F-

35 jets to Turkey, but refrained from further sanctions. ―There is no concrete 
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evidence showing the S-400s will harm the F-35s or NATO, nobody should 

deceive each other. Many NATO member states have purchased from Russia. We 

don't see this being turned into a crisis,‖ Erdogan said. ―Turkey made a business 

decision for its security.‖ (Dettmer, 2019).
 
NATO alliance Secretary-General Jens 

Stoltenberg told "Turkey has been a very important ally in the fight against 

terrorism." He added that Turkey is also a key country in the fight against Daesh in 

Iraq and Syria, and without its contributions it would be "much harder" to make 

gains against Daesh. The NATO chief also praised cooperation between Turkey 

and the U.S. in northern Syria (Çetin and Güldoğan, 2019). 

Source: https://www.ft.com/content/8d03f422-a270-11e9-a282-2df48f366f7d, 

(Accessed on 21.11.2019). 

https://www.ft.com/content/8d03f422-a270-11e9-a282-2df48f366f7d
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Turkey aims to start military operation into Syria -east of the Euphrates- 

perhaps with the aim to create a safety zone against YPG-PKK terrorist 

organizations‘ attacks. Operation Peace Spring of Turkey‘s counter-terrorism 

operation in northern Syria has been evaluated by Mevlüt ÇavuĢoğlu, the Foreign 

Minister of Republic of Turkey, on October 20, 2019 as follows; 

“Turkey‟s counter-terrorism operation in northern Syria launched to 

establish a safe zone was very “strategic”, “important” and “timely” not only 

for Turkey but also for Syria and for the stability and security of the region. We 

want to see that the terrorists withdraw from the declared safe zone within 120 

hours. A “PKK state” was planned to be established in the region. Turkey 

“spoiled a big game” with the Operation Peace Spring. The withdrawal of 

terrorist YPG/PKK forces from the planned safe zone is underway. Terrorists 

continue to violate the safe zone deal between Turkey and U.S. despite latter‟s 

instructions” (Düz, 2019). 

Sinan Ülgen, a political analyst and former Turkish diplomat, has evaluated 

this operation as 

“Turkey achieved its primary goals through the operation, although it 

wanted to establish a larger "safe zone" before the move. Turkey's priority has 

not been about who controlled the Syrian side of the border in this process, but it 

demanded the areas close to the border be freed of threats against its security. 

And this has for the most part been achieved through the deal made with Russia 

as well as the US as they include withdrawal of the YPG forces from border 

areas even if they are in control of the Syrian government”(Uras, 2019) . 

Mensur Akgün, a professor of international relations in Istanbul, has 

assessed this operation as;  

“Ankara established its goals through the offensive, without losing much 

resources. Turkey's operation sparked a diplomatic drive among the actors in 

Syria, which led to the current outcome. Through this diplomatic traffic that 

began as a result of the operation, Ankara achieved most of what it wanted on 

the ground through a short period of clashes and low level of 

casualties”(www.aljazeera.com, 2019) . 
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Source: https://www.aa.com.tr/en/operation-peace-spring/operation-peace-spring-starts-in-

n-syria-erdogan/1607147, (Accessed on 21.11.2019). 

 

In Turkish President Recep Tayyip Erdoğan‘s visit to the U.S. on November 13, 

2019, one of the issues discussed between Erdoğan and his American counterpart 

Donald Trump, this was evaluated as follows; 

“During his meeting with U.S. President Trump, they had a great 

opportunity to discuss bilateral relations and focused on the $100-billion trade 

volume goal. The strategic partnership of Turkey and the U.S. in NATO is 

https://www.aa.com.tr/en/operation-peace-spring/operation-peace-spring-starts-in-n-syria-erdogan/1607147
https://www.aa.com.tr/en/operation-peace-spring/operation-peace-spring-starts-in-n-syria-erdogan/1607147
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unquestionable. Turkey is among the top 5 countries which fulfill their 

responsibilities within NATO. The NATO Summit to be held in London on 

December 3-4 will be very dynamic. Kurds are at the same time my citizens. It 

is my country where the most Kurds live in the world. There are nearly 50 

Kurdish deputies from my party in the parliament at the moment. There is no 

such thing in others. It is my party which has the largest political party 

organization in Eastern and Southeastern Anatolia. You can only understand 

the investments I have made in those regions if you see them on site. The 

number of Kurds who took refuge in my country from Kobane during the 

Obama administration is 350-360 thousand. When no one else accepted them, 

we did. We are taking care of their clothing, their food, their healthcare and 

education. No one else has supported them financially. However, the ones, to 

whom you refer to as the Kurds, are probably the PYD/YPG. I especially would 

like to give you certain documents. For example, Ferhat Abdi ġahin is actually 

the foster son of the separatist terrorist leader called “Apo”. Surely, it is useful 

to know that. As Mr. President said – I stated that during the Obama 

administration- we must establish the safe zone. With an international donors 

meeting. We can describe the 444 kilometers long and 32 kilometers deep zone 

in north of Syria as the safe zone. We have drafted the plans, prepared the 

projects. If we take the step here, we can settle 1 million refugees in this safe 

zone with residences and everything. We can also settle another million in 

Raqqa and Deir ez Zor. Of the 4 million refugees in our country, 3 million 650 

thousand people are Arab, Chaldean and Christian. And 350 thousand of them 

are Kurdish. 4 million people in total. The total amount of investments we have 

made so far is $40 billion. And unfortunately, the total amount we have 

received from Europe during this whole period is merely €3 billion, which went 

not to our national budget but to the Red Crescent and the Disaster and 

Emergency Management Presidency through NGOs”( Presidency of the 

Republic of Turkey, 2019) . 

Trump has evaluated his latest meeting with President Erdoğan as follows; 

“The discussions were "wonderful" during a joint press conference that 

took place an hour after its original start time due to the protracted 

conversations.  The U.S.-Turkish alliance can be a powerful force for security 

and stability, not only in the Middle East, but beyond. I look forward to 

working with you. Turkey is regarded as „a great NATO ally‟. We have 

directed our senior officials to "immediately work on resolving the S-400 issue. 

Turkey‟s acceptance of the S-400 creates some very serious challenges for us, 

and we are talking about it constantly. We talked about it today. We will talk 

about it in the future. Hopefully, we‟ll be able to resolve that situation.  On, the 

expansion of the bilateral trade volume to reach $100 billion, we made 

tremendous progress on that. We encourage Turkey to further open its market, 

and they are doing that. The United States encourages Turkey to further open 

its markets to American goods and services, and ensure a level playing field for 

our trade relationship”(Hernandez, 2019).  
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CONCLUSION  

NATO, transformation policies established on the objective to build a 

renewed defence and deterrence posture, while expanding the nuclear and 

conventional capability in order to project stability beyond the Euro–Atlantic 

space. As we look with confidence to the near and long term future, it is important 

to reflect on the evolution of the relationship between the Atlantic and its European 

allies. There is a big military, political and legal reality on the table that under the 

1949 Washington Treaty, Turkey will remain a reliable and dependable NATO 

member state since joined the Alliance in 1952. From the Ankara‘s point, regarding 

changing dynamic nature of the new security threats‘ challenges, its strategic-

military and economic-financial vital interests are certainly better served by linking 

up to the Western Block. In other words, Turkey‘s strategical security initiatives 

will be best and secured way served by staying connected to the NATO. Ankara, 

recently attaches great importance to NATO and the security guarantee it provides 

to Turkey. First, we think in terms of foreseeable mid-long term future; Turkey 

may have extraordinary contribution for NATO as a useful multilateral key actor in 

the Black Sea, wider partnerships on its own terms with the Arab Street, Russia, 

China, Central Asia even globally new projections of the Alliance such as Japan-

Australia.  
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Öz 

II. Dünya SavaĢı sonrasında baĢlayan Soğuk SavaĢ döneminde ABD, komünizmin dünyada yayılmasını 
engellemek için bir dizi çaba sarf etmiĢtir. Bu çabalar içerisinde SEATO, Güneydoğu Asya bölgesinde komünizmin 

yayılmasını önlemek ve domino etkisiyle bölge devletlerinin birer birer komünist sisteme geçmesini engellemek 

amacıyla tesis edilmiĢtir. SEATO, 1955 tarihinde oluĢturulmasına karĢın hiçbir zaman etkili olamamıĢ ve bu 
organizasyon, aleyhtarları tarafından kâğıt kaplan olarak nitelendirilmiĢtir. SEATO‟daki en büyük kırılma noktası 

ise ABD‟nin Vietnam‟a tek taraflı olarak müdahale etmesidir. Bu müdahale ile birlikte 21 yıl sürecek olan 

Vietnam SavaĢı baĢlamıĢ ve Güney Vietnam‟a açık destek veren ABD yönetimi bu suretle bölgede komünizmin 
yayılmasını engellemeye çalıĢmıĢtır. ABD, tüm bunları yaparken de SEATO‟yu yaptığı tüm askeri ve siyasi 

müdahalelerin gerekçesi olarak göstermiĢtir. Bu çalıĢmada, Soğuk SavaĢ dönemi ittifaklarından olan SEATO‟nun 

tesis edilmesine giden süreç, tesisi ve paktın feshedilmesine kadarki zaman diliminde bölgeye olan ABD etkisi 
değerlendirilerek tartıĢılmıĢtır.  
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Abstract 

During the cold war that began after the Second World War, the United States of America (USA) made a 

series of efforts to prevent the spread of communism in the world. Within these efforts, it was established to estop 
the spread of communism in the Southeast Asia region and to defuse the domino effect of the states in the region to 

become communist system one by one. Although the SEATO Pact was created in 1955, it had never been an 

effective organization and hence, SEATO was described by its opponents as a paper tiger. The biggest breaking 
point in SEATO was the unilateral USA intervention in Vietnam. In doing all of this, the USA cited SEATO as 

justification for all its military and political interventions. In this study, the process of the establishment of 

SEATO, one of the cold war alliances, is discussed by considering its formation and the USA influence on the 
region until the abolition of the pact. 
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GĠRĠġ 

Geleneksel olarak Vietnamlıların büyük çoğunluğu Mekong havzasında 

pirinç üretimi yapan köylü çiftçilerdir. Pirinç yetiĢtiriciliği, her köyün halkının 

yürüttüğü ortak bir faaliyettir (Timor, 2002, s. 399). Bu köylü çiftçiler kendilerince 

milliyetçi fikirler geliĢtirmiĢlerdir. Çin, o dönemde bölgede hem siyasi hem de 

demografik açıdan çok daha büyüktü, ancak yüzyıllar boyunca Çinlilerle 

mücadeleleri sebebiyle Vietnamlılar gerilla savaĢ tekniklerini 

mükemmelleĢtirmiĢler ve bu Ģekilde, Çinlilere karĢı baĢarılı olmuĢlardır. Vietnam 

gerillaları kentleri terk etmiĢ, ileri safta çarpıĢmaktan kaçınmıĢ ve Çinlileri bu 

Ģekilde bezdirerek geri çekilmelerine sebep olmuĢtur. On dokuzuncu yüzyıla 

gelindiğinde ise Fransızlar Vietnam'ın bağımsızlığı karĢısındaki en büyük tehdit 

olarak görülen Çin‘in yerini almıĢtır (ATESE, 1979, s. 1-9).   

Fransızlar, ticaret ve sömürge arayıĢları sebebiyle 19. yüzyılın ortalarında 

Vietnam topraklarına saldırmaya baĢlamıĢtır (ATESE, 1979, s. 10). Daha sonra 

Vietnam, Kamboçya ve Laos, Hindiçin olarak adlandırılan bölge, Fransızların 

kontrolüne geçmeye baĢlamıĢ, Vietnam iç çatıĢmaları ise Fransız ilerleyiĢini 

kolaylaĢtırmıĢtır. Bununla birlikte, Fransız sömürge yönetiminin ekonomik ve 

politik etkisi, kısa sürede Vietnamlı milliyetçilerin birleĢmelerini sağlamıĢ, (Giap, 

1968, s. 27) ve Vietnam milliyetçisi Ho Chi Minh bu dönemde ortaya çıkmıĢtır 

(Figueres & Fourniau, 1976, s. 12). 

I. Hindiçin SavaĢı sonunda (1946-1954) Fransızların Dien Bien Phu 

muharebesinde yenilmeleriyle birlikte bölgede mevcut olan etkinlikleri giderek 

zayıflamıĢtır. ABD‘nin askeri ve mali desteğine rağmen Fransızlar savaĢı 

kaybetmiĢ ve bölgeden çekilmiĢtir (Giap, 1968). Bu durum karĢısında ABD, 

Fransızları beceriksizlikle itham ederek savaĢın kaybedilmesinin tek suçlusu olarak 

Fransa‘yı görmüĢtür. II. Dünya savaĢından sonra dünya üzerinde mevcut 

konjonktürün değiĢerek Soğuk SavaĢ dönemine girilmesi ile ABD, bölgede atacağı 

adımları bir ittifak Ģemsiyesi altında gerçekleĢtirmeyi daha faydalı görmüĢtür. ĠĢte, 

SEATO tam olarak burada devreye girmektedir. ABD, Asya‘da kuzeydeki kızıl 

tehdide karĢı güneyde bulunan Tayland, Filipinler ve Güney Vietnam‘ı korumak 

amacıyla bu teĢkilatı tesis etmiĢtir. ABD‘li yöneticilere göre bölge ülkelerinden bir 

tanesinin komünizm tesiri altına girmesi, bir domino etkisini gerçekleĢtirecek ve 

bölge ülkelerini sırasıyla etkileyecektir (Altuğ, 1998, s. 80). Böylesine bir durumun 

oluĢmasını engellemek amacıyla ABD, SEATO‘yu tesis etmiĢ ve bölgede NATO 

ve CENTO benzeri bir ittifak tesis ederek Soğuk SavaĢ‘ın yeni bir Cephesini 

Güneydoğu Asya‘da oluĢturmuĢtur.  

Bu çalıĢmada, ―SEATO‘nun kuruluĢ ve geliĢme aĢamaları ile Güneydoğu 

Asya‘ya etkileri nelerdir?‖ araĢtırma sorusundan hareketle, ABD, Fransa, Ġngiltere, 

Pakistan, Avustralya, Yeni Zelanda, Tayland ve Filipinler‘in SEATO çatısı altında 

takip ettikleri güvenlik politikaları, ilgili literatür üzerinden incelenmiĢtir. 
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AraĢtırmada SEATO‘nun seçilme nedeni, bu organizasyonun gerek siyasi, gerekse 

askeri güç açısından bölgedeki etkileri günümüze kadar ulaĢan izler bırakmıĢ 

olmasıdır. AraĢtırma yöntemi olarak nitel araĢtırma yöntemlerinden vaka analizi, 

veri toplama tekniği olarak ise doküman analizi ve ikincil verilerden yararlanma 

tekniği kullanılmıĢtır. Bu çerçevede SEATO ile ilgili dokümanlar üzerinden bir 

analiz yürütülmüĢtür. ÇalıĢmanın ilk bölümünde, bölgede ABD müdahalesine 

kadarki süreç ele alınmıĢtır. ÇalıĢmanın ikinci bölümünde SEATO‘nun kuruluĢu ve 

organizasyona katılım süreçleri ile üye devletlerin katılma nedenleri incelenmiĢtir. 

ÇalıĢmanın üçüncü bölümünde SEATO‘nun geliĢimi ile Vietnam SavaĢının etkileri 

analiz edilmiĢtir. Sonuç bölümünde ise araĢtırmadan elde edilen sonuçlar ve 

değerlendirme ortaya konmuĢtur. 

1. SEATO ÖNCESĠ ABD‟NĠN BÖLGEYE ĠLGĠSĠ 

Japonlara karĢı mücadeleleri sırasında (1941–45) ve öncesinde 

Amerikalılar, Fransız Hindiçine pek ilgi göstermemiĢlerdir (Sivaram, 1967, s. 131). 

Ancak ABD baĢkanı Roosevelt‘in, Fransız sömürgeciliğini yer yer eleĢtirdiği 

görülmüĢtür. ABD baĢkanı, 1943‘te Fransa‘nın 100 yıl boyunca Hindiçini inek gibi 

sağdığından ve Vietnam halkının Fransızların bölgeye geldiği dönemden çok daha 

kötü bir durumda bırakıldığından bahsetmiĢtir (Hull, 1948, s. 1597). Roosevelt, 

Hindiçinde stratejik açıdan önemli deniz üsleri tesis edilebileceğini söyleyerek, 

Amerika'nın Çin ve SSCB ile birlikte bölgede bulunmasının gerekliliğine vurgu 

yapmıĢtır. Sonunda, 1945'te ölmeden hemen önce bölgeyi Çin‘e teklif etmiĢ, 

geleneksel olarak Vietnam ile olan düĢmanlıklarına vurgu yapan Çin yönetimi, bu 

teklifi reddetmiĢtir (Sanders, 2007, s. 14-15). Bölge hakkında herhangi bir harekete 

giriĢmek için çok erken olduğunu düĢünen Roosevelt yönetimi, bu Ģekilde 

Fransa‘nın bölgedeki varlığını desteklemiĢtir.  

ABD, Ġkinci Dünya SavaĢı'ndan sonra komünizmin uluslararası serbest 

ticareti ve Amerikan refahı ve güvenliği için önemli olan demokratik idealleri 

tehdit ettiğini düĢünmeye baĢlamıĢtır. Bu nedenle Amerika, ekonomik ve ideolojik 

sebeplerin bir karıĢımı olarak Vietnam meselesine dâhil olmuĢtur. Yeni baĢkan 

Truman, dıĢ politikada sert ve kararlı görünmesi gerektiğini düĢünmektedir 

(Sanders, 2007, s. 21-22).  

Truman dönemi, ABD‘nin Vietnam ile ilgili politikalarının belirlenmesinde 

önemlidir, çünkü tüm dünyada komünizme karĢı çıkma kararı bu dönemde alınmıĢ 

ve ABD, SSCB‘ye ve Çin‘e karĢı Soğuk SavaĢ‘ı Ģekillendirmeye baĢlamıĢtır. 

Fransızlara, Ho Chi Minh tarafından ilan edilen Vietnam‘ın bağımsızlığına karĢı 

verdiği mücadelede destek olan Truman, bu sayede Vietnam‘a ABD‘nin aktif 

olarak müdahale etmesi gerektiği düĢüncesine dayanan kendi politikasını 

geliĢtirmiĢtir. ABD‘nin Vietnam‘a müdahale etmesinin sebepleri arasında dünyada 

daha fazla ABD tarzı hükümet görmek istemesi, Güneydoğu Asya ile ticaret 
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yapmak istemesi, Kore SavaĢı‘nda komünist yayılmacılığa karĢı savaĢması, 

komünizm karĢıtı artan tepkiler, Truman‘ın Çin'i politik olarak kaybetmesi ve 

Çin‘in komünist sisteme geçmesiyle Ho‘nun Pekin‘in kuklası olması ve 

Vietnam'da savaĢan Fransızların açık ABD desteğine olan ihtiyaçları gösterilebilir 

(Sanders, 2007, s. 20). 

2. DĠEN BĠEN PUH VE FRANSA 

Eisenhower döneminde (1953-1961), Truman zamanında (1945–1953) 

Fransızlara ve güney Vietnam‘daki kukla imparator olan Bao Dai‘ye olan ABD 

desteği devam etmiĢtir. Buna rağmen Fransızlar toprak Kaybetmeye devam 

etmektedir.. Belirtilmelidir ki Fransa‘nın ve batının desteklediği Bao Dai, 

Vietnam‘da hiçbir zaman popüler olamamıĢ ve halk desteğini arkasına alamamıĢtır 

(Bolton, 2017, s. 73).  

Kasım 1946'da Vietminh
1
 resmen Fransızlara savaĢ ilan etmiĢtir. Kuzey 

Vietnam komutanlarından Vo Nguyen Giap, askeri eğitimi sistemini geliĢtirerek ve 

kesin sonuca ulaĢacağı bir savaĢ için planlar yapmıĢtır. DüĢmanı yıkmak için 

gerilla savaĢı ile baĢlayacak, ardından ordusu güçlendikçe zaman içerisinde daha 

etkili bir Ģekilde savaĢa devam edecektir. (Giap, 1968, s. 88). Ho gibi, Giap da 

sıradan insanları kazanmaya büyük önem verdi. 1952'de Giap, bir milyondan fazla 

düzenli asker ve iki milyona yakın bir milis kuvvetini idare etmektedir. Her ordu 

birimi, orman parkurları boyunca ve dağlardaki geçitlerden pirinç ya da mühimmat 

taĢıyan 40.000 hamal tarafından desteklenmiĢtir. Hamalların çoğu, Vietminh'in 

erkeklerinden daha etkili olduğu düĢünülen ―uzun saçlı ordu‖ olarak da 

adlandırılan kadınlardan meydana gelmiĢtir (Giap, 1968, s. 105). Ancak, Mao‘nun 

1949‘da Çin‘in baĢa geliĢi ile durum değiĢmiĢtir.. Mao, Vietnam yönetimine 

diplomatik tanıma, daha fazla silahlanma, askeri ve siyasi öneriler vererek açık 

destekte bulunmuĢtur. 

Ho ve Giap gitgide güçlenirken, Fransızlar ciddi sorunlarla uğraĢmaktadır. 

Fransızlar, askeri birliklerine ‗Sarı Derililer‘ (ATESE, 1979, s. 18) olarak 

adlandırdıkları yerli Vietnamlıları almayı denemiĢler ancak bu yeni Vietnamlı 

acemilere hiçbir Ģekilde güvenmediklerinden çok az sorumluluk vermiĢlerdir 

(Westheider, 2007). Ayrıca, Vietminh‘in takip ettiği strateji Fransızları 

zorlamaktadır. Fransa yönetimi, Hindiçine olan ilgisini bu sebeplerle kaybetmeye 

baĢlamıĢtır. 1954'te Fransızlar, bölgede tutunma çabaları için son derece kritik bir 

yer olarak düĢündükleri Vietnam'ın kuzeyindeki bir vadide bulunan 

Dienbienphu'ya yoğunlaĢmıĢlardır. Fransızlar bu sayede, yakındaki Laos'a da baskı 

yapabileceklerini düĢünmektedir. Bu nedenle hızlıca Dienbienphu'yu ele 

geçirmiĢler, Vietminh güçlerini top atıĢlarıyla etkisizleĢtireceği bir savaĢa çekmek 

                                                           
1 Tam adı Viet Nam Doc Lap Dong Minh Hoi‘dir. Vietnam'ın bağımsızlık mücadelesini Fransızlara karĢı yöneten 

örgüttür. Viet Minh, Mayıs 1941'de Çin'de Ho Chi Minh tarafından kuruldu. Öncelikle komünistler tarafından 

yönetilmesine rağmen Viet Minh, zaman içerisinde geliĢerek ulusal bir cephe örgütü olarak faaliyet gösterdi. 
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için orada bir kale inĢa etmiĢlerdir (ATESE, 1979, s. 24-25). Hem Fransızlar hem 

de Amerikalılar Dienbienphu‘nun süresiz bir Ģekilde elde tutulabileceğini 

düĢünmektedir. Ancak, Giap kuvvetlerinin büyük bir ustalıkla kaleyi çevresindeki 

yüksek yerlerden bombalayabileceğini öngörememiĢlerdir. Binlerce köylü 

gönüllüsü ağır ve uzun menzilli silahları söküp kalenin etrafındaki tepelere parça 

parça taĢımıĢ, orada ateĢlenmeye hazır olana kadar silahları baĢarıyla gizlemiĢlerdir 

(Sanders, 2007, s. 28-29). 

Fransız garnizonu birkaç ay süren Dienbienphu'daki mücadelede 

kaybetmiĢtir. Fransız delegesi Jules Moch, Fransız ordusunun kaybının 92.000 ölü 

ve 114.000 yaralı olduğunu belirtmiĢtir (Russel & Stetler, 1966, s. 39). Fransızlar 

bunun üzerine Amerikan yönetiminden yardım talep etmiĢlerdir. Eisenhower, 

ABD'li bombardıman uçaklarını, 200 Amerikan teknisyeni eĢliğinde göndererek 

Fransız yardım taleplerine cevap vermiĢtir. Bu Ģekilde Eisenhower, 1954‘te ilk 

Amerikan askerini Vietnam'a göndermiĢ olmaktadır (Sivaram, 1967, s. 132).  

ABD baĢkanlık seçimi kampanyasında Eisenhower, Truman‘ın takip ettiği 

komünizmi çevreleme politikasını reddederek, komünizme sürüklenmiĢ ülkelerin 

komünizmden kurtuluĢunun ancak o ülkeleri komünist sistemin tesirinden 

kurtararak mümkün olabileceğini savunmuĢtur. Eisenhower, Truman‘ın 

popülaritesinin Çin‘i kaybetmesinden dolayı çok fazla darbe yediğinin farkındadır. 

Bu nedenle ABD‘li Demokrat Parti üyelerinin, Vietnam‘ın kaybedilmesinin 

müsebbibi olarak kendisini hedef tahtasına oturtmasını istememiĢtir (Sanders, 

2007, s. 31). Mart 1954'te DıĢiĢleri Bakanı John Foster Dulles, ABD yönetiminin 

Hindiçindeki Çin yayılmacılığından korktuğunu açıkça söylemiĢ ve Vietminh'in 

Çinliler tarafından eğitildiğini ve teçhizatlandırıldığını belirtmiĢtir. Hepsinden 

önemlisi ise Eisenhower, Vietnam'ın komünizmin eline geçmesinin küresel güç 

dengesini olumsuz bir Ģekilde etkileyeceğini düĢünmektedir ABD'nin Vietnam'ın 

komünistlerin eline geçmesine izin vermesi durumunda diğer Güneydoğu Asya 

ülkelerinin de aynı Ģekilde komünist güçlere teslim olacağından korkmaktadır. 

Buna karĢın Eisenhower, Moskova'nın yeni bir bölge kazanmasına izin 

verilemeyeceğini ve Dienbienphu'nun böyle bir yer olabileceğini belirtmiĢtir. 

ABD‘li yöneticiler için Vietnam hayati derecede önemli görülmüĢtür (Greenstein 

& Immerman, 1992). 

3. CENEVRE KONFERANSI 

Komünizm karĢıtı olan Dulles, Soğuk SavaĢ'ın ilk yıllarında ve Vietnam'a 

müdahalenin Ģekillenmesinde son derece önemli bir siyasetçidir. Arthur 

Schlesinger onu ―Soğuk SavaĢ'ın baĢrahibi‖ olarak betimlemektedir. Eisenhower 

ise Dulles için ―zamanımızın gerçekten mükemmel adamlarından biri‖ fadesini 

kullanmaktadır (Schlesinger, 1967). Seth Jacobs ise, Dulles'a ―Woodrow 

Wilson'dan bu yana Amerikan dıĢ politikasını yöneten en piĢmanlık duymayan din 
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adamı‖ demiĢtir (Jacobs, 2005). Dulles, dünyanın geleceğini belirleyecek olan 

Hristiyanlık ile komünizm arasındaki savaĢın Asya'da gerçekleĢeceğine 

inanmaktadır. Jacobs, Dulles‘ın Hıristiyanlığının, Diem‘i desteklemesine ve 

ağırlıklı olarak Budist ülke olan Vietnam‘ı anlamadaki baĢarısızlığına büyük 

katkıda bulunduğunu vurgulamıĢtır. Dulles‘in biyografisini yazan Townsend 

Hoopes, onu ―Vietnam tarihini ve kültürünü anlamada inanılmaz derecede cahil‖ 

olarak nitelendirmiĢtir (Hoopes, 1973). Dulles, ABD‘nin Cenevre Konferansında 

alınan kararları reddetmesine, Diem‘i ve yeni yapay Güney Vietnam‘ı 

desteklemesine ve SEATO‘nun kurulmasına etki etmiĢtir.  

Fransızlar ve Vietminh kuvvetleri, Dien Bien Phu'da savaĢırken, Hindiçini 

ile ilgili konuları tartıĢmak için uluslararası bir konferans düzenlenmiĢtir. Kore'de 

üç yıl süren savaĢı, Panmunjom AnlaĢması ile ateĢkes sağlanması sona erdirmiĢ, bu 

nedenle Fransız Hindiçindeki savaĢı bitirmek için bu durum uygun fırsat olarak 

görülmüĢtür (Angın, 1966). Bölgenin geleceği üzerine görüĢmeler, 8 Mayıs 1954'te 

Cenevre'de baĢladığı sırada Dienbienphu SavaĢı, Vietnamlıların zaferi ile 

sonuçlanmıĢtı (Altuğ, 1998) 

Cenevre Konferansı; Fransa, Bao Dai (Güney Vietnam), Vietminh (Kuzey 

Vietnam), Kamboçya, Laos, ABD, Sovyetler Birliği, Çin ve Büyük Britanya‘yı 

temsil eden heyetlerin katılımıyla, bölgedeki savaĢı sona erdirmek amacıyla 

Cenevre‘de toplanmıĢtır (ATESE, 1979, s. 27). Ho‘nun Vietminh‘i, olabildiğince 

Vietnam üzerinde kontrol kurmayı ve bölgedeki yabancıları dıĢarı çıkarmayı 

amaçlamaktadır. Bununla birlikte savaĢ yorgunluğu ve bezginliği nedeniyle bir tür 

ateĢkes umut etmektedir. Güney Vietnam idaresi ise, Vietnam'ın bağımsızlığı ile 

birlikte rahat ve kolay bir yaĢam istemektedir. Fransızlar ise Hindiçinde bazı 

ayrıcalıklarını devam ettirmekle birlikte ve sömürge savaĢlarını sona erdirmeyi 

hedeflemektedir 

ABD, Güneydoğu Asya'da komünizmin tesisini engelleme ve Ho Chi 

Minh'in kazanacağı kesin gözüyle bakılan Vietnam'daki muhtemel seçimleri 

engelleme düĢüncesindedir. Ayrıca ABD, Vietnam hükümetinde komünistlerin 

varlığı fikrini reddetmekte ve birleĢik bir antikomünist Vietnam‘ın kurulmasını 

istemektedir. Çinliler, Çin‘deki iç savaĢtan kurtulmuĢken batılı emperyalist güçleri 

Çin sınırlarından uzak tutmak amacıyla Hindiçinde barıĢ istemektedir. Çin ayrıca 

gücünü göstermek, diplomatik tanınma ve ticari iliĢkiler kurmak amacındadır. 

Sovyetler, hem Fransızları Amerikalılardan ve hem de Ho‘yu Çinlilerden ayırmayı 

amaçlamıĢlar, SSCB'ye zarar verebilecek sıkıntılı durumları etkisiz hale getirme 

konusunda çaba sarf etmiĢlerdir. Ġngilizler ise konferans vasıtasıyla komünizmin 

ilerleyiĢini durdurmak ve daha geniĢ muhtemel bir savaĢı önlemek istemektedir 

(Sanders, 2007, s. 35).  
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Bu Ģekilde Cenevre AteĢkes AntlaĢması 1954‘te imzalanmıĢtır. AntlaĢmayla, 
Çin devlet baĢkanı Zhou tarafından temsil edilen Vietminh ve Fransa anlaĢma 
sağlamıĢtır. AntlaĢmaya göre Vietnam'ın kuzeyinde komünist yönetim tesis 
edilirken, Bao Dai ve yeni baĢbakanı Diem güney Vietnam‘ı yönetecektir. Kuzey 
ve Güney Vietnam arasındaki bölünme çizgisi 17. paralele sabitlenmiĢtir. Ho'nun 
Vietminh'i, 17. paralelin güneyinde iĢgal ettikleri bölgeden vazgeçmek zorunda 
kalmıĢ, bu paralelin 10 km kuzeyi, askerden arındırılmıĢ bölge olarak belirlenmiĢtir 
(Angın, 1966). Fransız kuvvetleri kuzeyden ve Ho‘nun Vietminh kuvvetleri ise 
güneyden çekilmek zorunda kalmıĢlardır. 1956'da Vietnam'ın yeniden 
birleĢtirileceği tek bir Vietnam hükümeti için demokratik seçimler yapılması 
kararlaĢtırılmıĢtır (Sivaram, 1967, s. 40). AntlaĢmaya göre ne kuzey, ne de güney 
Vietnam yönetimi, yabancı güçlerle herhangi bir askeri ittifak yapmayacak, ya da 
kendi ülkelerinde yabancı devletlerin askeri üs tesis etmelerine izin vermeyecek, 
Fransızlar ise, yalnızca 1956'daki seçimlere hazırlanmalarına yardımcı olmak 
amacıyla güneyde varlıklarını devam ettireceklerdir. Cenevre Konferansı 
sonrasında ateĢkes belgesi dıĢında hiçbir belge imzalanmamıĢtır (Sanders, 2007, s. 
36). Bu müzakerelerde, Laos ve Kamboçya‘ya bağımsızlıkları verilmiĢtir (Giap, 
1968, s. 129). Ayrıca bu iki devlet, 14 Aralık 1955‘te BirleĢmiĢ Milletlere 
katılmıĢlardır. (Altuğ, 1998, s. 22).  

Ho‘nun kuzeyde taĢların yerine oturması için zamana ihtiyacı bulunmaktadır 
ve barıĢ ona bunun için gerekli zamanı sağlayacaktır (Giap, 1968, s. 130-131). Ho, 
1956'da ülke çapında yapılacak olan seçimlerin yapılması maddesine saygı 
duyulacağına inanmakta ve en popüler Vietnamlı ulusal figür olarak kazanacağına 
neredeyse kesin olarak bakmaktadır. Eisenhower, 1963'teki hatıralarında, Ho'nun 
adil bir seçimde oyların büyük çoğunluğunu alarak seçimi kazanacağını söylemiĢtir 
(Bury, 2014, s. 238). Ayrıca Ho‘nun Sovyet yardımına ihtiyacı vardır ve bu 
nedenle Sovyetlerin telkinlerini dinlemektedir. Fakat müzakereler esnasında Ho, 
komünist Çin‘in ve Sovyetler Birliği'nin tavizsiz bir Ģekilde Vietnam Demokratik 
Cumhuriyeti'ni desteklemediğini fark etmiĢtir. Zira onu geri çekilme konusunda 
zorlamıĢlardır (Sanders, 2007). 

Çin Halk Cumhuriyeti'ni tanıma konusundaki isteksizliği ve Vietnam'ın 
kuzeyinin komünist kontrolün eline geçmesine karĢın Eisenhower yönetimi, 
ABD‘nin bir taraf olmadığını belirterek, Cenevre anlaĢmalarına saygı duymayı 
kabul etmiĢ, ancak imzalamamıĢtır. Alınan kararlara bağlı olduğunu ve herhangi 
bir saldırının yenilenmesi ihtimalinden dolayı büyük endiĢe içerisinde olduklarını 
söyleyerek uyarıda bulunmuĢtur. Buna rağmen ABD yönetimi, 17. paralelin geçici 
ateĢkes hattını, iki ülke arasındaki komünist ve antikomünist olan iki devlet 
arasında kalıcı bir bölünme olarak yanlıĢ yorumlamıĢtır. Kısacası Cenevre 
AnlaĢması ve Vietnam, Soğuk SavaĢ kurbanı olmuĢtur denilebilir (Sanders, 2007, 
s. 39). Bu Ģekilde Kuzey Vietnam, Güney‘i kurtarmak için saldırılara baĢlayacaktır 
(Giap, 2009).  
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4. SEATO‟NUN KURULUġU VE GELĠġĠMĠ 

Eisenhower, Ho'nun Cenevre'de galip geldiğini ve ABD'nin Uzak Doğu'da 

prestijini geri kazanmak için bir Ģeyler yapması gerektiğini düĢünmektedir. 

Amerika bu nedenle, Ġngiltere, Fransa, Avustralya, Yeni Zelanda, Tayland, 

Filipinler ve Pakistan'ı bir savunma ittifakında birleĢtiren Güneydoğu Asya 

AntlaĢması TeĢkilatı'nı (SEATO) tesis etmek için harekete geçmiĢtir (Sanders, 

2007, s. 41). O dönemde Güneydoğu Asya ülkeleri ve Avustralya arasında bazı 

bölgesel anlaĢmazlıklar bulunmaktadır. SEATO, bunlara da çare olabileceği 

değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, Eisenhower'ın ABD baĢkanı seçilmesi ile 

askeri bir pakt fikri ileri bir safhaya taĢınmıĢtır. Ayrıca, Kore‘de ve Güneydoğu 

Asya bölgesinde, Çinli komünist güçlerin eylemlerini serbest bırakabilecek bir 

ateĢkes ihtimali dahi ABD yönetimini son derece rahatsız etmiĢtir (DailyExaminer, 

1954). 

Komünizmin yayılmacı tehdidi ve ABD'nin bölgesel ve küresel çıkarlarına 

yapacağı zarar ihtimali, ABD yönetiminin bölgede takip ettiği politikaları 

Ģekillendirme konusunda büyük etkiye sahiptir. Eisenhower yönetimi, Güneydoğu 

Asya devletlerinin bir dizi domino etkisiyle, komünist sistemin tesiri altına girme 

tehlikesine devamlı vurgu yapmakta ve bu konu ile alakalı endiĢelerini 

belirtmektedir (Paul, 2010, s. 129). Buna karĢın Paktın teĢkil edilmesindeki en 

önemli kiĢi olarak John Foster Dulles gösterilmektedir. Dulles,1954 Mart‘ında 

Fransa‘nın Dien Bien Phu savaĢında yenilmesine karĢın, Asya'daki kızıl tehdit ile 

mücadele etmek için birleĢik bir eylem çağrısında bulunmuĢtur. Dien Bien Phu‘yu 

müteakiben gerçekleĢtirilen Cenevre Müzakereleri, komünist lider Ho Chi Minh‘i 

Kuzey Vietnam üzerinde serbest bırakmıĢ, Güney Vietnam‘da da kaotik bir siyasi 

ortama sebep olmuĢtur. Bu sebeple Dulles, komünist tehdidi Hindiçin bölgesinin 

tamamını domino gibi devirebilecek bir tehdit olarak görmektedir (Wood, 2014). 

Dulles, Eisenhower yönetiminin özgür dünyanın lideri olarak üzerine düĢeni 

yapması ve kötü imajından kurtulması gerektiğini ifade etmiĢtir. Bunun yegâne 

aracı olarak da Güneydoğu Asya için bölgesel bir güvenlik anlaĢmasını çare olarak 

görmüĢtür. Bu nedenle, 1954‘e gelindiğinde Dulles, anlaĢmayı Hindiçine yapılacak 

bir askeri müdahaleyi kolaylaĢtıracak bir mekanizmadan çok, bunun aksine böyle 

bir eylemi gereksiz kılacak anti-komünist birliğin bir sembolü Ģeklinde 

görmektedir (Tribune, SEATO Today, 1972) ve SEATO paktı da bu sebeple hızlı 

bir Ģekilde tesis edilmiĢtir (FRUS, 1954, s. 1044).  

Pakistan ise, Hindistan‘a karĢı mücadelesinde her zaman destek arayıĢı 

içinde olması sebebiyle, katılım davetini hızlıca kabul etmiĢtir. Bu nedenle, 

Hindistan pakta karĢı memnuniyetsizliğini dile getirmiĢtir (FRUS, 1954, s. 1778). 

Ancak, Pakistan‘ın SEATO‘ya üyeliği, yalnızca Hindistan, Burma ve Nepal‘le 

değil, aynı zamanda Endonezya ve bölgedeki diğer ülkelerle olan iliĢkilerin de 

bozulmasına sebep olmuĢtur (Mehdi, 1974, s. 24). 
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Bu pakt Ģemsiyesi altında, üye olan devletler ile birlikte bölgedeki herhangi 

bir devlete veya ulusa muhtemel silahlı saldırı olması durumunda, her bir üye 

devletin anayasal sistemleri çerçevesinde ortak tehlikeye karĢı birlikte hareket 

etmeleri öngörülmüĢtür. Dulles‘un, ABD'nin sınırlı kontrol sahibi olduğu ve o 

dönemki mevcut durumun hiçbir Ģekilde umut verici olmadığı güneydoğu Asya 

bölgesinde, (Northern Star, 1954) ABD‘nin itibarını yeniden kazanma ve devam 

ettirme konusunda korkuları bulunmaktadır. Fakat, ABD‘nin itibarını geri kazanma 

meselesinin tam tersi ise tüm bölgeyi gayret sarf etmeden ve mücadele etmeden 

terk etmek olarak algılanmaktadır ve böyle bir Ģeyin gerçekleĢmesi ABD açısından 

çok daha kötü bir durum olarak düĢünülmektedir (Schechner, 1960). Bu nedenle, 

Çin‘e karĢı sert bir düĢmanlık tanımından uzak durmaya çalıĢan Dulles, 

antlaĢmanın temel gayesinin sınırlı ve kapsamlı bir bölgesel pakt olarak 

Ģekillenmesine karĢı çıkmıĢtır. Ona göre bu pakt, Güneydoğu Asya‘da ortaya 

çıkacak bir silahlı saldırı durumunda, Çin‘e veya baĢka bir devlete yapılan 

misilleme saldırıları için yasal bir çerçeve oluĢturmalı ve müttefiklerini ise 

ABD‘nin buradaki eylemlerini desteklemeye ve onaylamaya mecbur etmelidir. 

Ayrıca Dulles‘a göre anlaĢma, ne ABD‘nin nükleer silah kullanma özgürlüğünü 

sınırlandırmalı ne de ABD kuvvetlerine bölgedeki yerel savunma konusunda bir 

yükümlülük sözü verdirmelidir (FRUS, 1954, s. 1170). 

Pakt üyeleri komünist yayılmacılığa karĢı birlikte mücadele ettiklerini açık 

ve net bir ifadeyle belirtmiĢtir (FRUS, 1952-1954). Bu paktın imzalanmasıyla 

birlikte, Çin‘in Güneydoğu Asya‘da barıĢa karĢı açık ve net bir tehdit olduğu Ģüphe 

götürmez hale gelmiĢtir. AnlaĢma, bir saldırı halinde, savunulması gereken alanı 

daha net bir Ģekilde tanımlamıĢtır. AnlaĢma, ilk olarak, 21° 30' kuzeydeki Pasifik‘i 

dıĢlamıĢ ve Hong Kong‘u savunma konusunda herhangi bir vaatte de 

bulunmamıĢtır. Ġkinci olarak ise Laos, Kamboçya ve Güney Vietnam Hükümeti 

topraklarını güvence altına alarak bölgedeki yeni statükoyu korumaya dair 

taahhütlerini daha da kuvvetlendirmiĢtir (Nairn, 1968, s. 6). Ayrıca bölgedeki 

çatıĢmalar tamamen sonlandırılamadığı için, ABD kuvvetlerine bölgede varlığını 

devam etmesi için yasal çerçeve sağlanmıĢtır. Buna karĢın SEATO, üyelerinin 

gerçek manada bir fikir etrafında asla birleĢemediği bir ittifak olarak da 

değerlendirilmiĢtir (Dingman, 1989). 

SEATO'nun teĢkil edilmesi, ABD‘nin askeri olarak doğrudan doğruya 

güneydoğu Asya'nın savunmasına müdahale etmeye baĢladığı bir dönemi de 

beraberinde getirmiĢtir. Ġttifak üyelerine göre, bölgedeki devletlerin komünist 

idarelerin eline geçmesi, bölgeye yönelik en büyük tehdidi oluĢturmaktadır. 

Bununla birlikte belirtilmelidir ki, SEATO, komünist istila tehdidini bertaraf etme 

konusunda etkili bir yöntem geliĢtirememiĢtir. Nitekim SEATO'nun komünist 

yayılmacı hareketlerin bölge hükümetlerini devirme sorunuyla yüzleĢememesi, 

1960/61 tarihli Laos krizinde ortaya çıkmıĢ, (Tribune, 1960) buna karĢın SEATO 
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üyeleri, çok etkili olmayan bir Ģekilde yanıt vermek zorunda kalmıĢlardır (Kochavi, 

2002, s. 117). Açık bir saldırının olmadığı durumlarda, SEATO üyeleri sadece 

istiĢarede bulunmayı yeterli görmüĢlerdir. Laos krizinde ise Pathet Lao, Laos‘un 

baĢkentinde bulunan Vientiane Hükümeti'ne karĢı Vietnamlı komünistler 

tarafından organize edilen ve desteklenen saldırılar düzenlemiĢtir (Tribune, 1960). 

Ancak bölgeye gerçekleĢtirilen bu bölge dıĢı komünist müdahaleler resmi olarak 

kanıtlanamamıĢtır. Bununla birlikte, ABD, Fransa ve Ġngiltere, Laos'taki bu 

komünist yıkıcı tehdidin çözüme kavuĢturulması konusunda politik anlaĢmazlık 

yaĢamıĢlardır. Bu durum ise onların bu konuda eylemsiz bir Ģekilde kalmalarına 

sebep olmuĢtur (ColumbiaMissourian, 1969). 

Esasen, SEATO'nun Laos‘ta veya Vietnam'da, özellikle de bölge dıĢı 

komünist müdahalenin görüldüğüne dair haberlerde, bu bölge ülkelerinde 

yaĢayanlar arasındaki etnik benzerlik nedeniyle, müdahale için geçerli bir kanıtı 

bulunamamaktaydı. Bu suretle ABD, bazı SEATO müttefiklerinin desteğiyle 

birlikte ve diğer üye devletlerin de açık muhalefetine rağmen, güney Vietnam‘a tek 

taraflı olarak müdahale etmiĢtir (Tribune, 1969). 

5. VĠETNAM‟A TEK TARAFLI MÜDAHALE 

1945'te Kuzey Vietnam kuvvetlerinin Fransız sömürge idaresine karĢı ortaya 

koydukları mücadele, güney Vietnam‘ın merkezi olan Saygon‘un düĢmesi ve 

güney Vietnam‘ın idaresinin komünistlerin eline geçmesine kadar durmamıĢtır 

(Sanders, 2007, s. 43). ABD, 1954‘den itibaren ülkenin parçalanmıĢ durumunu 

korumak ve Cenevre kararlarının uygulanmasını engellemek için uğraĢmıĢtır 

(Giap, 1968, s. 132). Bu amaca hizmet etmesi amacıyla, Vietnam politiğinde daha 

önceden hiç bulunmamıĢ veya siyasi bir örgüt tarafından da destek görmemiĢ olan 

Diem, Güney Vietnam‘ın baĢına geçirilmiĢtir (Altuğ, 1998). ABD baĢkanı 

Johnson, Diem için Vietnam‘ın Churchill‘i demekte ve övgüler yağdırmaktaydı 

(ATESE, 1979, s. 34).  

Diem yönetimi altında güneydeki durum, 1958‘de daha da kötüleĢmiĢtir. 

Vietkong birliklerinin gizlendikleri yerleri tespit etmek son derece zor olduğundan 

yerli köylülerden yardım alınmaktadır. Vietkong gerillalarına yardım eden köylüler 

Ģiddetle cezalandırılmakta, bilgi almak içinde güneyliler köylülere iĢkence 

etmektedir. Bu Ģekilde köylüler hükümet aleyhine dönmeye baĢlamıĢlardır.  

1958‘de 20 Vietkoglu esirin öldürülmesi olayı Vietkongluların karĢı taarruza 

geçmelerine neden olmuĢtur. Bu Ģekilde kargaĢa ortamı daha da derinleĢmiĢtir. 

Yerli halk için Amerika‘nın bölgedeki faaliyetleri, Fransız ya da Japonlardan farklı 

değildir. Zira ABD, bölgede zengin bir Ģekilde bulunan kalay, tungsten, çinko, 

manganez, kömür, kereste, pirinç, kauçuk, çay, biber, sığır ve deri gibi maddelerin 

varlığından haberdardı. (ATESE, 1979, s. 9) Bu ham maddeler Greene‘ye (1969, s. 

31) göre savaĢın esas nedenini teĢkil etmektedir.  



Güneydoğu Asya‟da Bölgesel Güvenliğin GeliĢimine Abd Etkisi ve Güneydoğu Asya AntlaĢması 

TeĢkilatı- SEATO 

139 

Diem‘in iktidarda devam etmesinin tek nedeni Amerikan menfaatlerini 

desteklemesidir. Güney Vietnam‘daki yönetim, özellikle de kırsal alandaki halk 
üzerinde hâkimiyetini kaybetmekteydi (Duan, 1978, s. 56). Zira ABD‘nin bu 

müdahalesi, Cenevre SözleĢmesinin Vietnam‘ın bağımsızlığını ve toprak 
bütünlüğünü sağlayan maddelerinin uygulanmasını önlemiĢ ve halka karĢı iĢlediği 

suçlarla birlikte savaĢın nedeni olan sevilmeyen bir diktatörü yerinde tutmuĢtur. 
Bununla birlikte SEATO paktı, zaten baĢlı baĢına Cenevre anlaĢmasına aykırıdır. 

Çünkü bu taahhüt, askeri taksimi kalıcı hale getirip korumak amacındadır (Altuğ, 
1998, s. 72). Amerika bu Ģekilde SEATO‘yu devreye sokarak, Vietnam‘a yapılan 

müdahalenin tek taraflı değil, bir pakt dahilinde yapıldığını lanse etmeye 
çalıĢmıĢtır (Sanders, 2007, s. 59). Bu Ģekilde ittifakın sadece ABD çıkarlarına 

hizmet edecek Ģekilde hazırlandığı düĢünülebilir. 

ABD yönetimi basından ve kendi kamuoyundan geliĢmeleri her zaman 

gizleme ihtiyacı duymuĢtur (Sivaram, 1967, s. 145). Buna karĢın Vietkongluların 
köylülere karĢı sergiledikleri düzgün ve paylaĢımcı tavırlar, onların kazanmasına 

etki etmiĢtir. Bir Vietnam köylüsü bununla ilgili olarak Vietkong‘un, sahibi 
tarlasının baĢında olmayan pirinç tarlalarını çiftçiler arasında bölüĢtürdüğünü 

söylemiĢtir (Sanders, 2007, s. 69). SavaĢa katılan bazı ABD askerlerinin ifadelerine 
göre, ABD‘nin savaĢa katılmasının sebebi hava ve kara harekatında yeni silahların 

ve taktiklerin denenebilmesidir (Sanders, 2007, s. 72). John Foster Dulles, Dien 
Bien Phu da ısrarla nükleer silahların kullanılmasını istemiĢtir. SavaĢ esnasında 

bölgede bol miktarda zehirli kimyasal silah kullanılmıĢtır. Gelen tepkilerden sonra 
kullanılan bu ilaçların ABD‘de de kullanılan yaprak dökmeye neden olan kimyasal 

ilaçlar olduğu ve zararlı olmadığı söylenmiĢtir (Sanders, 2007, s. 17). Gelen 

tepkiler üzerine ise ABD‘li yetkililer tarafından hiçbir Amerikan askerinin savaĢa 
katılmadığı, Amerikalı subay ve uzmanların Vietnam‘da sadece öğütlerde 

bulunmak, destek ve yardımcı olmak amacıyla bulundukları belirtilmiĢtir (Sanders, 
2007, s. 18). Bölgede bulunan hastaneleri, köyleri ve bunun gibi masum yerleĢim 

yerlerini ABD napalmlarla yok etmiĢtir (ATESE, 1979, s. 36) Bununla birlikte, 
kimin Vietkonglu kimin köylü ya da komünist olduğunu anlamaktan aciz olan 

ABD askerleri, kendilerini tehlikeye atacağını düĢündükleri herkesi öldürmekte, 
her öldürülen ise komünist sayılmaktadır (Sanders, 2007, s. 25). Vietnam‘a ABD 

müdahalesi bir yıpratma ve bombardıman savaĢı halini almıĢtır (Neale, 2004, s. 
83).  

ABD hükümeti, güney Vietnam‘a müdahalesini SEATO‘nun bu bölgeyi 

savunma taahhüdüne dayandırmıĢtır (Sanders, 2007, s. 35). Ayrıca 3 Haziran 1964 

tarihinde New York Times‘ta çıkan Dulles‘in sözlerinde, SEATO‘nun temel 
amacının Amerikan baĢkanına, Hindiçin bölgesinin iç iĢlerine karıĢabilmek için 

gerekli yetkiyi sağlamak olduğu itiraf edilmiĢtir. Bu Ģekilde amacının, Güneydoğu 
Asya ülkelerini saldırıya karĢı değil komünist saldırısına karĢı korumak olduğu 

anlaĢılmaktadır (Sanders, 2007, s. 36).  
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SavaĢın bilançosunda ise, 1965‘ten 1973‘e kadar 2.594.000 asker savaĢa 
katılmıĢ ve 58.220 kiĢi ölmüĢtür. 153.303‘ü yaralanmıĢ ve 1643‘ü kaybolmuĢtur. 
ABD, toplamda 200 milyar dolar para harcamıĢtır (Altuğ, 1998, s. 135). Toplu 
halde yapılan iĢkenceler, insanları canlı canlı yakmalar, biyolojik saldırılar, napalm 
bombaları, köy baskınları, toplu cinayetler ve yağmalar bu savaĢta sık sık görülen 
ve normal hale gelen durumlar olmuĢtur (ATESE, 1979). ABD'den 19.000 km 
uzakta meydana gelen olayları Amerikalılar basın ve televizyon yoluyla 
öğrenmiĢtir. Bu Ģekilde insanlar savaĢtan soğumuĢ ve ABD kamuoyunun savaĢa 
olan desteği her geçen gün azalmıĢtır. Zaten, 1960'lardan itibaren Vietnam SavaĢı 
yaygın halk muhalefetini ortaya çıkartmıĢ ve Amerikalılar arasında haksız bir 
savaĢa karĢı tepki ortaya çıkmıĢtır. Bununla birlikte ABD saldırısına karĢı Kuzey 
Vietnam halkı birleĢebilmiĢtir (Giap, 1968).  

1970‘lere gelindiğinde ise ABD nüfusunun yarıdan fazlası savaĢ aleyhtarı bir 
durum almıĢtır. Vietnam‘ın dağlık orta bölgelerinde bir kasaba olan Buon Ma 
Thuot'nın ele geçiriliĢiyle savaĢın kaderi değiĢmiĢ ve Kuzey Vietnam güçleri iyice 
güçlenmiĢ, moral kazanmıĢ ve nihayet iki ay sonra 30 Nisan 1975 tarihinde 
Güney'in baĢkenti olan, o zamanki adıyla Saygon'u ele geçirmiĢtir (Neale, 2004, s. 
173) 

6. PAKTIN FESHEDĠLĠġĠ  

Tayland BaĢbakan Sanya Thamasak‘a göre, Laos'ta otuz bin Kuzey Vietnam 
ordusu askerinin varlığının Tayland için doğrudan bir tehdit oluĢturduğu bir 
dönemde, Tayland'ın hâlâ SEATO'ya ihtiyacı bulunmaktadır. Bunu göstermek için, 
dönemin DıĢiĢleri Bakanı Chaphan Isailangkun Na Ayuthaya, 1974‘te, 
Hindiçindeki belirsizlik ve çatıĢma nedeniyle SEATO‘nun kendileri için önemini 
belirtmiĢtir. Ancak, bölgede kötüleĢen durum, Taylandlı liderleri Vietnam 
komünistlerine ve SEATO'ya yönelik tutumlarını tekrar gözden geçirmeye sevk 
etmiĢtir. Tayland BaĢbakanı, ülkesi için bağımsız bir dıĢ politika izleyeceğini ilan 
ettiğinde, SEATO‘da artık bir dönüm noktasına ulaĢılmıĢtır. 19 Mart 1975'te 
BaĢbakan Kukrit Pramoj, Tayland hükümetinin Çin ile normal diplomatik iliĢkiler 
kuracağını ve bölge dıĢı yabancı güçlerin Tayland'dan geri çekilmesine yönelik 
gerekli adımları bir yıl içerisinde atacaklarını belirtmiĢtir (Chopra, 1975, s. 1460). 

Kukrit ayrıca, Tayland'ın Kuzey Vietnam ile yapıcı iliĢkiler geliĢtirmeye 
çalıĢacağını da belirtmiĢtir. Tayland, Amerikan kuvvetlerinin geri çekilmesini 
sağlamak amacıyla, Kuzey Vietnam'ın temel taleplerinden birini kabul etmiĢtir. 
Tayland yönetimi, 5 Mayıs 1975'te Amerikan kuvvetlerinin kısmi geri çekilmesi 
için bir anlaĢma imzalamıĢtır (Tribune, 1975). Bu anlaĢmaya binaen son Amerikan 
kuvvetlerinin geri çekilme tarihi 20 Mart 1976 olarak belirlenmiĢtir. Komünist 
dünya ile uyum sağlama zorunluluğu, SEATO‘nun yaklaĢmakta olan düĢüĢüyle 
birlikte hız kazanmıĢtır. 18 Nisan 1975‘de Kampuçya Ulusal Birliği hükümeti, 
Tayland tarafından resmen tanınmıĢtır (Tribune, 1975). Saygon'un düĢtüğü gün ise, 
30 Nisan'da Kukrit, Güney Vietnam'daki Geçici Devrimci Hükümeti tanıdıklarını 
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ilan etmiĢtir. ABD Büyükelçisi Anand Panyarachun ise, ABD‘nin Hindiçindeki 
yenilgiye uğramasına karĢı Tayland‘a karĢı yaĢadıkları hayal kırıklığına vurgu 
yapmıĢtır. Ayrıca, Tayland‘ın kendini savunma ve kendi düzeninin sağlama 
mecburiyetinin vaktinin geldiğini de açıkça belirtmiĢtir. ABD elçisi ayrıca, 
Hindiçinin çöküĢü ile beraber, ABD'nin artık bölgede barıĢ garantisi 
olamayacağını, bu Ģekilde komünizmin yayılmasını önleyemeyeceğini de ilan 
etmiĢtir (Buszynski, 1981). 

Güneydoğu Asya‘da ortaya çıkan krizde belki de en az dikkat çeken aktör, 
SEATO‘dur (Nairn, 1968, s. 5). Nixon‘un Çin‘i ziyareti ile (Ladley, 2002) ABD ve 
bölge ülkeleri tarafından Çin ile iliĢkilerin kurulmaya baĢlanması, Vietnam 
savaĢından sonra Hindiçinde ortaya çıkan yeni statükoda önemli bir faktör 
olmuĢtur. SavaĢtan sonra ise Tayland, SEATO'yu yürürlükten kaldırmak için 
kendisine yapılan bölgesel baskıya boyun eğmeye baĢlamıĢtır. Zira SEATO, 
Vietnamlı komünistler ile olan iliĢkileri daha da kötüleĢtiren görünür bir Amerikan 
taahhüdünün bölgedeki son sembolü olarak kalmıĢtır. Filipinler örneğinde ise, yeni 
bir dıĢ politika ayarlama sürecinde de benzer durumlar yaĢanmıĢtır. Filipinlerin, 
DıĢ Politika ve Ulusal Güvenlik Konseyleri, Ekim 1974‘te Çin ve Sovyetler Birliği 
ile iliĢki kurmak için tavsiye politikaları geliĢtirmiĢlerdir. DıĢiĢleri Bakanı Marcos 
bu niyetini resmi olarak 7 Ekim 1974'de ABD‘ye ve ASEAN ülkelerine iletmiĢtir. 
Kuzey Vietnam‘ın son taarruzunda Saygon düĢmek üzereydi. Bu nedenle Marcos, 
11 Nisan 1975'te Güney Vietnam'daki durumun, Filipinler'i kendi bölgesel 
güvenlik politikalarını gözden geçirmeye zorladığını belirtmiĢtir (Khoo, 2011, s. 
117). 

Marcos, Hindiçindeki kaos ortamında, ABD ile yaptığı ikili güvenlik 
düzenlemelerinden ziyade, Filipinlerin güvenliği konusunda ilgisi son derece 
yetersiz, çok taraflı bir ittifak olan SEATO‘nun faydaları konusunda endiĢe 
duyduğunu belirtmiĢtir. Filipinlerin kendi dıĢ politikasını belirleme sürecinde, 
Marcos'un 7 - 11 Haziran 1975 tarihlerinde Pekin'e yaptığı seyahatle birlikte bu 
durum doruk noktasına ulaĢmıĢ ve bu ziyarette, 9 Haziran'dan itibaren Çin ile resmi 
diplomatik iliĢkiler kurulması kararlaĢtırılmıĢtır (TheCanberraTimes, 1975). Pekin 
seyahati esnasında Marcos, Filipinler‘in SEATO‘daki üyeliğini tekrar gözden 
geçireceğini açık bir dille belirtmiĢtir. Marcos‘un bu açıklamasıyla, Hindiçin 
devletleriyle iliĢkilerin geliĢmesini engellemeye sebep olan soğuk savaĢ ittifaklarını 
ortadan kaldırmak istediği anlaĢılmaktadır. Çünkü SEATO‘nun ortadan 
kaldırılması, Vietnam savaĢı sonrası dönemde, bölge devletleriyle iliĢkilerin yeni 
bir zeminde kurulmasına yardımcı olacaktır. Filipinler, bölgesel iĢbirliği ilkesini 
daha da geliĢtirmek için, Hindiçinin komünist devletleri ile iliĢkilerini geliĢtirme 
amacını sıklıkla ifade ederek, bu amaçlarını her platformda sergilemeye baĢlamıĢtı. 
Marcos‘un Çin‘e yaptığı bu ziyaretten sonra, Tayland ve Filipinler‘in giriĢimlerinin 
SEATO‘nun dağıldığına dair ilk iĢaretler olarak yorumlanmasına sebep olmuĢtur 
(Indorf, 1975, s. 2). 
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SEATO‘nun varlığını sonlandırma kararı, Taylandlı lider Kukrit Pramoj'un 

22-24 Temmuz 1975 tarihleri arasındaki Manila‘ya yaptığı ziyaret sırasında 

alınmıĢtır. Kukrit, Manila ziyaretinin amacının SEATO hakkında konuĢmak 

olduğunu belirterek, organizasyonun bir süredir boĢta kalmasından dolayı SEATO 

müttefikleriyle, SEATO‘nun rolü hakkında konuĢmanın gerekliliğinin ortaya 

çıktığını belirtmiĢtir. AnlaĢmanın varlığı, görünüĢte bu ziyarette bir sorun değildir 

ve antlaĢma örgütünün geleceği ile ilgili konular ele alınmıĢtır. Ġki taraf için de 

ortak karar, SEATO'nun sonlandırılması için harekete geçmesi gereken tarafın 

Filipinler olduğudur (TheCanberraTimes, 1975). Çünkü Hindiçindeki kayıplardan 

sonra organizasyonun etkisizliği açıkça görülmüĢtür. 24 Temmuz 1975 tarihli 

toplantıda ortak bir tebliğ hazırlanmıĢtır. Buna göre SEATO'nun rolünü inceleyen 

iki lider, organizasyonun bölgedeki yeni konjonktüre uyum sağlaması için aĢamalı 

olarak etkisiz hale getirilmesi gerektiğini kararlaĢtırmıĢtır. Tebliğde herhangi bir 

zaman tablosu belirtilmemiĢ, bununla birlikte her iki lider de Hindiçinde bulunan 

her bir devletle diplomatik iliĢkilere girme isteklerini yinelemiĢlerdir (Buszynski, 

1981). 

SEATO'yu ortadan kaldırma kararıyla yeni bölgesel ve küresel gerçekliklere 

adapte olmak istenmiĢtir. SEATO yirminci konsey toplantısı, 24 Eylül 1975'te 

ABD‘nin New York'taki BirleĢmiĢ Milletler misyonunda gerçekleĢtirilmiĢ ve bu 

toplantı sırasında yukarıda belirtilen durumlar değerlendirilmiĢtir (The Canberra 

Times, 1975). SEATO Konseyi basit bir dille değiĢen koĢullar karĢısında örgütün 

sona ermesi gerektiğine karar vermiĢtir. Bu karar oy birliğiyle tüm üyeler 

tarafından alınmıĢtır. SEATO Genel Sekreterinden resmi olarak kararı uygulamak 

amacıyla gerekli adımları belirleyecek bir plan hazırlaması istenmiĢ ve mevcut 

SEATO projelerinden bazılarının iki taraflı olarak devam ettirilerek elde tutulma 

imkânının olup olmadığının araĢtırılması yönünde görüĢ bildirilmiĢtir (Buszynski, 

1981). SEATO Konsey Temsilcilerinin son toplantısı ise, 22 Haziran 1977'de 

yapılmıĢtır. Bu son toplantıya tüm mevcut üyeler delegeleriyle katılmıĢtır. SEATO, 

resmi olarak 30 Haziran 1977'de lağvedilmiĢtir (TheCanberraTimes, 1977). Güçlü 

bir Asya askeri ittifakı kurulamadığı ve SEATO'nun Vietnam'daki Amerikan 

müdahalesini haklı göstermediği için, Hoopes (1973, s. 241) tüm bu süreçteki 

giriĢimleri tam bir fiyasko olarak değerlenmiĢtir. 

SONUÇ  

Birçok doğu dilinde ABD‘nin Vietnam‘a müdahalesi ile ilgili kötü durum 

resimlerle tasvir edilmiĢtir. Bu duruma ‗kaplana binme‘ denilmektedir. Binici için 

korkunç bir imtihandır ve kaplana kolayca yem olacağından sırtından inmeyi 

düĢünememektedir (Sivaram, 1967, s. 145). ABD, Vietnam‘a müdahale ederek 

kaplana binmiĢtir. Roosevelt döneminden itibaren ABD‘nin bölgenin yer üstü ve 

yer altı kaynaklarıyla yakinen ilgilendiği bilinmektedir. Ancak II. Dünya 

SavaĢı‘nın ABD‘ye bindirdiği yük, Güneydoğu Asya meselesine erken zamanlarda 
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dâhil olmasını engellemiĢtir. Roosevelt, II. Dünya SavaĢı devam ederken 

Vietnam‘ın yani Hindiçin bölgesinin geleceği hakkında bir dizi çeliĢkili 

açıklamalar yapmıĢtır. Buna rağmen Dien Bien Puh‘da Fransızların yenilmesine 

kadar bölgeye fiili olarak müdahalede bulunulmamıĢtır. Fransızların savaĢtan 

bıkkınlığı ve ABD yardımının zaman alması karĢısında bölgeden çekilmek ve 

ABD‘ye Avrupa‘da destek vermemekle tehdit etmesi ABD‘nin savaĢa fiili olarak 

müdahale etmesine sebep olmuĢtur.  

1954 yılında Cenevre Konferansı sonucunda Ho Chi Minh, kuzey 

Vietnam‘da serbest bırakılmıĢtır. Buna karĢı güney Vietnam‘da Bao Dai yönetimi 

kurularak, ABD‘nin kukla yönetimi olan Güney Vietnam her açıdan ABD 

tarafından desteklenmiĢtir. Ancak ABD‘li yöneticiler Cenevre‘da Ho‘nun 

kazandığını ve Güneydoğu Asya‘daki Vietnam‘ı komünist idareye kolaylıkla terk 

ederek bir domino etkisine sebep olmayı asla kabul edemeyeceklerini 

belirtmiĢlerdir. Dulles, bu Ģekilde bir ABD müdahalesinin bölgede gerçekleĢmesi 

durumunda, bu müdahalenin bir pakt Ģemsiyesi altında gerçekleĢtiğini göstermek 

için SEATO‘yu teĢkil etmiĢtir.  

En basit ifadeyle SEATO‘nun amacının komünizmin bölgede geniĢlemesinin 

engellenmesi olduğu söylenebilir. Ancak Dulles‘e göre paktın kuruluĢ amacı, ABD 

baĢkanının bölgeye daha kolay bir Ģekilde müdahale edebilmesidir. Ancak bu 

müdahale, Kuzey Vietnam‘daki direniĢi ve birliği etkilemiĢtir. Kendisine güçlü bir 

lider bulan komünist hareket, ABD saldırılarına karĢı kendisinden beklenmeyen bir 

Ģekilde direniĢ göstermiĢ ve SEATO içerisindeki fikirsel ayrılıklar sonucunda 

kendisini büyük güçlere de kabul ettirmiĢtir. Ancak Vietnam‘ın savaĢ sonunda 

elinde kalan harabeye dönmüĢ bir ülke ve tam bir yıkım olmuĢtur.  

SEATO‘ya üye ülkelerin tamamının pakta giriĢinin farklı nedenleri 

bulunmaktaydı. Bu farklı beklentilerin ve nedenlerin bir araya getirdiği ülkeler, 

tahmin edileceği gibi bölgede güçlü ve etkili bir pakt meydana getirememiĢtir. 

SEATO hiçbir zaman bölgede ciddi bir varlık gösterememiĢ, kendisinden 

beklendiği bir Ģekilde hareket edememiĢtir. SEATO‘nun varlığına en büyük 

darbeyi yine ABD vurmuĢtur. Zira, Vietnam‘a bütün pakt üyelerinin karĢı 

çıkmasına rağmen tek taraflı olarak müdahale etmesi ve 21 yıl süren savaĢta da 

hiçbir ciddi baĢarı gösterememesi paktın sonunu getirmiĢtir. Ġttifak, sadece her sene 

askeri tatbikatlar düzenleyebilmiĢ bir kağıt kaplan olarak değerlendirilmiĢtir.   
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Öz 

Son yıllarda keĢfedilen hidrokarbon kaynakları ve Arap Baharı süreci sonrası yaĢanan geliĢmelerin de 

etkisi ile önemini bir kez daha artırmıĢ olan Akdeniz havzasında küresel ve bölgesel hâkimiyet hedefinde olan 

güçlerin bölgesel ve küresel etkileri de hem AB hem de diğer aktörler tarafından değerlendirilmesi gereken en 
önemli faktör olarak ortaya çıkmaktadır. AB‟nin bölgeye yönelik sorun algısında mülteci sorununun ilk sırada yer 

alması, çalıĢmada bu konunun daha fazla ele alınmasını gerekli kılmaktadır. Bölgedeki aktörler ile AB arasındaki 

ve aynı Ģekilde AB‟nin kendi içerisindeki güç dengesi iliĢkisinin, Neorealist yaklaĢım çerçevesinde, bölgenin 
geleceği açısından belirleyici olacağı öngörülerek sonuç kısmında olası senaryolara yer verilmiĢtir. Bilindiği gibi 

Neorealist düĢünce, iliĢkilere sistem odaklı yaklaĢımlar geliĢtirerek iliĢkiler ağını açıklamaya çalıĢmaktadır. Söz 

konusu çalıĢma, Avrupa tarihinin sosyolojik ve siyasal geliĢmeleri göz önüne alınarak Avrupa toplumunun ve 
AB‟nin kurumsal olarak Akdeniz‟e bakıĢı doğrultusunda hazırlanmıĢtır. ÇalıĢmanın ana hedefi AB‟nin Akdeniz 

güvenliği için yeterli ve etkili bir politika geliĢtirip geliĢtiremediğidir. Bildiri ile AB‟nin komĢu bölgelere yönelik 

dıĢ politikasına çok yönlü bir bakıĢ açısı getirilmeye özen gösterilmiĢtir. 
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EUROPEAN UNION'S MEDITERRANEAN SECURITY STRATEGY 

Abstract 

The regional and global impacts of the forces aiming for global and regional dominance in the 

Mediterranean basin, which has increased its importance once again with the effect of the hydrocarbon resources 
discovered in recent years and the developments after the Arab Spring process, emerge as the most important 

factor to be evaluated by both the EU and other actors. The fact that the refugee problem takes the first place in 

the EU's perception of the problem in the region necessitates further consideration in this study. The relationship 
between the actors in the region and the EU, as well as within the EU's own balance of power, is predicted to be 

decisive for the future of the region within the framework of the Neorealist approach and possible scenarios are 

considered in the conclusion. As it is known, Neorealist thought tries to explain the network of relations by 
developing system-oriented approaches to relations. This study has been prepared in line with the institutional 

view of European society and the EU towards the Mediterranean by considering the sociological and political 

developments of European history. The main objective of the study is whether the EU can develop an adequate 
and effective policy for Mediterranean security. With the study, attention was paid to bring a multifaceted 

perspective on the EU's foreign policy towards neighboring regions. 
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GĠRĠġ 

Avrupalılar, Roma döneminde Akdeniz için ―Mare Nostrum‖ (bizim 

denizimiz) ifadesini kullanarak Akdeniz coğrafyasını kendilerine ait bir dünya 

olarak belirlemiĢlerdir. Ġslam Medeniyetinin yükseldiği Batı Medeniyetinin 

gerilediği dönemde Akdeniz‘in Afrika ve Asya kıyılarındaki Avrupa hâkimiyetinin 

sona ermeye baĢlamasıyla Avrupalıların zihnindeki Akdeniz algısında da 

değiĢimler yaĢanmıĢtır. Uzun yıllar süren Haçlı Seferleri‘nin kalıcı baĢarılar 

getirememesi, Batı‘nın sınırlarını, Akdeniz coğrafyasından Yunanistan‘ın doğu 

sınırlarına kadar çekmesine sebep olmuĢtur. Avrupalılar her ne kadar Akdeniz‘in 

Afrika ve Asya sahillerinden demografik olarak geri çekilmiĢ olsa da bölgeyi 

ekonomik açıdan hükümranlığı altına almak için her fırsattı değerlendirme gayreti 

içerisinde olmuĢtur.  

Avrupa‘da birlik fikri daha önce birçok Avrupalı düĢünür tarafından 

zikredilmiĢ olsa da Avrupa‘da entegrasyonun kurulması Ġkinci Dünya SavaĢı 

sonrası dönemde gerçekleĢmiĢtir. Avrupa kültürü dünya genelinde günümüze kadar 

hala hâkim kültür olarak görülse de Ġkinci Dünya SavaĢı sonrasında hiçbir Avrupa 

devletinin tek baĢına ne Avrupa‘da ne de dünyanın herhangi bir coğrafyasında 

hâkimiyetini uzun süre devam ettiremeyeceği görülmüĢtür. Dünya güç 

merkezlerinin ABD ve SSCB yönünde Ģekilleniyor olması, Avrupa‘da birlikte 

hareket etme düĢüncesini de güçlendirmiĢtir. Her ne kadar Dünya SavaĢları‘nın 

yıkıcılığı ve bir daha bu denli bir çatıĢmanın yaĢanmaması için AKÇT ile AB‘nin 

temelleri atılmıĢ olsa da Avrupalıların zihnindeki Doğu ve Batı, Biz ve Onlar 

ayrımının da birlik fikrinde etkili olduğu söylenebilir. Soğuk SavaĢ‘ın sona ermesi 

ile Avrupa için Kuzeyden gelebilecek tehdit riskinin azalmıĢ olması ve çok kutuplu 

bir görüntü çizen uluslararası ortamda Akdeniz‘in Avrupalı olmayan coğrafyasında 

AB‘nin etkinliğini artırmak istediği görülmektedir.  

Günümüz uluslararası iliĢkiler ortamında AB bir devlet olmasa da bölgesel 

önemli bir siyasal gücü elinde bulunduran uluslararası aktör konumundadır. 

AB‘nin bölge siyasetinde oynayacağı rol ve etkinliği, AB‘nin küresel bir güç olma 

ihtimalini de güçlendirebilir. Dahası dünya siyasetinde de ülkelerin oluĢturduğu 

bölgesel birlikteliklerin ülkelerden daha etkili olabilme ihtimali de ortaya çıkabilir. 

Avrupa‘da birlik olma fikrinin güç dengesi odaklı Neorealist düĢüncede üye 

devletler için ne denli faydalı olacağının testi olarak AB‘nin Akdeniz 

politikasındaki baĢarısının da etkili olacağı düĢünülmektedir. AB, Soğuk SavaĢ 

sonrası dönemde geniĢlemenin de getirmiĢ olduğu kendi iç sorunları ile uğraĢırken 

konjonktürel geliĢmelere de ilgisiz kalmamakta ve olayların sosyolojik, ekonomik, 

güvenlik gibi boyutlarının tamamını aynı anda değerlendirmek zorunda 

kalmaktadır.  
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1. AVRUPA GÜVENLĠĞĠ  

Akdeniz coğrafyası AB için sadece Avrupa nüfuzunun artırılacağı bir bölge 
olmaktan ziyade Avrupa güvenliği için de önem taĢımaktadır. Bugün AB‘nin en 
önemli gündem konularından bir tanesi yasadıĢı göç ve mülteci sorunudur. 
Mültecilerin Akdeniz üzerinden Avrupa‘ya ulaĢma gayretleri Akdeniz‘e kıyısı 
bulunan Güney Avrupa devletlerinde çok ciddi bir sorun haline gelmiĢtir. Ayrıca 
Orta ve Kuzey Avrupa ülkelerinin mültecilerin geçiĢini engellemek amacıyla 
sınırlarını kapatmıĢ olmaları da AB üyesi ülkeler arasında sorunların yaĢanmasına 
neden olmaktadır. Akdeniz coğrafyasındaki her geliĢme artık AB‘yi de ciddi 
Ģekilde ilgilendirmektedir. AB‘nin ilgilendiği tek konunun güvenlik olmadığını ve 
Doğu Akdeniz‘deki hidrokarbon yatakları üzerinde de hak iddia etmeye baĢladığı 
görülmekte. AB her ne kadar kendi içerisinde bir takım sorunlarla uğraĢsa da bir 
yandan da ekonomik ve jeopolitik çıkarlar çerçevesinde bölgesel ve küresel 
politikalar yürüteceğinin sinyallerini vermektedir. 

Ġkinci dünya SavaĢı sonrası ortamda geliĢmeye baĢlayan Avrupa‘da 
entegrasyonun oluĢturulması fikri AKÇT ile baĢlayan Avrupa Birliği sürecinin 
esasen güvenlik ihtiyaçları üzerine inĢa edildiğini göstermektedir. Günümüz 
Ģartlarında Avrupa‘da dünya savaĢları gibi bir tehdit söz konusu olmasa da 
Avrupalı ülkelerin kimi zaman farklılaĢan güncel güvenlik kaygıları mevcuttur. 
AB‘nin coğrafi olarak tehdit algıladığı birincil bölge Akdeniz‘dir. Avrupa‘ya 
Akdeniz‘den gelmesi muhtemel tehdit algılarının baĢında yasadıĢı göç, yasak 
madde ticareti, korsanlık, terör ve çevre sorunları gelmektedir. AB‘nin güney 
sınırlarını oluĢturan Akdeniz coğrafyasında yaĢanmıĢ ve etkileri devam eden 
krizler ve istikrarsızlıklar AB ülkelerinin sosyal ve ekonomik yaĢam tarzını tehdit 
etmektedir.  

1993 yılında yürürlüğe giren Maastricht AntlaĢması ile Avrupa Birliği üç 
sütunlu bir yapıya sahip olmuĢtur. Bu sütunlardan ODGP (Ortak DıĢ ve Güvenlik 
Politikası) Avrupa güvenliğini, askeri boyutu da kapsayacak Ģekilde, üstlenmiĢtir 
(Yiğittepe, 2017: 121). ODGP‘nin amaçları Ģu Ģekilde sıralanmıĢtır.  

- Birliğin ortak değerlerini, temel menfaatlerini ve bağımsızlığını korumak, 

- Birliğin ve üye devletlerin güvenliğini tüm yollarla güçlendirmek, 

- BM SözleĢmesi, Paris ġartı ve Helsinki Nihai Senedi hedefleri 
doğrultusunda barıĢı korumak ve uluslararası güvenliği güçlendirmek, 

- Uluslararası iĢbirliğini geliĢtirmek, 

- Demokrasiyi, hukuk devletini, insan haklarına saygıyı ve temel hürriyetleri 
pekiĢtirmek ve geliĢtirmek (Ülger, 2002: 96-98).  

AB bir çok zirve kararında Soğuk SavaĢ sonrası süreçte Avrupa 
savunmasına ve güvenliğine dair daha fazla inisiyatif alma niyetini ortaya 
koymaktadır. AB, Avrupa savunmasına dair NATO kararlarına bağlı olmadan 
kendisi hareket yeteneğini kazanmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda 1999 
yılındaki Helsinki Zirvesi‘nde 60 bin kiĢilik bir Avrupa ordusu kurulması kararı 
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alınmasına rağmen söz konusu ordu halen tesis edilebilmiĢ değildir. AB‘nin 
güvenlik yapılanmasının istenilen düzeye ulaĢamamıĢ olmasının en önemli nedeni 
üye ülkeler arasındaki görüĢ ayrılığıdır. Bugünkü Ģartlarda Avrupalı ülkelerin 
askeri açıdan yeterli düzeyde olmamaları ve askeri harcamalara daha fazla bütçe 
aktarma konusunda isteksiz oluĢları, Avrupa güvenliğinin NATO imkân ve 
yeteneklerine bağımlı olmalarını zorunlu kılmıĢtır. Avrupa güvenliğinde NATO‘ya 
bağlı olunmasının oluĢturduğu en önemli rahatsızlık güvenlik algısında NATO ile 
AB‘nin önceliklerinin zaman zaman çeliĢiyor olmasıdır. 

11 Eylül saldırıları güvenlik yaklaĢımlarının ve yöntemlerinin değiĢmesinde 
önemli bir dönüm noktası olmuĢtur. Saldırıların yöntemi ve hedefleri 
düĢünüldüğünde ABD ve NATO‘nun askeri müdahaleyi ön plana koyan stratejisi 
AB ve diğer ülkeler tarafından kabul görmüĢ olsa da ilerleyen dönemde AB, 
ABD‘nin NATO aracılığıyla gerçekleĢtirmeye çalıĢtığı askeri operasyonlara dayalı 
Önleyici Müdahale yönteminin Avrupa güvenlik anlayıĢı için uygun olmadığını 
düĢünmüĢtür. AB için öncelikli olan Avrupa‘nın çıkarlarıdır ve güvenlik 
politikaları bu çerçevede Ģekillendirilmelidir. Avrupalı politikacılar açısından 
Avrupa için tehdit oluĢturan bölgelerde sorunlar ekonomik ve siyasal argümanlar 
kullanılarak ortadan kaldırılabilir. Bu yaklaĢım hem daha az maliyetli hem de daha 
az yıkıcı olabilir. Ayrıca yumuĢak güç unsurları, kriz sonrası dönemlerde söz 
konusu bölgelerde nüfuz artırıcı ve devam ettirici etkenler olarak da kullanılabilir. 

AB güvenlik yaklaĢımını 11 Eylül saldırıları sonrasında ABD ve NATO ile 
ters düĢmeyecek ancak sert güç uygulamalarından da kaçınılacak Ģekilde yeniden 
dizayn etme gayreti içerisine girmiĢtir. Bu kapsamda ABD‘nin 2002 yılında ortaya 
koyduğu Bush Doktrini olarak bilinen Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi‘nin 
ardından, AB Konseyi 2003 yılında dönemin Avrupa Birliği yüksek temsilcisi 
Javier Solana tarafından hazırlanan ―Daha Ġyi Bir Dünyada Güvenli Bir Avrupa‖ 
baĢlığı ile Avrupa Güvenlik Strateji Belgesi‘ni kabul etmiĢtir.  

Bush Doktrini, Amerika‘nın kendisi için tehdit olarak gördüğü her hangi bir 
ülkeye veya bölgeye askeri müdahale hakkı verirken, Avrupa Güvenlik Strateji 
Belgesi daha yumuĢak önleyici müdahale seçeneklerini öncelemektedir. AB‘nin 
kendi kendine yeten bir ekonomiye sahip olmaması ve ticaretinin önemli bir 
kısmını ABD ile gerçekleĢtiriyor olmasına ek olarak ABD‘nin Ortadoğu‘da 
kurduğu petrol egemenliğinden AB‘nin de fayda sağlıyor oluĢu, dıĢ politikada 
AB‘nin ABD ile beraber hareket etmesini zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle AB, 
Afganistan ve Libya müdahalesi haricinde ABD‘nin her hamlesine askeri destek 
vermese de birçoğuna karĢı tepkisiz kalmakta veya düĢük düzeyde katılım 
sağlamaktadır. AB ile ABD arasında her iki tarafın da çıkarına olan yüksek 
yoğunluklu bir karĢılıklı bağımlılık söz konusudur. Ancak bu bağımlıkta belirleyici 
olanın ABD olduğunu da görmek gerekir. AB‘nin dıĢ ve güvenlik politikasının 
karakteristiğine bakıldığında özellikle Ortadoğu ve Akdeniz‘de ABD‘nin sert gücü 
önceleyen politikasının AB‘nin yumuĢak gücü önceleyen eylemler ile desteklendiği 
görülebilir. Birçok AB zirvesinde de benzer kararlara vurgu yapılmaktadır. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Avrupa_Birli%C4%9Fi
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2. AB‟NĠN GÜVENLĠK GĠRĠġĠMLERĠ 

AB güvenlik anlayıĢında önce merkez sonra çevre bölgelerde istikrarı 

öngören bir yaklaĢım benimsemektedir. Bugün için Avrupa merkezli bir çatıĢma 
beklentisi bulunmamakta. AB‘nin geniĢlemiĢ olması çatıĢma ihtimalini merkezden 

çevreye kaydırmıĢtır. Özellikle Doğu Avrupa, Kafkasya ve Balkan coğrafyasında 

halen çözülememiĢ sınır sorunları mevcuttur. Ayrıca Kuzey Afrika ve Ortadoğu ile 
sınır olma özelliğini taĢıyan Akdeniz bölgesi de AB için bir sorun alanı olarak 

görülmektedir. AB komĢu bölgelerde istikrarın sağlanması için komĢuluk 
politikasını geliĢtirmeye çalıĢmıĢtır. AB, 2004 yılından itibaren komĢu ülkeler ile 

Ortaklık AnlaĢmaları imzalamakta ve eylem planları geliĢtirmeye çalıĢmaktadır. 
KomĢuluk politikası ile AB, ortak değerler ve çıkarlar çerçevesinde siyasal 

iĢbirliğini geliĢtirmek, ekonomik entegrasyonu sağlamak, terörizm, silahsızlanma 
ve çevre gibi konularda ortak çalıĢmalar yürütmeyi öngörmektedir 

(https://www.eeas.europa.eu).      

ABD‘nin sert gücüne karĢı AB‘nin yumuĢak güç unsurları, Ortadoğu ve 

Akdeniz coğrafyasında AB‘yi bölgeye demokrasi ve yatırımları getiren bir aktör 
olarak göstermektedir. Bu nedenle Ortadoğu ve Akdeniz coğrafyasından gelen 

göçlerin merkezinde AB ülkeleri bulunmaktadır. AB komĢu bölgelerle irtibatı canlı 
tutarak buradan gelebilecek tehditleri merkezinde mümkünse baĢlamadan ortadan 

kaldırmayı ve karĢılıklı bağımlılık iliĢkisi içeren bir ticaret alanı oluĢturmayı 
hedeflemektedir.  

AB‘nin kuzeyli ülkeleri kendileri için Akdeniz coğrafyasından gelebilecek 

bir tehdit algısı hissetmemiĢlerdir. AB‘nin güneyli ülkeleri Akdeniz‘den 
gelebilecek tehdit noktasında daha temkinli davranmıĢ olsalar da bu ülkelerde 

zamanın koĢullarına uyarak ne askeri nede sosyal önlemleri yeterince 
almamıĢlardır. ĠliĢkilerdeki sorun alanlarının baĢında Akdeniz‘in Arap 

komĢularının batı tarzı demokrasi ve sosyal düzen oluĢturabilecek seviyeye 
gelmemiĢ olmalarıdır. Arap coğrafyasında, siyasal iktidarlar halen belirli 

kesimlerin elinde bulunmaktadır Arap ülkeleri demokrasiyi tam olarak 
özümseyebilmiĢ değildir. AB için en büyük endiĢe bölge ülkeleri ile olan iliĢkilerde 

verilen emeklerin Ģahsi siyasi kararlar ile boĢa çıkması ihtimalidir, zira Akdeniz 
ülkelerinde iktidar değiĢimleri ile devlet politikaları da hızlı bir Ģekilde yön 

değiĢtirebilmektedir. AB, önleyici angajman faaliyetleri çerçevesinde bölge 
ülkelerine yönelik çeĢitli altyapı yatırımları da dahil olmak üzere bir çok alanda 

faaliyette bulunmasına rağmen, 11 Eylül olayları ve Arap Baharı sonrası ortamda 
istediği sonucu elde edebilmiĢ değildir.   

Akdeniz güvenliği AB için ekonomik olduğu kadar AB ülkelerinin sosyal ve 
siyasal istikrarları için de önemlidir. Bölgede çıkabilecek geniĢ ölçekli bir savaĢ, 

Akdeniz üzerinden Avrupa‘ya uzanan enerji sevkiyatını durdurabilir. Avrupa‘nın 

enerjide dıĢa bağımlı olduğunu düĢündüğümüzde böyle bir kriz anında Avrupa‘da 
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üretiminin önemli ölçüde zarar görecek olması AB‘nin entegrasyon anlayıĢının 
temellerinden olan ekonomik sinerji ve mali destek düzeyinin zarar görebilme 

ihtimali bulunmaktadır. Bu nedenle AB güvenliğini kendi sınırlarının dıĢında 
özellikle komĢu coğrafyalarda baĢlatmayı uygun bulmaktadır. 

AB, özellikle kıyısı bulunan denizlerde güvenliği tesis edebilmek adına bazı 

giriĢimlerde bulunmuĢtur. Avrupa Deniz Gücü (EUROMARFOR) deniz, hava ve 
amfibi harekâtlar gerçekleĢtirebilecek daimi olmayan çok uluslu bir kuvvet olarak 

tasarlanmıĢtır. 1995 yılında Fransa, Ġtalya, Ġspanya ve Portekiz tarafından Lizbon 
Deklarasyonu ile oluĢturulmuĢtur. 2001 yılında Türkiye ve Yunanistan gözlemci 

olarak katılmıĢlardır (https://www.euromarfor.org). Kurulduğu tarihten bugüne 
kadar Akdeniz‘de keĢif ve gözetleme operasyonları ve tatbikatlar gerçekleĢtirmiĢ 

olan organizasyon, Hint Okyanusundaki korsanlık faaliyetlerine karĢı yürütülen 
operasyonlara da katılmıĢtır. EUROMARFOR hedefinde denizlerden Avrupa‘ya 

gelebilecek tehditlere karĢı Avrupa‘nın savunulması bulunmasına rağmen, AB‘nin 
Akdenizli ülkelerinin katılımıyla sınırlı kalmıĢtır. Almanya, Ġngiltere, Hollanda, 

Belçika gibi kuzeyli AB ülkelerinin organizasyona katılmayıĢları giriĢimi sınırlı bir 
bölgede gerçekleĢtirilen tatbikatlarla kısıtlamıĢtır. Akdeniz güvenliği konusunda 

Güney Avrupalı ülkeler ile orta ve kuzey Avrupalı ülkeler arasında söylemde fikir 
birliği olsa da icraat noktasında görüĢ ayrılığı mevcuttur. Orta ve kuzey Avrupalı 

ülkeler Akdeniz coğrafyasında AB‘nin askeri önlemler alması için bütçe 
ayrılmasına taraf değillerdir. Birçok AB üyesi ülkesine göre Avrupa‘nın savunması 

NATO tarafından yeterli düzeyde gerçekleĢtirilmekte ve bunun için daha fazla 

harcama yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Özellikle Ġngiltere ve Polonya gibi 
ülkeler siyasi sebeplerle NATO‘yu öncelerken Almanya gibi ülkeler ise ekonomik 

nedenlerle askeri harcamalara sıcak bakmamaktadır.  

Afrika Boynuzunda deniz ticareti güvenliğinin sağlanması amacıyla AB 

üyesi ülkelerin deniz kuvvetlerinin katılımıyla 2008 yılında EU NAVFOR (Avrupa 
Birliği Deniz Kuvveti) oluĢturulmuĢtur (https://www.eunavfor.eu). EU NAVFOR‘a 

her ne kadar Almanya ve Hollanda gibi AB‘nin askeri kapasitesinin artırılması 
konusunda çekinceleri olan kuzeyli ülkeler katılmıĢ olsa da oluĢturulmuĢ olan 

güçler sadece belirli görevlerin icrası bir araya gelmiĢ anlık giriĢimlerdir.  

AB dıĢ ticaretinin %90‘ı ve iç ticaretinin %40‘ını deniz yoluyla 

gerçekleĢtirirken söz konusu ticarette en çok kullanılan güzergâh Akdeniz 
olmaktadır (http://www.register.consilium.europa.eu).

 
Ayrıca Akdeniz barındırdığı 

ve gün geçtikçe artan hidrokarbon yatakları ile AB‘nin ihtiyaçlarının önemli bir 
kısmını karĢılayabilecek düzeydedir. Akdeniz, AB için bu denli önemli bir bölge 

olsa da Avrupalı ülkeler Akdeniz güvenliği için yeterli giriĢimlerde 
bulunmamaktadırlar. AB‘nin Akdeniz coğrafyasında karĢılıklı etkileĢimi hedef 

alarak gerçekleĢtirmeye çalıĢtığı en önemli giriĢim Akdeniz Ġçin Birlik Programı 

(Barselona Süreci)‘dır. 
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AB üyesi 15 ülke ile 12 Akdeniz ülkesi arasında iĢbirliğinin geliĢtirilmesi 

için 1995 yılında Barselona‘da bir deklarasyon imzalanmıĢtır. Deklarasyon ile 

taraflar arasında bir ortaklık hedeflenmiĢtir. Ortaklık programı ile hukuk 

kurallarına, demokrasiye ve insan haklarına bağlı kalınarak barıĢ ve güvenliğin 

sağlanması hedeflenmekteydi. Serbest ticaret bölgelerinin kurulması ile Akdeniz 

coğrafyasında ekonomik iliĢkilerin geliĢtirilmesi, sosyo-kültürel faaliyetlerin 

artırılarak karĢılıklı etkileĢimin sağlanması ve bölgede siyasal istikrarın tesisi 

amaçlanmakta idi. Akdeniz ülkelerinin her biri için ayrı ekonomik ve sosyal 

programlar hazırlanarak hedef odaklı bir yaklaĢım geliĢtirilmek istenmiĢtir. Söz 

konusu programlarda altyapı yatırımları ve destek projeleri de yer almaktaydı. 

1995 yılından bu yana 15 milyar Euro destek sağlanmıĢtır 

(http://www.eeas.europa.eu).
 

AB, Akdeniz coğrafyasının sorunlu bölgelerinde 

yumuĢak güç unsurlarını önceleyerek ekonomik ve sosyal projeler ile sorunları 

kaynağında çözmeyi hedeflemeye çalıĢırken anlaĢmazlıkların siyasal, tarihsel ve 

ideolojik boyutlarını yeterince ele almamıĢtır. Özellikle sorun alanlarına 

gerçekleĢtirilen dıĢ müdahalelerin anlaĢmazlıkları daha da çözülmez hale getiriyor 

oluĢu AB‘nin adımlarının yetersizliğini ortaya koymaktadır. AB‘nin sorun çıkaran 

ülkeye veya tarafa karĢı yaptırım gücü olan ekonomik yardımların kesilmesi ile 

sınırlı kalması da AB‘nin bölgedeki etkinliğini zayıflatmaktadır. 

3. MÜLTECĠ SORUNU VE YENĠDEN YAPILANMA ĠSTEĞĠ 

11 Eylül olayları ve Arap Baharı süreci AB‘nin Akdeniz Ġçin Birlik 

Programı gibi giriĢimlerinin sekteye uğramasına neden olmuĢtur. AB bu süreçte 

bölgeye yönelik sert mi yoksa yumuĢak güç unsurlarını mı uygulayacağı 

konusunda bir karara varamamıĢ ve ABD ile NATO‘nun stratejisine dâhil 

olmuĢtur. Bu noktadan sonra AB bölgede bir aktör olmaktan ziyade geliĢmelere 

karĢı kendi ekonomik ve sosyal yapısını korumaya çalıĢan ve savunmada kalan bir 

yardımcı eleman haline gelmiĢtir. AB kendine ayrılan 90‘lı yılar boyunca ne Arap-

Ġsrail uyuĢmazlığına nede Türk-Yunan anlaĢmazlığına bir çözüm bulabilmiĢ 

değildir. Bunun en önemli nedeni ise AB‘nin politika belirleme ve uygulamadaki 

kararsızlığına ek olarak askeri kapasitesinin yetersizliğidir. 

AB‘nin son dönemlerde karĢılaĢtığı en önemli sorun yasadıĢı göçtür. 11 

Eylül olayları ve Arap Baharı sonrası yaĢanan göç dalgaları en fazla Güney Avrupa 

ülkelerini etkilemiĢtir. AB ülkelerinden hiçbiri artık daha fazla mülteci almak 

istemiyor ve bunun için sert önlemlere baĢvurduklarını biliyoruz. Mülteci 

konusunda gerekli önlemleri almadıkları düĢünülen iktidarlar AB ülkelerinde 

seçimleri kaybederken yerlerine daha radikal söylemlere sahip siyasetçiler 

geçmeye baĢlamıĢtır. Bu durum iktidarı kaybetmek istemeyen partilerin politika 

değiĢimi yapmalarına sebep olmaktadır.  

Politik istikrarsızlıklara ek olarak kültürel ve etnik yapının bozulması 

ihtimali, ekonomik yükün artacak olması, mülteciler ile beraber gelen teröristlerin, 
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terörizmi Avrupa‘nın içine getirebilecek olmalar ve suç oranının artacağı düĢüncesi 

göçü, Avrupa için büyük bir tehdit haline getirmektedir.  

Avrupa Ġstatistik Ofisi (Eurostat)‘ın verilerine göre 2017 yılında 

göçmenlerin vize baĢvurularına 439 bin ret kararı verilirken en fazla ret kararı 

veren ülkeler 230 bin ile Ġspanya, 70 bin ile Fransa, 53 bin ile Polonya olarak 

sıralanmıĢtır. 2018 yılında AB vatandaĢı olmayan 471 bin kiĢinin vize baĢvuruları 

reddedilmiĢtir. 478 bin kiĢi ise bulundukları yerden baĢka bir AB üyesi ülkeye 

gönderilirken, 158 bin kiĢi AB sınırları dıĢına gönderilmiĢtir 

(https://www.ec.europa.eu).  

Yasal olmayan yollardan Avrupa‘ya gelerek Avrupa Birliği vatandaĢı olan 

göçmenlerin sayısı 2017‘de 618 bin iken 2018‘de bu rakam 602 bine düĢmüĢtür. 

2015 yılında AB‘ye yasadıĢı yollardan girerek yaĢayan insanların sayısı 2 milyon 

154 bin olarak tespit edilmiĢti. 2018 yılında AB‘ye yasal olmayan yollardan girerek 

yaĢayan vatandaĢların nüfusunun en fazla olduğu ülkeler ise 134 bin ile Almanya, 

105 bin ile Fransa, 93 bin ile Yunanistan, 78 bin ile Ġspanya olarak ortaya 

çıkmaktadır (https://www.ec.europa.eu). 

AB, mültecilerin tamamını reddetmeyerek vasıflı ve eğitimli göçmenleri 

kabul etmeyi göç politikası gereği uygun bulmaktadır. Yine aynı Ģekilde göçmenler 

arasında sermayesi ile birlikte gelmiĢ olanlar ve Ortadoğulu Hıristiyan azınlıklar da 

AB ülkeleri tarafından kabul edilmektedir. Bu kategorilerin dıĢında kalan gruplar 

ise yasadıĢı ve düzensiz göçmen statüsündedir. Göçmenlerin kullanmıĢ oldukları 

güzergâh çoğunlukla Akdeniz coğrafyasıdır. Bu güne kadar Akdeniz ve Ege denizi 

üzerinden gemi ve botlarla Güney Avrupa ülkelerine yüz binlerce mülteci geçiĢ 

yapmıĢ birçoğu da denizde hayatını kaybetmiĢtir. Ġtalya, Yunanistan, Ġspanya ve 

Fransa gibi ülkelerin AB nezdinde Akdeniz‘de güvenliğin ve denetimin tesisi 

üzerine yapmıĢ oldukları giriĢimler diğer AB üyesi ülkelerin isteksizlikleri 

nedeniyle bir sonuca ulaĢamamıĢtır. EUROMARFOR, EU NAVFOR, Barselona 

Süreci gibi sert ve yumuĢak güç unsurları güney Avrupalı ülkelerce aktif hale 

getirilmek istenmiĢ olsa da giriĢimler zayıf kalmıĢtır.  

SONUÇ 

AB‘nin siyasi bütünleĢmesi güvenlik boyutunun kurumsallaĢması ile 

iliĢkilendirilmektedir. Ortak güvenlik yapılanması AB‘nin entegrasyon sürecindeki 

son aĢamadır. AB‘nin güvenlik yapılanmasına dair yaĢadığı sorunların baĢında üye 

ülkelerin isteksizlikleri ve NATO‘ya alternatif bir yapılanma oluĢturamamıĢ olması 

gelmektedir. Bununla beraber AB güvenliğe dair kaynak aktarımında da çeliĢkiler 

yaĢamaktadır. Terörizmle mücadele, kitle imha silahlarının sınırlandırılması, 

istikrarsız devletlere yapılan yatırımlar gibi konularda düzensizlik söz konusudur. 

Aynı Ģekilde geniĢlemeyle birlikte sınırların doğuya doğru kaymıĢ olması AB‘ye 

yeni katılan devletlerin Rusya‘dan tehdit algısı hissetmeleri nedeniyle güvenlik 
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denklemine Rusya‘nın da dâhil olmasını gerekli kılmaktadır. AB‘de güvenlik 

entegrasyonu için gerekli olan bir diğer eksikli de Almanya, Fransa, Ġngiltere gibi 

belirleyici ülkelerin aralarında anlaĢamıyor oluĢlarıdır.  

Ġngiltere‘nin Brexit olarak adlandırılan AB üyeliğinden ayrılma giriĢimi ile 

Fransa öncülüğünde Avrupa entegrasyonun güvenlik ayağını oluĢturacak bir adım 

gerçekleĢtirilmeye çalıĢılmaktadır. 28 AB üyesi ülkenin 25‘inin katıldığı PESCO 

(Permanent Structured Cooperation – Kalıcı YapılandırılmıĢ ĠĢbirliği Savunma 

AnlaĢması) giriĢimi NATO‘ya alternatif Avrupa merkezli bir güvenlik yapılanması 

olarak görülmektedir. PESCO bünyesinde bir Avrupa ordusu oluĢumu 

öngörülmekte olup AB 2020‘den itibaren PESCO‘ya 5 milyar Euro‘luk bir destek 

sunacağını belirtmiĢtir. Eğer süreç planlandığı gibi devam ederse AB odaklı, AB 

ülkelerinin güvenlik ihtiyaçlarını ve kaygılarını önceleyen güvenlik politikalarında 

Avrupa‘yı önceleyen NATO benzeri örgüt ortaya çıkabilir. Söz konusu giriĢimin 

daha sonra AB bünyesine dahil edilerek AB‘nin entegrasyon sürecinin de 

tamamlanması mümkün olabilecektir. PESCO kapsamında Ģuan itibariyle AB üyesi 

olmayan Türkiye, Rusya, Norveç gibi ülkelerin de sürece dâhil olabileceği ve 

güvenlik anlayıĢının daha geniĢ bir perspektifte değerlendirilmesi öngörülmektedir.  

Avrupalı ülkelerin yaĢadığı mülteci sorunu, kaçakçılık, terörizm gibi 

sorunlara NATO veya AB bünyesinde bu güne kadar etkili bir çözüm bulunabilmiĢ 

değildir. Sorunların odak noktasını Akdeniz‘deki denetimsizliğin oluĢturduğu 

görülmektedir. Akdeniz‘de hem askeri güvenliği sağlayacak hem de bölge 

ülkelerin ekonomik, sosyal ve siyasal ihtiyaçlarına cevap verebilecek etkili bir 

organizasyon gerçekleĢtirilebilmiĢ değildir. Güvenlik ihtiyacının askeri boyutu 

düĢünüldüğünde PESCO veya Avrupa merkezli benzeri baĢka bir giriĢim baĢarılı 

olursa, Akdeniz‘de güvenliğin sağlanması konusunda AB daha etkin bir aktör 

haline gelebilir. Ekonomik, sosyal ve siyasal boyutu için de AB‘nin diğer 

organlarının aktif hale getirilmesi mümkündür.  
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Öz 

Bu çalıĢmada misafirperverlik kavramı, Immanuel Kant‟ın Ebedi BarıĢ Üzerine Felsefi Bir 
Deneme metninde geçen misafirlik hukuku kavramından ele alınacaktır. 1951 Mülteci hukukunu 

düzenleyen Cenevre SözleĢmesi de Kant‟ın misafirlik hukukuna dayanmaktadır. Misafirlik hukuku, 

mülteci statüsünün Ģartlarını belirleyen bir hak olmasına rağmen, kriz sonrası büyük göç dalgaları, bu 
hakkın verilmesi konusunda devletler nezdinde çekinceye neden olmaktadır. Bu dönemlerde, devlet 

davranıĢlarında mültecilere bakıĢı belirleyen misafirperverlik yerine güvenlik perspektifidir. Bu 

durumda, sınır güvenliği ve kontrolü, misafirperverlik hukukunun önüne geçen bir durum olarak ortaya 
çıkmaktadır. Suriye krizinin patlaması ve 2015 sonrası Ortadoğu bölgesinden Batı‟ya göç akımı 

baskısının artması, Avrupa‟da göçün güvenlik konusu olarak ele alınması eğilimini artırmıĢtır. ÇalıĢma, 

Avrupa Birliği‟nin uzun yıllardır oluĢturduğu göç politikasını genel çerçevesiyle vererek, giderek artan 
bu eğilimi ortaya koymuĢtur. ÇalıĢmanın amacı, Avrupa Birliği‟nin göç politikasına kavramsal bir 

çerçeve çizmek ve Avrupa Kalesi politikası ile oluĢturulan çift katmanlı sınır güvenliğine dikkat 

çekmektir. Bu bağlamda, çalıĢma, öncelikle misafirperverlik ve sınır güvenliği kavramlarını birbirine zıt 
iki kavram olarak ele almaktadır ve Avrupa Birliği‟nin sığınmacılara karĢı geliĢtirdiği ortak söylemi bu 

kavramlar çerçevesinde incelemektedir. Böylelikle, mültecilere verilmesi öngörülen misafirlik hakkının 

gerçekte taĢıdığı çeliĢkiler ortaya konmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Misafirperverlik Hukuku, Immanuel Kant, Mülteci Statüsü, Sınır Güvenliği, Avrupa 

Birliği Göç Politikası 

VIEW OF EUROPEAN UNION TOWARDS REFUGEES IN THE 

CONTEXT OF HOSPITALITY AND BORDER SECURITY 

Abstract 

In this study, concept of hospitality is approached by addressing “right to visit” in Immanuel 

Kant‟s text Toward Perpetual Peace: A Philosophical Sketch. Geneva Convention which issues 1951 
Convention related to Status of Refugee is also based on Kant‟s right to visit. Although right to visit is a 

right for determination of refugee status, large migration wave after crisis leads to a reservation for 

states about accordance of the right. In these periods, security perspective rather than hospitality 
determines views towards refugees in state behaviors. In this situation, border security and control 

appears as a prominent way in comparison to right of hospitality. Outbreak of Syrian Crisis and growth 

in pressure of refugee influx from Middle East to West after 2015 increased the European tendency to 
handle migration as a security issue. The study presented this cumulative tendency by analyzing general 

framework of European Union migration policy which has been constituted for many years. Aim of the 

study forms a conceptual framework for EU migration policy and remarks double layer border security 
that is constituted due to Fortress Europe policy. In this regard, the study firstly handles hospitality and 

border security as incompatible concepts and analyzes EU‟s common discourse over refugees in the 

context of these concepts. Thus, contradiction of hospitality as a foreseen right for refugees is 
propounded.  

Keywords: Right to Visit, Immanuel Kant, Refugee Status, Border Security, European Union Migration 

Policy  
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GĠRĠġ 

Misafirperverlik kavramı, uluslararası iliĢkiler disiplininde etik konusu 

içerisinde incelenmektedir. Kavram birçok düĢünür tarafından pozitif ve negatif 

yönleri ile ele alınmıĢtır. Bu çalıĢmada misafirperverlik kavramı, Immanuel 

Kant‘ın Ebedi BarıĢ Üzerine Felsefi Bir Deneme metninde geçen ―misafirlik 

hukuku‖ kavramına atıfla ele alınacaktır, çünkü 1951 Mülteci hukukunu 

düzenleyen Cenevre SözleĢmesi de Kant‘ın misafirperverlik hukukuna 

dayanmaktadır. Kant (1960: 26) misafirperverliği bir hak olarak ele almıĢ ve 

evrensel bir misafirperverlik önermiĢtir. Fakat kriz dönemlerinde, misafirperverlik 

hukuku yerini tehdit algılamalarına ve güvenlik kaygılarına bırakmaktadır. 

DıĢarıdan gelen ve dönüĢümü temsil edenin, yerleĢik olan ve düzeni temsil edeni 

tehdit etmesi devletlerin sınırlarını yükseltmelerine ve sınır kontrolünü 

arttırmalarına neden olmaktadır. Bu durumda, sınır güvenliği ve kontrolü, 

misafirperverlik hukukunun önüne geçen bir olgu olarak ortaya çıkmaktadır. 

BirleĢmiĢ Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği verilerine göre, dünya 

genelinde yer değiĢtirmek zorunda bırakılmıĢ insan sayısı yetmiĢ milyonu 

geçmiĢtir (Figures at a Glance, 2019). Küresel bir kriz durumuna iĢaret eden bu 

ciddi rakam, Avrupa Birliği sınırlarını ise görünür bir biçimde, 2015 yılında artan 

göç akımı ile zorlamıĢtır. AB‘nin ―göç baskısı‖ olarak adlandırdığı bu süreçte, 

transit ülkelerde bulunan, sığınma talep eden bireyler yoğun bir akım ile Avrupa 

Birliği kapılarına dayanmıĢtır (Migration flows: Eastern, Central, and Western 

Mediterranean Routes, 2019). Bu kriz, Avrupa‘da göçün güvenlik konusu olarak 

ele alınması eğilimini artırmıĢtır. Bu tarih itibariyle, AB devletleri, bu büyük göç 

baskısını yönetmek için göç konusunu gündeminin en üst sıralarına alarak uzun 

yıllardır oluĢturdukları göç politikalarını yenileme, arttırma ve iyileĢtirme 

konusunda kararlar almıĢlardır.
1
 Göç krizi, AB politikaları için önemli bir unsur 

haline gelmiĢtir. Bu dönemde, içeride artan göçmen karĢıtlığı, karar alıcıların üye 

devletler arasında ayrılığa yol açan farklı yaklaĢımları, güvenlik ekseninde ele 

alınan göç politikası göze çarpmaktadır. Göç ile mücadele olarak adlandırılan 

süreçte ise, misafirperverlik hukuku yerine sınır güvenliğinin ön planda tutulduğu 

gözlemlenmektedir.  

ÇalıĢma temel olarak, Avrupa Birliği‘nin uzun yıllardır izlediği göç 

politikası ile dıĢ sınırlarına iki katmanlı bir duvar çekerek kendi sınır güvenliğini 

sağladığını savunmaktadır. Buna göre, birinci katman kendi sınır ülkelerinden 

baĢlayarak çit ve duvarlar ile oluĢmaktadır. Ġkinci katman ise, Birliğe üye olmayan 

ülkelerle yapılan anlaĢmalar sayesinde sığınmacıları dıĢ sınırlarının ötesinde 

tutmaktadır. Göç baskısının, AB‘nin dıĢ sınırlarını zorladığı zamanlar ise Birliğe 

                                                           
1
 AB devletleri 23 Nisan 2015‘de ―olağanüstü toplantı‖ gerçekleĢtirmiĢ ve bu doğrultuda, kaçakçılar ile mücadele, 

yasadıĢı göç akıĢını engelleme,  dâhili birlik ve sorumlulukları güçlendirmek için Birliğin denizdeki varlığını 

arttırma kararı almıĢlardır. Avrupa Komisyonu basın açıklaması https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-

releases/2015/04/23/special-euco-statement/.   
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üye devletlerarasında sınırların ortaya tekrardan çıkması tartıĢma konusu olmakta 

ve Birliğin varlığına tehdit oluĢturmaktadır. Bu nedenle, düzeni tehdit eden 

sığınmacılar, misafirperverlik kavramının içerisinde barınan negatif anlamı ile bir 

baĢka deyiĢle ―yabancı ve öteki‖ olanı temsil eden anlamı ile ele alınmaktadır. 

Kavramın bu anlamıyla yüklü olması ise ―Avrupa kalesini‖ korumaya yönelik bir 

göç politikasına neden olmaktadır.  

Bu bağlamda, çalıĢma, öncelikle misafirperverlik ve sınır güvenliği 

kavramlarını birbirine zıt iki kavram olarak ele almaktadır ve Avrupa Birliği‘nin 

sığınmacılara karĢı geliĢtirdiği ortak söylemi bu kavramlar çerçevesinde 

incelemektedir. Bu kapsamda, misafirperverlik kavramının içerisinde barındırdığı 

negatif anlamı ortaya çıkaran düĢünürlerin görüĢlerine yer verilmektedir. 

Böylelikle, mültecilere karĢı oluĢan misafirperverlik söyleminin gerçekte taĢıdığı 

çeliĢkiler ortaya konmaktadır. Bu çerçevede, bu çalıĢma ―bir ulus-üstü aktör olarak 

Avrupa Birliği‘nin mültecilere yönelik politikaları misafirperverlik hukuku 

açısından ne Ģekilde değerlendirilebilir?‖ sorusuna bir cevap aramaktadır. 

Sorunun cevabına ulaĢabilmek için öncelikle, Avrupa Birliği ülkelerinin 

sığınmacılar konusunda ortak bir bakıĢ açısı geliĢtirmek için düzenledikleri 

toplantılara ve bu toplantılardan çıkan sonuçlara odaklanılacaktır. Bunun için, 

Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi ve Avrupa Komisyonu‘ndan çıkan kararlar 

incelenecektir. Ayrıca, Avrupa Birliği üye devletlerinin liderlerinin söylem ve 

eylem düzeyinde, sığınmacılara karĢı yaklaĢımları ele alınacaktır. ÇalıĢma, Avrupa 

Birliği‘nin uzun yıllardır oluĢturduğu göç politikalarını genel çerçevesiyle 

vermekle birlikte özellikle 2015‘de yaĢanan göç krizi sonrası politikaları 

değerlendirecektir. ÇalıĢmada yukarıda bahsedilen birincil derece kaynakların 

yanında, ikincil derece kaynaklar olarak makalelerden de faydalanılacaktır. 

ÇalıĢmanın amacı, Avrupa Birliği‘nin göç politikasına kavramsal bir çerçeve 

çizmek ve ―Avrupa kalesi‖ politikası ile oluĢturulan çift katmanlı sınır güvenliğine 

dikkat çekmektir. Böylelikle, misafirperverlik kavramı sınır güvenliği kavramı ile 

kazınarak, içerisinde bulunan negatif anlam ortaya çıkartılacaktır. 

1. MĠSAFĠRPERVERLĠK HUKUKU VE SINIR GÜVENLĠĞĠ 

Misafirperverlik kavramı, tarihsel olarak birçok metinde görünür olan bir 

kavramdır. Özellikle, bir kente dıĢarıdan gelen yabancıları ve bu yabancılara karĢı 

Ģehrin yerleĢik olanlarının nasıl davranması gerektiğini tanımlarken bu kavrama 

baĢvurulmaktadır. Bu anlamda kavram bir yanı ile yabancı olanı tanımlarken bir 

yanıyla öteki olanı da tanımlamaktadır. Ġlk önce, yabancı olana hoĢ davranıĢ olarak, 

pozitif bir kavram olarak düĢünülse de içerisinde barındırdığı sınırlamalarından 

dolayı negatif bir anlam da taĢımaktadır. Bu bölümde, misafirperverlik kavramı 

Immanuel Kant‘ın ―misafirperverlik hukuku‖ çerçevesinde ele alınacak ve sınır 

güvenliği kavramı ile birlikte tartıĢılarak misafirperverlik kavramının içerisinde 

taĢıdığı negatif anlama odaklanılacaktır.   
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Ebedi BarıĢ Üzerine Felsefi Bir Deneme isimli eserinde, Kant (1960: 26), 
―ebedi barıĢ‖ fikrinin gerçekleĢebilmesi için gerekli olan üçüncü nihai maddeyi 
―Dünya vatandaĢlığı hukuku evrensel bir misafirperverlik Ģartı ile sınırlanmalıdır‖ 
Ģeklinde vermektedir. Kant‘ın felsefesinde, misafirperverlik insani bir yardım 
değil, kiĢiye verilen bir haktır. Buna göre misafirperverlik hakkı, bir yabancının 
baĢka bir memlekete gittiği zaman kötü muamele görmeme hakkıdır. Kant‘a göre, 
yaĢadığı yerde huzuru bozmuyorsa yabancı olana düĢmanca davranılmaz fakat yine 
de yabancının hayati tehlikesi yok ise kendisinin o Ģehre kabul edilmeme ihtimali 
de vardır (Kant, 1960). Ġkinci Dünya SavaĢı‘nın büyük yıkımlarının mülteci 
sorununu dünya siyasetinin gündemine getirmesi, BirleĢmiĢ Milletler sistemine 
geçiĢ ile belirgin bir aktör olarak ortaya çıkan uluslararası kurumların mültecilere 
nasıl davranılacağı konusunda ilk uluslararası anlaĢma olan 1951 tarihli 
―Mültecilerin Hukuki Durumuna ĠliĢkin SözleĢmeyi‖ imzalaması sonucunu da 
ortaya çıkarmıĢtır. Bu sözleĢme, Kant‘ın idealize ettiği misafirperverlik hukukunun 
bir yansımasıdır (Schott, 2009: 183). SözleĢmenin birinci maddesinde, ―mülteci‖ 
olabilmek için belirtilen Ģartlar Kant‘ın misafirperverlik hukukunda belirttiği Ģartlar 
ile paralellik göstermektedir. Buna göre;  

1 Ocak 1951‘den önce meydana gelen olaylar sonucunda ve ırkı, dini, 
tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düĢünceleri yüzünden, 
zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaĢı olduğu ülkenin 
dıĢında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan, ya da söz konusu 
korku nedeniyle, yararlanmak istemeyen; yahut tabiiyeti yoksa ve bu tür olaylar 
sonucu önceden yaĢadığı ikamet ülkesinin dıĢında bulunan, oraya dönemeyen veya 
söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen her Ģahsa uygulanacaktır 
(BirleĢmiĢ Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilciliği, 1951: 2). 

Gerçekten de, madde, mülteci statüsü alabilmek için gerekli Ģartları Kant‘ın 
önerdiği misafirperverlik hakkı ile paralel olarak, yabancının hayati tehlikesinin 
bulunması ya da büyük baskı görmesi gerektiği Ģeklinde sınırlamaktadır. Fakat 
zulme uğramak ile kastedilen net bir Ģekilde ortaya konmamıĢtır.  

Misafirperverlik kavramının hukuksal boyutuna iliĢkin eleĢtirel tartıĢmaların 
temelinde kavramın içerisinde taĢıdığı negatif anlam etkili olmaktadır. Schott 
(2009: 185), bu Ģekilde tanımlanmıĢ misafirperverliği negatif bir hak olarak 
görmektedir. Friese (2009: 51) ise, misafirperverlik kavramının ve misafirperverlik 
dilinin kendi özünde bir gerilim barındırdığını söylemektedir. Bu gerilim, evde 
olmak ve yabancı olmak, yakınlık ve uzaklık, toprak parçası ve sınır, özel ve 
kamusal alan, üye olmak ve dıĢlanmak arasında var olan ve öteki olmaktan 
kaynaklanan gerilimdir. Bununla birlikte, ona göre, bu durum misafir edilen ve 
misafir eden arasında bir sosyal bağ da oluĢturur. Bu nedenle, misafirperverlik 
kavramının misafir ve düĢman olmak üzere iki boyutu vardır (Friese, 2009). 
Ġngilizce ifadeleri ile incelendiği zaman da, hospitality (misafirperverlik) ve 
hostility (düĢmanlık) kelimelerinin her ikisinin de Latince aynı kökten (hos) 
geldiğine dikkat çekilmektedir (Lortoğlu, 2017: 61).  
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Derrida (2002: 364) da misafirperverlik kavramını hukuksal boyutu ile değil, 
etik durumu içerisinde ele almaktadır. Ziyaret ve davet değerlerinin arasında var 
olan rekabete/ çeliĢkiye dikkat çeken Derrida‘ya göre, misafirperverlik ve davet 
arasında da saklı bir çeliĢki vardır. Buna göre, gerçek misafirperverlik, mutlak 
Ģekilde öngörülemeyen yabancıya, davet edilmemiĢ ziyaretçiye, beklenmeyen 
ziyarete gösterilen samimi karĢılamanın içerisinde bulunabilir. Davet eden bir ev 
sahibinin beklediği kiĢiye gösterdiği samimi karĢılama misafirperverlik değildir 
çünkü davet eden kiĢi zaten hoĢ karĢılama için hazırdır (Derrida, 2002: 361-362). 
Derrida, Kant‘ın hukuka dayanan misafirperverliğini ―koĢullu misafirperverlik‖ 
olarak tanımlamaktadır. Ona göre, bu misafirperverlik anlayıĢı, sınırlı ve mutlak 
olmayan bir misafirperverliktir çünkü insan-severlikten kaynaklanmayan, belirli 
Ģartlar ile kabul edilen bir haktır. Bu nedenle ―koĢulsuz bir misafirperverlik‖ önerir. 
Buna göre, koĢulsuz misafirperverlik saf konukseverliktir ve gelen kiĢiyi, hiçbir 
koĢul öne sürmeden, hakkında adı dâhil kim olduğuna dair hiçbir Ģey bilmeden 
veya bir kimlik belgesi sormadan buyur etmeye dayanır (Derrida, 2000: 75-77). 

Tarihsel olarak, misafirperverlik hakkı verilmeyerek tam tersine yabancılara 
düĢmanca davranıldığı örnekler de mevcuttur. Schott (2009) bu durumu 
―misafirperversizlik‖ olarak adlandırarak üç temel durum üzerinde durmaktadır. Ġlk 
olarak, deniz kenarında ikamet edenlerin, karaya oturan gemileri soyma aracı ve 
köle yapmak için insan kaynağı olarak görmesi misafirperver olmama haline örnek 
teĢkil etmektedir. Ġkinci olarak, yabancı olarak gidilen yerde, yabancı olanın yerli 
halka düĢmanca davranıĢından bahsedilebilmektedir. Üçüncü olarak ise, çağımızda 
―misafirperversizlik‖, ―medenileĢmiĢ‖ milletlerin savaĢ ve çatıĢmadan dolayı sınır 
aĢırı gitmeye zorlanmıĢ nüfusu sömürmesi üzerinden görülmektedir (Schott, 2009: 
184-185). Schott‘un (2009) aktardığına göre, Arendt ise imparatorlukların yıkıldığı 
ve ulus devletlerin oluĢtuğu 20. yüzyılda, bireylerin kendi ülkesi içerisinde yabancı 
konumuna getirilmesi ile yapılan misafirperversizliği tartıĢmaktadır. Arendt, 
sınırları çizilen yeni ulus devletler içerisinde kalan azınlıkların devletsiz (stateless) 
bireyler olarak ortaya çıkmasından dolayı haklarını elde edememesini ve insan 
haklarının milli haklar ile tanımlanmasını eleĢtirmektedir (Aktaran Schott, 2009: 
187-189).  

Küresel politikayı etkileyen krizlerin yaĢandığı ve yer değiĢtirmenin görünür 
bir Ģekilde arttığı 21. yüzyıl baĢlangıcında ise, evrensel insan hakları ile devletlerin 
egemenlik alanlarının çakıĢtığı buna bağlı olarak devletler tarafından, sığınma 
talebinde bulunan bireylere mültecilik statüsünün verilmesinin arzu edilmeyen bir 
durum olarak ortaya çıktığı gözlemlenmektedir. Bir insan hakkı olarak mültecilik 
söz konusu olduğu zaman karĢısına uluslararası sistemde bağımsız ve egemen 
devletler çıkmaktadır. Özellikle, devletler, kendilerine karĢı bir tehdit algıladıkları 
ve milli güvenlikleri söz konusu olduğu zamanlarda evrensel kurallardan ziyade 
kendi iç hukuk sistemlerine dönmeye eğilimlidirler. Devletlerin iç güvenlik hususu, 
Cenevre SözleĢmesinin 32. maddesi ile de garanti altına alınmıĢtır. Bu maddeye 
göre, ―taraf devletler, ülkelerinde yasal olarak bulunan bir mülteciyi, ulusal 
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güvenlik veya kamu düzeni ile ilgili sebepler dıĢında sınır dıĢı edemeyeceklerdir‖ 
(BirleĢmiĢ Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilciliği, 1951: 
11). Ġç güvenliğin sağlanamaması, ev sahibi ülkeye, mültecilere karĢı geri 
gönderebilme hakkı vermektedir. Nitekim 32. madde, Kant‘ın misafirperverlik 
hukukunun, ―yaĢadığı yerde huzuru bozmuyorsa yabancı olana düĢmanca 
davranılmaz‖ ilkesine de uymaktadır. Ayrıca, Kant (1960: 26) misafirperverlik 
hakkını ziyaret etme hakkı olarak tanımlar. Bu nedenle, misafirperverlik uzun 
süreli ve aidiyete dayanan bir hak değildir. 

Gerçekten de, misafirperverlik hakkı, fiziki sınırların çizilmesi ile 
tanımlanan yabancı ve öteki olma durumu (Penrose, 2002: 280) nedeniyle, savaĢtan 
kaçarak güvenliklerini sağlamaya çalıĢanlara verilmekten çekinilen bir hak olarak 
tezahür etmektedir. Soğuk SavaĢ‘ın bitimiyle yükselen, topraktan ve mekândan 
bağımsız ve sınırsız bir dünya varsayan küreselleĢme söylemine rağmen, topraksal 
(territorial) faktör ve sınırlar halen önemini korumaktadır (Newman, 2006: 90). 
Dünya siyasetinde merkezi rolünü kaybetmeyen ulus devletler, Soğuk SavaĢ 
sonrası meydana gelen küresel krizler sonucu sınırlarını yükseltme eğilimi 
göstermektedir. Johnson ve arkadaĢları (2011: 61), 1990‘nın ikinci yarısından 
sonra yükselmeye baĢlayan sınırları, yeni ve değiĢen sınırlar olarak 
tanımlamaktadırlar. Buna göre, bu sınırlar sadece politik amaçlı değil bunun 
dıĢında, siber alandan, kültürel alanlara kadar yeni sınırlar olarak ortaya 
çıkmaktadır. Aynı zamanda, yeni teknolojiler ile bu sınırlardaki denetim ve gözlem 
artmaktadır (Johnson vd. 2011: 61). 

Sınırların korunmasının devletler tarafından daha öncelikli bir gündem 
haline gelmesinin bir nedeni de uluslararası göçün ciddi bir boyuta ulaĢmasıdır. 
Karar alıcılarda ve kamuoyunda, terör ile mücadele, ekonomik korumacılık ve 
göçmen karĢıtlığı olarak ortaya çıkan eğilimler, ulus devletlerin yabancı 
düĢmanlığına, sınırlarından geçiĢleri zorlaĢtırmalarına ve küresel dünyanın daha 
çok duvarların ve çitlerin dünyasına dönüĢmesine neden olmaktadır (Arıboğan, 
2017: 84). Bu durum, ülkesinde hayati tehlikesinin bulunması ve baskı görmesi 
nedeniyle sığınma talebinde olanlara mülteci statüsü vererek, 1951 sözleĢmesinin 
dayandığı misafirperverlik hakkından yararlanmasını sağlamanın zorluklarını da 
oluĢturmaktadır. 

Bu nedenle, sığınma talep edenlere karĢı misafirperverlik kavramı; hukuksal, 
etik ve güvenlik boyutları içerisinde sıkıĢıp kalmaktadır. Karar alıcıların söylem ve 
politikaları, kamuoyunun bu konudaki eğilimi, medyanın tutumu, ulusal ve 
uluslararası sivil toplum kuruluĢlarının gündemleri, birbirlerinden 
farklılaĢmaktadır. Avrupa Birliği ise kendine özgü ulus-üstü yapısı ile dıĢ 
sınırlarının güvenliğinin sağlanmasını, Birliğin bekası ve Schengen bölgesinde 
serbest dolaĢımın devamı için en öncelikli konu olarak görmektedir. Bu nedenle, 
Avrupa Birliği‘nin ürettiği göç politikası ve söyleminin, bu bölümde ortaya konan 
kavramsal çerçeve içerisinde anlaĢılması önem arz etmektedir.   
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2. AVRUPA BĠRLĠĞĠ GÖÇ POLĠTĠKASI 

2.1. Göç Politikasının ġekillenmesi 

Avrupa Birliği kendine has, bir ulus devletten farklı bir yapı olarak, dıĢ 

sınırlara sahiptir ve bu sınırları korumaya yönelik mülteci ve sığınmacı 

politikalarını ortak bir perspektif üreterek geliĢtirmiĢtir. Bir baĢka deyiĢle, AB, 

Schengen AnlaĢması (1985/1995) ile üye devletler arasındaki sınırları eritirken, 

uzun yıllar içerisinde getirdiği düzenlemeler ile dıĢ sınırlarını kalınlaĢtırmakta ve 

yükseltmektedir. Birlik, artan bir ivme ile sınır güvenliği konusunda yeni önlemler 

almaktadır.  

Uluslararası göç nedeniyle Avrupa‘nın göçmen nüfusunun artması ile göç 

konusu 1990‘lı yıllarda ekonomik etkileri üzerinden tartıĢılmaktaydı. Bu dönemde 

sınır güvenliği, milli kimliğin korunması ve refahın sağlanması kapsamında 

karĢılaĢılan zorluklar üzerinden ele alınan bir olguydu. Bu nedenle, ilk 

―güvenlikleĢtirme‖
2
 gereksiniminde, iĢçi göçleri, sosyal güvenlik ve refah konuları 

ön plandaydı (Meier, 2000: 128). 11 Eylül saldırıları ve ardından 2004‘de Madrid 

ve Londra‘daki bombalı saldırılar, uluslararası göçün AB içerisinde de terörizm-

göç ve ulusal güvenlik-göç bağlantıları içerisinde ele alınmasına neden olmuĢtu 

(Adamson, 2006: 166-167). Takip eden yıllarda, 2008 Dünya Ekonomik Krizi‘nin 

uluslararası sistemde meydana getirdiği kırılma ve Suriye Ġç SavaĢı ile baĢlayan, 

2015 yılında doruk noktasına ulaĢan sığınmacı akımı ile mülteci olabilmek için 

baĢvurularının artması, ev sahibi ülkelerde mülteciliğe yönelik bakıĢın 

belirlenmesinde etkili faktörler olmuĢlardır.      

AB göç politikasının Ģekillenmesinde, 1990‘da Dublin Konvansiyonu ile 

baĢlayan Dublin sistemi belirleyici olmuĢtur. Dublin sistemi, mülteci ve 

sığınmacıların kabulü konusunda Avrupa Birliği devletleri arasındaki sorumluluğu 

belirleyen yasadır. Dublin düzenlemeleri, 2003‘de Dublin II Tüzüğü ve 2013‘de 

Dublin III Tüzüğü ile son halini almıĢtır. Bu düzenlemeler, bir sığınmacı baĢvuru 

tesliminin Avrupa Birliği üyesi ülkelerden yalnızca birine teslim edilip, bir ülke 

tarafından iĢleme alınacağını belirlemektedir. Bu düzenlemeye göre, sığınmacılar 

ilk ulaĢtıkları AB ülkesine iltica baĢvurusunda bulunmak zorundadırlar (Evaluation 

of the Implementation of the Dublin III Regulation, 2016: 20). Düzenlemenin bu 

maddesi zaman içerisinde, sınırda bulunan üye devletler için bir yük oluĢturmaya 

baĢlamıĢ ve bu durum Birlik içerisinde önemli bir sorun haline gelmiĢtir.  

Avrupa Komisyonu‘nun, sığınmacı ve mülteci politikalarını belirleyen bir 

diğer düzenlemesi ise Stockholm Programıdır (2009). Avrupa genelinde sığınma 

sistemi kurallarının uyumlaĢtırılmasını ele alan program, bunun dıĢında veri 

güvenliği, terörizm ve suçla mücadele, yargıda zanlının hukuki konumunun 

                                                           
2
 “GüvenlikleĢtirme‖ kavramı Kopenhag Okulu içerisinde Ole Wæver‘in kavramsallaĢtırılmasına referans ile 

verilmektedir. Ole Wæver, ―Securitization and Desecuritization‖ içinde On Security: New Directions in World 

Politics, Ronnie D. Lipschutz, ed., (New York: Columbia University Press, 1995). 
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güçlendirilmesi ve vatandaĢların gündelik yaĢamda karĢılaĢtıkları sorunların 

giderilmesine gibi birçok konuyu kapsar (The Stockholm Programme: An Open 

and Secure Europe Serving and Protecting the Citizens, 2009). Stockholm 

Programının kapsamlı bir güvenlik kavramı benimseyerek Birliğin dıĢ ve iç 

güvenliğinin birbirinden ayrılamayacağı fikrini sağlamlaĢtırdığını savunmaktadır. 

Cetti‘ye (2014: 12) göre ise, Stockholm Programı, yasadıĢı göçün engellenmesi 

için AB‘nin fiili anayasasının merkezi önemine vurgu yapmaktadır. 

AB‘nin göç politikasını oluĢturan bir diğer önemli unsur, Birliğe üye 

olmayan üçüncü ülkeler ile yapılan geri gönderme ve geri kabul anlaĢmalarıdır. Bu 

anlaĢmalar ile AB, sınır güvenliğinin sorumluğunu transit ülkelere devretmeyi 

amaçlamaktadır. Bu nedenle, Türkiye, Libya, Fas ve Tunus ile anlaĢmalar yaparak 

Akdeniz hattı boyunca bir sınır oluĢturmuĢtur. Bu sınır, Birliğin sığınmacılara karĢı 

oluĢturduğu sınırların, dıĢ sınırlarının da ötesinden baĢladığını göstermektedir. 

Avrupa Komisyonu, üçüncü ülkelerle göç alanındaki iliĢkilerini düzenlemek için 

bir taslak olan ―Göç ve Hareketliliğe ĠliĢkin Küresel YaklaĢımı‖ (2011) 

benimsemiĢtir. Komisyonun raporuna göre, bu yaklaĢım dört sütuna 

dayanmaktadır, ―yasal göç ve hareketliliğin düzenlenmesi ve rahatlatılması, 

düzensiz göç ve insan kaçakçılığının azaltılması, uluslararası koruma sağlanması 

ve sığınmacı politikasının dıĢ boyutunun güçlendirilmesi ve son olarak göç ve 

hareketliliğin kalkınma etkisinin yükseltilmesi‖ (The Global Approach to 

Migration and Mobility, 2011: 6). Komisyon, bu amaçların gerçekleĢmesi için 

Birliğe üye olmayan ülkeler ile iĢbirliğini öncelemekte ve sığınmacıları sınırlarının 

dıĢında tutmaktadır.   

Avrupa göç politikası, dıĢ sınırlarındaki kontrol mekanizmaları ile mülteci 

alımında seçici olması nedeniyle ―Avrupa Kalesi‖ politikaları olarak 

adlandırılmaktadır. Bahsi geçen düzenlemelerin temel amacı, AB‘nin dıĢ 

sınırlarından girenleri gözetleme gücünü arttırmaktır. Bu denetim ve kontrolü 

sağlayan en önemli kurumlar, baĢta FRONTEX (Avrupa Birliği Üye Ülkelerinin 

DıĢ Sınırlarının Yönetimi için Operasyonel ĠĢbirliği Ajansı) sonrasında EUROSUR 

(Avrupa Sınır Gözetim Sistemi), EURODAC (Avrupa Otomatik Parmak Ġzi 

Tanımlama Sistemi) ve EOSA (Avrupa Ġltica Destek Ofisi) olarak sıralanabilir. 

Sığınmacıların giriĢini önlemede en etkin kurum olan FRONTEX, 2004 yılında dıĢ 

sınırların idare edilmesi amacıyla kurulmuĢtur. Göçmen yanlısı kiĢi ve kurumlar, 

FRONTEX‘in kendisine ait gemiler, botlar, uçaklar, helikopterler ve özel harekât 

timleri ile AB ülkelerine ulaĢmaya çalıĢan sığınmacıları engellemesinin insan 

haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle FRONTEX‘i eleĢtirmektedirler. Sarah Le´onarda 

(2010: 237), FRONTEX‘in faaliyetlerini ―güvenlikleĢtirme teorisi‖ çerçevesinde 

ele alarak FRONTEX‘in kurulmasıyla birlikte, AB‘nin mülteci ve sığınmacı 

sorununu güvenlik sorunu haline getirdiğini iddia etmektedir. 

Gerçekten de, Birliğin dıĢ sınırları, elektronik sınır denetlemesi, giriĢ-çıkıĢ 

kontrolleri, vize uygulaması ve bütün mülteci adaylarının kayda geçirilmesi 
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politikaları çerçevesinde kontrol edilmektedir. Son dönemde, sınır ülkeleri olan 

Ġspanya, Yunanistan, Bulgaristan ve Macaristan‘da tel örgü gibi fiziki uygulamalar 

ile büyük göç akımlarının önü kesilmektedir. Özetle, ―Avrupa kalesi‖ politikaları 

üç ana strateji üzerinden ilerlemektedir:  Sığınmacı ve mültecileri suçlu haline 

getirme, sınır kontrolünü askerileĢtirme ve Avrupa Birliği üyesi olmayan devletlere 

ödeme yaparak kontrolleri dıĢa aktarma (Malik, 2018). Bu politikalar ile yasal 

göçün önünün kesilmesi, sığınma talebinde olan bireylerin yasadıĢı göç yollarını 

tercih etmeye itmektedir. YasadıĢı göçün artması, sığınmacıların bir sömürülme 

kaynağı olmasına da neden olmaktadır (Malik, 2018). Genel bir ifadeyle, 30 yıla 

yakın zamandır yürütülen AB göç politikasına ve uygulanmasına bakıldığı zaman, 

mülteci baĢvurularının kabulü için gerekli yasalar ve düzenlemeler, kalifiye 

durumlarına göre sığınmacıları seçerek daha sınırlarından girmeden elemeyi 

amaçlamaktadır sonucuna ulaĢmak mümkündür. 

2.2. 2015 Göç Krizi 

Arap Ayaklanmaları ve Suriye Ġç SavaĢı, Ortadoğu‘dan ve Kuzey Afrika‘dan yeni 

bir göç hareketinin baĢlamasına neden olmuĢtur. Sığınmacılar öncelikle komĢu 

ülkeler olan Türkiye, Ürdün ve Lübnan‘a sığınmıĢlardır. Fakat sonraki süreçte, 

savaĢın uzun sürmesi, sığınmacıların gelecek kaygısı yaĢamaları, mülteci statüsü 

alamamaları gibi nedenlerden dolayı,  bu ülkelerden, daha fazla refah elde 

edebileceklerini düĢündükleri Avrupa ülkelerine göç etme giriĢimlerini arttırmaya 

baĢlamıĢlardır. Özellikle 2015 ilkbaharında, Akdeniz üzerinden, Suriyeli ve Libyalı 

sığınmacılar Avrupa‘ya yasa dıĢı geçiĢleri arttırmıĢlardır. Bu geçiĢ çabaları 

sırasında, yüzlerce sığınmacı Akdeniz sularında hayatını kaybetmiĢtir.  

Bu durum, 2015 yılı boyunca, AB ülkelerinin mülteci ve sığınmacı 

konusunu öncelikli gündem maddesi olarak almalarına neden olmuĢtur. 13 Mayıs 

2015‘de, Akdeniz‘deki krizle acilen baĢa çıkmak ve göçün tüm yönlerinin etkin bir 

Ģekilde yönetilmesi için gelecek yıllarda yapılacak düzenlemeler kapsamında 

―Avrupa Göç Gündemi‖ oluĢturulmuĢtur. Avrupa Komisyonu, bu gündem ile 

―düzensiz göç için teĢvik edici faktörleri azaltmak, hayatları kurtararak ve dıĢ 

sınırları koruyarak sınırların idare edilmesi, daha güçlü bir sığınmacı politikası 

geliĢtirmek ve düzenli göç için yeni bir politika kurmak‖ hedeflerinin amaçlandığı 

ilan etmektedir (European Commission, 2015).  

Göç krizi aynı zamanda Avrupa Birliği sınırları içerisinde de bir krize neden 

olmuĢtur. Dublin Tüzüğü kapsamında, sığınmacıların ilk geldikleri ülkeler olan 

Ġtalya ve Yunanistan‘a sığınmacı baĢvurusu yapmaları bu iki sınır ülkesinin yükünü 

artırmaktadır. Bu nedenle, AB devletleri bu sorumluluğu paylaĢmak amacıyla 

kendi içerisinde yeniden yerleĢtirme programları önermekte ve AB dıĢındaki 

ülkelerle sığınmacıların geri gönderilmesi için anlaĢmalar yaparak bu baskıyı kendi 

sınırları dıĢında tutmaya çalıĢmaktadırlar. Bu doğrultuda, Avrupa Komisyonu 

―yürürlükte olan yeniden yerleĢtirme sürecinin hızlanması, AB‘nin dıĢ sınırlarının 

güçlendirilmesi, insan ticareti ve kaçakçılık ile savaĢma, geri gönderme ve geri 
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kabul anlaĢmalarının iyileĢtirilmesi‖ olarak belirlenen dört göç politika maddesi 

üzerinde anlaĢmıĢtır (Council Conclusions on Measures to Handle the Refugee and 

Migration Crisis, 2015). 2015 sonunda ise Komisyon, 15 Aralık kararlarını 

almıĢtır. Bu kararlar, AB‘nin dıĢ sınırlarını kontrol etmek ve iç sınırlar olmadan 

Schengen bölgesinin korunması için alınmıĢtır. Bu düzenleme, göçü daha etkili bir 

Ģekilde idare etme, AB içerinde, bireyin özgürce seyahat edebilmesi prensibi ile 

uyumlu olarak emniyet tedbirlerini ve iç güvenliği geliĢtirmeye yardımcı 

olmaktadır (Securing EU Borders, 2015).  

Tüm bu önlemlere rağmen, Mazzucelli ve arkadaĢları (2016: 16), AB‘nin 

göç krizini çözebilecek kapsayıcı ve sürdürülebilir bir stratejiye sahip olmadığını 

iddia etmiĢlerdir. Onlara göre, politika üretimi söylem düzeyinde de sadece göç-

terörizm bağlantısı içerisinde kalmaktadır ki bu durum kendi içerisinde bir meydan 

okumadır (Mazzucelli, Visvizi ve Bee, 2016: 16). Gerçekten de, alınan ortak 

kararlara rağmen, Avrupa içerisindeki ulus devletlerin liderleri ve vatandaĢlarının, 

göç ve iltica konusundaki farklı yaklaĢımları Avrupa içerisinde de sınırların 

sorgulanmasına neden olmaktadır. Bu tartıĢmalar, AB‘nin ulus-üstü yapısı için ve 

birliğin devamı için de bir tehdit oluĢturmaktadır. Almanya ġansölyesi Angela 

Merkel ―kanaatimce, göç sorunu Avrupa Birliği‘nin devam edip etmeyeceğini 

belirleyecek‖ diyerek bu konunun ciddiyetini göstermektedir (Aktaran Baczynska, 

2018). Bir AB yetkilisi ise, ―eğer Schengen düĢerse, bildiğimiz anlamda bir Avrupa 

Birliği kalmayacağını‖ vurgulamıĢtır (Aktaran Baczynska, 2018).   

Mart 2019‘da yayımlanan, AB Komisyonu‘nun Avrupa Göç Gündeminin 

dört yılda ilerlemesini değerlendiren basın açıklaması, alınan önlemlerin, özellikle 

uluslararası partnerler ile iĢbirliğinin düzensiz göçün azalmasını sağladığını beyan 

etmektedir. Fakat yine de, bu sonucun gelecekte de düzensiz göçün düĢük olacağını 

garanti etmediğini ve yeni önlemler alınması gerektiğini vurgulamaktadır 

(European Commission, 2019). Önerilen yeni yöntemlere bakıldığı zaman ise, bu 

önlemlerin aslında var olan düzenlemeleri aynı Ģekilde devamı niteliğinde olduğu 

ve Batı, Doğu ve Orta Akdeniz rotasından gelecek göç akımlarının, bu rotadaki 

ülkelerin desteklenmesi aracılığıyla durdurulmasının önerildiği görülmektedir. 

Ġnsan Hakları Ġzleme Örgütü (2019) AB‘nin sığınmacıları kıyılarından uzak tutmak 

için üçüncü devletler ile yaptığı iĢbirliğini sorunlu olarak nitelendirmekte ve AB 

içerisinde göç politikasının reform geçirmesi için sunulan taslağın engellenmesini 

eleĢtirmektedir. Özellikle Libya‘nın kurtarılmıĢ insanların teslim edilmesi için 

güvenli bir yer olmadığı vurgulanmaktadır (World Report: European Union, 2019). 

AB‘nin iç siyaseti açısından bakılacak olursa, merkez sağdaki karar alıcılar 

ve kamuoyunda oluĢan göçmen karĢıtlığı ―kıtayı iĢgalden kurtarın‖ sloganı ile 

ortaya çıkmaktadır. Macaristan‘ın sıkı sınır denetimi ve Macaristan baĢbakanı 

Viktor Orban‘ın göçmen karĢıtı söylemleri bu durumun en bariz örneği olarak ön 

plandadır. Macaristan ile birlikte, Ġtalya ve Avusturya‘da da popülist partilerin 

iktidara gelmesi ve Almanya‘da Pegida gibi siyasi grupların hükümeti, sığınmacı 
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ve mültecileri hedef alan gösterileri Avrupa‘da aĢırı sağın yükseliĢi olarak 

yorumlanmaktadır. AĢırı sağ partiler tüm Avrupa‘da iktidara gelmemiĢ olsa dahi, 

yükselen göçmen karĢıtlığı, merkez partilerin de söylemlerinin aĢırılaĢmasına 

neden olmaktadır. Ana akım politikacıların bütün yabancıları teröristmiĢ gibi 

görmesi ise sığınmacı ve mültecilere karĢı düĢmanca tavrın normalleĢmesine neden 

olmaktadır. Böylelikle, aĢırı sağın argümanları ve AB‘nin politikaları ötekini insani 

olandan ayrıĢtıran bir söylem üretmektedir (Malik, 2018). Bu durum ise sığınmacı 

ve mülteciler için misafirperverlik (hospitality) değil düĢmanlık (hostility) 

ortamının oluĢmasına neden olmaktadır.  

SONUÇ 

Avrupa Birliği, üye devletlerine yerleĢtirdiği ve 1951 Cenevre SözleĢmesi 

kapsamında mültecilik statüsü verdiği sığınmacılar için misafirperverlik 

hukukunun gereklerini yerine getiren imkânlar sunabilmektedir. Fakat 

sığınmacıların sınırlarından geçmesi konusunda oldukça seçicidir ve uzun yıllardır 

izlediği göç politikası ile dıĢ sınırlarına iki katmanlı bir duvar çekerek kendi sınır 

güvenliğini sağlamaktadır. Buna göre, kendi sınır ülkelerinden baĢlayarak 

elektronik koruma, çit ve duvarlar ile ve Birliğe üye olmayan ülkelerle anlaĢmalar 

sayesinde sığınmacıları dıĢ sınırlarının ötesinde tutmaktadır. Bu durumda, küresel 

sistemdeki kırılmaların göç ve hareketliliği muazzam bir Ģekilde arttırdığı 

günümüzde, AB sığınma talebinde olan bireylere, misafirperverlik hakkını daha en 

baĢından vermemeyi tercih etmektedir.   

Sığınmacı baskısının Birliğin dıĢ sınırlarını zorlaması ise, üye devletler 

arasında sınırların ortaya tekrardan çıkması konusunu gündeme getirmekte ve 

Birliğin varlığına tehdit oluĢturmaktadır. Bu nedenle, düzeni tehdit eden 

sığınmacılar misafirperverlik kavramının içerisinde barınan negatif anlamı ile bir 

baĢka deyiĢle yabancı ve öteki olan anlamı ile ele alınmaktadır. Kavramın bu 

anlamıyla yüklü olması ise Avrupa Kalesini korumaya yönelik bir göç politikasına 

neden olmaktadır. Sığınmacıların, güvenlik-göç bağlantısı bakıĢ açısıyla ele 

alınması, kamuoyunda da sığınmacılara ve hatta yasal göç yolları ile AB‘de 

bulunan göçmenlere karĢı yükselen göçmen karĢıtlığına neden olmaktadır. Sonuç 

olarak, sığınma talebinde bulunan bireyler Avrupa‘nın ötekisi olarak daha gözükür 

bir hal almaktadırlar. DıĢarıdan gelen, misafirperverlik hukuku çerçevesinde değil, 

Birliğin varlığını koruması anlamında ulusal güvenlik çerçevesinde ele 

alınmaktadır. Göçün bir güvenlik meselesi haline gelmesi ise sığınmacı ve 

mültecilerin suçlu olarak görülmesine yol açmaktadır. Schott‘un (2009) iddia ettiği 

gibi, çağımızın ―misafirperversizliği‖ ise yer değiĢtirmek zorunda kalmıĢ bireylerin 

maddi ve manevi olarak sömürülmesi üzerinden gerçekleĢmektedir.  
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Abstract 

This article evaluates the participation of women in peace building processes through Liberia and 
Mozambique which are two similar cases. Although both cases have similar variables, women's participation in 

the peace process is different. While Liberian women remained in the background after the establishment of 

peace; The Mozambique women played an important role after the peace establishment. On the other hand, 
Mozambique and Liberian women who played an active role in peace-building and protection processes also have 

socio-economic differences. In these two cases which have two different regimes and historical processes, it is 

possible to see the impact of social structure on women and peace processes. Both Liberia and Mozambique cases 
confirm the positive effects of women's participation in the peace process. 
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Bu makale, kadınların barıĢ inĢa süreçlerine katılımını oldukça benzer olan iki örnek vaka; Liberya ve 

Mozambik üzerinden değerlendirmektedir. Her iki vaka da benzer değiĢkenlere sahip olmakla birlikte; kadınların 
barıĢ sürecine katılımları farklılık göstermektedir. Liberyalı kadınlar barıĢın tesisinin ardından daha geri planda 

kalırken; Mozambikli kadınlar barıĢ tesisinin ardından da önemli rollere sahiptir. Öte yandan barıĢ tesis ve 

koruma süreçlerinde aktif rol alan Mozambikli ve Liberyalı kadınlar sosyo-ekonomik açıdan da farklılıklara 
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INTRODUCTION: WAR, WOMEN, AND PEACE 

Gender is still a marginal topic for international relations, especially for 

peace and conflict studies. The literature on war, women, and peace usually 

focuses on effects of war and violence on women, but women has also a crucial 

role on peace. On the Liberia and Mozambique cases, there are two different 

circumstances related to women participation on peace processes. In Liberia, 

women who participates in the peacebuilding process has been eliminated after the 

peace settlement, even during the peace negotiations. In Mozambique the situation 

is different from Liberia. Mozambican women have instrumental roles in war and 

peace as well due to feminist approaches after country‘s independence.  

1. LITERATURE REVIEW 

Feminist scholars have developed three theoretical approaches to the issues 

of gender, war, and peace. The first approach is ‗essential approach‟ which states 

women are peace-oriented, but men are inclined to war and violence. Essentialist 

theorists argue that women are born to be caring and peaceful (McLean and Zapata, 

2015: 282-284).
  
However, the image of women as caring mothers allows that they 

will not be taken as seriously as politicians. The case of Liberia is a significant 

example of this issue. Women in Liberia who are from different social groups led a 

peacebuilding initiative and they forced both government and the rebel groups to 

negotiate. However, Liberian women were excluded from the negotiations and that 

essentialist approach failed in that case.  

The second central feminist approach on war, women, and peace is 

‗Standpoint Feminism‘ which includes femininity and masculinity. According to 

this approach, the war not only affects women and men differently but also women 

have more responses on war. Women seem as peacebuilders but not active players 

in peace and political decision makers with this approach (McLean and Zapata, 

2015, ss.282-284). 

Another approach, Poststructuralist Feminism, considers the dynamics of 

gender and power on war and peace processes. Also, it argues that identities of 

women are socially constructed within their context and cannot be reduced to a 

single ideal or truth. Following the poststructuralists such as Jacques Lacan, 

Jacques Derrida, and Michel Foucault, poststructuralist feminists deconstruct the 

notion of biological sex and also our concept of the subject as having an essential 

identity has been repressed by society (Weedon, 1987: 43-70). Besides, 

poststructuralist feminists challenge deep-rooted concepts in gender and also 

peacebuilding (McLean and Zapata, 2015: 284). Therefore, the poststructuralist 

feminism approach will underpin this paper. 
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Apart from the theories, also the implementation of gender policies in 

international peace and security must be mentioned. United Nations Security 

Council Resolutions 1325 was adopted unanimously on October 31, 2000. It was 

the first attempt ever by the UNSC to women‘s contributions to peace and conflict 

resolution. The aim of the UNSCR was to call attention to women who are affected 

by conflict. With this resolution, governments could adopt a gender perspective in 

post-conflict reconstruction (M‘Cormack-Hale, 2012). 

Moreover, the United Nations Security Council Resolution 1325 recognized 

that how peace was implemented could have different effects for men‘s and 

women‘s respective access to power and other sources (Gizelis, 2015: 1). Also, 

there is a need for governments to support women‘s participation at all stages of 

peace negotiations including conflict prevention and management to conflict 

resolution. Also, it must ensure that women‘s representation in key decision-

making positions for peace negotiations. Consequently, among its components, the 

resolution calls for the recognition of diverse ways in which conflict affects women 

so that interventions can better address their needs. This includes gender 

mainstreaming in peacekeeping operations and taking steps to ensure that women 

are full participants in peace processes, with the belief that such involvement could 

potentially enhance international peace and security. The resolution‘s four pillars 

are prevention, protection, participation, relief, and recovery (M‘Cormack-Hale, 

2012). 

If peace is only from above and non-participated, it will only be a partial 

peace and there can leave many unresolved conflicts and tensions. True peace can 

only be achievable if only that; peace came from below and is realized from above 

Because of this, women participation in peace processes has a significant role in 

achieving the ―peace‖ (Webel and Galting, 2009: 171). 

2. METHODOLOGY  
Case study research is extremely popular in political sciences, sociology and 

also in many other areas of social inquiry but there are numerous abuses related to 

this method. Usually, case study term identifies a specific form of inquiry and it 

contrasts the experiment and the social survey. Also, the case study has some 

implications for collected data and how these data are analysed (Gomm and 

Hammersley and Foster, 2000: 3). 

Yin, on his book ―Case Study Research‖, claims that there are five major 

research methods being discussed: experiments, surveys, archival analyses, 

histories, case studies and he explains when to use each method. According to him, 

if a researcher asks how and why questions for her/his study, these questions are 

more explanatory and likely to lead to the use of case studies (Yin, 2009: 8-9). 

Because of this paper‘s main questions require how and why, I will try to explain 

women participation in peace processes with the case study method. In this study, 
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Liberia‘s and Mozambique‘s key issues of women participation in conflict 

resolution and peacebuilding processes will be specified. Afterwards, these 

questions; ‗Why and how some countries are able to achieve lasting peace, and 

what is the role of women in that achievement?‘ will be answered 

In addition to this, there are a series of methodological issues related to the 

case study method about its purpose and nature. These issues can be defined as 

generalizability, casual or narrative analysis, the nature of theory, authenticity and 

authority (Gomm and Hammersley and Foster, 2000, ss. 16). Indeed, this paper is a 

restricted study and due to limited time and effort, some of these issues can escape 

detection. 

3. HISTORICAL STRUCTURES AND PROCESSES  

3.1. Civil War in Liberia  

Liberia was dominated by an American Liberal oligarchy at its establishment 

in the 1900s. To the contrary of social and political unacceptability, there was 

relative stability until 1979, when the rebellions broke out due to increasing of the 

price of parboiled rice. Tension increased throughout 1979 and the rebellions cause 

hostilities. Tension arose due to some socio-political and economic concerns as like 

economic inequality, violations of human rights, ethnic hatred, mass illiteracy, and 

corruption, a skewed system of land tenure, poverty and over-centralization of 

power.  

The leadership of Samuel Doe‘s regime (1980-90) which was reflecting the 

ethnic character of the conflict at that time, as most of its members were from 

eastern Liberia, was characterized by increased tension, human rights violations, 

the banning of protests. At that time, also gender-based crimes against women 

increased. In 1989, civil war erupted when the National Patriotic Front of Liberia 

(NPFL) invaded the country. This rebellious group led by Charles Taylor who was 

the upcoming president of Liberia. With the shifting of power in Liberia, nothing 

has changed. NPFL perpetrated massive human rights violations. By 1990 the 

situation of Liberia had become worse. The Economic Community of West African 

States Ceasefire Monitoring Group (ECOMOG) was attempted to intervene in the 

crisis under the aegis of the Economic Community of West African States 

(ECOWAS). Despite the IV. Yamoussoukro Agreement which was signed between 

the parties, NPFL launched a major assault in Monrovia, the capital city, in 1992. 

A series of peace agreements signed after these incidents. In July 1993, the 

Cotonou Peace Agreement and in September 1993, the Akosombo Agreement were 

signed. In 1994, the Accra Agreement which was including the rebel groups not 

included in the Akosombo Agreement (Alaga, 2011: 68-89). 
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In 1995 the Abuja Agreement was signed and finally, in 1997, the Abuja II 
Agreement was implemented. This peace initiative called for encampment, 
disarmament, and demobilization of all combatants. At that time, Ruth Perry 
became the head of the Liberian National Transition Government.On the elections 
which held in 1997, Charles Taylor has become president and the war ended. 
However, Charles Taylor was the only candidate for the presidency who had 
unlimited access to funds, transportation, and media (Moran and Pitcher, 2004: 
501-519).  Also, Taylor‘s regime was not democratic, there were corruptions, 
executions and the harassment of citizens was continuing. Therefore in 2000, a 
rebel movement called Liberians United for Reconciliation and Democracy 
(LURD) attacked Taylor‘s regime. After one year, the Movement for Democracy 
in Liberia joined the stage and they called on President Charles Taylor to step 
down. The other significant issue was related to another attack of these rebel 
groups on civilians. Women were also targets of rape and other forms of sexual 
violence. However, women were not only victims, but they were also part of the 
rebel groups (Alaga, 2011: 68-89). 

After 14 years of war, at least half of the country‘s population displaced and 
finally, a Comprehensive Peace Agreement was signed in August 2003. A 
peacekeeping force, the United Nations Mission in Liberia (UNMIL) was deployed 
all over the country (Fuest, 2008: 201-224).  

3.1.1. Women Participation in Peacebuilding in Liberia  

The role of women in Liberia for peacebuilding gained momentum in the 
90s and the Liberian Women‘s Initiative (LWI) has started to a campaign for 
ending the first civil war of Liberia. They also participated in the disarmament 
process. After the establishment of the Mono River Women‘s Peace Network 
(MARWOPNET), Liberian peacebuilder women collaborated with other women 
peacebuilders in Africa. The idea of the emergence of women‘s active and visible 
role in peacebuilding has risen all over the region at that time. Liberian women 
mobilized as mothers, grandmothers, sisters, wives, daughters, and aunts -with the 
statement- and established the Liberian Women‘s Mass Action for Peace 
Campaign. The Women in Peacebuilding Network and the Christian and Muslim 
Women‘s Association were also a part of this campaign. In other respects, Liberian 
women‘s identities as mother, wife, daughter, and sister, and their similar discourse 
provided some advantages for their campaign firstly. They were non-threatened 
and peaceful due to their social roles and identities for the government and also 
rebels. This causes to women kept from security matters, and conflict resolution 
processes. We can see that the essential feminist approach has been failed at that 
point. On the other hand, the member of the campaign was generally wealthy and 
well-educated women who claimed they represented all women in Liberia. In 
contrast, the other women organization, WIPNET had rural participation and they 
were represented by this organization (Alaga, 2011: 68-89). Still, there were 
numerous women from rural areas of Liberia has been represented at that process.  
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3.2. Civil War in Mozambique 

The Mozambique Liberation Front (Frelimo) achieved victory over the 

ruling colonial power Portugal and they declared independence in 1975. After their 

independence, Frelimo declared that Marxism-Leninism was their ideology and 

farms, factories, houses, financial, educational, health services were nationalized. 

USSR, Eastern European Countries, and Cuba have provided assistance to 

Mozambique after this commitment (Moran and Pitcher, 2004: 501-519). 

However, shortly after independence, a brutal civil war that lasted for nearly 

16 years broke out between Frelimo and Mozambican National Resistance 

(Renamo). This civil war took place in the bipolar context of the cold war, and also 

regional-international tension caused and shaped the war. Indeed, Mozambique has 

two transitional periods on its history since independence in 1975. The first one is 

the transfer from colonialism to independence and the second is from the civil war 

to democracy in 1994. Both periods ended up with numerous human rights 

violations due to different strategies have been adopted to deal with the legacy of 

the past (Scanlon and Nhalevilo, 2011: 109-110).     

Because of the devastating drought in 1991 and war weariness arrived at the 

conclusion with the General Peace Agreement (GPA) in 1992. Away from macro 

politics, we can say that civilians became a target for all sides during the war. The 

conflict resulted in the death of over a million civilians and 40 percent of 

Mozambican has displaced. 1.7 million Mozambican people were refugees in 

neighbouring countries (Bertelsen, 2016: 29). 

3.2.1. Women participation in Peacebuilding in Mozambique 

When the Frelimo established in the 1960s, many women became an active 

participant in this liberation movement. The Feminine League of Mozambique was 

Mozambique‘s first women‘s organization. From 1966 women has started to 

participate in military training and began to after the victory and independence, the 

Frelimo party-state created some organizations like as the Organization of 

Mozambican Women (OMM). Unlike in Liberia, the Frelimo government 

promoted the rights of women and OMM worked for not only its political agenda 

but also to raise awareness about women and to empower them. This matter is 

important when evaluating women participation in peace processes after the civil 

war (Moran and Pitcher, 2004: 501-519). That means women first played a crucial 

role in the Liberation Front of Mozambique and after the war, they were active in 

various issues related to peace.   

During the civil war, Mozambican women were participants in the conflict 

in different ways. They were working on preparing food, drawing water and 

collecting wood. Not only in Frelimo, but also in Renamo there were women as 

members of Renamo's Women Division (Scanlon and Nhalevilo, 2011: 108-123). 
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Women in Mozambique participated in most of the peace activities with 

performances of plays and dances that condemned war, peace marches, soccer 

matches between the opposing sides and ceremonies. Contrast to Liberia, the 

OMM has joined directly the activities for peace, and decreasing war and its effects 

on women in Mozambique.  

CONCLUSION 

Comparing these cases with the poststructuralist feminist approach may help 

us achieve to get an answer for the questions that include ‗why?‘ and ‗how?‘ 

Women in Liberia wanted peace as much as Mozambican women but they did not 

have a government that has a feminist ideology. In Foucauldian approach, ‗truth‘ 

incorporated by the ‗great powers‘. Foucault sees power as a productive network 

which runs through the whole social body (Sjoberg, 2010: 206). Thus, on 

Mozambique case, a great power, government or Frelimo, creates a ‗truth‘ as 

feminism. However, in Liberia, socially constructed norms for women did not 

allow to them being a part of hard security and peacebuilding issues, despite they 

made a huge effort for peace.  

On the other hand, in both countries, women organizations were mostly 

urban and run by an elite group which includes well-educated women but 

Organization of Mozambican Women (OMM), more participation from urban areas 

than Liberian women peace organizations. That could evaluate as one of the 

reasons for Liberian women‘s power loss during the peace negotiations and after 

the conflict resolution.  

These two cases prove the view that advocates for women in peace processes 

can help to reduce some of the negative effects that peace operations have had 

upon host society (Bellamy and Williams, 2012: 362). It is clear that women in 

Mozambique are contributing enormously to national and local reconstruction. The 

continuing peace has allowed the re-establishment of traditional women‘s forms of 

collective organizing and the emerging of new forms (Jaconson, 1999: 175-187). In 

Liberia, this is not so fast but Liberian women also trying to change social forms. 

Consequently, as we can see in these cases countries are able to achieve a 

lasting peace with their social structures. In Liberian and Mozambican cases, 

women participation on peacebuilding processes has shaped with these structures 

and both cases the role of women has contributed for achievement.  
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Öz 

 Soğuk SavaĢ sonrası dönemde geliĢen yeni güvenlik ve uluslararası iliĢkiler ortamında terörizm ve sınıraĢan suç 

örgütlerinden göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine, hatta çevre sorunları ve siber tehditlere kadar çok farklı tehdit 

algılamaları gündemde yer etmeye baĢlamıĢtır. Bu değiĢim kapsamında, devlet otoritesinin tamamen ya da kısmen ortadan 
kalktığı ülkeler küresel güvenliğe yönelik birer tehdit oluĢturmalarının ötesinde; bu ülkelerde yaĢanan insani dramlarda küresel 

aktörlerin de sorumluluğunun olduğu düĢüncesi güncel barıĢ inĢası ve güvenlik çalıĢmaları literatürünün önde gelen konusu 

haline gelmiĢtir. Ancak, çatıĢmaların devam ettiği ya da yeni sona erdiği ülkelerde istikrar ve barıĢın tesisi genel olarak askerî 
harekât kapsamında değerlendirilmiĢ olup, devlet sisteminin yeniden inĢası ve güvenlik kuvvetlerinin yeniden Ģekillendirilmesi 

de bu kapsamda değerlendirilmiĢtir. Kolluk faaliyetleri karĢı ayaklanma (counterinsurgency) ve istikrar harekâtı (stability 

operations) bağlamında büyük önem arz eden bir konu olmakla beraber son dönemlere kadar yeterli ilginin gösterilmediği bir 
konu olmuĢtur. Sıcak çatıĢmaların devam ettiği baĢarısız devletlerde yeniden inĢanın temel aktörü olarak askerleri gören 

doktrin, Afganistan ve Irak örneklerinde olduğu gibi 2000‟li yılların sonunda değiĢmeye baĢlamıĢtır. Bu çalıĢmada, 

Afganistan‟da kolluk teĢkilatlarının teĢkili, polis, jandarma, özel harekât unsurları ve paramiliter yapılar ayrımlarının nasıl 
yapıldığı, bunların dönemsel etkinlikleri, devlet otoritesinin ve güvenlik algısının yükseltilmesindeki katkıları ile yürütülen 

çabaların ne Ģekilde meĢruiyet kazandığı değerlendirilerek Suriye‟de farklı aktörlerce devam ettirilen faaliyetlere ıĢık tutması 

amaçlanmaktadır. Afganistan‟da Taliban rejimine karĢı baĢlatılan harekatta önemli katkıları olan yerel direniĢ hareketlerinin 
bu yeniden yapılanma faaliyetlerine ne Ģekilde dahil edildikleri, Silahsızlanma, Terhis ve Reentegrasyon Programının (DDR) ne 

Ģekilde yürütüldüğü, Taliban rejimi ile bu bağlamda yapılan barıĢ görüĢmelerinde yaĢanan geliĢmeler de analiz edilecek önemli 

konulardandır.  

Anahtar Kelimeler: Kolluk Ġstikrar Harekâtı, Güvenlik Sektörü Reformu, Afganistan, Suriye, Devlet ĠnĢası. 

SECURITY SECTOR REFORM AND STABILITY POLICING IN 

AFGHANISTAN: LESSONS LEARNED FOR SYRIA 

Abstract 

In the new security and international relations environment that has developed in the post-Cold War era, 

perceptions of threats ranging from terrorism and transnational crime organizations to migrant smuggling and human 

trafficking, environmental problems and cyber threats have started to be on the agenda. Within the scope of this change, the 
countries where the state authority is completely or partially disappeared are not only a threat to global security; the idea that 

global actors are also responsible for the human suffering in these countries has become a leading issue in the current literature 

on peace building and security studies. However, the stability and peace in the countries where the conflicts continue or recently 
ended have been evaluated within the scope of military operations in general, and the reconstruction of the state system and the 

reshaping of the security forces have also been evaluated within this scope. Although the importance of law enforcement 

activities is of great importance in the context of counterinsurgency and stability operations, it has been an issue where sufficient 
attention has not been shown until recently. The doctrine, which sees soldiers as the main actor of reconstruction in failed states 

where hot conflicts continue, began to change at the end of the 2000s, as in the case of Afghanistan and Iraq. In this study, how 

the structure of the law enforcement agencies in Afghanistan, how police, gendarmerie, special operations elements and 
paramilitary structures are separated, their periodic activities, their contribution to the promotion of state authority and security 

perception and legitimacy will be evaluated. In this way, it is aimed to shed light on the activities carried out by different actors 

in Syria. How the local resistance movements, which have contributed significantly to the operation against the Taliban regime 
in Afghanistan, are included in these restructuring activities, the Disarmament, Discharge and Reintegration Program (DDR) is 

carried out, and the Taliban regime and the developments in the peace negotiations are  among the topics that will be analysed 

in this context. 

Keywords: Stability Policing, Security Sector Reform, Afghanistan, Syria, State Building.  

                                                           
1
 Dr.Öğr.Üyesi Çankırı Karatekin Üniversitesi ĠĠBF, Uluslararası ĠliĢkiler Bölümü, 

emrahozdemir@karatekin.edu.tr, https://orcid.org/0000-0001-8125-6486 

mailto:emrahozdemir@karatekin.edu.tr


Emrah ÖZDEMĠR 

182 

GĠRĠġ 

Soğuk SavaĢ‘ın sona ermesiyle birlikte klasik anlamda devletler arasında 
(interstate) savaĢ ve çatıĢmaların oldukça azaldığı, buna karĢın iç savaĢ, etnik ve 
politik çatıĢma gibi ulus-altı (intrastate) Ģiddet olaylarında artıĢ olduğu 
görülmektedir [The Uppsala Conflict Data Program (UCDP), 2019]. SavaĢ ve 
çatıĢmaların değiĢen doğasına bağlı olarak güvenlik yaklaĢımları da önemli bir 
değiĢim göstermiĢtir. Klasik güvenlik yaklaĢımlarının tehdit algılamaları, devletler 
arasındaki askeri çatıĢmaları veya çatıĢma ihtimalini dikkate alırken, 1990‘lar 
sonrası ulus-altı çatıĢmalar da tehdit algılamaları arasına eklenmiĢtir. Bir ülke 
sınırları içerisinde devlet yönetiminin yetersizliği ya da demokrasi dıĢı bilinçli 
politikaları nedeniyle yaĢanan insani dramlar ve ortaya çıkan çatıĢmaların diğer 
ülkelere ve uluslararası kamuoyuna silahlı müdahale için yetki verdiği, dahası 
bunun bir sorumluluk olduğu yaklaĢımı, BirleĢmiĢ Milletler nezdinde kabul gören 
bir yaklaĢım haline gelmiĢtir. Bu noktada 11 Eylül Saldırıları baĢarısız devlet 
yönetimlerinin terör örgütleri ve sınıraĢan örgütlü suç gruplarına bilinçli ya da 
bilinçsiz olarak güvenli alanlar sağlayarak hareket serbestisi kazandırdığı algısının 
oluĢmasına neden olmuĢtur. 

Afganistan‘da olduğu gibi baĢlangıçta kısıtlı askeri amaçlarla baĢlayan 
müdahaleler kısa süre içerisinde ulus-inĢası ya da devlet-inĢası giriĢimlerine 
dönüĢmüĢtür. 2006 yılı itibariyle Irak‘ta etkin Ģekilde uygulanmaya baĢlayan 
isyana karĢı koyma politikaları da ortaya çıkan isyan hareketlerine karĢı yürütülen 
mücadelelerin politik yönlerinin ağırlık kazandığı ve halk merkezli bir anlayıĢla 
yürütülmesi gerektikleri temeline dayanmaktadır. Bu politik ve halk merkezli 
mücadelelerde amaç ekonomik kalkınma ve demokrasinin yerleĢmesine imkân 
sağlamaya yönelik güvenliğin temini ve yerel kurumlar ve halkın desteklenmesi 
olarak belirlenmiĢtir. Dolayısıyla devlet-inĢası ve halk merkezli politikaların üç 
temel ayağı bulunmaktadır: Etkin ve demokratik devlet yönetimi, ekonomik 
kalkınma ve güvenlik.  

Bu kapsamda, güvenlik boyutunda ekonomik, politik ve sosyo-kültürel 
faaliyetlerin icra edilebilmesi için tehdit seviyesinin minimuma indirildiği güvenli 
bir ortam yaratılması birincil öncelik olarak belirmektedir. Ancak güvenliğin 
sağlanması ile diğer faaliyetler arasında hiyerarĢik bir iliĢkiden çok karĢılıklı 
etkileĢim içeren simbiyotik bir iliĢki bulunmaktadır. Güvenliğin sağlanması  
ekonomik kalkınma ve çatıĢmalar üzerinde azaltıcı bir etkiye sahiptir. BaĢarısız 
devletlere yönelik yeni yaklaĢımın güvenlik ayağı bu kapsamda iki önemli 
unsurdan meydana gelmektedir. Birincisi faaliyetlerin baĢlatılarak sürdürülebilmesi 
için belirli bir oranda güvenliğin sağlanması, ikincisi ise bu güvenliğin 
sağlanmasına yönelik güvenlik kuvvetlerinin teĢkili, eğitimi ve lojistik 
ihtiyaçlarının karĢılanması ile bunların yönetimini sağlayabilecek bürokratik 
yapının inĢasıdır. Bu noktada halkın ve kurumların günlük hayatlarını 
sürdürebilmelerini imkânlı kılmaya yönelik kolluk istikrar harekâtı kavramı ve 
daha geniĢ bir perspektiften güvenlik sektörü reformu (SSR) üzerinde önemli 
durulması gereken konu baĢlıkları olarak belirmektedir. 
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1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Güvenlik sektörü reformu ve kolluk istikrar harekâtı kavramları daha geniĢ 

bir bakıĢ açısı ile kapsamlı istikrar ve yeniden yapılandırma faaliyetleri içerisinde 

değerlendirilmektedir. ABD‘nin 19‘ncu yüzyıl sonu Filipinler tecrübeleri, 1948-

1960 yılları arasında BirleĢik Krallığın Malaya tecrübeleri ve Fransızların Vietnam 

tecrübeleri, karĢılaĢılan isyan hareketlerinin çözümünü devlet yapısının ve güvenlik 

kuvvetlerinin Batılı modeller doğrultusunda revize edilmesini bir çözüm olarak 

gören örnekler olarak değerlendirilebilir. Kapsamlı bir devlet inĢası düĢüncesi 

içerisinde teorik bir yaklaĢımla ele alınması 1990‘lı yıllara rastlamaktadır. Bu 

dönemde gündeme gelen güvenlik sektörü reformunun daha önceki güvenlik 

yardımı ve müdahalelerinden en önemli farkı, değiĢen güvenlik anlayıĢı 

doğrultusunda halk merkezli bir yaklaĢımın ön plana çıkması ve uluslararası 

güvenlik literatüründe hiç olmadığı kadar önemli bir yer iĢgal etmeye baĢlayan 

insani güvenlik kavramının ölçüt olarak belirlenmesidir (Sedra, 2017: 52).  

AB‘nin bakıĢ açısından SSR, istikrarlı bir ortam yaratılması için giriĢilen 

daha kapsamlı kurumsal yapılandırma faaliyetleri içerisinde değerlendirilmektedir. 

AB anlayıĢının en temel özelliği, sadece devlet ve rejim güvenliğinin sağlanması 

değil halkın güvenliğini de temele alan bir yaklaĢım olmasıdır. Bu haliyle 

vatandaĢları merkezine alan insani güvenlik kavramına odaklanmaktadır (EU, 

2009). OSCE‘nin bakıĢ açısı da yine güvenlik sektörü reformunu üç farklı boyuttan 

oluĢan kapsamlı bir yaklaĢımın bir parçası olarak değerlendirmektedir. Bu 

boyutlar; (1) Politik-askeri boyut, (2) Ekonomi ve çevre boyutu ve (3) Ġnsan boyutu 

olarak sıralanabilir (OSCE, 2016: 13-4). 

Afganistan‘da güvenliğin sağlanmasında öncelikli olarak sorumlu olan ve 

askeri bir yapılanma olan NATO doktrininde güvenlik sektörü reformunun ne ifade 

ettiğini ortaya koymak önemlidir. NATO da kavramı kapsamlı bir anlayıĢ 

içerisinde değerlendirmektedir. MeĢru bir otoriteye bağlı olarak ülkenin iç ve dıĢ 

güvenliğinin daha hesap verebilir ve etkin bir Ģekilde sağlanması maksadıyla 

güvenlik ve emniyetin tesisinden sorumlu hem sivil hem de askeri kurumlara 

yönelik reform hareketlerini kapsamaktadır. Bu bağlamda SSR, savunma, adalet 

(kolluk, sınır polisi, mahkemeler ve cezaevlerini kapsamaktadır), istihbarat, mülki 

idare (sivil toplum, sivillerin gözetimi ve mali yönetim) faaliyetlerini 

kapsamaktadır. NATO doktrini SSR faaliyetlerinin birbirinden farklı yapılar 

tarafından entegre bir Ģekilde yerine getirilmesini öngörmektedir (NATO, 2015: 

53). Bu faaliyetlerin nihai amacı uzun vadeli katkı ve desteklerle müdahale edilen 

ülkenin kapasitesinin tatmin edici bir seviyeye ulaĢtırılması olarak görülmektedir. 

Bu kapsamda NATO, SSR ana baĢlığı altında kendi sorumluluklarını güvenlik 

kuvveti yardımı (security force assistance-SFA), silahsızlandırma, terhis ve 

topluma kazandırma (disarmament, demobilization and reintegration-DDR) ve 

kolluk istikrar harekâtı (stability policing-SP) olarak belirlemektedir (NATO, 2015: 

18). 
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Kolluk istikrar harekâtı güvenlik kuvveti yardımı yoluyla özellikle askeri 
kuvvetlerin imkân ve kabiliyetleri hedef alınırken ülkenin kolluk kuvvetlerin imkân 

ve kabiliyetlerinin geliĢtirilmesi ve görevlerini yerine getirmelerinde 
desteklenmelerini kapsamaktadır. Görevlerini yerine getirmeleri için sağlanan 

destek belirli bir süre bu faaliyetlerin NATO birliklerince yerine getirilmesine 

kadar uzanabilmektedir. Bu tür görevler kolluk uzmanlığı gerektirmesi nedeniyle 
polis ve jandarma gibi nitelikli birliklerce yerine getirilmesi gerekmektedir. Ancak 

ülkede yaĢanan çatıĢmaların boyutları göz önüne alınarak bu faaliyetlerin silahlı 
kuvvetler tarafından yerine getirilmesi de olası bir durumdur. Kolluk istikrar 

harekâtının da nihai amacı ülkenin barıĢ ve istikrarın sağlanması sorumluluğunun 
yeterli imkân ve kabiliyetlere ulaĢmıĢ yerel kolluk kuvvetlerine devredilmesidir. 

2. TARĠHSEL ARKA PLAN 

Afganistan‘ın çatıĢma, savaĢ ve devlet inĢası süreçleri oldukça geçmiĢe 

dayanmakta olup istikrarlı bir merkezi otorite kurma çabaları büyük ölçüde 
sonuçsuz kalmıĢtır. Bu baĢarısızlığın sebepleri olarak zorlu coğrafi Ģartlar, etnik 

bölünmüĢlük, dini ve mezhepsel ayrılıklar, demografik yapı, ataerkil toplum yapısı, 
otoriter liderlik alıĢkanlıkları ile kabillere dayalı feodal idari yapı sayılabilmektedir 

(Nijat, 2014). Ülke nüfusu yaklaĢık 29 milyon civarında olup, çoğunluk sırası ile 
PeĢtun, Tacik, Hazara, Özbek ve diğer etkin gruplardan oluĢmaktadır. Bu etnik 

farklılıklar resmi dil ve devlet kurumlarında temsil gibi sorunları beraberinde 
getirmektedir. Din birleĢtirici bir unsur gibi görünse de mezhepsel ayrılıklar ciddi 

düĢmanlıklara neden olabilmektedir (Newell, 1986: 110). Bu açıdan nüfusun 

%19‘unu oluĢturan ve çoğunluğu Hazara olan ġiiler ile Sünni nüfus arasında 
gerginlikler süregelen çatıĢmaların önemli bir kaynağını oluĢturmaktadır. 

Resmi adı Afganistan Ġslam Cumhuriyeti olan ülkede, dini kurallar gerek 
mülki gerekse adli kurumlarda 2004 tarihli Afgan Anayasası ile hâkim kılınmıĢtır. 

Dini kuralların yanında örf ve adetlere de geleneksel toplum yapısında oldukça 
büyük önem verilmektedir. Ülkede tarım, hayvancılık ve yeraltı kaynakları önemli 

ekonomik değerler olarak görülmekle beraber 18.yüzyıldan itibaren ülkenin 
ekonomisi dıĢ yardımlara bağımlı olmuĢtur. Ekonomik gerekliliklere dayalı olan bu 

bağımlılık siyasi anlamda da etkili olmuĢ ve ülkenin iç-dıĢ politikaları destek 
sağlayan ülkelerin etkisi altında kalmıĢtır (Suhrke, 2011: 6). 

Afganistan‘da merkezi bir devlet siteminin teĢkili tam olarak hiçbir zaman 
sağlanamamıĢtır. Bu durumun yansımaları güvenlik kuvvetlerinde de 

görülmektedir. Merkezi devlet otoritesine bağlı bir ordu teĢkil edilse de hiçbir 
zaman güçlerini tam anlamda yitirmemiĢ olan feodal aĢiret liderleri kendi silahlı 

güçlerini yarı yasal bir çerçevede kullanmıĢlardır. Diğer taraftan üçüncü bir silahlı 
grup da yerelde faaliyet gösteren paramiliter yapılar olmuĢtur (Sedra, 2007: 158-

160). Bu durumun etkisi Afganistan‘da iĢgal sonrası giriĢilen SSR faaliyetlerinde 

net bir Ģekilde görülmektedir. Bu yapı ve tarihsel süreç zamanla idrak edilse de 
politik ve ekonomik kaygılar uluslararası inisiyatifleri uzun vadeli bir politika 

izlemekten alı koymuĢtur. 
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3. AFGANĠSTAN MÜDAHALESĠ VE SSR 

Afganistan‘da SSR faaliyetlerinin ilk örnekleri 2002 yılı baĢlarında ABD 

Özel Kuvvetlerinin Teröre KarĢı SavaĢ söylemi ile doğru orantılı olarak Al Qaeda 

ve Taliban unsurlarına karĢı yerel milislerin eğitimi ve teçhizatlandırmaları 

Ģeklinde ortaya çıkmıĢtır. Bu pragmatik bakıĢ açısı doğrultusunda gerek mali 

anlamda ve gerekse eğitim anlamında düzenli bir ordu yaratmaktan çok yapılan 

harekatlarda destek olmaları amacıyla yerel birlikler oluĢturma yönünde çabalar 

sarf edilmiĢtir. Her ne kadar merkezi bir bakanlığın kontrolünde oldukları söylense 

de bu yapılar yerelde merkezi yönetimden bağımsız daha çok ABD operasyonları 

doğrultusunda kullanılmıĢlardır (Rynning, 2012: 90; Hartzell, 2011). Bugün dahi 

bu yapıların mevcudiyeti ve kullanımının Afgan hükümetinin meĢruiyetine zarar 

verdiği söylenebilir. 

3.1. Ordunun Yeniden Yapılandırılması 

Ordunun yeniden yapılandırılması sürecinde ana unsur olarak görülen milis 

gruplarının düzenli ordu yapısı içerisine yerleĢtirilmeleri en önemli sorun olarak 

baĢ göstermiĢtir. Taliban‘a karĢı giriĢilen harekatın esas unsuru olarak görülen bu 

milis gruplar yeni kurulan devletin egemenlik haklarını ve meĢruiyetini sıkıntıya 

düĢürecek ayrıcalıklara sahiplerdi. Dahası PeĢtun ağırlıklı Taliban hareketi 

karĢısında bir araya gelen Kuzey Ġttifakı‘nın etnik yapısı da Özbek ve Taciklerden 

oluĢmaktaydı. Dolayısıyla askere alma süreci ve yeniden yapılandırma süreçlerinin 

yönetiminin de kaçınılmaz olarak bu gruplara devredilmesi etnik dengenin 

gözetilmemesine neden olmuĢtur (Giustozzi, 2008: 220; Rashid, 2008: 201). Bu 

durum aslında ülkenin asıl sorunlarının baĢında gelen etnik farklılıkların azaltılarak 

bir ulus devlet yapısı içerisinde eritilememesi problemini yeniden ortaya 

çıkarmıĢtır. Pragmatik ve kısa vadeli bakıĢ açıları ile desteklenen ve ulus/devlet 

inĢası sürecini sekteye uğratacağı aĢikâr olan bu milis gruplar ülkenin güvenliğini 

sağlamaktan ziyade SSR faaliyetlerinin baĢarısızlığına zemin hazırlamıĢlardır 

(Giustozzi and Quentin, 2014: 33-34). 

Taliban‘ın etkinliğini artırdığı ve silahlı mücadelelerin yoğunlaĢmaya 

baĢladığı dönemde düzenli ordunun teĢkilinden ziyade bu tehdide kısa vadede 

karĢılık verebilecek yapıların oluĢturulması esas alınmıĢtır (Thruelsen, 2011: 626; 

Martin, 2014: 199). Ancak 2009 sonrası dönemde Ayaklanmaya KarĢı Koyma 

stratejisi kapsamında iyi eğitilmiĢ ve yeterli silah teçhizatla donatılmıĢ ulusal 

ordunun teĢkili ana amaç olarak belirlenmiĢ ve bu doğrultuda NATO çatısı altında 

National Training Mission – Afghanistan NTM-A teĢkil edilmiĢtir (Giustozzi and 

Quentin, 2014: 42). NTM-A‘in ana amacı 2014 yılı itibariyle Afganistan‘da 

güvenlik sorumluluğunun ulusal güvenlik kuvvetlerine devredilmesi olarak 

belirlenmiĢtir. Bu kapsamda iyi yetiĢtirilmiĢ, kendi kendine yetebilen ve 

devamlılığı sağlayabilen polis ve ordu birliklerinin teĢkili, bunların sağlık ve 
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lojistik ihtiyaçlarını karĢılanması için gerekli yapıların kurulmasını ve bu süreci 

yönetebilecek Ģeffaf ve hesap verebilir bakanlıkların oluĢturulması temel faaliyetler 

olarak belirlenmiĢtir (Jarstad, 2013: 385; NTM-A, 2011: 1-1). Her ne kadar burada 

ifade edilen faaliyetler kapsamlı bir SSR çerçevesini iĢaret etse de uygulamada 

gerek yerel aktörlerin gerekse uluslararası aktörlerin farklı beklenti ve politikaları 

önemli engeller oluĢturmuĢtur. Dolayısıyla, Afgan ordusunun yapısı ve bu yapının 

oluĢturulacağı süreçler ülke gereksinimlerinden ziyade müdahale eden ülkelerin 

politik ve ekonomik tutumları doğrultusunda belirlenmiĢtir (Jarstad, 2013: 386). 

OECD‘nin bakıĢ açısına göre (2010: 4) SSR‘ın sağlıklı ve etkin bir Ģekilde 

yürütülmesi ve sonuçlandırılması yerel aktörlerce sahiplenilmesine bağlıdır. Bu 

sahiplenmeden kastedilen ülkenin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda süreçlere yine 

yerel aktörlerin katılımı ile karar verilmesidir. Ancak yukarıda da açıklanan 

sebeplerden dolayı ANA yapılanması yerel aktörlerin geneli tarafından 

sahiplenilmek yerine bir etnik grup tarafından yönetilmiĢtir (Giustozzi, 2008: 218). 

Bu anlamda Shurke‘ye (2007: 1292) göre SSR süreci müdahale eden ülkelerin ve 

gözetilen grupların fikirleri doğrultusunda gerçekleĢmiĢtir. 

Yolsuzluk Afganistan genelinde bir sorun olmakla birlikte ordu içerisinde 

karĢılaĢılan durum daha da vahim bir hal almıĢtır (Giustozzi and Quentin, 2014: 3). 

Uzun zamandır ülkede iĢleyen bir devlet otoritesinin bulunmayıĢı, halkın kabile ve 

etnik gruplar arasında gösterilen kayırmacılık ve küçük çaplı yolsuzluklara tepkisiz 

kalmasına neden olmuĢtur. Diğer taraftan ordu mensuplarına ödenen ücretin azlığı 

da askerleri yolsuzluğa iten önemli bir etmen olarak değerlendirilmektedir 

(JCISFA, 2011: 2-45). Akaryakıt, yedek parça, silah ve ulaĢım araçları yolsuzluğa 

bulaĢan ordu personeli için paraya dönüĢtürülebilecek metalar olarak görülmektedir 

(Münch, 2015: 6; Osinga and Russell, 2013: 303). Bu konulardaki en somut 

kanıtlar SIGAR (2014: 53) tarafından hazırlanan raporlardır. Buna ek olarak 

olmayan askerlerin varmıĢ gibi gösterilerek fazla maaĢ alınması ‗Hayaalet 

Askerler‘ durumu da yaygın bir yolsuzluk örneğidir. Bu amaçla NTM-A ve ISAF 

bünyesinde yolsuzlukla mücadele çabalarına baĢlanılarak yerel dilde Ģeffaflık ve 

hesap verilebilirlik anlamına gelen Combined Joint Interagency Task Force 

(CJIATF) ―Shafafiyat‖ kurulmuĢtur (NTM-A, 2011: 5-2).  

Ordu içerisinde atama ve terfi iĢlemlerinin liyakat göre değil, kayırmacılık 

ve rüĢvete göre iĢlemesi önemli bir sorun olarak belirmektedir. Tüm bu sebepler ve 

düĢük sosyal statü, sosyal imkânlar ve artan kayıplar ordudan firar sayısını oldukça 

artırmaktadır. Süre gelen çatıĢmalar içerisinde verilen kayıplar ise, SSR 

faaliyetlerini sekteye uğratmaktadır. (Giustozzi and Quentin, 2014; Sedra, 2006b).  
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3.2. Polis TeĢkilatının Yeniden Yapılandırılması 

Güvenlik Sektörü Reformunun ikinci ayağı olan polis teĢkilatının yeniden 

yapılandırılmasında sorumlu ülke olan Almanya‘da yepyeni bir teĢkilat kurmak 

yerine, var olan yapıların revize edilmesi yolu tercih edilmiĢtir. Bu yaklaĢım 

teĢkilat içerisinde yolsuzluk ve kayırmacılığın devam etmesine ve ĠçiĢleri 

Bakanlığı‘nda köklü reform hareketlerinin mümkün olmamasına yol açmıĢtır 

(Sedra, 2006a: 332; Friesendorf, 2011: 81). Ortaya çıkan bu sorunların 

giderilebilmesi için 2003 yılında ABD‘de ise polis teĢkilatının yapılandırılması 

faaliyetlerine sekiz eğitim merkezi kurarak katılmıĢtır (Sedra, 2006a: 332; Sedra, 

2006b: 97). 

BaĢlangıçta NATO‘nun polis teĢkilatını yapılandırma çalıĢmalarına katkısı 

ortak devriye faaliyetleri gerçekleĢtirme ve danıĢman görevlendirme Ģeklinde 

olmakla beraber, bu danıĢmanlar kolluk konuları hakkında yetiĢmiĢ personel yerine 

askerlerden oluĢmaktaydı (Karp and Ponzio, 2007: 224). Askeri bir organizasyon 

yapısına sahip olması nedeniyle NATO kolluk konularına hâkim danıĢman ve 

eğitici temininde zorluk yaĢamaktaydı. Kamu düzeninin sağlanması noktasında 

oldukça büyük öneme sahip bu eksiklikler, kısmen PRT‘lerde görevli polisler ve 

inzibatlar eliyle yürütülmeye giderilmeye çalıĢılmıĢtır (Karp and Ponzio, 2007: 

224).  

NTM-A‘nın kuruluĢu ile bu faaliyetler de daha sistemli Ģekilde yürütülmeye 

baĢlamıĢtır. NTMA-A (2011: 1-3); (1) eğitim ve öğretim faaliyetlerini, (2) lider 

personelin eğitimini, (3) yolsuzlukla mücadeleyi, (4) polislerin yaĢam ve çalıĢma 

koĢullarının iyileĢtirilmesini, (5) yapının revize edilmesini ve (6) adil bir ödül ve 

ceza sistemi kurulmasını geliĢtirilmesi gereken hususlar olarak belirlemiĢtir. Tüm 

bu önceliklerin ötesinde polis yapılandırılmasında sorulması gereken en önemli 

soru, Afganistan‘da hangi tip polis teĢkilatının kurulmasına ihtiyaç olduğudur. 

Guistozzi ve Isaqzadeh‘ye (2013: 4-5) göre ülkede süregelen Ģiddet ve eylemler 

istikrar ve güvenliğin sağlanması bakımından Batılı anlamda bir polis teĢkilatının 

baĢ edebileceğinin çok ötesindedir. Bu sebeple jandarma benzeri daha ağır silahlara 

sahip askeri statülü bir teĢkilata ayrıca ihtiyaç olduğu değerlendirilmiĢtir. 

Yeniden yapılanma sürecinin baĢlangıcından itibaren, ANP‘nin önemli 

pozisyonları, Taliban‘a karĢı mücadeleye katılan savaĢ ağaları ve milis liderleri 

gibi yerel güç odakları tarafından iĢgal edilmiĢtir (NTM-A, 2011: 6-10; Münch, 

2015: 6; Giustozzi ve Isaqzadeh, 2013: 99). ANA‘ya benzer Ģekilde, bu sorun 

ANP‘de liyakate dayalı bir iĢe alım ve terfi sisteminin oluĢturulmasını 

engellemiĢtir. Giustozzi‘ye göre (2013: 99) iktidara gelen güç odakları ĠçiĢleri 

Bakanlığı‘nı polis teĢkilatının yüksek rütbeli mevkilerini ―siyasi müttefikleri ve 

yakınlarını‖ kayırarak ödüllendirmek için kullanmıĢlardır. Hizipçilik ve 

kayırmacılığın bir baĢka göstergesi, personel arasında önemli etnik grupların aĢırı 

temsil edilmesidir. Ülkenin etnik bölünmesine eĢ zamanlı olan etnik hedeflerle 

karĢılaĢtırıldığında, ANP ve ANA‘da Tacikler aĢırı temsil edilmektedir.  
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RüĢvet ve karaborsada askeri mülk satmak gibi yasadıĢı yöntemler 

kullanarak düĢük gelirlerini artırmak, ANA‘nın yanı sıra, ANP‘de de ciddi bir 

sorundur (Giustozzi ve Isaqzadeh, 2013: 120; Alderson, 2013; Williams, 2013). 

UNODC‘nin yolsuzlukla ilgili bir raporunda (2012), ANP, 2009'dan bu yana 

kaydedilen ilerlemeye rağmen, Afganistan'daki en yozlaĢmıĢ kurumlardan biri 

olarak gösterilmektedir. SIGAR (2014) raporlarında, önlemek için bir elektronik 

denetim sistemi getirilmiĢ olmasına rağmen, sağlanan yardım paralarının yapay 

olarak ĢiĢirilmiĢ ANP maaĢları ve ―hayalet çalıĢanlar‖ yoluyla boĢa harcanması 

ciddi bir sorun olduğu belirtilmektedir. Bu yolsuzluk iddiaları, ―Afgan polisinin 

ahlaksız, dinsiz, uyuĢturucu bağımlıları olduğunu ve aileleri tarafından 

reddedildiklerini ve bu nedenle Afgan halkının saygınlığını, namusunu ve mülkünü 

koruyamadığını‖ belirterek, ANP‘ye halkın güvenini yıpratmak için Taliban 

tarafından istismar edilmiĢtir (Singh, 2014: 627). 

3.3. Silahsızlanma, Terhis ve Topluma Kazandırma 

Silahsızlanma, terhis ve eski savaĢçıların (DDR) yeniden entegrasyonu 

çatıĢma sonrası ortamlarda güvenlik ve istikrarın sağlanmasının temel parçalarıdır. 

Siyasi, askeri, güvenlik, insani ve sosyo-ekonomik boyutları içeren karmaĢık bir 

süreç olarak DDR, savaĢın yıktığı bir toplumun toparlanması ve geliĢtirilmesi için 

bir önkoĢuldur (Rossi ve Giustozzi, 2006). ―Silahların savaĢçıların elinden 

alınması, savaĢçıların askeri yapılardan çıkarılması ve sosyal ve ekonomik olarak 

topluma dâhil olmalarına yardım edilmesi‖ bir DDR sürecinin temel adımlarından 

oluĢmaktadır (UNDDR, 2015). DDR'nin ana fikri ―devletin Ģiddet tekeliyle rekabet 

eden düzensiz milisleri dağıtmaktır‖ (Rubin, 2005: 97). Bu bağlamda, bütünsel bir 

bakıĢ açısıyla, DDR ve SSR ile devlet inĢası arasında bir bağlantı vardır (UNSC, 

2007). 

Taliban‘ın yenilgisinden sonra, politika yapıcılar devletin Ģiddet kullanımı 

üzerindeki tekeline karĢı asıl meydan okumanın Taliban‘dan ziyade dost ve 

müttefik olarak görülen Mücahit milisler tarafından ortaya konulduğu 

değerlendirilmektedir (Suhrke, 2011: 141). Bu nedenle, isyancıların yanı sıra, bu 

güçlerin DDR'si 2001'den beri ülkedeki uluslararası müdahalenin ana odağı 

olmuĢtur. 2 Aralık 2002‘de gerçeklesen ―Afganistan‘ı Yeniden ĠnĢa Etmek: St. 

Petersburg BarıĢ ve Ġstikrar Konferansı‖, Afganistan‘daki DDR'nin Afgan Milli 

Ordusunun yeniden yapılandırılmasının bir parçası olarak önemini vurgulamıĢtır 

(UNRIC, 2002). 2003 yılının baĢlarında Geçici Yönetim, DDR sürecini yürütmek 

üzere Ulusal Silahsızlanma Komisyonu, Demobilizasyon ve Yeniden Entegrasyon 

Komisyonu, Asker Alım Komisyonu ve Askeri Eğitim Komisyonu'nu kurmuĢtur 

(Sedra, 2003: 5). Bu geliĢmelerin ardından, 2003 yılının Nisan ayında UNDP 

(2010a), Afganistan‘ın Afghan Military Forces - AMF‘nin DDR‘inde Geçici 

Hükümeti desteklemek üzere Afganistan‘ın Yeni BaĢlangıç Programını (ANBP) 

baĢlatmıĢtır. 
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ANBP üç bileĢen içeriyordu: DDR, Mayınlar ve Mühimmat Stokları projesi 

ve YasadıĢı Silahlı Grupların Dağılması (DIAG) programı. AMF'nin DDR‘si 

2006'da sona erdi ve programın sonunda 63.380 savaĢçı ve 259 dağıtılan askeri 

birlikten 70.000 silah toplanmıĢtır (Sajjad, 2010: 5). Bu sayılar bir baĢarı öyküsü 

olarak sunulmasına rağmen, tüm yasadıĢı silahlı grupların dağıtıldığı anlamına 

gelmiyordu. Özel silahlı gruplara sahip olmanın temel nedenleri yerine sayılarla 

uğraĢan dar bakıĢ açısı nedeniyle, özellikle kırsal bölgelerdeki etkili Ģahıslar, özel 

ordularının silahlarını bırakmalarına izin vermemiĢlerdir. Özerdem ve Podder‘a 

(2011: 73) göre, DDR‘nin araçsal ve teknik perspektifi, çatıĢmanın ve gerginliğin 

temel nedenlerini yüzeysel olarak değerlendirmektedir.  

Bu eksikliğin en önemli nedeni, Taliban ve diğer isyancı grupları içeren bir 

barıĢ anlaĢmasının öngörülmemesiydi. Böylece bu durum Taliban sonrası dönemde 

tamamen güvende hissetmeyen milis grupları arasında kaçınılmaz bir tereddüt 

yaratmıĢtır (Derksen, 2014: 3-4; Hartzell, 2011). Üst düzey militanlar arasındaki bu 

tereddüt, bir dereceye kadar ekonomik ve politik otoritelerini kaybetme korkusuyla 

ilgiliydi. Diğer silahlı gruplara karĢı kendilerini güvence altına almanın yanı sıra, 

halkın güvenliğini temel bir hizmet olarak korumak, bu yerel liderlere bir tür 

meĢruiyet getirmekteydi. 

DDR programına paralel olarak, 2005 yılının Temmuz ayında UNDP, AMF 

ve kalıntıları dıĢındaki silahlı gruplarla baĢa çıkmak için Disbandment of Illegal 

Armed Groups - DIAG projesini baĢlatmıĢtır. DIAG, yalnızca silahlı grupları 

dağıtmayı değil aynı zamanda güvenliği, hukukun üstünlüğünü ve uyuĢturucu 

ticaretiyle mücadele etmeyi de amaçlıyordu. Stratejik düzeyde, NATO‘nun 

Kıdemli Sivil Temsilciliği Ofisi, güvenlik ve kalkınma bağlamında DIAG 

kapsamında yürütülen politik tartıĢmalara katılım sağlamıĢ ve diğer aktörlerle 

görüĢmelerde bulunmuĢtur (Karp ve Ponzio, 2007: 225). 

DIAG ve ANBP, 2011 yılında Afganistan BarıĢ ve UzlaĢma Programına 

(APRP) dâhil edildi. CumhurbaĢkanı Hamid Karzai'nin 2010 yılının Haziran 

ayında onayladığı APRP, artan isyanı kontrol altına alma çabasıydı (Sajjad, 2010: 

1). APRP çatısı altında, DIAG artık suçlu gruplarıyla değil, yalnızca isyancı 

gruplarla ilgileniyordu (Stapleton, 2013: 1). DIAG temel olarak eski savaĢçılara 

hedeflenen bölgelerde geçimlerini sağlamak için sürdürülebilir ve yasal bir yol 

sağlayarak silahları toplamayı ve sosyo-ekonomik durumun iyileĢtirilmesini 

amaçlayan kalkınma projeleri sunmayı hedeflemiĢtir (UNDP, 2010b: 10). 

Diğer bir sorun, AMF'nin bazı bileĢenlerinin ANA'ya yeniden entegrasyonu 

idi. Bu milislerin istihdamı MoD'nin sorumluluğuydu ve bu durum Kuzey Ġttifakı 

ile iltisaklı yetkililerin istismarı nedeniyle bu sürecin siyasallaĢmasına neden 

olmuĢtur (Hartzell, 2011: 9). Daha önce belirtildiği gibi, bu sömürü, belirli etnik 

grupların aĢırı temsil edilmesine ve ayrıca Kuzey Ġttifak liderlerinin özel silahlı 

gruplarına meĢruiyet kazandırılmasına neden oldu. 2010 yılında, karĢı-direniĢ 
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kampanyasının bir parçası olarak, ISAF, yerel milisleri kırsal alanlarda savunma 

güçleri olarak almak için birkaç program baĢlattı. DDR ve DIAG programlarının 

amaçlarına doğrudan bir çeliĢki gibi gelse de, eski savaĢçılar yerel konseylerin 

kontrolü altında yerel milis kuvvetleri olarak yeniden silahlandırılmıĢtır (Suhrke, 

2011: 146).  

DIAG'dan daha çok, APRP bir uzlaĢma özelliğine sahiptir. ISAF HQ, 

APRP'yi ―isyancıları savaĢtan çıkarmayı ve onları barıĢçıl, üretken bir yaĢam 

sürdürebilmeleri için onur ve onurla topluluğa geri döndürmeyi hedefleyen Afgan 

liderliğindeki bir barıĢ programı‖ olarak tanımladı (ISAF HQ FRIC, 2010: 15). 

ISAF‘ın perspektifine göre APRP isyana karĢı koyma stratejisinin doğal bir 

parçasıydı ve barıĢ sürecini hızlandırabileceği düĢünülmekteydi. Bu nedenle, 

APRP‘nin savaĢ alanından savaĢçıları çıkarma hedefi, isyana karĢı koyma 

harekatının önemli bir parçası olarak tanımlanmıĢtır ve ISAF‘ın bu yerel süreçteki 

rolü Afgan ortakları her seviyede desteklemekti (HQ ISAF, 2012). 

Bununla birlikte, kilit geliĢme, iki ülke arasında Taliban ile ikili iliĢkileri 

geliĢtirmeyi amaçlayan Ghani hükümetinin Pakistan'a yönelik yeni yaklaĢımıdır 

(Nelson ve Babakarkhail, 2015, 23 ġubat). Ghani‘nin hareketi, bakıĢ açısına göre 

Pakistan ile iyi iliĢkiler kurmanın Taliban‘ı müzakere masasına zorlamak için bir 

gereklilik olduğunu gösteriyor. Ancak, Pakistan ile iliĢki geliĢtirmek, 

Afganistan'daki farklı gruplar ve aktörler arasında önemli tartıĢmalara neden 

olmuĢtur. Örneğin, RS Komutanı General Campbell, Ghani‘nin politikasını 

desteklerken (Smith ve Babakarkhail, 2015, 29 Mayıs), Hamid Karzai, böyle bir 

hareketin ülkeyi Pakistan‘ın kontrolü altına sokacağını savunarak onu eleĢtirmiĢtir 

(Boone, 2015, 9 Mart). 

SURĠYE ĠÇĠN ALINAN DERSLER VE SONUÇ 

Görüldüğü üzere, Afganistan‘da Güvenlik Sektörü Reformu oldukça uzun ve 

karmaĢık bir süreç izlemektedir. Gösterilen yoğun çaba ve kullanılan ekonomik 

imkânlara rağmen arzu edilen sonuçlara ulaĢılamamıĢtır. Bu anlamda, Afganistan 

tecrübesinden çıkarılması gereken önemli dersler bulunmaktadır. ÇatıĢma yaĢanan 

bölgelerin birbirinden çok farklı özellik ve dinamiklere sahip olmaları nedeniyle 

birbirleri ile tam tamına örtüĢmesi beklenemez. Ancak çıkarılacak bu dersler yeni 

bir tecrübede izlenen süreçler için göz önünde bulundurulması gereken birtakım 

doneler verebilmektedir. Bu doneleri Ģu Ģekilde sıralamak mümkündür; 

Güvenlik Sektörü Reformu kaçınılmaz olarak ülkenin siyasi, ekonomik ve 

sosyal yapılarının yeniden inĢası ile koordineli bir Ģekilde planlanmalı ve 

yürütülmelidir. Ülkenin tarihsel özellikleri, otoritenin örgütleniĢi, etnik yapı, 

toplumsal çatıĢmalar gibi farklılık yaratan unsurlar çok iyi anlaĢılmalı ve güvenlik 

sektörünün yapılanması, personel seçimi ve DDR faaliyetleri bu doğrultuda 

tasarlanmalıdır. Bu Reform, ayrıca silah, araç gereç ve teçhizattan ibaret kısa vadeli 
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bir süreç olmayıp personel temini, teĢkilatlanma, kurumsallaĢmanın yanında bir 

kültür meydana getirme anlamında uzun vadeli bir süreç olarak algılanmalıdır. Bu 

süreçte baĢta yerel aktörler olmak üzere tüm unsurların katılımının sağlanması ve 

sahiplenilmesi oldukça büyük önem arz etmektedir. Pragmatik bir yaklaĢımla bir 

an önce bölgeden ayrılarak maddi ve manevi sorumluluğu en az indirme isteği 

baĢarısız sonuçlara yol açabilmektedir. 

GeliĢtirilen güvenlik mekanizmalarında gerek kurumsal olarak gerekse birey 

bazında hukukun üstünlüğü ve insan hakları kavramlarının önemi her aĢamada ön 

planda tutulmalıdır. Halkın sahiplenmesi ve yeniden inĢa faaliyetlerini 

desteklemesinde en önemli unsur adil bir yönetim mekanizmasının kendilerinin 

hak ve özgürlüklerini koruyacağına dair oluĢturulacak inançtır.  



Emrah ÖZDEMĠR 

192 

KAYNAKÇA 

Alderson B. (2013) Afghan police accused of corruption and child abuse. EriĢim 

Tarihi: 14.10.2019, http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-21547542. 

Boone J. (2015, March 9) Hamid Karzai: Afghanistan in danger of siding ‗under 

thunb‘ of Pakistan. The Guardian. EriĢim Tarihi: 21.10.2019, 

http://www.theguardian.com/world/2015/mar/09/hamid-karzai-if-we-give-

up-control-of-our-foreign-policy-pakistan-taliban-ashraf-ghani-india. 

Friesendorf C. (2011) Paramilitarization and Security Sector Reform: The Afghan 

National Police. International Peacekeeping, 18(1): 79-95. 

Giustozzi A. (2008c) Shadow Ownership and SSR in Afghanistan. In: Donnais T. 

(ed) Local Ownership and Security Sector Reform. Zurich/Berlin: The 

Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces.  

Giustozzi A. and Isaqzadeh M. (2013) Policing Afghanistan: the politics of the 

lame Leviathan, London: Hurst & Company. 

Giustozzi A. and Quentin P. (2014) The Afghan National Army: Sustainability 

Challenges beyond Financial Aspects. Kabul, Afghanistan: AREU. 

Hartzell C.A. (2011) Missed Opportunities; The Impact of DDR on SSR in 

Afghanistan. Washington, DC: United States Institute of Peace. 

Hodge N. (2014) Afghanistan to Disband Crucial Guard Force. The Wall Street 

Journal. EriĢim Tarihi: 24.09.2019, http://www.wsj.com/articles/ 

SB10001424052702304585004579418730552246724  

HQ ISAF. (2012) A Guide to the Afghanistan Peace and Reintegration Program 

(APRP). 

ISAF HQ FRIC. (2010) ISAF Reintegration Guide. Kabul: ISAF HQ.  

Jarstad A.K. (2013) Unpacking the friction in local ownership of security sector 

reform in Afghanistan. Peacebuilding, 1(3): 381-396. 

JCISFA. (2011) Afghan National Army (ANA) Mentor Guide. Leavenworth: Joint 

Centre for International Security Force Assistance. 

Karp C. and Ponzio R. (2007) NATO, SSR and Afghanistan. In: Law D.M. (ed) 

Intergovernmental Organisations and Security Sector Reform. Geneva: 219-

235. 

Martin M. (2014) An intimate war: an oral history of the Helmand conflict, 1978-

2012, London: Hurst & Co. 

Münch P. (2015) Resolute Support Light. Afghanistan Analyst Network. EriĢim 

Tarihi: 14.09.2019, https://www.afghanistan-analysts.org/wp-content/ 

uploads/2015/01/20150112-PMuench-Resolute_Support_Light.pdf. 

NATO. (2015). Allied Joint Doctrine for The Military Contribution to Stabilization 

and Reconstruction, NATO Standardization Office. 

http://www.wsj.com/articles/
https://www.afghanistan-analysts.org/wp-content/


Afganistan‟da Güvenlik Sektörü Reformu ve Kolluk Ġstikrar Harekâtı: Suriye Ġçin Alınan Dersler 

193 

OSCE. (2016). Security Sector Governance and Reform (SSG/G), Vienna: OSCE. 

Nelson D. and Babakarkhail Z. (2015, ġubat 23) Afghan government confirms new 

Taliban peace talks. The Telegraph. EriĢim Tarihi:18.09.2019, 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/afghanistan/11429385/Afg

han-government-confirms-new-Taliban-peace-talks.html. 

Newell R.S. (1986) The Prospect for State Building in Afghanistan. In: Banuazizi 

A. and Weiner M. (eds) The State, Religion, and Ethnic Politics. USA: 

Syracuse University Press: 104-123. 

Nijat A. (2014) Governance in Afghanistan, Kabul, Afghanistan: AREU. 

NTM-A. (2011) Afghan Ministry of Interior (MoI) Advisor Guide. Kabul, 

Afghanistan: NTM‐A/CSTC‐A.  

OECD. (2010) Security System Reform: What Have We Learned? Paris: OECD 

Development Assistance Committee. 

Osinga F. and Russell J. (2013) Conclusion: Military Adaptation and the War in 

Afghanistan. In: Farrell T., Osinga F. and Russell J. (eds) Military 

Adaptation in Afghanistan. Palo Alto, CA, USA: Stanford University Press 

288-326. 

Rashid A. (2008) Descent into Chaos: The U.S. and the Disaster in Pakistan, 

Afghanistan, and Central Asia: Penguin Group US. 

Rossi S. and Giustozzi A. (2006) Disarmament, Demobilisation and Reintegration 

of ex-combatants (DDR) in Afghanistan: constraints and limited capabilities. 

London: Crisis States Research Centre, LSE. 

Rubin B.R. (2005) Constructing sovereignty for security. Survival, 47(4): 93-106. 

Rynning S. (2012) NATO in Afghanistan: The Liberal Disconnect, Palo Alto, CA, 

USA: Stanford Security Studies. 

Sajjad T. (2010) Peace at all Costs? Reintegration and Reconciliation in 

Afghanistan. Kabul: Afghanistan Research and Evaluation Unit. 

Sedra M. (2006a) European Approaches to Security Sector Reform: Examining 

Trends through the Lens of Afghanistan. European Security, 15(3): 323-338. 

Sedra M. (2006b) Security sector reform in Afghanistan: The slide towards 

expediency. International Peacekeeping, 13(1): 94-110. 

Sedra M. (2007). Security Sector Reform in Afghanistan and Iraq: Exposing a 

Concept in Crisis, Journal of Peacebuilding and Development, 3(2):7-23 

Sedra M. (2010a) Diagnosing the Failings of Security Sector Reform in 

Afghanistan. Sicherheit und Frieden (S+F) / Security and Peace, 28(4): 233-

238. 



Emrah ÖZDEMĠR 

194 

Sedra M. (2010b) Introduction: The Future of Security Sector Reform. In: Sedra M 

(ed) The Future of Security Sector Reform. Canada: The Centre for 

International Governance Innovation: 16-27. 

Sedra, M. (2017). Security Sector Reform in Conflict-Affected Countries: The 

Evolution of a Model, Abingdon: Routledge. 

SIGAR. (2014) Quarterly Report to the United States Congress. Virginia, USA: 

Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction. 

Singh D. (2014) Corruption and clientelism in the lower levels of the Afghan 

police. Conflict, Security & Development, 14(5): 621-650. 

Smith J. and Babakarkhail Z. (2015, Mayıs 29) Critics find Ghani-Pakistan 

relationship unsettling. Stars and Stripes. 

Stapleton B.J. (2013) Disarming the Militias: DDR and DIAG and the Implications 

for Peace Building. Afghanistan Analysts Network. 

Suhrke A. (2011) When More is Less: The International Project in Afghanistan: 

Hurst. 

Thruelsen P.D. (2011) Security sector stabilisation in counterinsurgency 

operations: the case of Afghanistan. Small Wars & Insurgencies 22(4): 619-

643. 

UCDP. (2019). Armed Conflict by Type, EriĢim Tarhi: 15.09.2019, https: 

//www.pcr.uu.se/digitalAssets/667/c_667494-l_1-k_armed-conflict-by-

conflict-type--1946-2018.pdf. 

UNDDR. (2015) What is DDR? EriĢim Tarihi: 24.09.2019, http:// 

www.unddr.org/what-is-ddr/introduction_1.aspx. 

UNDP. (2010b) Disbandment of Illegal Armed Groups (DIAG) Annual Project 

Report 2010. 

UNODC. (2012) Corruption in Afghanistan: Recent Patterns and Trends. Vienna: 

United Nations Office on Drug and Crime. 

UNRIC. (2002) Rebuilding Afghanistan: Peace and Stability. Petersberg. EriĢim 

Tarihi: 15.09.2019, https://www.unodc.org/documents/wdr2015/World_ 

Drug_Report_2015.pdf. 

UNSC. (2007) Statement by the President of the Security Council. the United 

Nations Security Council.  

Williams D. (2013) Afghan police 'sell weapons to Taliban, are addicted to drugs 

and kidnap and rape young boys'. EriĢim Tarihi: 16.10.2019, 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2284302/On-Afghan-police-sell-

weapons-Taliban-addicted-drugs-kidnap-rape-young-boys.html. 

 

https://www.pcr.uu.se/
https://www.pcr.uu.se/
https://www.unodc.org/documents/wdr2015/World_
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2284302/On-Afghan-police-sell-weapons-Taliban-addicted-drugs-kidnap-rape-young-boys.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2284302/On-Afghan-police-sell-weapons-Taliban-addicted-drugs-kidnap-rape-young-boys.html


Uluslararası Güvenlik Kongresi (Kuram, Yöntem, Uygulama), 2019 ISBN:978-605-035-007-4 

 

ÇATIġMA SONRASI ÜLKELERDE YENĠDEN YAPILANDIRMADA 

TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ: FIRAT KALKANI VE ZEYTĠN DALI HAREKÂT 

BÖLGELERĠ 

 

Cenker Korhan DEMĠR* 

 

Öz 

Türkiye, çatıĢma sonrası ülkelerde istikrar ve yeniden yapılandırma programlarına bir örnek olarak 
Suriye‟de Fırat Kalkanı Harekâtı (FKH) ve Zeytin Dalı Harekâtı (ZDH) bölgelerinde faaliyet yürütmektedir. 

Temel olarak; güvenlik, siyasi yönetim ve katılım, insani yardım ve sosyal refah, ekonomik istikrar ve altyapı, 

adalet ve toplumsal uzlaĢma gibi beĢ alt alanda bu faaliyetleri toplamak mümkündür. Türkiye, söz konusu 
bölgedeki sorunlara sadece güvenlik perspektifinden yaklaĢmamakta, insani yardım ve sosyal refah konularına 

önem vermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Ġstikrar, Yeniden Yapılandırma, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı 

 

 

THE CASE OF TURKEY OVER THE RECONSTRUCTION PROGRAMS 

IN POST CONFLICT COUNTRIES: THE REGIONS OF EUPHRATES 

SHIELD AND OLIVE BRANCH 

 

Abstract 

Turkey carries out stability and reconstruction program in Syria over the regions of Euphrates Shield 
Operation (ESO) and Olive Branch Operation (OBO) as an example of similar processes undertaken in post-

conflict countries. The program encompasses five main themes as security, political governance and participation, 

humanitarian assistance and social well-being, economic stabilization and infrastructure, justice and 
reconciliation. Turkey has not tackled with the issues in the region only through the security perspective, but it 

also paid attention to humanitarian assistance and social well-being of local people. 

Key Words: Stability, Reconstruction, Euphrates Shield, Olive Branch  

                                                           
* Doç.Dr., Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, ckdemir@gmail.com, ORCID: 

https://orcid.org/0000-0001-8016-7123 

mailto:ckdemir@gmail.com


Cenker Korhan DEMĠR 

196 

GĠRĠġ 

Ġç savaĢ ya da çatıĢmalar, Soğuk SavaĢ‘ın bitmesiyle birlikte dünya güvenlik 

gündemini sıklıkla meĢgul eden konular arasına girmiĢtir. Yayınlanan bir rapora 

göre, 2016‘daki 49 aktif çatıĢmanın 47‘si iç savaĢ/çatıĢma olarak tanımlanmıĢtır 

(SIPRI Yearbook, 2017: 2). Her ne kadar bu çatıĢmaların devletlerin siyasi 

sınırlarının içinde olduğu ifade edilse de terör ve organize suçların sınır aĢan 

karakteri ile küreselleĢme ve teknolojinin özellikle iletiĢim ve ulaĢım alanındaki 

etkileri, sorunu farklı bir karaktere dönüĢtürmüĢtür. Tehdit, ortaya çıktığı yerde 

kalmamakta; neden olduğu diğer bozucu etkilerle birlikte çevre devletlerin 

güvenlik politikalarını ve toplumların günlük hayatlarını etkileyen bir forma 

dönüĢmektedir. Sorunun ortaya çıktığı ülke zayıf bir yönetim yapısına sahipse, 

kaçınılmaz olarak bu durum çevresine bulaĢmakta ve hızla yayılmaktadır.  

Uluslararası toplumun bu durumdaki muhtemel tepkisi, ortaya çıkan 

güvenlik sorununun yayılmasını engellemek ve tehdidi etkisiz hale getirmek 

Ģeklinde olmaktadır. Fakat bu durumda da güvenlik sorunu yaĢayan devletlerin 

kendi içinde yaĢadıkları sorunlara etkili cevap verememesi, komĢu ülkeleri ve 

uluslararası toplumu zor bir kararla karĢı karĢıya bırakmaktadır. Bu durumda 

devletler, bazen uluslararası hukukun öne sürdüğü koĢulları da zorlayarak, insani 

yaĢam koĢullarını oluĢturmak, kendi çıkarlarını korumak ya da siyasal ve askeri 

etkinliğini artırmak gibi nedenlerle söz konusu bölgelere müdahalede 

bulunmaktadırlar.  

Öte yandan, askeri müdahaleler Ģiddet düzeyi yüksek silahlı çatıĢmaları 

neticelendirme baĢarısı gösterse de uzun vadede nispeten düĢük düzeyde 

çatıĢmaları sonlandırmada baĢarılı olamamaktadırlar. Bunların çeĢitli örnekleri 

Afganistan ve Irak‘ta görülmüĢtür. Her ne kadar askeri anlamda ―zaferin‖ 

kazanılması önemli bir aĢama olsa da yoğun çatıĢmaların yaĢandığı bu bölgelerde 

güvenlik kalıcı olarak sağlanamamıĢtır. Bu da ilgili ülkenin güvenlik sorunlarını 

kendisinin çözebileceği yetenek ve yapıya kavuĢturulmasını bir zorunluluk haline 

getirmektedir.  

Yoğun çatıĢmalar yaĢayan ülkeler, kurumsal yapılardan alt yapı 

eksikliklerine, maddi ve fiziki yetersizliklerden manevi, sosyolojik ve psikolojik 

unsurlara kadar birçok boyut ve değiĢen yoğunluklarda sorunlarla karĢı karĢıya 

kalmaktadırlar. Bu eksiklik ve yetersizlikler, çatıĢmalar sonrasında icra edilen 

yeniden yapılandırma programlarının çok boyutlu olmasını gerektirmekte, askeri 

kapasitenin yanına sivil yeteneklerin ilave edilmesini zorunlu kılmaktadır. 

Günümüzün savaĢları çatıĢma ortamında gösterilen beceri ile değil, çatıĢmalar 

azaldıktan sonra sivil-asker iĢ birliğiyle ev sahibi ülkede yürütülen faaliyetlerin 

etkinliği neticesinde kazanılmaktadır. Bu nedenle yerel farklılıklar ve bunların 

doğurabileceği muhtemel çatıĢma alanları ile dıĢarıdan kaynaklanan baskıların 

yönetilmesi bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır (Cordesman, 2017). 
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ÇatıĢmasızlık ortamının kalıcı barıĢ Ģekline dönüĢmesi için yerel unsurlarla 

beraber, ulusal çıkarlar ve uluslararası aktörlerin oluĢturduğu bu ortamın 

yönetilmesi önem taĢımaktadır. 

Türkiye, son yıllarda hemen sınırlarının ötesinde meydana gelen ve kendi 

ülkesini etkileyen sorunlarla mücadele etmek, beliren tehdit unsurlarını etkisiz hale 

getirmek ve barıĢ ortamını tekrar tesis etmek maksadıyla; Fırat Kalkanı Harekâtı 

(FKH) ve Zeytin Dalı Harekâtını (ZDH) gerçekleĢtirmiĢ olup, bunların askeri kısmı 

büyük ölçüde tamamlanmıĢ, diğer boyutları ise halen devam etmektedir. Bu 

operasyonların yürütülmesinde kayda değer bir tecrübe oluĢmasına rağmen, bu 

bilgi birikiminin henüz uygulanabilir doktrinlere dönüĢmediği görülmektedir.  

Bu çalıĢmada, Türkiye‘nin güvenlik sorunları nedeniyle Suriye‘nin 

kuzeyinde icra edilen FKH ve ZDH bölgelerinde askeri operasyonlar 

neticelendikten sonra yürütülen istikrar ve yeniden yapılandırma faaliyetlerinin 

incelenmesi amaçlanmıĢtır.  

1. ÇATIġMA SONRASI ÜLKELERDE ĠSTĠKRAR VE YENĠDEN 

YAPILANDIRMA 

Günümüzde çatıĢma sonrası ülkelerde Ģiddetin bastırılmasından sonra 

yürütülen faaliyetler birçok kavramla karĢılık bulmaktadır. Bunlar arasında, devlet 

inĢası, istikrar, yeniden yapılandırma, çatıĢmaların dönüĢümü gibi kavramlar önde 

gelenler arasındadır. Bununla beraber, yoğun çatıĢma yaĢayan ülkelere yapılan 

müdahaleler ve sonrasındaki faaliyetlerin gerek uygulama gerekse akademik 

anlamda ayaklanmalar ve ayaklanmalara karĢı koyma alanında karĢılık bulduğu 

söylenebilir. Oldukça eski bir geçmiĢe sahip olan ayaklanmalar ve bunlara karĢı 

koyma, birçok ülkenin saha tecrübesine sahip olmasının yanı sıra, dikkat çeken 

miktarda akademik yayın ve resmi raporların üretildiği bir alan olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. 

Ayaklanmalarla ilgili alanyazından beslenen istikrar ve yeniden 

yapılandırma kavramları incelendiğinde; istikrar, en genel ifadeyle, ―Ģiddet içeren 

çatıĢmaların ortaya çıkmasını engelleme ya da sona erdirme ve olağan ekonomik 

faaliyetlerin sürdürülmesi ile Ģiddet içermeyen siyasetin yapılabilmesi için 

koĢulların yaratılması‖ olarak ifade edilebilir. Yeniden yapılandırma ise ―uzun 

dönemli kalkınma için gerekli koĢulları yaratmak üzere bir ülkenin ya da bölgenin 

zarar gören ya da yok edilen siyasal, sosyo-ekonomik ve fiziksel altyapısını 

yeniden inĢa etme süreci‖ olarak tanımlanmaktadır (Burchfield, 2018a).  

Bu tanımlardan da görülebileceği gibi istikrar, Ģiddetin azaltılması ve önemli 

kamu faaliyetlerinin yürütülebilmesi; baĢka bir deyiĢle, bir sonraki aĢama olan 

yeniden yapılandırmaya hazırlık amacıyla yapılan faaliyetlerdir. Bu anlamda sivil 

ve askeri faaliyetleri içine alan ve entegre bir Ģekilde çatıĢma ekseninin hemen her 
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aĢamasında yürütülmesi gereken bir kapsama sahiptir. Ġstikrar operasyonlarının 

askeri boyutu, müdahalenin bir parçası olarak, çatıĢma sırasında ve hemen ardında 

icra edilebilir. Ġstikrar operasyonlarının kısa dönemli hedefleri yerel halkın 

güvenliğinin sağlanması, temel hizmetlerin verilmesi ve insani ihtiyaçların 

karĢılanması olarak söylenebilir. Nispeten daha uzun dönemli olanlar arasında ise 

temel hizmetlerin yürütülmesi için kapasitenin oluĢturulması, pazar ekonomisi 

koĢullarının geliĢtirilmesi, demokratik ve sivil toplumun oluĢturulması sayılabilir. 

Hatta bunlar çoğu zaman ayaklanmalara karĢı koyma harekâtının ya da terörizmle 

mücadelenin bir boyutu olarak düĢünülebilir. Bu faaliyetler içerisinde; düzeni ve 

hukuku yeniden tesis etmek, insani yardım sağlamak, eski savaĢanların silahları 

bırakmasını ve topluma entegre olmalarını desteklemek, yerel güvenlik kapasitesini 

(yeniden) inĢa etmek sayılabilir (Bensahel, Oliker ve Peterson, 2009: ix-x). 

Yeniden yapılandırma faaliyetleri içerisinde ise; hükûmet kurumlarını inĢa 

etmek, ekonomik istikrar ve geliĢimi teĢvik etmek, demokrasi ve temsil edilmeyi 

geliĢtirmeye katkıda bulunmak yer almaktadır (Bensahel, Oliker ve Peterson, 2009: 

ix-x). Ġstikrar, Ģiddeti sona erdirmede anahtar role sahipken; yeniden yapılandırma, 

Ģiddet içeren çatıĢmaları ortaya çıkaran uzun dönemli nedenlere odaklanarak, 

yeniden Ģiddete dönülmesini ortadan kaldırmaya çalıĢır (Bensahel, Oliker ve 

Peterson, 2009: 4). Özellikle çatıĢma sonrası ülkelerde bu faaliyetleri yürütmek 

karĢılaĢılan güvenlik sorunları itibarıyla çok da kolay olmamaktadır. Bu ülkelerde 

istikrar ya da yeniden yapılandırma faaliyetleri öncelikle güvenlik sektörünün 

reformu/yeniden yapılandırılması ile beraber yürütülmektedir. 

Bu baĢlık altında bahsedilen çatıĢma ortamında yürütülen faaliyetler 

aĢağıdaki gibi Ģekillendirilebilir (ġekil-1). Görülebileceği gibi bu faaliyetlerin 

zemininde ayaklanmalara karĢı koyma yaklaĢımı bulunmaktadır. 

 

ġekil-1. ÇatıĢma Ortamında Yürütülen Faaliyetler. 
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Ayaklanmalar ve ayaklanmalara karĢı koyma herhangi bir müdahale 

düĢüncesinin baĢlangıcından sonuna kadar yapılan faaliyetleri besleyen esas alan 

olarak görülebilir. Bu tip ortamlarda her zaman savaĢla karĢılaĢılmasa da sıcak 

çatıĢmaların olması kaçınılmazdır. Sıcak çatıĢmanın sona ermesine yakın ise 

istikrar faaliyetleri gelmektedir. Bir sonraki aĢamaya hazırlık süreci olan bu 

faaliyetler sırasında ortamın güvenlik açısından hazırlanması ve nispeten istikrarlı 

bir hale getirilmesi sağlanır. Yeniden yapılandırma faaliyetleri, sağlanan güvenliğin 

kalıcı hale getirilmesi için güvenlik, siyasi yönetim ve katılım, insani yardım, 

ekonomik tedbirler, alt yapı, sosyal ve kültürel alanlarda çalıĢmalar yürütülmesini 

içermektedir. 

2. FIRAT KALKANI HAREKÂTI VE ZEYTĠN DALI HAREKÂTI 

Suriye‘de ortaya çıkan güvenlik sorunu, paylaĢılan uzun sınır komĢuluğu 

sebebiyle uluslararası toplumdan çok daha fazla Türkiye‘yi yakından ilgilendirmiĢ; 

özellikle DEAġ ve PYD/YPG terör örgütleri 2014‘ten itibaren güvenlik 

sorunlarında en çok anılan aktörler arasına girmiĢlerdir.  

2.1. Türkiye‟yi Suriye Kuzeyinde Askeri Harekât Düzenlemeye Ġten Faktörler 

PKK geçmiĢten günümüze gerek Türkiye içerisinde gerekse Suriye‘de farklı 

isimler altında faaliyet göstererek kendisine yaĢam alanı oluĢturmaya ve 

uluslararası toplumun algısını yönetmeye çalıĢmaktadır. KCK‘nın bir 

parçası/bileĢeni olan PYD, Abdullah Öcalan Suriye‘den çıkarıldıktan sonra Suriye 

ile Türkiye arasında varılan anlaĢmalara istinaden PKK kamplarının kapatılması 

üzerine 2003‘de kurulmuĢtur. YPG ise PYD‘nin askeri koludur ve 2004‘te Suriye 

KamıĢlı‘daki Kürt ayaklanması sonrasında oluĢturulmuĢtur. Arap Baharı adıyla 

bilinen olayların patlak vermesi ve Suriye‘de iç çatıĢmaların yayılmaya 

baĢlamasıyla beraber PYD/YPG bölgedeki en etkili Kürt örgütü olarak ortaya 

çıkmıĢtır. Suriye devlet yönetiminin Kürt bölgelerinden Temmuz 2012‘den itibaren 

çekilmeye baĢlaması; burada doğan güç boĢluğunun PYD tarafından doldurularak, 

Türkiye sınırında Kobani (Ayn el-Arab), Cezire ve Afrin kantonları olarak 

adlandırılan üç bölgede yerel yönetim kurmaları ile neticelenmiĢtir (Pusane, 2018: 

75-76).  

Özellikle 2014‘den sonra DEAġ‘ın güçlenmesi ve Suriye‘deki çatıĢmaların 

Ģiddetini artırması ile beraber bu örgüte karĢı koalisyon hava güçleri saldırılar 

düzenlemeye baĢlamıĢlar; bu ortamdan faydalanan YPG ―elinde tuttuğu bölgeleri 

ve halkı DEAġ‘a karĢı savunan yerel silahlı bir güç‖ olarak kendini tanıtmıĢtır. 

Kobani‘deki çatıĢmalar, Sincar‘daki Yezidi toplumunun DEAġ‘ın ―elinden 

kurtarılması‖ ve Rakka‘nın ABD desteği ile ele geçirilmesi gibi olaylarda oynadığı 

rol, uluslararası toplumda örgüte duyulan sempatinin ve tanınırlığının artması 

yönünde önemli çabalar olmuĢtur (Pusane, 2018: 75-76).  
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DEAġ‘ın Türkiye‘ye yönelik oluĢturduğu tehdit, ülke içinde terör eylemleri 

düzenlemesinden sınır ötesinden yaptığı füze saldırılarına kadar çeĢitlilik 

göstermektedir. Sivil ya da asker ayrımı gözetilmeyen bu saldırılarda halkın yoğun 

yaĢadığı bölgelerde dahi ses getirici eylemler yapılmıĢtır. Örneğin, sadece Kilis‘e 

18 Ocak 2016‘dan 2 Ekim‘e kadar 95 roket saldırısı gerçekleĢtirilmiĢ, bu 

saldırılarda biri imha sırasında Ģehit olan polis memuru olmak üzere 14 Türk, 11 

Suriyeli hayatını kaybetmiĢtir. BüyükĢehirlerde de Ģiddetli eylemler yapan terör 

örgütünün 10 Ekim 2015‘de Ankara Garı saldırısı ile 100 kiĢi hayatını kaybetmiĢ, 

12 Ocak 2016‘da Sultanahmet‘te yabancıları hedefleyen saldırı ile 11 Alman turist 

ölmüĢ, 20 Ağustos 2016‘da Gaziantep‘te bir sokak düğünü sırasında yapılan 

eylemle 57 kiĢinin yaĢamını yitirmesi ise bardağı taĢıran son damla olmuĢtur.  

2.2. Suriye Kuzeyine Düzenlenen Operasyonlar 

Türkiye, bu operasyonlardan önce sınırlarının Suriye‘den kaynaklanan 

sebeplerle tehdit altında olduğunu uluslararası kamuoyuna duyurarak 24 Temmuz 

2015‘te Suriye‘deki DEAġ hedeflerine hava operasyonu düzenlemiĢtir. Burada BM 

AntlaĢması‘ndan kaynaklanan meĢru müdafaa hakkını (md.51) kullandığını 

savunan Türkiye; sınırlarının ötesinden kaynaklanan terör sorunlarının saldırı 

aĢamasına gelmesi ve yaĢanan can kayıpları gibi sebepleri harekâtın gerekçesi 

olarak duyurmuĢ ve Suriye hükûmetinin bunları önlemede aciz kaldığını ifade 

etmiĢtir.   

Tehdidin devam etmesi üzerine bu tehdit ortamını nihayetlendirmek 

maksadıyla, yerel silahlı muhalif gruplara destek olarak, 24 Ağustos 2016‘da Fırat 

Kalkanı Harekâtı ve 20 Ocak 2018‘de Zeytin Dalı Harekâtı‘nın icrasına 

baĢlanmıĢtır. Askeri safhası 29 Mart 2017‘de sona eren FKH ile 18 Mart 2018‘de 

sona eren ZDH‘nin temel amaçları, Türkiye‘nin hudut güvenliğinin sağlanması, 

terör örgütlerinin etkisiz hale getirilmesi, Suriyelilerin kendi yaĢadıkları bölgelere 

dönüĢü için güvenli ortamın tesis edilmesi, güvenliği sağlanan bölgelerde yaĢamın 

sürdürülebilir hale getirilmesi olarak sıralanabilir (Terzioğlu, 2018: 607-608).  

FKH ve ZDH‘nin hukuki gerekçeleri için Türkiye; BM AntlaĢmasının 

51‘inci maddesi ile düzenlenen meĢru müdafaa hakkına ve BM Güvenlik 

Konseyinin 1373 (2001), 1624 (2005), 2170 (2014), 2178 (2014) ve 2254 (2015) 

sayılı kararlarına atıf yapmıĢtır. Bunlar içerisinden 1373 (2001) sayılı kararda 11 

Eylül 2001 saldırılarına karĢı bireysel ve kolektif meĢru müdafaa hakkından 

bahsedilmekte; diğerlerinde bu karara atıfla birlikte terörizmle mücadelenin bütün 

ülkelerin sorumluluğunda olduğu teyit edilmekte ve Suriye‘de yaĢanan terör 

sorununun çözülmesi için devletlere çağrı yapılmaktadır.  

Her iki harekâtın askeri veçhelerinin tartıĢılması bu çalıĢmanın kapsamında 

yer almasa da ikisinden de önemli ölçüde derslerin alındığı ifade edilmelidir. 

Örneğin, FKH taktik düzeyden stratejik seviyeye kadar hareketliliğin ve esnekliğin 
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önemini ortaya çıkarmıĢtır. Hedef belirleme ve kıymetlendirme, ateĢ desteği, yakın 

hava desteği, zırhlı araçların yakın piyade desteğine ihtiyacı bunlar arasında en 

önemlileri olarak sayılabilir. Alınan dersler genel olarak aĢağıya çıkarıldığı gibidir 

(YeĢiltaĢ ve diğ., 2017: 11). 

 Terörist örgütlere özel tehdit değerlendirmesi, 

 Kamu diplomasisi, 

 Güvenlik sektörünün yeni tehditlere uyumu, 

 Diplomaside stratejik esneklik, 

 Askeri operasyonların zamanlaması, 

 YerleĢim bölgelerinde terörle mücadele operasyonları, 

 Zırhlı unsurların modernizasyonu ve taktik kullanımı, 

 ĠHA‘ların harekât sırasında kullanımı, 

 Yerel silahlı gruplarla koordine ve yönetilmesi, 

 Ġnsani yardım için etkili ulaĢtırma, 

 Ġstihbarat birimleri arasında iĢ birliği ve koordinasyon. 

Bunların birçoğunun ZDH‘de de geçerli olduğu söylenebilir. Ayrıca 

ZDH‘nin özelliği jandarma ve polis birimleri ile güvenlik korucularının da 

harekâtta etkili olarak kullanılmasıdır. Bu uygulama, sahada karĢılaĢılması 

öngörülen tehdit ortamına farklı özellikteki kuvvet yapısı oluĢturularak 

verilebilecek cevabın bir örneğini oluĢturmaktadır.  

3. FKH VE ZDH BÖLGELERĠNDE ĠSTĠKRAR VE YENĠDEN 

YAPILANDIRMA FAALĠYETLERĠ 

FKH ve ZDH‘nin askeri operasyon safhasının bitiminden sonra bölgede 

yapılanlar istikrar ve yeniden yapılandırma kapsamında değerlendirilmektedir. Bu 

kapsamda yürütülen faaliyetleri koordine etmek maksadıyla oluĢturulan Suriye 

Görev Gücü (SGG) öncesinde BaĢbakanlık MüsteĢarlığı altında faaliyet göstermiĢ; 

sonrasında ise CumhurbaĢkanlığı Güvenlik ĠĢleri Genel Müdürlüğü koordinesinde 

görev icra etmeye baĢlamıĢtır. SGG yapısına esneklik kazandırmak ve etkinliğini 

artırmak maksadıyla bölgeye yakın Valilikler nezdinde oluĢturulan Ġnsani Yardım 

Koordinasyon Merkezlerine (ĠYKM) Türkiye‘nin bölgedeki her türlü insani yardım 

ve koordinasyon görevlerini yerine getirme ve gerektiğinde ilgili Valilikler 

aracılığıyla sorunları çözme görevi verilmiĢtir. Söz konusu bölgelerde ĠYKM‘ler 

ilgili vali yardımcılığı sorumluluğunda görevlerini yürütmektedirler. Bünyelerinde 

Jandarma ve Polis DanıĢma Timlerinin yanı sıra il idaresinin çeĢitli birim 

temsilcileri (Sağlık, Eğitim, Nüfus, Gençlik ve Spor vb.) bulunmaktadır.  
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3.1. Temel Alanlara Göre Yeniden Yapılandırma Faaliyetleri  

Türkiye‘nin FKH ve ZDH bölgelerinde uyguladığı yeniden yapılanma 

faaliyetlerinin temel olarak Ģu hususları içerdiği savunulmaktadır (Aslan, 2019: 

24).  

 Güven ortamının sağlanması, 

 Yeniden yapılandırmaya yönelik aktör ve boyutların belirlenmesi,  

 Yeniden yapılandırma planının yapılması, 

 Acil insani yardım faaliyetlerinin icrası, 

 Altyapının geliĢtirilmesi ve yaĢam koĢullarının iyileĢtirilmesi, 

 ÇatıĢma izlerinin silinmesi ve normalleĢme gayretleri, 

 Sosyal hizmetlerin tesisi ve yerel toplumun güven duygusunun takviye 

edilmesi, 

 Ġdari kapasitenin geliĢtirilmesi ve siyasi uzlaĢının sağlanması, 

 Yerel otoritenin kendine yeterli hale getirilmesi, 

 Kalıcı ve sürdürülebilir toplumsal yapı ve idari kapasitenin kurulması. 

Söz konusu bölgelerde uygulanan faaliyetlerin yukarıda görüldüğü gibi 10 

baĢlık altında incelenmesi mümkün olsa da; bunlardan planlama aĢaması, yeniden 

yapılandırma çalıĢmalarının öncesinde yapılması ve sonrasında güncellenmesi ve 

geliĢtirilmesi nedeniyle bu temel alanlarının hepsine doğrudan etki eden bir alan 

olarak görülmektedir. Bu çalıĢmanın önceki baĢlıklarında belirtilen çerçeveye sadık 

kalmak amacıyla Türkiye‘nin FKH ve ZDH bölgelerindeki yeniden yapılandırma 

faaliyet alanları beĢ temel baĢlık altında toplanmıĢtır:  

 Güvenlik,  

 Siyasi Yönetim ve Katılım,  

 Ġnsani Yardım ve Sosyal Refah,  

 Ekonomik Ġstikrar ve Altyapı,  

 Adalet ve Toplumsal UzlaĢma.  
 

3.1.1. Güvenlik 

Yeniden yapılandırma faaliyet alanlarının tamamından verim alınabilmesi 

için öncelikle güvenliğin sağlanması gereklidir. Bu alanda öncelikle sıcak ve yoğun 

çatıĢma ortamının kesilmesi, sonrasında yerel güvenlik kurumlarının kendi 

baĢlarına tehdide karĢı koymalarını sağlamak temel esas olarak alınmalıdır.   

FKH ve ZDH bölgelerinde askeri operasyon neticelendikten sonra yaklaĢık 

4.000 km
2
‘lik bir alan terörist unsurlardan temizlenmiĢ, silahlı çatıĢmalar oldukça 

azalmıĢ ve bölge halkı günlük hayatına devam etmeye baĢlamıĢtır. Güvenliğin 

sağlanmasıyla beraber geri dönüĢler baĢlamıĢ, tahmini olarak 329.000 Suriyeli 

FKH ve ZDH bölgelerine dönüĢ yapmıĢtır (TimeTurk [web], 2019).  
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Harekât bölgesinde özellikle askeri operasyonun neticelenip istikrar 

harekâtının baĢladığı ilk safhada güvenli ortam sağlanması için hasım silahlı 

unsurların ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, patlayıcı maddelerin kontrolü ve 

temizlenmesi gibi insanların günlük hayatını etkileyebilecek hususlar Türk 

güvenlik birimleri inisiyatifinde gerçekleĢtirilirken, sonrasında bu sorumluluk 

aĢamalı olarak yerel güvenlik birimlerine verilmiĢtir.  

Harekât bölgesinde iç güvenlik yerel kolluk (ġurta), dıĢ güvenlik ise Özgür 

Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından sağlanmaktadır. Bunlara ek olarak askeri kolluk 

birimi (Askeri Ġnzibat/Askeri ġurta) bulunmaktadır. Yerel kolluk birimlerine Türk 

Jandarma ve Polisi yardım ve danıĢmanlık faaliyetleri yürütmektedirler. Kendi 

içinde teĢkilatlandırılan ġurtalar, istikrar harekâtının baĢlangıcında eğitimlerini 

Türkiye‘de almıĢ, teĢkilatlanmanın tamamlanmasına müteakip FKH ve ZDH 

bölgelerinde eğitime tabi tutulmuĢlardır.  

FKH ve ZDH‘nin icrası sırasında TSK ve Türk Jandarması ile birlikte 

çalıĢan ÖSO grupları, FKH sonrasında bir komuta altında toplanmak istenmiĢtir. 

Nitekim Suriye Geçici Hükûmeti, Aralık 2017‘de ÖSO‘ya bağlı yaklaĢık 30 alt 

grubun Milli Ordu çatısı altında birleĢtiğini açıklamıĢtır (Anadolu Ajansı, 2017). 

Halen bu grupların Milli Ordu gibi tek bir çatı altında birleĢtirilmesi çalıĢmaları 

Milli Ġstihbarat BaĢkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri koordinesinde devam 

etmektedir.  

3.1.2. Siyasi Yönetim ve Katılım 

Suriye‘de çatıĢmalar baĢladıktan sonra rejimin otoritesinin kaybolduğu 

bölgelerde muhaliflerin kontrolünde yeni siyasi yapılanmalar ortaya çıkmaya 

baĢlamıĢtır. Bunlardan biri olan Suriye Ulusal Konseyi, Suriye‘deki iç karıĢıklıklar 

savaĢa dönüĢmeden Ağustos 2011‘de oluĢturulmuĢtur. Ülkede oluĢan benzeri 

yapılanmaları birleĢtirecek Ģemsiye bir yapı oluĢturmak amacıyla, Suriye Muhalif 

ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) ise Kasım 2012‘de Doha/Katar‘da 

kurulmuĢtur. SMDK‘nin kuruluĢ amaçları Ģu Ģekilde açıklanmıĢtır (National 

Coalition of Syrian Revolution and Opposition Forces, 2019a): 

 Askeri konsey, devrimci konsey ve ÖSO‘nun müĢterek liderliği için 

destek sağlamak, 

 Suriye halkının ihtiyacı olan mali kaynakları harekete geçirmek 

maksadıyla uluslararası koordinasyon yürütmek, 

 Suriye ulusal hukuk komitesini oluĢturmak, 

 Uluslararası ortamda tanınmasına müteakip geçiĢ hükûmetini kurmak. 

Fakat bu yapının tüm muhalifleri temsil etme niteliği kaybolmaya 

baĢlamıĢtır. Terör örgütünün politik uzantısı olan PYD‘nin baĢtan itibaren 

SMDK‘yi tanımadığını ilan etmesi bir tarafa bırakılırsa, Suriye Ulusal Konseyi de 
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20 Ocak 2014‘te bu oluĢumdan ayrıldığını açıklamıĢtır. Ayrılmanın temel 

sebeplerinden biri olarak, örgütün kuruluĢ amaçlarında bulunan ―Esed hükûmeti ile 

hiçbir Ģekilde diyaloga girmemek‖ hususunun SMDK tarafından Cenevre 

Konferansları-II ile çiğnenmesi olarak gösterilmiĢtir.  

Suriye Geçici Hükûmeti (SGH), SMDK tarafından muhaliflerin 

kontrolündeki bölgelerin yönetilmesi amacıyla oluĢturulan bir yapıdır. Bilinen 

anlamda Bakanlar Kurulu olarak çalıĢan bu hükûmet halen Azez‘de görev 

yapmaktadır. SGH‘nin otoritesinin bütün muhaliflere kabul ettirilmesi anlamında 

sorunlar yaĢandığı bilinmektedir.  

Mayıs 2016‘dan bu yana Suriye Geçici Hükûmeti BaĢkanı olarak görev 

yapan Cevad Ebu Hatab 28 ġubat 2019‘da istifa etmiĢtir. Ġstanbul‘da düzenlenen 

46‘ncı Olağan Genel Kurulunda yapılan seçimlerde, Suriye Geçici Hükümeti 

BaĢkanlığına Cevad Ebu Hatab'ın yerine eski SMDK BaĢkanı Türkmen siyasetçi 

Abdurrahman Mustafa getirilmiĢtir (Anadolu Ajansı, 2019).  

SMDK‘nin yerel birimlerdeki temsili ise Mahalli Meclisler tarafından 

sağlanmaktadır. YerleĢim bölgelerinin nüfus yapılarına göre oluĢturulan Mahalli 

Meclisler yerel ihtiyaçlara göre teĢkilatlandırılmıĢtır. Meclis baĢkanı, tarım 

sorumlusu, sağlık sorumlusu, sosyal yardımlar sorumlusu, eğitim sorumlusu, hukuk 

sorumlusu, mali iĢler sorumlusu ve belediye sorumlusu gibi sekiz sabit üye 

tanımlanmıĢ; ihtiyaca göre ek üyeler görevlendirilmiĢtir. Bunların temel amacı 

halkın ihtiyaçlarına cevap vermek ve; 

 Gıda ve barınak gibi insani yardım, 

 Tıbbi yardım ve hizmetler, 

 ĠletiĢim hizmetleri, 

 Belediye ve kolluk hizmetleri gibi alanlarda görev yürütmek, hizmet 

sağlamaktır (National Coalition of Syrian Revolution and Opposition Forces, 

2019b). 

Türkiye, yerel yönetimlerin kendi bölgelerine hizmet götürmelerini 

sağlamak amacıyla destek olmaya devam etmektedir. Bu amaçla FKH ve ZDH 

bölgelerindeki kurum ve kuruluĢlar Türkiye‘deki ilgili Valilikler ile eĢleĢtirilerek 

görev yapmaktadırlar. 

3.1.3. Ġnsani Yardım ve Sosyal Refah 

Suriye krizinin baĢladığı Mart 2011‘den bu yana, çatıĢma bölgeleri içinde 

kalan halkın hayat koĢulları oldukça kötüleĢmiĢtir. SavaĢ ve çatıĢmalar birçok 

insanın hayatını kaybetmesine yol açmıĢ ve toplumun refah düzeyi minimum 

seviyelere gerilemiĢtir. Suriye halkının çareyi komĢu ülkelerde aramaya baĢlaması 

ile birlikte göçler baĢlamıĢ ve bu durum BirleĢmiĢ Milletler Mülteciler Yüksek 

Komiserliği (UNHCR) tarafından Ġkinci Dünya SavaĢı‘ndan sonra yaĢanan en 



ÇatıĢma Sonrası Ülkelerde Yeniden Yapılandırmada Türkiye Örneği: Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı 

Harekât Bölgeleri 

205 

büyük insani kriz olarak tanımlanmıĢtır. Suriyelilerin ülkemize ilk giriĢlerini 

takiben 29 Nisan 2011‘de DıĢiĢleri Bakanlığı, AFAD ve Türk Kızılay 

koordinasyonunda ―Suriye Krizi Ġnsani Yardım Operasyonu‖ baĢlatılmıĢtır 

(Türkiye Kalkınma Yardımları Raporu, 2018).  

Türkiye, FKH ve ZDH sonrasında da güvenliğin sağlanmasıyla eĢgüdümlü 

olarak halkın yardımına koĢmaya çalıĢmıĢ ve bu alanda dünyada kendine özel bir 

yer edinmiĢtir. Ülkemizin dünya genelinde yaptığı yardımlar geliĢmiĢ ülkelerin 

dahi üzerine çıkmıĢtır. Örneğin Türkiye, Küresel Ġnsani Yardım 2017 Raporu‘na 

göre, 2016 yılında 6 milyon ABD doları tutarında insani yardım yaparak, ABD‘nin 

ardından en fazla uluslararası insani yardım yapan ikinci ülke konumuna gelmiĢtir. 

Türkiye 2016 yılında ise ayrıca, mili gelirinin % 0,75‘ni insani yardım için ayırarak 

―Dünya‘nın En Cömert Ülkesi‖ olmuĢtur (AFAD, 2017). Küresel Ġnsani Yardım 

2018 raporuna göre ise Türkiye 2017 yılında 8,07 milyon ABD doları tutarında 

insani yardım yapmıĢ (milli gelirin % 0,85‘i) ve bu alanda birinci (ikinci olan ABD 

6,683 milyon ABD doları yardım yapmıĢtır) konuma gelmiĢtir (Global 

Humanitarian Assistance Report, 2018). 

Ayrıca BirleĢmiĢ Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine göre ülke dıĢına 

çıkmak zorunda kalmıĢ Suriyelilerin yaklaĢık % 65‘i Türkiye‘de bulunmaktadır. 

Bu, Türkiye‘nin 3,6 milyondan fazla Suriyeliyi misafir ettiği anlamına gelmektedir 

ki ülkemiz bu alanda da dünyada ilk sırada bulunmaktadır (UNHCR [web], 2019).  

TĠKA Raporuna göre, sadece 2017 yılında ülkemizin Suriyelilere yönelik 

gerçekleĢtirdiği resmi kalkınma yardımı 7.188,45 milyon ABD doları; Türk 

STK‘larının yardım miktarı ise 419,34 milyon ABD doları olmuĢtur (Türkiye 

Kalkınma Yardımları Raporu, 2018).   

Bölgede insani yardım AFAD, Türk Diyanet Vakfı (TDV) ve Kızılay 

koordinasyonunda gerçekleĢtirilmektedir. Kızılay koordinesinde 02 Ağustos 2012 

ile 28 ġubat 2019 tarihleri arasında gerçekleĢtirilen yardım miktarı 2.720.452.272 

TL. olmuĢtur. Bunların dağılımı ġekil.2‘de görüldüğü gibidir (Türk Kızılay, 2019). 

Maddi yardımların dıĢında da Türkiye bölgede etkinlik göstermektedir. 

YerleĢim merkezlerinde mahalle, sokak, iĢyerlerini numaralandırma çalıĢmaları ile 

nüfus istatistik çalıĢmaları yapılmaktadır. Nüfus kayıt sistemi tamamlanmıĢ olup, 

halka kimlik yerine kullanabildikleri ―tanıtım kartları‖ verilmiĢtir. Bu kartların 

verilmesi iĢlemleriyle oluĢturulan kayıtlar, güvenlik alanında alınacak tedbirlerin 

uygulanması ve yardımların dağıtılmasında kullanılabilecek bir alt yapı 

oluĢturmaktadır. 
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ġekil-2. Kızılay Yardım Faaliyetleri Sektörleri ve Oranları (Türk Kızılay, 

2019) 

Sağlık sektöründe FKH ve ZDH bölgeleri çatıĢmaların öncesinden daha iyi 

Ģartlara kavuĢmuĢtur. Harekât sonrası operasyondan etkilenen yerleĢim yerlerine 

öncelikle mobil sağlık hizmeti götürülmüĢ; sağlık ocakları ve hastanelerin 

onarılması ya da yenilerinin yapılması ile birlikte hizmet buralarda verilmeye 

baĢlanmıĢtır. Türkiye, onarılanların yanında FKH ve ZDH bölgelerinde tam 

teĢekküllü hastaneler inĢa etmiĢ; El-Bab‘da 200 yataklı hastane 12 Ekim 2018‘de, 

Çobanbey‘de 200 yataklı hastane 07 Kasım 2018‘de ve Mare‘de 75 yataklı hastane 

11 Kasım 2018‘de kullanıma açılmıĢtır. Bu hastaneler tam teĢekküllü olup, günlük 

poliklinik hizmetlerinin yanında doğum üniteleri ve ameliyathane bulunmaktadır. 

Hastanelerin yanında sağlık ocakları faaliyete geçirilmiĢ, özel sağlık 

birimleri açılmıĢtır. Eczane ruhsatlandırma çalıĢmaları devam etmektedir. Nöbetçi 

eczane uygulamasına geçilmiĢtir. Bunun yanında toplum sağlığının korunması 

kapsamında çocukların aĢılanması ve kontrolleri yapılmaktadır. Ġçilebilir suyun 

temin edilmesi, çöplerin günlük olarak toplanması gibi toplum sağlığını koruyucu 

tedbirlerin alınmasına yönelik çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır.  

Bölgede eğitim anlamında da iyileĢtirmeler yapılmıĢtır. Özellikle FKH 

bölgesinde DEAġ eğitimi yasakladığından okulların açılmaması ve binaların terör 

eylemleri için kullanılması bu bölgede çabaların yoğunlaĢmasına neden olmuĢ, 

Millî Eğitim Bakanlığı ve Maarif Vakfı desteğiyle önemli adımlar atılmıĢtır. 

Öncelikle yerel meclislere bağlı eğitim müdürlükleri kurularak zarar gören okullar 

tespit edilmiĢ ve onarım çalıĢmaları baĢlatılmıĢtır. Onarım çalıĢmaları tamamlanan 

okullara gerekli eğitim malzemelerinin büyük bir kısmı Türkiye‘den gönderilmiĢ, 

eğitim seferberliği kapsamında okullarda görev alacak öğretmenlere özel kurslar 

verilmiĢtir. Fırat Kalkanı bölgesindeki eğitim müdürlüklerinden alınan Ocak 2018 

verilerine göre, bölgede 450 okul onarılırken, 6 bin öğretmen Türkiye'nin verdiği 

formasyon eğitimlerini tamamlayarak göreve baĢlamıĢ; bölgede yaklaĢık 150 bin 

öğrenciye ders verilmektedir (Anadolu Ajansı, 2018). 
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Gaziantep Üniversitesi Cerablus MYO 1 Ekim 2018‘de eğitim öğretime 

baĢlamıĢtır. MYO‘da hasta bakımı, ilk ve acil yardım, büro yönetimi, ilahiyat ve 

özel güvenlik olmak üzere toplamda beĢ bölüm bulunmaktadır (Aslan, 2019). 

Ayrıca, Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Suriye‘de Ġktisadi ve 

Ġdari Bilimler Fakültesi (El-Bab), Ġslami Ġlimler Fakültesi (Azez) ve Eğitim 

Fakültesi (Afrin) kurulmasına karar verilmiĢtir (Resmî Gazete, 2019).  

Bunun yanında, çatıĢmalardan etkilenenlerin normal hayatın bir parçası 

olmalarının sağlanması için bölgeye göre değiĢen uygulamaların yapıldığı 

görülmektedir. ―Halk Eğitim Merkezleri‖ açılarak bunlar marifetiyle çeĢitli 

kursların (Türkçe, dikiĢ-nakıĢ, hat, bilgisayar, kuaför, okuma-yazma vb.) verilmeye 

baĢlanması bunlardan biridir. Muhtaçların ve yetimlerin barınması ve uyum 

sorunlarının giderilmesi maksadıyla sosyal hizmet faaliyetleri yürütülmektedir. 

Eğitim öncesi çocuklar için de çocuk yuvaları açılarak ailelerin buralardan 

faydalanılması sağlanmaya çalıĢılmaktadır. 

Hemen her bölgede spor kompleksleri yapılmıĢ, spor kulüpleri kurulmuĢ, 

çeĢitli branĢlarda sportif müsabakalar düzenlenerek gençlerin zamanlarını verimli 

Ģekilde dolduran faaliyetlere yönelmeleri sağlanmaya çalıĢılmaktadır. ÇatıĢmalar 

sırasında harap hale gelen camiler onarılmıĢ ve hizmete açılmıĢtır.  

3.1.4. Ekonomik Ġstikrar ve Altyapı 

FKH ve ZDH bölgelerinde yaĢanan uzun süreli ve yoğun çatıĢmalar ile terör 

örgütlerinin buraları savunmak amacıyla verdiği zararlar altyapının iĢlemez hale 

gelmesine neden olmuĢtur. Buna cevap verebilecek idari yapının 2011‘den itibaren 

bulunmaması, bölgede aciliyet arz eden belediye hizmetlerinin Türkiye‘den 

görevlendirilen belediyeler tarafından sağlanmasına neden olmuĢtur. 

Harekât sonrası FKH ve ZDH bölgelerinde yaĢanan en önemli ve ilk 

sorunlardan biri enkaz kaldırma faaliyetleri olmuĢtur. Terör örgütü mensuplarının 

halkın evlerine el koymak ve kamu binalarını iĢgal etmek suretiyle yığınak yaptığı, 

cephanelik olarak kullandığı binalarda harekât sırasında yaĢanan çatıĢmalar ve 

tuzaklanan EYP vb. mühimmat sebebiyle yoğun tahribat yaĢanmıĢtır. Yıkılan ve 

kullanılamaz durumda olan binalar ile yollarda hendek kazılması ve tuzaklanması 

nedeniyle oluĢan enkazın kaldırılması her iki harekât bölgesinde öncelikli konular 

arasında yer almıĢtır. Özellikle ZDH bölgesinde terör unsurlarının kapatmıĢ olduğu 

yolların açılması, kazılmıĢ tünel ve hendeklerin kapatılması ve molozların 

taĢınması ciddi bir iĢ yükü oluĢturmuĢtur. Hâlihazırdaki yollar ise onarılıp 

kullanıma açıldıktan sonra ulaĢımı kolaylaĢtırmak maksadıyla yeni yolların 

inĢasına baĢlanmıĢtır.  

YerleĢim merkezlerinin su ihtiyacının giderilmesi için çalıĢmalar devam 

etmektedir. Bu maksatla sondaj kuyuları açılmakta ve bölgedeki su Ģebekelerinin 
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acil onarım ihtiyaçları giderilmektedir. ZDH bölgesinde, Afrin‘de 18 Mart 

(Meydanki) Barajından Afrin‘e içme ve sulama suyu ile Azez‘e içme suyu 

verilmesi sağlanmıĢtır. Buna rağmen bölgedeki en önemli sorunlardan biri arasında 

düzenli su ve elektrik temininde yaĢanan güçlükler olduğu görülmüĢtür. 

Yerel meclislerin bütçelerinde mali disiplini sağlamak ve tasarruf elde etmek 

için analitik bütçe çalıĢmaları yapılmaktadır. El-Bab‘da ġubat 2018‘de analitik 

bütçe uygulamasına geçilmiĢtir. Mahalli meclislerin kendi kaynaklarıyla bölge 

halkına hizmet vermesi için çalıĢmalar devam etmektedir. 

Ticaretin canlandırılması ve ekonomik kalkınmanın sağlanması için de 

birtakım projeler hayata geçirilmeye çalıĢılmaktadır. Örneğin, El-Bab‘da organize 

sanayi bölgesi kurulması çalıĢmaları baĢlatılmıĢ, temelleri atılmıĢtır. PTT Bank 

birçok yerleĢim biriminde hizmete girmiĢtir.  

Tarım ve hayvancılık alanında hayvan sağlığına yönelik tedbirler alınmakta; 

Ģap, veba, brucella gibi hastalıklara karĢı aĢılama çalıĢmaları devam etmektedir. El-

Bab‘da arıcılığı geliĢtirmek için çalıĢmalar yürütülmektedir. Verimli tarımın 

yapılabilmesi amacıyla, halka gübre verilmekte, zirai ilaç dağıtılmakta, canlı tavuk 

ve yem verilmektedir. Bölgede zeytinciliğin en önemli merkezlerinden biri olan 

Cinderes‘te ticaretin sağlanmasına yönelik çalıĢmalar yapılmaktadır. BaĢta 

zeytinyağı, tahıl ve ayakkabı sektörleri olmak üzere bölgesine göre çeĢitli 

kuruluĢlar ticari etkinlik göstermeye baĢlamıĢlardır.  

TaĢınmazların kayıt altına alınma çalıĢmaları baĢlatılmıĢtır. Bölgede 

çatıĢmalar baĢladığından itibaren kayıtlar tutulamadığı ve olan kayıtlar da tahrip 

edildiği için bu konuda ciddi bir sorun bulunmaktadır. Yerel meclisler, kendi 

sorumluluk bölgelerinde kroki hazırlama, taĢınmaz tespiti ve ölçümü, mülkiyet 

araĢtırması faaliyetleri yapmaktadırlar. Bunların tamamlandığı bölgelerde 

gayrimenkul alım-satım iĢlemlerinin baĢladığı görülmüĢtür.  

Belediyecilik hizmetlerinin bölge Ģartlarının imkân sağladığı ölçüde 

verilmeye çalıĢıldığı gözlemlenmiĢtir. Kanalizasyon hizmetleri onarılmıĢ ya da 

yeniden yapılmıĢtır. Çöplerin günlük olarak toplanması sağlanmaktadır. 

ĠĢyerlerinin ruhsatlandırılması devam etmektedir. 

Bunun yanında, FKH ve ZDH bölgelerinde iletiĢimi sağlamak amacıyla 

Turkcell ve Türk Telekom GSM baz istasyonlarının kurulduğu belirtilmelidir. 

Ayrıca bölgede meteoroloji gözlem istasyonları kurulmuĢtur. Ayrıca bölgede konut 

yapımı çalıĢmaları vardır ve Suriye‘nin farklı bölgelerinden (özellikle doğu Guta) 

gelenleri misafir etmek amacıyla çeĢitli barınma merkezleri kurulmuĢtur. Türk 

Kızılay Genel BaĢkanı, Fırat Kalkanı ve Afrin bölgelerinde kalıcı konutlar 

oluĢturarak Türkiye'den tersine göçü gerçekleĢtirmek adına çalıĢmalar olduğunu 

ifade etmiĢtir (Anadolu Ajansı, 2019).  
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3.1.5. Adalet ve Toplumsal UzlaĢma 

FKH ve ZDH bölgelerindeki yerel mahkemelerde teĢkilat kurulmuĢ olup her 

mahkeme heyetinde en az üç hâkim ve bir savcı görev yapar hale getirilmiĢtir 

(Aslan, 2019: 56). Ayrıca bu görevlilere yardım ve danıĢmanlık yapmak üzere 

Adalet Bakanlığı‘ndan ilgili personel görevlendirilmesi yapılmıĢtır.  

Bölgedeki adliye binalarının yenisi yapılmıĢ ya da onarılmıĢtır. Örneğin, 

Cerablus yerel adliye binası mevcut binanın onarımı yapılarak 18 Haziran 2018‘de 

hizmete açılmıĢtır. El-Bab, Kabbasin ve Bzaa‘da üç adliye binası hizmete 

açılmıĢtır. Çobanbey‘de modern ölçütlere göre yapılan 300 kiĢilik cezaevi inĢaatı 

tamamlanmıĢ ve faaliyete geçmiĢtir.  

Bunun yanında, çatıĢmanın fiziki izlerinin bulunduğu bölgelerde; 

duvarlardaki yazıların silinmesi ve mermi izlerinin kapatılması suretiyle toplumsal 

hafıza onarılmaya çalıĢılmaktadır. Ayrıca, bölgedeki tarihsel bağlantılarımızı 

ortaya çıkaran çalıĢmalar yapıldığı gözlenmiĢtir. Örneğin Raco‘da Atatürk‘ün 

Birinci Dünya SavaĢı sırasında Yedinci Ordu Komutanıyken bir süre kaldığı evin 

restorasyonunun yapılıp müze haline getirilmesi için çalıĢmalar sürdürülmektedir.  

FKH ve ZDH bölgelerinde sivil ve askeri olmak üzere ikili bir hukuk sistemi 

uygulanmaktadır. Sivil adliyelerde, rejimin hukuk sistemi kullanılmak 

istenmediğinden asliye hukuk davalarında 1948, ceza davalarında ise 1949 tarihli 

kanunlar uygulanmaktadır. Askeri mahkemelerde ise hangi kanunun nasıl 

uygulanacağıyla ilgili karıĢıklık yaĢandığı görülmektedir.  

SONUÇ: TÜRKĠYE‟NĠN FKH VE ZDH BÖLGELERĠNDEKĠ ĠSTĠKRAR VE 

YENĠDEN YAPILANDIRMA FAALĠYETLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

Türkiye‘nin FKH ve ZDH bölgelerinde yürüttüğü istikrar ve yeniden 

yapılandırma faaliyetlerinin kendine has bir yaklaĢım oluĢturduğu görülmektedir. 

Türkiye‘nin bölgede uygulamıĢ olduğu faaliyetler incelendiğinde ―Ġnsani Yardım 

ve Sosyal Refah‖ konuları ön plana çıkmaktadır. Bu sadece ilgili kurumların ya da 

derneklerin değil, güvenlik birimleri dâhil sahada görevli bütün birimlerin üzerinde 

durduğu bir alandır. Türkiye, FKH ve ZDH‘nin askerî harekât bölümü henüz 

bitmeden bu faaliyetlere baĢlamıĢ ve bölgedeki halkın günlük yaĢamlarına 

dönüĢlerinin sağlanması için gayret sarf etmiĢtir.  

Diğer ülke örnekleri ile kıyaslandığında Türkiye‘nin insani yardım 

faaliyetlerine daha fazla önem verdiği görülmektedir. Özellikle ABD yaklaĢımında 

yoğun olarak görülen, halkın tehdit olarak tanımlanması ve güvenliğin sağlanması 

için kullanılan sert tedbirler ile finansal motivasyonların ana unsur olarak 

kullanılmasının Türk örneğinde karĢılığı yoktur. Türkiye‘nin, kendi ülkesine yakın 

yaĢam koĢullarını sahadaki güvenlik koĢulları elverdiğince operasyon bölgelerinde 

de sağlama arzusunda olduğu sahadaki uygulamalarından anlaĢılmaktadır. 
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Her ne kadar askerî harekâtın icrasının incelenmesi bu çalıĢmanın temel 

amaçlarından birisi olmasa da Türkiye, sınırlarının ötesinde kapsamlı bir müĢterek 

harekât yürütebilme yeteneğinde olduğunu göstermiĢtir. Türk güvenlik kuvvetleri 

Ģehirleri de kapsayan bu faaliyetlerde yok denecek kadar az sivil kaybına yol 

açarak operasyonları nihayetlendirmiĢtir. Öyle ki, Uluslararası Af Örgütü dahi 

ABD‘nin Suriye‘de düzenlediği operasyonlarda sebep olduğu ölümleri ―kabul 

edilemez‖ olarak raporlarken (Amnesty International, 2018) Türkiye‘nin 

faaliyetleriyle ilgili böyle bir yargıya ulaĢmadığı dikkat çekmektedir.   

Ġstikrar ve yeniden yapılandırma faaliyetlerinin bir noktada alt yapısını 

oluĢturan ―güvenlik‖ sektörünün yönetilmesi ise askerî harekâtın bitiminden hemen 

sonra ĠçiĢleri Bakanlığı güvenlik birimlerinin kontrolüne geçmiĢtir. Jandarma ve 

polis danıĢma timleri ve operasyonel unsurlarının 24 saat esasına göre TSK ve MĠT 

ile koordineyle yürüttüğü bu sektördeki faaliyetler neticesinde en sorunlu olarak 

görülen yerlerde dahi hayatın normal akıĢının sürdüğü görülmektedir.  

Hemen her çatıĢma sonrası bölgede, güvenlik sorunlarının ekonomi ile 

karĢılıklı iliĢkisinin bulunduğu bilinmektedir. Yoğun silahlı çatıĢmalar yaĢamıĢ bu 

bölgelerde ekonomik durumun iyileĢtirilmesi, güvenliğin sağlanması için de 

önemli bir husus olarak ortaya çıkmaktadır. Bu anlamda ekonominin 

canlandırılması ve bölge kaynaklarının kullanılmaya baĢlanmasının sürdürülebilir 

güven ve huzur ortamı için önemli olduğu değerlendirilmektedir. Güvenlik ve 

ekonomik durum iyileĢtirilmedikçe Suriyelilerin geri dönüĢü istenilen boyutlara 

ulaĢamayabilecektir.  

Toplumsal uzlaĢmanın sağlanması, toplumsal ve psikolojik düzeyde 

meydana gelen çatıĢma izlerinin silinmesi için; psikolog, sosyolog ve toplum 

bilimlerinin ilgili alanlarından uzmanların katılımıyla toplumsal uzlaĢı ve 

bütünleĢme programları oluĢturulmalıdır. Bu programlarda ayrıca, Türkiye ile 

maddi/ekonomik bağ oluĢturulmasının ötesine geçecek sosyal ve kültürel projelere 

ağırlık verilmelidir. FKH ve ZDH bölgelerindeki yerel halk ile Türkiye arasında 

var olan ortak geçmiĢin, sosyal ve kültürel bağların geliĢtirilmesi için münferit de 

olsa bazı çalıĢmaların yapıldığı dikkat çekmiĢtir. Bu ve benzeri faaliyetlerin 

kurumsal bir bakıĢ açısıyla, kültürel birlikteliği ve ortak değerleri pekiĢtirecek/ 

oluĢturacak alanlarda geliĢtirilmesi güvenlik sektörünün yeniden 

yapılandırılmasına olumlu yönde hizmet edecektir.  

Operasyon bölgelerinde yaĢayan halk üzerinde ve uluslararası ortamda bilgi 

kirliliğinin önüne geçmek, ülkemizin faaliyetlerini duyurmak ve ihtiyaç olabilecek 

alanlara dikkat çekmek maksadıyla stratejik iletiĢim planı hazırlanmalıdır. Bu 

kapsamda, halkın gönlünün ve aklının kazanılması için uygulanacak toplumsal 

faaliyetlerle birbirini tamamlayacak Ģekilde planlanma yapılmalıdır.  
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Türkiye‘nin bu alandaki icra ettiği faaliyetlere, koordinasyon ve yönetimi 

ülkemizde olmak üzere, mümkün olduğu kadar uluslararası kurum ve kuruluĢların 

dahil edilmesi düĢünülmelidir. Böylelikle, bölgeyle kaçınılmaz olan kurulacak 

karĢılıklı bağımlılık iliĢkisi Türkiye yönetimi ve koordinasyonuyla 

gerçekleĢtirilecek ve bu durum orada kurulan yapının meĢruiyetinin 

güçlendirilmesine katkıda bulunacaktır. 

Sonuç olarak, istikrar ve yeniden yapılandırma faaliyetlerinde kısa sürede 

cevap beklemeden sabırla ve yerel halkın katılımıyla oluĢturulan programlarla 

sonuca gidilmesi hedeflenmelidir. Söz konusu bölgelerde Türkiye‘yi tehdit eden 

Ģiddetin yeniden ortaya çıkma ihtimalini azaltmak, muhtemel göç dalgalarına engel 

olmak ve bu tip tehditlerle mücadele edebilecek yetenekte, halkın gözünde 

meĢruiyeti olan otorite ve kurumların oluĢturulmasını sağlamak amacıyla destek ve 

danıĢmanlık faaliyetlerinin yürütülmesinin ülke güvenliğinin sağlanması açısından 

uygun olacağı düĢünülmektedir.  
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GÜVENLĠK RĠSKĠ AÇISINDAN KATMANLI ĠMALAT TEKNOLOJĠSĠ 

Gökhan Ġbrahim ÖĞÜNÇ
*
 

Öz 

Üç boyutlu siber-fiziksel sistemlerinin ilk örneklerinden olan ve bir ürünün imalatını yerden bağımsız bir 

hale getiren katmanlı imalat teknolojisi, her ne kadar 1987 yılında Stereolithography (SL) yöntemiyle keĢfedilmiĢ olsa 
da son kullanıcı seviyesinde ulaĢılabilir olması 3 boyutlu tasarım programlarının yaygınlaĢtığı 2000‟lerde olmuĢtur. 

Tüm katmanlı imalat tekniklerinde, ürünü oluĢturan yapı taĢları katmanlar halinde üst üste yerleĢtirilerek bir araya 

getirilmektedir. Aralarındaki fark üretimde kullanılan malzemenin sertleĢtirilmesinde kullanılan metottadır. 
Katmanlı imalat yöntemi ile çok karmaĢık Ģekiller ve mekanizmaların tek seferde ve herhangi bir eklem 

noktası/hattı olmadan yapılabilmesinin yanı sıra, boron karbid gibi balistik zırh imalinde kullanılan çok sert ve 

Ģekillendirilmesi zor malzemelerden çok açılı ve farklı geometrilerde ürün imal edilmesi mümkün hale gelmiĢtir. 
Katmanlı imalat teknolojisi bir saldırının hedefi olabileceği gibi bir saldırının aracı veya silahı olma ihtimalini 

barındırması bu teknolojiyi bir güvenlik riski halinde getirmektedir. Bu çalıĢmada her iki durumda ele alınmıĢ ve 

potansiyel fırsatlar ile riskler hakkında değerlendirmeler yapılmıĢtır.Gelinen noktada katmanlı imalat teknolojisinden 
sadece devletler ile düzenli ordular veya çok uluslu Ģirketler faydalanmamakta, terör örgütleri ve organize suç 

örgütleri tarafından da yasadıĢı silah imali amacıyla da kullanılmaktadır.  

Hem siber saldırılara hedef olma ihtimali hem de yasadıĢı silah imalatına olan etkileri nedeniyle ABD‟de 
katmanlı imalat tekniği, ulusal güvenlik konusu olarak ele alınmaya baĢlanmıĢtır. Bu doğrultuda baĢta ABD olmak 

üzere, Avrupa Birliğinde de katmanlı imalat teknolojisi ile alakalı strateji ve politika belgeleri hazırlanmıĢtır. Son 

yıllarda havacılık ve savunma sanayii alanlarındaki ar-ge ve üretim çalıĢmalarında yaygınlaĢan katmanlı imalat 
teknolojisi ile ilgili olarak Türkiye'nin de standart hazırlığı ile strateji ve politika çalıĢmalarını yapması 

gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler:  Katmanlı Ġmalat Teknolojisi, 3 Boyutlu Yazıcı, YasadıĢı Silah Ġmalatı, Patlayıcı Madde, Zırh 

THE ADDITIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY IN SECURITY 

RISKS PERSPECTIVE 

Abstract 

One of the first examples of three-dimensional cyber-physical systems was the additive manufacturing 
technology, which made an independent product from the production location, was discovered in 1987 by the 

Stereolithography (SL) method. However, the additive manufacturing technology was made available at the end-user 

level via the expansion of 3D design programs in the 2000s. In all additive manufacturing (AM) techniques, the 
building blocks are placed together in layers over on over. The differences among than is the method used to harden 

the material used in production. 

With the AM method, it is possible to produce very complex shapes and mechanisms at one time and without 
any joint point / line, and difficult to shape materials used in the production of ballistic armour such as boron carbide. 

The AM technology may be the target of an attack, or the possibility of an attack being a means or weapon, making it 

a security risk. In this study, both cases were discussed and potential opportunities and risks were evaluated. 
At this point, AM technology is not only used by states, regular armies or multinational companies, but also used by 

terrorist organizations and organized crime organizations for the purpose of producing illegal weapons.  

In the United States, AM technology have has been considered as a national security issue, both due to the 
possibility of being the target of cyber-attacks and their effects on the manufacture of illegal weapons. In this 

direction, strategy and policy documents related to AM technology have been prepared in the USA and in the 

European Union. In recent years, AM technology is common in the R&D and prototype production at the aerospace 
and defence industry in Turkey. For that reason, Turkey should focus on the preparation of the AM standard and the 

strategy and policy studies. 

Keywords: Additive Manufacturing Technology, 3 Dimensional Printer, Illicit Weapons Manufacturing, Explosive 
Material, Armour 
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GĠRĠġ 

Sanayi devriminden sonra en dikkat çekici geliĢmelerden biri olarak kabul 

edilen; üretimi mekândan ve zamandan bağımsız hale getiren Katmanlı Ġmalat 

(Additive Manufacturing) yöntemi veya yaygın olarak bilinen ismi ile 3 boyutlu (3B) 

yazıcı teknolojisinin ilk uygulaması, 1987 yılında 3D Systems firması tarafından 

geliĢtirilen Stereolithography (SL) yöntemidir. Bu yöntem bir yıl sonra 

ticarileĢtirilerek Japon NTT Data CMET ve Sony/D-MEC tarafından satın alınarak 

imalat alanında yaygın olarak kullanılmaya baĢlanmıĢtır (Wohlers ve Gornet, 2014). 

Ancak toplumda yaygınlaĢması, 3B yazıcıların alınabilir fiyatlara indiği ve 

eriĢilebilir olduğu 2000‘li yıllardır. Katmanlı imalat teknolojisi ile ilgili olarak 2013 

yılında ABD BaĢkanı Barack Obama ―hemen hemen her Ģeyi üretme biçimimizde 

devrim potansiyeline sahip‖ ifadesini kullanarak, katmanlı imalat teknolojisinin 

geleceği Ģekillendirme potansiyeline ve doğuracağı risklere iĢaret etmiĢtir (The 

White House, 2013). 

 

ġekil-1. Katmanlı Ġmalat Teknikleri ve Ġmalatta Kullanılan Malzeme Türleri 

(Additively, 2018) 

Katmanlı imalat teknolojisi siber uzayın gerçek dünya ile buluĢtuğu ara 

yüzdür. Üç boyutlu tasarım programlarında siber uzayda çizilen karmaĢık 

geometrilerdeki tasarımların veya 3B tarayıcılar ile elde edilen modellerin katmanlı 

imalat makineleri (3B yazıcılar) ile yapı bloklarının katmanlar halinde üst üste 

yerleĢtirilmesiyle üretilmesidir. Katmanlı imalat teknolojisi, donanım, yazılım ve 

kimyanın hatta biyolojinin bir araya geldiği bir ortamdır. Katmanlı imalat 

teknolojinin kullanıldığı alanlara her gün bir yenisi eklenmekle birlikte baĢlıca 

sektörler, sağlık, biyo-medikal, havacılık, enerji, otomotiv, savunma, uzay sanayi, 

inĢaat, odontoloji ve gıda olarak sıralanabilir. 
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Günümüzde sekiz farklı katmanlı imalat teknoloji kullanılmaktadır (ġekil-1). 

Tamamının üretim mantığı aynı olmakla beraber imalatta kullanılan yapı bloklarının 

malzeme özellikleri ve birbirleriyle bağ kurma mekanizmaları farklıdır. Katmanlı 

imalat sonucunda elde edilen ürünlerin dayanıklılığı veya detayları gösterme derecesi 

(çözünürlüğü), imalat sırasında kullanılan malzeme ile yakından iliĢkilidir ve 

kullanılan yapı bloğu çeĢidi her geçen gün artmaktadır. BaĢlıcaları polilaktik plastik, 

polikarbon, ABS polimer, karbon fiber, boron karbid, kobalt alaĢımlar, nikel 

alaĢımlar, paslanmaz çelik, titanyum alaĢımlar, altın, gümüĢ, bakır alaĢımlar, 

alüminyum alaĢımları, biyolojik yapı blokları (canlı hücre) ve enerjik malzemelerdir 

(Attaran, 2017).  

Daha önce baĢka hiçbir teknikle üretilemeyecek nesnelerin üretimine imkân 

veren ve bir noktada tasarlayan kiĢinin hayal gücüyle sınırlı olan katmanlı imalat 

teknolojilerinin yasadıĢı amaçlarla da kullanımı gecikmemiĢtir. Bu çalıĢma 

kapsamında katmanlı imalat teknolojisinin sahip olduğu avantajlar ile beraberinde 

getirdiği güvenlik riskleri de değerlendirilerek farkındalık oluĢturulması 

amaçlanmıĢtır. Bağımsız danıĢmanlık firması Wholers Associates Inc. tarafından 

2014 yılında yapılan araĢtırma da bu görüĢü destekler niteliktedir; katmanlı imalat 

teknolojisi ile üretilen ürünlerin %29‘unun doğrudan fonksiyonel parça olduğu ve 

yaklaĢık 4,1 milyar dolarlık bir üretim hacmi olduğu tespit edilmiĢtir. NIST 

tarafından yapılan bir araĢtırmada ise 2029 ve 2031 yılları arasında katmanlı imalat 

teknolojisinin pazar değerinin 50 milyar dolara ulaĢacağı ortaya çıkartılmıĢtır 

(Wohlers Associate, 2014). 

 

ġekil-2A. Katmanlı Ġmalat Teknolojileri (Additively, 2018)  
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ġekil-3B. Katmanlı Ġmalat Teknolojileri (Additively, 2018) 

1. KATMANLI ĠMALAT TEKNOLOJĠLERĠ 

Gereksinimler çerçevesinde katmanlı imalatta kullanılacak yeni yapı 

malzemesi ve imalat teknolojisi geliĢtirme ihtiyacı doğmaktadır. Mevcut durum 

itibariyle Stereolithografi (SL/SLA), Seçimli Lazer Sinterleme (SLS), ErimiĢ 

Malzeme ile Modelleme (FDM), Seçimli Lazer Eritme (SLM), YapıĢtırıcı Jeti (BJ), 

Foto polimer Jeti (PJ), Malzeme Jeti (MJ) ve Elektron IĢıma (EBM) olmak üzere 8 

farklı temel katmanlı imalat tekniği bulunmaktadır (ġekil-2). 

1.1. Stereolithografi (SL/SLA) Teknolojisi: Stereolitografi teknolojisinde imalat 

malzemesi sıvı haldeki fotopolimerdir. Sıvı fotopolimerin UV lazer tarafından 

polimerizasyon iĢlemine tabi tutularak katmanlar halinde sertleĢtirilmesiyle nesnenin 

imalatı tamamlanır (Additively-b, 2018). 

1.2. Seçimli Lazer Sinterleme (LS/SLS) Teknolojisi: Seçimli lazer sinterleme 

teknolojisinde imalat yapı bloğu toz haldeki plastiktir. Bir veya daha fazla lazer 

tarafından en üst katmandaki toz plastik eritilip sertleĢtirildikten sonra üzerine ikinci 

katman eklenir ve lazer ikinci katmanı sertleĢtirir. Bu iĢle ürün son halini alıncaya 

kadar devam eder (Addivitely-c, 2018). 
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1.3. ErimiĢ Malzeme ile Modelleme (FDM) Teknolojisi: ErimiĢ malzeme ile 

modelleme teknolojisi, katmanlı imalatın toplumda yayılmasını ve ―3B baskı‖ olarak 

isimlendirilmesini sağlayan teknolojisidir. Plastik filamanın yüksek sıcaklıktaki 

baĢlıktan geçirilerek eritildiği ve tabakalar halinde uygulanması sonrasında süratle 

soğumasıyla nesnelerin imal edildiği tekniktir (Addivitely-d, 2018). 

1.4. Seçimli Lazer Eritme (LM/SLM) Teknolojisi: Seçimli lazer eritme 

teknolojisinde LS/SLS teknolojisinden farklı olarak imalatta kullanılan ve lazer 

tarafından iĢlenen maddenin metal tozu olmasıdır. En üst katmandaki metal tozu 

lazer kullanılarak eritilip sertleĢtikten sonra diğer katmanın imalatına geçilir 

(Addivitely-e, 2018). 

1.5. YapıĢtırıcı Jel (BJ) Teknolojisi: YapıĢtırıcı jel teknolojisi, ofis yazıcılarında 

kullanılan ―Ink Jet‖ teknolojisine benzer bir tekniğe sahiptir. Toz halindeki yapı 

malzemesi üzerine, toz tanelerinin birbirlerine yapıĢmasını sağlayan yapıĢtırıcı 

mürekkep püskürtülerek katmanlar halinde nesnenin imali tamamlanır (Addivitely-f, 

2018). 

1.6. Fotopolimer Jeti (PJ) Teknolojisi: Fotopolimer jeti teknolojisinde UV ıĢık 

kaynağı kullanılarak sertleĢtirilen fotopolimerin destek malzemenin üzerine 

katmanlar halinde püskürtülmesiyle nesnenin elde edilmesidir (Addivitely-g, 2018). 

1.7. Malzeme Jeti (MJ) Teknolojisi: Malzeme jeti teknolojisinde imalatta 

kullanılacak eritilmiĢ yapı malzemesi doğrudan katmanlar haline püskürtülerek nesne 

imal edilir (Addivitely-h, 2018). 

 

ġekil-4. Üretimin Boyutsal Değerlendirmesi (Muehlenfeld & Roberts, 2019) 
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1.8. Elektron IĢıma (EBM) Teknolojisi: Elektron ıĢıma teknolojisi, seçimli lazer 

sinterleme (LS/SLS) teknolojisine benzer bir üretim mantığına sahiptir. Ancak 

elektron ıĢıma teknolojisinde malzemeyi sertleĢtirmek için UV lazer ıĢını yerine 

elektron kaynağı kullanılmakta ve imalat vakumlu ortamda yapılmaktadır. Ġmalatta 

kullanılan yapı maddesi elektron bombardımanına tutulur ve katmanlar halinde yapı 

maddesinin sertleĢmesi sağlanarak nesnenin imalatı tamamlanır (Addivitely-i, 2018) 

Katmanlı imalat teknolojisinde son yıllarda yaĢanan en önemli geliĢme 4 

Boyutlu katmanlı imalat tekniğidir. 4 Boyutlu (4B) katmanlı imalat tekniği (ġekil-3) 

dıĢarıdan gelen bir uyarıcı (Ses, Nem, IĢık, Elektrik, Sıcaklık, TitreĢim vb.) ile Ģekil 

değiĢtirebilme özelliğine sahip, programlanabilen, fonksiyonel nesnelerin katmanlı 

tekniği ile üretilmesidir. 4B katmanlı imalat teknolojisinin üretim mantığı 3B 

katmanlı imalat teknolojileri ile aynıdır. Fark, 4B katmanlı imalat teknolojisinde 

kullanılan yapı malzemeleri dıĢarıdan gelen uyarıcılara tepki vermesidir. 4B katmanlı 

imalat teknolojisi özellikle biyomekanik alanında geniĢ bir kullanım imkanına 

sahiptir (André, 2018).  

2. KATMANLI ĠMALAT TEKNOLOJĠSĠNĠN AVANTAJLARI 

Katmanlı imalat teknolojisinin klasik imalat tekniklerine göre sağladığı 

avantajların baĢında imalatın yerden, zamandan ve kiĢiden bağımsız hale gelmesidir. 

Ayrıca, ihtiyaca göre özel olarak tasarlanan ve standartların dıĢında üretim yapılması, 

normalde üretim izni veya ruhsatı alınması gereken nesnelerin üretilebilmesi, üretim 

hızının artması, düĢük hacimli üretimlerde maliyeti azaltması, çok karmaĢık tasarım 

ve geometrilerde olan nesnelerin tek seferde üretilebilmesi, hatalı üretim riskinin 

azaltılması, imalat artıklarının azalması, sınırlı alanlarda üretim yapılabilmesi, 

otonom imalat imkanın olması, üretim süreçleri yapay zekayla kontrol edilebilmesi 

de sıralanabilir. Katmanlı imalat teknolojisinin sağladığı bu avantajlardan devletler 

kadar hatta daha fazla yasadıĢı örgütler ve terör örgütleri de yararlanmaktadır 

(Attaran, 2017). 

3. KATMANLI ĠMALAT TEKNOLOJĠSĠNĠN GÜVENLĠK RĠSĠKLERĠ 

Katmanlı imalatın temelinde bilgisayar teknolojisinin varlığı, siber saldırıların 

doğal hedefi haline getirmektedir. Katmanlı imalata yönelik olarak 

geçekleĢtirilebilecek siber saldırılar üç sınıf altında değerlendirilebilir. Ġlki 3 boyutlu 

tasarımların yasa dıĢı olarak ele geçirilmesi, telif haklarının ihlali Ģeklinde meydana 

gelirken; ikincisi ise katmanlı imalat sürecine yapılacak doğrudan sabotajlarla ürünün 

tasarımında değiĢiklik yapılarak yapısının zayıflatılması, toleransların 

değiĢtirilmesidir. Havacılık ve uzay sanayisi ile sağlık alanında kullanılan ürünlerin 

çok sınırlı toleranslar içerisinde olmaları gerekmektedir. Bu sektörler için katmanlı 

imalat yöntemiyle üretilen ürünlerin tasarımlarında yapılacak bir müdahale, 

toleransların değiĢmesine neden olacağından çok ciddi ve yıkıcı sonuçlara 

doğuracaktır (Fey, 2017). Katmanlı imalata yönelik gerçekleĢtirilebilecek üçüncü tip 
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siber saldırı ise imalatta kullanılan sistemlerin hatalı programlayarak sistemde aĢırı 

yüklenmenin meydana gelmesi ve fiziki hasarın oluĢmasıdır. Bu yöntemle 

gerçekleĢtirilen ilk saldırı 2013 yılı Kasım ayında Powderpart Inc. firmasında 

meydana gelmiĢtir. Bu saldırıda üretilmekte olan 3 boyutlu ürünün yapısını 

tanımlayan kodlarda değiĢtirilmiĢ ve yazıcıda patlama meydana gelmiĢtir 

(Yampolskiy, Schutzle, Vaidya ve Yasinsac, 2015). 

Katmanlı imalat teknolojisinin kendisi yukarıda ifade edildiği Ģekilde bir 

saldırının hedefi olabileceği gibi bir saldırının aracıda olabilir. Ayrıca kontrolsüz 

olarak silah imalatında da kullanılması, katmanlı imalat teknolojisini güvenlik riski 

haline getirmektedir. 

Savunma sanayisinde üretim dikey ve yatay geliĢim olarak gerçekleĢmektedir. 

Dikey geliĢim yeni silah sistemlerinin geliĢtirilmesini, yatay geliĢim ise silah 

imalatının kolaylaĢtırılmasını ifade etmektedir. Katmanlı imalat teknolojisi, silah 

sanayisinin yatay geliĢimini yerden ve zamandan bağımsız hale getirerek radikal 

Ģekilde değiĢtirme potansiyeline sahiptir (Fey, 2017). Katmanlı imalatın savunma 

sanayide kullanılması, orduların lojistik, bakım-onarım maliyetini ve tedarik 

sürelerini azaltmaktadır. Örneğin ABD Donanması görev sırasında nükleer 

denizaltılarda ihtiyaç duyulan makine yedek parçalarını tedarik etmek yerine 

denizaltılarda imal etmek için proje baĢlatmıĢtır (Ham, 2018). Benzer Ģekilde ABD 

Ordusu Afganistan‘daki hava operasyonlarını desteklemek amacıyla uçaklarda 

kullanılacak yedek parçaların üretilmesi için Seçimli Lazer Eritme sistemi 

göndermiĢtir (Fey, 2017). 

Nizami orduların karĢı karĢıya geldikleri klasik savaĢ doktrinlerinin yetersiz 

olduğu ve çatıĢma ile tehditlerin yeni bir boyuta taĢındığı 1990‘ların baĢından 

itibaren asimetrik veya hibrit savaĢ kavramlarının pratikteki yansımaları baĢta 

Balkanlar, Orta Doğu ve Kafkaslar olmak üzere dünya çapında görülmeye 

baĢlanmıĢtır. Asimetrik ve hibrit savaĢ Ģartlarında çatıĢan iki tarafın kuvvet 

çarpanlarında klasik güç teorileri geçerliliğini birçok alanda kaybetmiĢ veya etkinliği 

değiĢmiĢtir. Stratejik seviyedeki teknolojilerde özel yaĢanan geliĢmelerin devlet 

kontrolünden çıkması, teknolojiye ve bilgiye eriĢimin kolaylaĢması, güçsüz devlet 

veya devlet dıĢı aktörlerin modern ordulara sahip güçlü devletlerle mücadelelerinin 

sonucunu tahmin edilebilir olmaktan çıkarmıĢtır. 

Katmanlı imalat teknolojisi, güçsüz devletlere ya da devlet dıĢı aktörlere daha 

önceden ulaĢılması mümkün olmayan silah, mühimmat ve sistemlerini imal etme 

imkânı sunmakta, silahların kontrolü kapsamında ulusal-uluslararası sınırlamalar ile 

üretim tekniği sınırlılıklarını bertaraf etme imkânı sağlamaktadır (Garcia, 2017). 

Katmanlı imalat teknolojisinin yasadıĢı olarak silah üretim yetenekleri baĢta 

BirleĢmiĢ Milletlerin ilgili birimleri olmak üzere farklı uluslararası örgütler 

tarafından takip edilen kitle imha silahlarının yaygınlaĢmasının önlenmesi 
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çalıĢmalarında da görülmektedir. Normalde eriĢimin kontrollü olması gereken kitle 

imha silahlarıyla ilgili birçok teknoloji ve bilgi, günümüzde kolaylıkla eriĢilebilir 

hale gelmiĢtir. Katmanlı imalat metodunun yaygınlaĢması bu tür kontrole tabi 

teknolojilerin ve cihazların kontrol dıĢı olarak imal edilmelerine imkân vermiĢtir 

(Garcia, 2017). 

Katmanlı imalat teknolojisi kullanılarak yasadıĢı ateĢli silah, mühimmat, 

patlayıcı ve sevk maddeleri ile insansız platformlar ve kitle imha silahlarının 

üretilebilme imkanlarına iliĢkin literatür incelendiğinde örnekler görülmektedir. 

3.1. AteĢli Silah Ġmali 

 

Resim-1. 3Boyutlu yazıcıyla üretilen ateĢli silah örnekleri 

Katmanlı imalat yöntemi ile üretilen ilk ateĢli silah 2013 Mayıs ayında hukuk 

fakültesi öğrencisi olan Cody Wilson tarafından üretilen tek atıĢlı ―Liberator‖ 

tabancasıdır. Namlu dayanımı itibariyle kullanım ömrü sınırlı dahi olsa çok yoğun 

ilgi gören ve ABD hükümeti tarafından Liberator tabancasına ait imalat projesine 

internette eriĢimin engellenmesi kararı verilene ne kadar 100.000 defa indirilmiĢtir 

(Bunker R. , 2015).  

Katmanlı imalat yöntemiyle kayıt dıĢı olarak çok sayıda 9×19mm, .45 Kalibre 

ve 7,62×51mm çap ve tiplerinde fiĢek ateĢleyen kısa ve uzun namlulu ateĢli silahlar 

üretilmiĢtir (Resim-1) (Greenberg, 2014), (Chiaramonte, 2017). Katmanlı imalat 

yöntemi kullanılarak üretilen ateĢli silahlar, hem herhangi bir resmi kaydı olmaması 

ve takip edilememesi hem de imalatta kullanılan malzemeler itibariyle metal 

detektörleri tarafından tespit edilememeleri nedeniyle ATF
1
 tarafından ―Hayalet 

Silah‖ olarak tanımlanmaktadır (Bunker R. , 2015). 

                                                           
1 Department of Justice Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives 
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Sivil pazarda yasal olarak ateĢli silahların kabza, el kundağı, Ģarjör, niĢangah 

(gez-arpacık), çerçeve, tetik gibi parçalar, katmanlı imalat yöntemiyle üretilmektedir. 

Türkiye dahil birçok devlet tarafından kullanımı sınırlandırılmıĢ olan susturucuların, 

katmanlı imalat yönteminin karmaĢık geometrilerin üretilmesinde sahip olduğu 

avantajla, klasik imalat yöntemlerinden daha etkili basınç odacıklarının üretilmesi 

mümkün hale gelmiĢtir (Grunewald, 2015). Susturucuların katmanlı imalat yöntemi 

kullanılarak üretilmesi, diğer izne ve ruhsata tabi nesnelerinde kontrolsüz olarak 

üretilebileceği gerçeğini göstermektedir. Örneğin ateĢli silahlar konusunda çok sıkı 

kurallara sahip olan Japonya‘da 2014 yılında katmanlı imalat tekniği ile yasadıĢı 

ateĢli silah imalatı yapan bir çete yakalanmıĢtır (BBC News, 2014). 

3.2. Mühimmat Ġmalatı 

 

Resim-2. Katmanı Ġmalat Teknolojisiyle üretilen fiĢekler 

Katmanlı imalat teknolojisi kullanılarak hafif ateĢli silah mühimmatları 

(14,5×114mm çapına kadar) ile terör örgütleri tarafından insansız hava araçlarında 

kullanılan 40mm çapındaki bombaların (bombacık-bomblet) imali yapılmaktadır 

(Resim-2). Katmanlı imalat yöntemiyle daha önceden sadece ateĢli silah fiĢeklerinin 

bileĢenleri olan kovan ve mermi çekirdekler üretilirken günümüzde kapsül maddesi 

PLA
2
 plastik katmanlı imalatla üretilebilmektedir (Greenberg, 2014). DAEġ 

tarafından insansız hava araçlarından serbest düĢme mühimmatı olarak kullanılan 

bombacıkların (bomblet) gövdeleri ve denge kanatlarının katmanlı imalat yöntemiyle 

üretilmektedir. Titanyum alaĢımlar katmanlı imalat cihazları tarafından ilk olarak 

anatomik protezlerin imalinde kullanılmıĢtır. Ancak, sonraki aĢamada bu teknoloji 

7,62mm çapında tungsten karbid zırh delici mermi çekirdeği imalatında da 

kullanılmaya baĢlanmıĢtır. 

                                                           
2
 Polylactic Plastic 
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3.3. Patlayıcı ve Sevk Maddesi Ġmalatı 

Patlama yüksek hızla gerçekleĢen bir yanma reaksiyonudur (Thurman, 2017). 

Yanmanın yüzeysel bir reaksiyondur. Yanmanın verimliliği yanma yüzeyinin 

geometrisi ile yakından iliĢkilidir (Ruggles, 2010). Klasik imalat yöntemleri ile 

üretilebilecek patlayıcı ve sevk maddelerinin geometrileri sınırlıdır. Ancak, katmanlı 

imalat yöntemi ile istenilen geometride patlayıcı madde veya sevk maddesi üretimi 

yapılabilir (Fey, 2017). Bu sayede yanma veriminin arttırılması veya amaca uygun 

patlayıcı madde veya sevk maddesi üretilmesi mümkün hale gelmektedir (Murray, et 

al., 2017). 

3.4. Ġnsansız Platformlar 

Ġnsansız hava, kara ve deniz platformlarının bazı parçalarının veya ölçeğine 

bağlı olarak tamamının katmanlı imalat yöntemi ile üretilmesine yönelik çalıĢmalar 

son yıllarda artmıĢtır. Özellikle küçük boyutlarda insansız kara araçları keĢif amaçlı 

olarak kullanılmaktadır (Snipes, Stapleton, Yuan, Walters, Pierce, & Lewin, 2018). 

Katmanlı imalat yöntemi ile üretilen deniz araçları da keĢif ve su altı incelemelerinde 

tercih edilmektedir. Ancak katmanlı imalat yönteminin en yaygın kullanım alanı 

insansız hava araçlarıdır (Resim-3).  

Ġnsansız hava araçlarının kontrol dıĢı olarak üretilmeleri konusunda katmanlı 

imalatın etkisi Ģu örnekle verilebilir; 100 adet 3 boyutlu yazıcısı olan kayıt dıĢı bir 

imalathane günde 10.000 adet ĠHA üretme kabiliyetine haiz olabilir. Bu aĢamadaki 

limit kesinlikle üretimle iliĢkili değildir, üretim sonrasında paketleme ve nakliye gibi 

lojistik kaynaklıdır (Hammes, 2016). 

 

Resim-3. Katmanlı Ġmalat ile Yapılan Ġnsansız Platform Örnekleri A. Ġnsansız Hava 

Aracı (Grossman, 2017), B. Ġnsansız Deniz Aracı (Cgtrade, 2018), C. Ġnsansız Kara 

Aracı (Lambert, 2014) 
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DAEġ örneğinde olduğu gibi terörist gruplar tarafından insansız hava 

araçlarının aerodinamik yüzeyleri ile gövdelerinin katmanlı imalat yöntemi ile 

kolaylıkla üretilebilmektedir (Bunker R. J., 2015). Bu durum gözden çıkartılabilen El 

Yapısı Bomba yüklenmiĢ tek kullanımlık güdümlü silah tekniği ile insansız hava 

araçlarının kullanımı riskini de doğurmuĢtur. Ayrıca organize suç örgütleri de 

uyuĢturucu baĢta olmak üzere kaçakçılık faaliyetlerinde herhangi bir fatura veya satıĢ 

bilgisi olmayan katmanlı imalatla üretilmiĢ insansız hava araçlarını 

kullanabilmektedir (Tønnessen, 2017). 2014 yılında MITRE firması ve Virginia 

Üniversitesi tarafından katmanlı imalat yöntemi ile askeri standartlarda tam otonom 

insansız hava aracı bir gün içerisinde 2.500$ maliyetle üretimi yapılmıĢtır (Golson, 

2014), (Bunker R. J., 2015). 

3.5. Kitle Ġmha Silahı Ġmalatı 

Konvansiyonel silahların yanı sıra nükleer silahların imalinde kullanılan 

parçaların ve sistem bileĢenlerinin katmanlı imalat yöntemi ile hali hazırda nükleer 

cephaneliğe sahip olan devletler dıĢındaki devletlerin ve devlet dıĢı aktörlerin de 

nükleer silaha sahip olmasına imkân verecektir. Elbette katmanlı imalat yöntemi ile 

radyoaktif madde üretimi beklenmemektedir (Mayfield, 2019). Ancak özellikle metal 

türevi malzemeleri kullanarak üretim yapabilen katmanlı imalat makinelerinin 

ucuzlaması ve daha mukavemetli metal türevi malzemelerin her geçen gün 

geliĢtirilmesi, nükleer silah imalinde kullanılacak santrifüj parçaları veya gövde 

parçalarının kontrolsüz olarak üretilmesi mümkün hale gelecektir (Fey, 2017), 

(Garcia, 2017).  

Terör örgütleri tarafından kirli bomba ölçeğinde bombaların imalinde de 

katmanlı imalat önemli bir teknik yetersizliği dolduracaktır. Bu durum bilinen 

nükleer güçlere karĢı küçük grupların asimetrik avantaj sağlayacaktır (Mayfield, 

2019). Kimyasal silahlar açısından katmanlı imalat teknolojisi incelendiğinde, farklı 

kimyasal ajanların katmanlı imalat tekniği ile bir araya getirilmesiyle yeni tür 

kimyasal silah ajanlarının üretilmesi mümkündür. Bu teknoloji günümüzde ilaçların 

etkinliklerini arttırmak amacıyla farmakoloji biliminde uygulanmaktadır (Garcia, 

2017). 

Günümüzde canlı doku ve hücre kullanılarak katmanlı imalat teknolojisi ile 

organ veya vücut parçası, doku üretilebilmektedir. Bu alanda gerçekleĢen hızlı 

geliĢim biyolojik silahlarda kullanılan ve antibiyotikler ile diğer tedavi yöntemlerine 

karĢı dayanıklı olan patojenlerin üretilmesinde de katmanlı imalatın kullanım 

ihtimalini güçlendirmektedir (Garcia, 2017). 
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SONUÇ 

Ġngiliz savunma bakanlığı, katmanlı imalat teknolojisini önemli bir risk 

kaynağı olarak görüldüğünü, modern orduların savaĢ alanlarındaki teknolojik 

üstünlüğünü katmanlı imalat ile sona erebileceğini ifade etmektedir. Diğer taraftan 

bu teknoloji hiç Ģüphesiz yasadıĢı yollarla silahların üretilmesinde de önemli 

sonuçlara neden olacaktır (Fey, 2017). 

Katmanlı imalat yöntemleri kullanılarak terör örgütleri ve organize suç 

örgütleri ile adi suçlular tarafından da ―tek kullanımlık‖ yakın mesafeden suikast 

amaçlı ateĢli silah ve mühimmat üretilmesi tehditler kapsamında yer almaktadır. 

Havacılık ve sağlık gibi toleransların çok küçük olduğu sektörlerde katmanlı 

imalat projesine yapılacak bir siber saldırıyla müdahalede pek çok kiĢinin hayatına 

mal olacaktır. Bu kapsamda diğer bir riskte tasarımın bozulması ve malzemenin 

dayanıksız hale getirilmesidir. 

DAEġ‘in saldırılarından insansız hava araçlarının kullanımı sonucunda tüm 

dikkatler katmanlı imalat yöntemi ile üretilebilecek ĠHA‘lara yönelmiĢtir. Ġstihbarat 

örgütleri dünya genelindeki diğer çift kullanımlı madde ve sistemler için olduğu gibi 

insansız hava aracı ve parçaları içinde ticaretlerini takip ederek risk analizi 

yapmaktadır. Ancak, katmanlı imalat yöntemi ile üretilen ĠHA‘lar bu kontrol sistemi 

dıĢında kalmaktadır. 

Hem el yapısı bombalarda hem de insansız hava araçlarında kullanılan devre 

kartlarının katmanlı imalat yöntemiyle yerleĢtirileceği yerin özelliklerine uygun 

olarak da imal edilmeleri mümkündür. 

 Ağırlıklı olarak katmanlı imalatta çift kullanımlı malzemelerin üretimde yer 

alması ve bu malzemelerin esasında imaline, ithaline, ihracına ve kullanımına izin 

verilmiĢ ticari ürünler olması, katmanlı imalat teknolojisinin yasadıĢı faaliyetlerde 

kullanılmasının engelleyemeyen temel nedendir. 

Katmanlı imalat teknolojisiyle yasadıĢı silah üretiminin kontrol edilmesinde, 

öncelikle metal ve diğer dayanıklı nesne üretebilen sistemlerin envanteri 

oluĢturulmalıdır. Söz konusu cihazların bulunduğu kurum ve kuruluĢlar ile Ģirketler 

ve kiĢilerin ham madde sipariĢleri incelenmelidir. Günümüzde liselere hatta 

ortaokullara kadar yaygınlaĢan bir teknolojinin kontrol edilmesi kolay değildir. 

Tek sınırı hayal gücü olan katmanlı imalat teknolojisi, yeni üretim 

malzemelerinin geliĢtirilmesiyle sınırı olmayan bir üretim imkânı sunmaktadır. 
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Öz 

“Ġnsansız Hava Aracı” veya ĠHA; otomatik pilot veya yazılım ile yönetilen, insansız uçabilen ve belirli bir 

zaman diliminde havada kalabilen küçük boyutlardan devasa boyutlara ulaĢabilen hava aracıdır. Son dönemlerde 

popüler olan ĠHA‟lar sivil ve askeri alanlarda her geçen gün etkin olarak kullanılmaya devam etmektedir. Sivil 

alanları; kargo, reklamcılık, fotoğrafçılık, tarım, pazarlama, seyahat vb. olarak sıralamak mümkündür. Askeri 

alanlar ise;  sınır hatları, gözlem, istihbarat toplama, keĢif vb. olarak ifade edilebilir. Teknolojinin geliĢmesi ve 

elektronik ürünlere eriĢim kolaylığıyla ĠHA‟ların yapımı ve tedarik edilmesi daha kolay hale gelmiĢtir. ĠHA‟lar 
sivil sektörde daha etkin kullanılmaktadır. Bunun en önemli sebeplerinden biri, sivil sektördeki ĠHA‟ların askeri 

alandakilere göre küçük, hafif, ucuz ve taĢınabilirliğinin daha kolay olmasıdır. Bu sebeple beraberinde tehditleri 
de getirmektedir. ĠHA‟ların oluĢturduğu tehditlerin en baĢında suikast, terör, istihbarat maksatlı kullanımlar 

gelmektedir. ĠHA‟lar, özellikle askeri alanlara, alıĢveriĢ merkezlerine, kalabalık alanlara saldırı maksatlı 

kullanılabilmektedir. KiĢi bazlı olarak da devlet baĢkanlarına ve askeri personele saldırı düzenlemek amacıyla 
kullanılabilmektedir. Söz konusu ĠHA saldırılarına karĢı önlem almaya yönelik olarak günümüz teknolojisinden 

yararlanılarak yoğun bir Ģekilde çalıĢmalara baĢlanmıĢtır. ĠHA‟ların etkisizleĢtirilmesi maksadıyla bir kısım 

yöntemler geliĢtirilmiĢtir. Bu yöntemler; ĠHA üzerinde kullanılan elektronik devrelerin sensörlerini köreltme, 
otomatik pilotu devre dıĢı bırakma, GPS karıĢtırması yapma,  ağ atma, eğitimli kuĢlar ile avlama, uzun namlulu 

silahlar ile ateĢ etme, elektromanyetik dalga ile RF kontrol bağlantısını kesme ve lazer silah sistemleri ile imha 

etme olarak sayılabilir. Bu sebeple bu kavramsal çalıĢmanın amacı, dünyada ve Türkiye‟de ĠHA tehditlerinin 
önlenmesine karĢı geliĢtirilen yöntemler ve pratik uygulamaların tespit edilerek incelenmesi ve sonraki 

çalıĢmalarda yararlanılmak üzere toplu olarak değerlendirilmeye sunulmasıdır.  

Anahtar Kelimeler– Ġnsansız Hava Aracı, Drone, Gözetleme, ĠHAsavar, Anti-ĠHA. 

METHODS AND APPLICATIONS FOR RESISTING UNMANNED 

AERIAL VEHICLES 

Abstract 

“Unmanned Aerial Vehicle” or UAV is an aircraft that can be managed by autopilot or software, 

controlled, can fly unmanned and stay in the air for a certain period of time and can reach from small dimensions 
to huge dimensions. As UAVs are popular, they are being used effectively in civil and military areas. Civil areas 

are cargo, advertising, photography, agriculture, marketing, travel etc. Military areas are border lines, 

observation, intelligence gathering, exploration etc.. Due to the development of technology and ease of access to 
electronic products, the construction and supply of UAVs has become easier. UAVs are used more effectively in 

the civil sector. One of the most important factors for use of UAVs in civilian is that they are smaller, lighter, 
cheaper and easier to transport than military UAVs. Therefore, it also brings threats. The most important of these 

threats are assassination, terrorism and intelligence. It can be used to attack military areas, shopping malls and 

crowded areas. It can be used on an individual basis to attack the heads of state and military personnel. Studies 
have been initiated to take measures against these UAV attacks by using today‟s technology. Some methods have 

been developed to prevent UAVs‟ threats. These methods are blind sensors of electronic circuits used on UAV, 

disabling autopilot, GPS shuffling, netting and hunting with trained birds, firing with long-barreled guns, 
disconnecting RF control link with electromagnetic wave, and destruction with laser weapon systems. Therefore 

the aim of this conceptual work is to detect and investigate the methods and practical applications developed to 

prevent UAV threats in the world and in Turkey and to present for evaluation fort the use in future Works. 

Keywords– Unmanned Aerial Vehicle, Drone, Surveillance, Drone defender, Anti-UAV.  
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GĠRĠġ 

ĠHA‘lar her geçen yıl, farklı alanlarda yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu 

konuda önemli akademik çalıĢmalar yürütülmektedir ve büyük yatırımlar 

yapılmaktadır. ĠHA‘ların birçok sektör ve alanda faydalı ve etkin olarak 

kullanılmasıyla birlikte, kötü amaçlı kullanımında da artıĢ gözlemlenmektedir. Bu 

durum, kötü amaçlı kullanılan ĠHA‘lara yönelik önlem alınmasına iliĢkin 

çalıĢmalar yapılması ve bütçe ayrılması hususunu da beraberinde getirmektedir. 

ĠHA‘lara karĢı koymaya yönelik yöntemler ve uygulamaların bütün olarak bir 

arada yer aldığı ve bu konuda çalıĢma yapılmasına ihtiyaç duyulan alanların ortaya 

konulduğu çalıĢmalar oldukça sınırlıdır. 

Bu çerçevede, bu çalıĢmanın amacı dünyada ve Türkiye‘de ĠHA tehditlerinin 

önlenmesine karĢı geliĢtirilen yöntemler ve pratik uygulamaların tespit edilerek 

incelenmesi, sonraki çalıĢmalarda yararlanılmak üzere toplu olarak 

değerlendirilmeye sunulması ve bu konuda çalıĢma yapılmasına ihtiyaç duyulan 

alanların ortaya konmasıdır. 

Bu kapsamda sonraki bölümlerde öncelikle konuya iliĢkin kavramlar 

açıklanmakta, ĠHA çeĢitleri ve ĠHA kullanım alanlarından bahsedilmekte, 

ĠHA‘ların avantaj ve dezavantajları sıralanmakta, ĠHA‘lara karĢı koymaya yönelik 

yöntem ve sanayideki uygulamalarından örnekler detaylı olarak anlatılmakta ve 

çalıĢma çıkarımlar, öneriler ve yeni çalıĢma alanlarını ortaya koyarak 

sonuçlandırılmaktadır. 

1. TEMEL KAVRAMLAR 

ĠHA‘ların 19.yüzyılın ortalarında ―pilotsuz balonlar‖ ile baĢlayan tarihsel 

geliĢimi, II. Dünya SavaĢı döneminde belirgin ilerleme göstermekle birlikte, Soğuk 

SavaĢ döneminde pilot kayıplarının azaltılması, keĢif ve istihbarat amaçlarıyla 

kullanılma ihtiyacından dolayı çok önemli bir geliĢme göstermiĢtir. Bu pilotsuz 

balonlar bombalı hale getirilerek savaĢ anında etkin bir Ģekilde görev aldı. Bu 

tarihsel geliĢimiyle birlikte ĠHA‘lar günümüzde çoğu sektörde aktif olarak 

kullanılmaktadır. Bu sebeple de kullanım oranları sürekli artmaktadır. 

 Literatürde farklı tanımları yer alan ĠHA ve Drone terimleri çoğunlukla 

birbirlerinin yerine kullanılıyor olsalar bile, aralarında küçük farklılıklar olduğu 

söylenebilir. Drone, uzaktan kumanda edilebilen veya otomatik olarak kendisi 

hareket edebilen insansız kara, deniz veya hava aracıdır. ĠHA ise insansız olarak 

hareket edebilen, tekrar kullanılabilen –çoğunlukla askeri hava araçlarını ifade 

etmektedir. Özetle her ĠHA bir Drone iken, her Drone bir ĠHA değildir. Sıklıkla 

karĢılaĢılan diğer terimlerden de kısaca aĢağıda bahsedilmektedir (Muzaffer, 2017: 

512-513). 
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  ĠHS (UAS): Ġnsansız Hava Sistemi (Unmanned Aerial System) anlamına 

gelmektedir ve kamera, kumanda, yazılım, donanım, iletiĢim vb. ekipmanları dahil 

üzerindeki tüm teknolojiyi tanımlamaktadır (Muzaffer, 2017: 512-513). 

 UKU (RPA): Uzaktan Kumandalı Uçaklar (Remotly Piloted Aircraft) 

anlamına gelmektedir ve uzaktan kontrol edilerek uçurulması fazlaca beceri 

gerektiren, özel yetiĢmiĢ pilot ile uzaktan kumanda edilebilen ĠHA‘lardır 

(Muzaffer, 2017: 512-513). 

 Multicopter: Birden çok motora sahip ĠHA‘dır (Örneğin; quadcopter, 

hexacopter, octocopter vb.) (Singhal, 2018, S.T). 

1.1. Temel BileĢenler 

ĠHA sistemleri temel bileĢenlerden meydana gelmektedir. Bu temel 

bileĢenler faydalı yükler, muhabere sistemleri, komuta-kontrol, destek ve insan 

unsurudur. (STM ThinkTech, 2017). 

1.1.1. Faydalı Yükler 

ĠHA‘lar yeteneklerine göre haberleĢme sistemi, sensörler, silahlar ve kargo 

ile birlikte uçuĢ yapabilir. Sensörler; elektro-optik kamera, kızıl ötesi sistem, lazer 

mesafe bulucu, KBRN (Kimyasal, biyolojik radyolojik ve nükleer) tespit, aktif 

uzaktan algılama ve radar sensörleridir. HaberleĢme sistemleri sayesinde ulaĢılması 

zor olan bölgelere veri akıĢı sağlanabilmektedir. Örneğin; TV, internet, GPS vb. 

uygulamalar kullanılmaktadır. Silahlar; bomba, elektronik taarruz sistemleri, lazer 

güdümlü füze vb. sistemlerdir. Kargo malzemeleri; cephane, malzeme, yiyecek vb. 

eĢyaları bir noktadan diğer noktaya taĢıyabilir (STM ThinkTech, 2017). 

1.1.2. Muhabere Sistemleri 

Sistem kullanıcılarının arasında iletiĢimi sağlayan tüm iletiĢimi içerir. Bu 

sisteme görüntü gönderimi de dâhildir (STM ThinkTech, 2017). 

1.1.3. Komuta-Kontrol 

Bu unsur; faydalı yük taĢıma, haberleĢme, muhabere sistemleri dahil birçok 

görevde kullanılır. Bu komuta kontrol merkezi; dizüstü bilgisayar, kontrol aracı 

veya tesis olabilir. (STM ThinkTech, 2017). 

1.1.4. Ġnsan Unsuru 

Bu unsurlar arasında en kritik unsurlardan biridir. ĠHA sistemleri otonom 

çalıĢması dıĢında sürekli insan müdahalesine ihtiyaç duymaktadır. Çünkü otonom 

olmadığında görev sürecini insan unsuru kontrol eder  (STM ThinkTech, 2017). 

Bu temel bileĢenlerden oluĢan sistem tasarlanırken mekanik, kaldırma 

kuvveti, aerodinamik testlere tabi tutulmaktadır. Çünkü tasarlanan ĠHA‘nın verimli 
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çalıĢması için hava koĢullarına, açık alanlarda, güçlü iskelet yapısına sahip olması 

gerekmektedir (Korkmaz, 2019:104-105) 

2. ĠHA ÇEġĠTLERĠ 

Literatürde ĠHA‘ların sınıflandırılmasında standart bir yaklaĢım söz konusu 

değildir. Ama farklı parametrelere göre sınıflandırmaların olduğu görülmektedir. 

Buna göre ĠHA‘lar; 

 Hava aracının kullanım maksadına göre; sivil (hobi, kargo vb.), askeri 

(kara, hava, deniz) ve terör maksatlı, 

 Havada kullanılan alanın durumuna göre; ayrılmıĢ (yasaklı ya da 

ĠHA‘ların özel kullanımları için belirlenen alanlar) ve ayrılmamıĢ (hava trafik 

kontrol sistemine dahil uçuĢların alanı), 

 Kanat tipine göre; sabit ve döner kanat vb., 

 UçuĢ irtifasına göre; düĢük, orta ve yüksek irtifa, 

 Hava aracının motor tipine göre; gaz türbinli, elektrikli ve pistonlu olarak 

sınıflandırılmaktadır (Yiğit, 2018, 11-13). 

ĠHA‘ların genel olarak karĢılaĢtırılması yapılırken ĠHA tipi, ağırlık, uçuĢ 

mesafesi ve kanat türüne göre sınıflandırmaları yapılır. Bu sınıflandırma Tablo 

1‘de gösterilmiĢtir (Singhal, 2018, S.T). 

Tablo-1. ĠHA‘ların KarĢılaĢtırılması (Singhal, 2018, S.T) 

ĠHA Tipi Maximum Ağırlık Maximum Mesafe Kategori 

Nano 200 gr 5 Km Fixed wing, multirotor 

Micro 2 Kg 25Km Fixed wing, multirotor 

Mini 20 Kg 40 Km Fixed wing, multirotor 

Light 50 Kg 70 Km Fixed wing, Multirotor 

Small 150 Kg 150 Km Fixed wing 

Tactical 600 Kg 150 km Fixed wing 

MALE 1000 Kg 200 Km Fixed wing 

HALE 1000 Kg 250 Km Fixed wing 

Heavy 2000Kg 1000 Km Fixed wing 

Super 

Heavy 
2500 Kg 1500 Km Fixed wing 
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3. ĠHA KULLANIM MAKSATLARI 

Her geçen gün bir çok alanda yaygın olarak kullanılmakta olana ĠHA‘lar; 

sivil, askeri, ve terör maksatlı olarak kullanılmaktadır (Korkmaz, 2019: 104-105). 

ĠHA‘ların hangi maksatla kullanıldığı aĢağıda detaylandırılmıĢtır. 

3.1. Sivil Kullanım 

 Kargo ve Lojistik 

 Hobi, eğlence amaçlı 

 Doğal afetlere müdahale 

 Türü yok olma tehlikesiyle karĢı karĢıya olan canlıların korunması 

3.2. Askeri Kullanım 

 AtıĢ eğitimlerinde hedef/hedef çekme 

 KeĢif, gözetleme, istihbarat 

 ÇatıĢma, saldırı 

3.3. Terör Maksatlı Kullanım 

 Suikast 

 Kitle imha 

 Askeri, kritik yerlere iliĢkin bilgi toplama 

 Kritik alanları imha 

 Terörü finanse etme amaçlı kaçakçılık 

 Bir aktivitenin kesintiye uğratılması 

3.4. Gelecekteki Kullanım Alanları 

 Maden araĢtırması 

 Deniz koruma 

 Yüzey görüntüleme 

 Açık deniz teknolojisi ve okyanus madenciliği 

4. ĠHA‟NIN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI 

ĠHA‘nın avantajları ve dezavantajlarına da burada yer vermenin faydalı 

olacağı değerlendirilmektedir. 

4.1. Avantajları 

ĠHA‘lar hız ve yüksek çözünürlükte görüntü elde etme imkanı olduğundan 

dolayı, günümüzde uydu ve insanlı hava araçlarının kullanıldığı yerlerde –özellikle 

küçük alanları içeren çalıĢmalarda- kendisine kullanım alanı bulmuĢtur. ĠHA‘ların 



Okan ÇAKIRCA, Mehmet Bilge Kağan ÖNAÇAN  

240 

yakıt ve uçuĢ maliyetleri düĢüktür. Elektro optik teknolojisi ile gece ve gündüz 

görev yapabilme kabiliyeti kazanmıĢlardır ve insansız olması sebebiyle görev 

sırasında can kaybı riski bulunmamaktadır. ĠHA‘lar terörist unsurların bulunduğu 

değerlendirilen bir evin saatlerce, belki de günlerce devamlı gözetlenmesi imkânını 

da sağlamaktadır. ĠHA‘lar sürü halinde senkron bir Ģekilde uçurulduğunda alan 

taramalarını daha kısa zamanda yapabilmektedir (Korkmaz, 2019: 107). 

4.2. Dezavantajları 

ĠHA‘ların hafif araç olmasından dolayı rüzgârlı, fırtınalı havalarda istenilen 

Ģekilde görüntünün veya verinin elde edilememesi, hava savunma sistemleri 

tarafından yapılan ataklara karĢı savunmasız olmaları, ĠHA ile bağlantının kopması 

durumunda yer unsurları için tehlike oluĢabilmesi ve insanlı hava araçları gibi 

uluslararası ve ulusal hava sahaları ile ilgili kurallara tabi olmaları gibi 

dezavantajları mevcuttur (Korkmaz, 2019, 107). 

5. ĠHA‟LARA KARġI KOYMAYA YÖNELĠK YÖNTEMLER VE 

UYGULAMALAR 

Teknolojinin ĠHA‘ların yapımını mümkün kılmasından sonra, savaĢ usul ve 

yöntemleri değiĢmiĢtir. Kötü amaçlı kullanmaya yönelik olarak büyük potansiyele 

sahip ĠHA‘ların son zamanlarda farklı senaryolarda kullanıldığı görünmektedir 

(STM ThinkTech, 2019). ĠHA‘lar ile yapılan saldırılardan bazıları aĢağıdaki 

listelenmiĢtir:  

 09 Nisan 2015 tarihinde Japonya BaĢbakanı Shinzo Abe'nin ofisinin 

çatısına Yasua Yamamoto adlı bir Ģahıs tarafından radyoaktif toprak yüklü bir ĠHA 

indirilmiĢtir. Bu ĠHA‘nın ofisin çatısında olduğu ancak 22 Nisan 2015 tarihinde 

fark edilmiĢtir. BaĢbakan Shinzo Abe'nin Nükleer enerji konusundaki politikasını 

engellemek amacıyla söz konusu eylemi yaptığını söyleyen ĠHA kullanıcısı hapis 

cezasına çarptırılmıĢtır (Muzaffer, 2017: 522). 

 Rusya 01 Temmuz 2018 tarihinde Suriye‘deki operasyonlarında 

kullandığı Hmeymim hava üssüne yönelik uzaktan kumandalı ĠHA saldırılarının 

son dönemde yoğunlaĢtığını, son bir ayda Hmeymim hava üssünü hedef alan 

patlayıcı yüklü ĠHA‘ların etkisiz hale getirildiğini açıklamıĢtır 

(http://www.hurriyet.com.tr, 2018). 

 Venezuela Devlet BaĢkanı Maduro‘ya 05 Ağustos 2018 tarihinde askeri 

geçit töreninde konuĢma yaptığı sırada bombalı ĠHA ile suikast giriĢiminde 

bulunulmuĢtur (http://www.ntv.com.tr, 2018).  

 ġırnak‘ta 12 Kasım 2018 tarihinde, Atatürk‘ü anma töreninin ardından 

Valilik bahçesindeki alana teröristlerce patlayıcı yüklü ĠHA ile saldırı 

düzenlenmeye çalıĢılmıĢtır (http://www.hurriyet.com.tr, 2018). 
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 Suudi petrol devi Aramco‘nun iki rafinerisine, 14.09.2019 tarihinde 

drone saldırısı düzenlenmiĢtir (trthaber.com.tr, 2019). 

 Milli Savunma Bakanlığı 24.10.2019 tarihinde, BarıĢ Pınarı Harekât alanı 

Resulayn bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerce yapılan drone, havan ve hafif silah 

saldırısında 5 askerin yaralandığını duyurdu (http://www.cnnturk.com, 2019). 

Kötü amaçlı ĠHA kullanımına yönelik tehditleri azaltmak ve önlemek için 

ĠHA‘lara karĢı koymaya yönelik çalıĢmalar baĢlamıĢtır ve bir kısım yöntemler 

geliĢtirilerek bunların uygulamaları hayata geçirilmiĢtir. Bu yöntemler arasında; 

jamming, koordinat değiĢtirme, eğitimli kuĢlar ile yakalama, ağ atma, tabancalar, 

elektromanyetik darbe vb. sayılabilir (Eriksson, 2018:77-85). 

5.1. Jamming 

Aynı frekansta daha güçlü bir sinyal göndererek bir baĢkasının iletiĢimini 

kesmek anlamına gelir. Sinyal sıkıĢması, örneğin radyo, Wi-Fi, telefonlar ve radar 

gibi tüm kablosuz sinyalleri bozmak için kullanılabilir (Eriksson, 2018:77-85). 

Avantajları;  

 Mevcut kullanımından dolayı yaygın kullanılması.  

 DüĢük maliyetli bir malzemeye sahip olması.  

 DüĢük güç tüketimi sayesinde taĢınabilir bir  cihazdır.  

 Uygulamada kullanıcı için kolay kullanılabilir. 

Dezavantajları;  

 GPS kullanmadan manuel bir kullanım olduğunda iĢlevsiz kalır. 

 Sadece dar bandlı frekanslarda çalıĢan ĠHA‘lar üzerinde etkin olması. 

 Yasalar ve kanunlar jammer kullanımını kısıtlamaktadır. 

5.2. Koordinat DeğiĢtirme 

Çoğu mini ĠHA uçuĢ yaparken GPS (Global Positioning System) kullanır. 

Daha güçlü bir sinyalle sahte koordinatlar göndererek, yeni bir yolu izlemesini 

sağlayan sahte bir harita ile uçağı etkileme imkanı sağlar (Eriksson, 2018:77-85). 

Avantajları;  

 Yaygın olarak kullanılan bir teknolojidir. 

 GeniĢ bir bilgi birikimine sahiptir. 

Dezavantajları;  

 Çevredeki internet, telefon vb. cihazların iletiĢimini engeller. 

 DüĢman ĠHA‘lar bu duruma karĢı özel olarak tasarlanmıĢ olabilir. 

 ĠHA‘yı güvenli bir yere yönlendirmek için nereye gittiğine dair iyi bir 
rota tahmini yapmak gerekiyor. 
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5.3. Eğitimli KuĢlar ile Yakalama 

YouTube'daki kartal ve ĠHA videoları, vahĢi kartal çiftlerinin Ģiddetli 
saldırılarının bölgelerini nasıl koruduğunu ve hobisi olan ĠHA'lara nasıl hızlı bir 
son verdiğini gösteriyor. Hafif kurgusal bir halkayla, mikro drone hedeflerini 
havadan kumandadan baĢarıyla çıkardığı gösterildi. Eğitimli bir kartalın hedeflenen 
uçağı yakalayıp yakalamadığı tartıĢılabilir. Ancak bu çalıĢmada, ĠHA‘nın 
vurulmadığı, ancak güvenli bir yere taĢındığı için yakalama kategorisine girdiği 
tartıĢılmaktadır (Eriksson, 2018: 77-85). 

Avantajları;  

 Kavramsal olarak ispatlanmıĢ oldu. 

 ĠHA‘nın bir yerden baĢka bir yere taĢınarak uzaklaĢtırılması için etkin 
bir yöntem. 

Dezavantajları;  

 Kapsamlı bir eğitim ve bakım gerektiriyor. 

 Hayvanın yaralanma riski mevcut. 

5.4. Ağ Atma 

ĠHA‘ların hedeflenen ĠHA‘nın üzerine ağ ile birlikte giderek avlamasıdır 
(Eriksson, 2018: 77-85). 

Avantajları;  

 Birden fazla ĠHA‘yı sineklik gibi kullanarak yakalayabilir. 

Dezavantajları;  

 Genellikle mikro ĠHA‘lar üzerinde etkili olması. 

5.5. Tabancalar 

Bu yöntem polis tarafından bir ĠHA‘nın havadan imha edilmesi gerektiğinde 
baĢka yöntemlerin bulunmadığı durumlarda kullanılmıĢtır (Eriksson, 2018: 77-85). 

Avantajları;   

 Kavramsal olarak ispatlanmıĢ oldu. 

Dezavantajları;  

 Küçük bir hareketli hedefi tabanca ile vurmak çok zor. 

5.6. Elektromanyetik Darbe 

Elektromanyetik dalga; yüksek bir tepe gücü ile gönderilerek elektronik 
devresi tahrip edilir (Eriksson, 2018: 77-85). 

Avantajları;  

 Doğrudan hedefe ulaĢmaya gerek yok. 

Dezavantajları;  

 ĠHA dıĢındaki diğer elektronik sistemlerin zarar görme ihtimali var. 
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Bu yöntemlerin geliĢtirilmesi ve kullanılması için özellikle savunma 
sanayinde büyük yatırımlar ve çalıĢmalar yapılmaktadır. Bu anlamda dünyadaki 
çalıĢmaların yanı sıra Türkiye‘de de önemli çalıĢmalar yürütülmektedir. ĠHA‘lara 
karĢı koymaya yönelik yöntemler ve uygulamalar kapsamında, Türkiye‘de çalıĢma 
yapan firma ve üniversitelerden bazıları Ģu Ģekildedir: TUSAġ, Baykar Makina, 
ASELSAN, Global Teknik, TÜRKSAT, BĠTES, HAVELSAN, METEKSAN, 
SDT, STM vb. Konuya iliĢkin çalıĢma yapan üniversiteler arasında ise 19 Mayıs 
Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, 
ĠTÜ, ODTÜ, THK Üniversitesi ve TOBB Üniversitesi gösterilebilir. 

Türkiye‘deki savunma sanayi uygulamaları aĢağıdaki gibidir: 

 ĠHTAR: ASELSAN‘ın ĠHA tehditlerini savurup etkisiz hale getirmek 
için geliĢtirdiği anti-drone sistemdir. Sistem; ―Komuta Kontrol Sistemi‖, ―Acar 
Radar Sistemi‖, ―Elektro-optik ve Gergedan KarıĢtırma/Köreltme‖ sistemlerinden 
oluĢmaktadır. (http://www.aselsan.com.tr) 

 ĠHASAVAR: ASELSAN tarafından geliĢtirilen, askeri tesislerin/üslerin, 
devlet kurumlarına ait binaların, üst düzey yetkili konutların, tören alanlarının, 
nizamiye ve kontrol noktalarının yakınlarında drone/mini-ĠHA uçurulmasını; 
―Radyo Frekans (RF) karıĢtırma ve köreltme‖ yöntemiyle engelleyerek koruma 
sağlayan bir sistemdir. (http://www.aselsan.com.tr) 

 KAPAN: METEKSAN‘ın Drone Savar Sistemi, radar sistemi ve 
termal/gündüz kameraları tespit ve takip imkânı sağlarken, RF karıĢtırıcı ve lazer 
sistemi ile drone‘ların imhasına imkân vermektedir. (meteksan.com) 

Dünya‘daki savunma sanayi uygulamaları aĢağıdaki gibidir: 

 DEDRONE: DroneTracker, RF sensör ve Drone Jammer ile birlikte, 3 
ürün birleĢimine sahiptir. DroneTracker; mikrofonları, optik kameraları ve Wifi 
sensörlerini birleĢtirir ve 500m içinde bir uçağı tespit edebilir. RF sensörü; 1 km 
içinde RF ve Wifi aracılığıyla bağlanan uçağı tespit edebilir. Drone Jammer; drone 
iletiĢimini bozmak için çok yönlü antenler aracılığıyla çoklu referans bantlarında 
RF sinyalleri iletir (Shi X., 2018: 4-6). 

 ARDRONIS: Rohde & Schwarz tarafından geliĢtirilen ARDRONIS, 
drone tespiti için bir ―RF kütüphanesi‖ oluĢturur. Algılama menzili; RF iletim 
gücüne, radyo durumuna ve anten kazancına bağlı olarak 1 km – 2 km olabilir. 
Drone tespitinin yanı sıra, ARDRONIS; hem dronun hem de kullanıcının 
lokasyonunu, yön bulma yoluyla gerçekleĢtirebilir (Shi X., 2018: 4-6). 

 DRONESHIELD: Entegre bir algılama ve savunma çözümü sunar. 
Nominal algılama aralıklarıyla drone tespiti için ―radar, ses, video, RF gözetimi‖ 
kullanılır. Radar için 1.5 km, ses için 200 m, video için 600 m ve RF için 1 km 
Ģeklindedir. Uçağın savunmasıyla ilgili olarak DroneShield ayrıca uçağın 
arkasından kullanıcısına video iletimini durdurmak için ―RF Jammer‖ 
kullanmaktadır. Nominal maks.Jammer mesafesi ise 2 km‘dir (Shi X., 2018: 4-6). 
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6. ĠHA‟LARIN GELECEĞĠ VE GELĠġTĠRĠLMEYE ĠHTĠYAÇ DUYULAN 

ALANLAR 

ĠHA‘ların; gelecek teknolojide kullanımlarının (asker, sivil vb.) daha geniĢ 

kitleye ulaĢacağı ön görülmektedir. Su-üstü operasyonlar, hava taĢımacılığı, 

elektronik saldırı, hava muharebeleri ve doğrudan hedefi yok etme gelecek 

teknolojisi için önem taĢımaktadır. Bu teknolojik ilerlemelerin olması için üretimde 

ön plandadır. ilk üretim aĢamasında ar-ge aĢamaları, tasarım, yazılım aĢamaları 

olduğundan dolayı maliyetlerin düĢük olması tercih edilmektedir. Çünkü bu 

aĢamalarda maliyetler çok yüksek olmaktadır. Bu süreçler sayesinde tasarım 

aĢamalarında test yaparak herhangi bir arıza olup olmadığının çalıĢması yapılmıĢ 

olur (Yiğit, 2018: 16-17). GeliĢtirilmeye ihtiyaç duyulan alanlar aĢağıdaki gibidir: 

 Anti ĠHA sistemlerde RF izleme, ses, video gibi verilerin ayrı ayrı alınıp 

birleĢtirilmesi büyük veri kayıplarına sebep olmaktadır. Bunu önlemek amacıyla bu 

parametrelerin ―veri kaybı olmadan birleĢtirilmesi‖ için çalıĢmalar önem 

kazanmaktadır. Anti ĠHA içerisinde kullanılan sensörlerin sürekli çalıĢması; 

yüksek enerji tüketimi, yüksek iletiĢim ve hesaplama yükü oluĢturacaktır. Bu 

durumu önlemek için ―dinamik sensör kullanımı‖ ile ilgili çalıĢmalara ihtiyaç 

duyulmaktadır (Shi X., 2018: 13-14). 

 Mevcut sistemlerin çoğu bir ĠHA ile mücadele etmektedir. Birden fazla 

ĠHA tespit edildiğinde ise sensörlerden gelen verilerin nasıl birleĢtirileceği bir 

sorun oluĢturmaktadır. Bu nedenle gelen veriler hava aracı tespitini 

zorlaĢtırmaktadır (Shi X., 2018: 13-14). 

 RF Jamming ile ĠHA ve kumanda arasındaki bağlantıyı kesmek için RF 

sinyaller gönderilir. Bu iĢlem aynı zamanda ortamdaki kablosuz iletiĢimi de 

engelleyebilir. Kablosuz iletiĢimi engellemeden RF sinyallerinin iletim gücünün 

nasıl kontrol edileceği, geliĢtirilmeye ihtiyaç duyulan bir konu haline gelmiĢtir (Shi 

X., 2018: 13-14). 

 Günümüzde hobi, ticari ve askeri amaçlı üretilen birçok ĠHA mevcuttur. 

Bunların ayırt edilebilmesi ise gitgide imkânsız hale gelmektedir. Bu sebeple ĠHA 

plakası, imzası vb. özellikler ile ―veritabanı‖ oluĢturulmasına ihtiyaç 

duyulmaktadır (Shi X., 2018: 13-14). 

 Kritik tesislerin ĠHA saldırılarına hazırlık seviyesi ve altyapılarının 

oluĢturulmasına yönelik çalıĢmalara da ayrıca ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda, 

kritik tesise özel anti drone sistemi seçimine yönelik çalıĢmaların özellikle faydalı 

olacağı değerlendirilmektedir (Shi X., 2018: 13-14). 
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SONUÇ 

Günümüz teknolojisinde ĠHA‘ların sivil ve askeri yönden kullanımı 

yaygınlaĢmaktadır. Bu popülerlik yanında, ĠHA tehdidini de beraberinde 

getirmektedir. ĠHA tehditlerinin önlenmesi günümüzde önemli bir konu haline 

gelmiĢtir. Ancak literatürde bu konuya iliĢkin oldukça sınırlı sayıda çalıĢma olduğu 

görünmektedir. Konunun önemi ve aciliyeti sebebiyle bilfiil kullanılmakta olan 

uygulamaların ve ürünlerin geliĢtirildiği ve geliĢtirilmeye de halen devam edildiği 

tespit edilmektedir. Konunun popülaritesinin artmasına paralel olarak çok sayıda 

çalıĢma alanı potansiyeli olduğu da bu kapsamda değerlendirilmektedir.  
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Abstract 

Surveillance and Reconnaissance are used in many areas from military purposes to combating natural 
disasters. There are a lot of techniques in order to make them. Today, one of the most used techniques is surveillance 

and reconnaissance with unmanned aerial vehicles (UAVs). When we want to use UAVs effectively with the latest 

development in literature, we encounter with swarm systems. A swarm system deals with coordination of multiple 
agents in order to complete a mission. The coordination of agents must require designing components which must be 

suitable with each other. This document is prepared to propose a swarm system and design its vital components 

whose purpose is making surveillance and reconnaissance with a swarm of unmanned aerial vehicles. How the system 
and its components can be designed is discussed in details. 

Keywords: Multi-Agent Systems, Swarm, Swarm Intelligence, Parallel Processing, Surveillance, Reconnaissance, 

Unmanned Aerial Vehicles.  

 

KEġĠF VE GÖZETLEME ĠÇĠN ĠNSANSIZ HAVA ARACI SÜRÜSÜ 

Öz 

KeĢif ve gözetleme; askeri amaçlardan doğal afetlerle mücadeleye kadar birçok alan da kullanılıyor. 

KeĢif ve gözetleme yapabilmek için kullanılan çok fazla teknik var. Günümüzüde, keĢif ve gözlemin insansız hava 
araçlarıyla yapılması bu teknikler arasından en çok kullanılanı. Ġnsansız hava araçlarını literatürdeki son 

geliĢmelerle birlikte efektif bir Ģekilde kullanmak istediğimizde sürü sistemleriyle karĢılaĢıyoruz. Sürü sistemleri 

bir görevi tamamlayabilmek için birden fazla üyeninnasıl koordine olacağıyla ilgilenirler. Üyelerin koordinasyonu 
birbirleriyle uyumlu olan componentlerin tasarlanmasını gerektirir. Bu belge amacı bir insansız hava aracı sürüsü 

kullanarak keĢif ve gözetleme yapmak olan bir sistemin ve sistemin hayati parçalarının nasıl tasarlanabileceği 

hakkında bir öneri yapmak için hazırlandı. Sistemin ve parçalarının nasıl tasarlandığı detaylı bir Ģekilde 
anlatılıyor. 
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INTRODUCTION 

Reconnaissance is that gathering information about natural beauties or 
enemies in a field. Surveillance is that observing something or an area for a desired 
amount of time. Reconnaissance and surveillance are used actively lots of areas 
including especially military, fight against terrorism and coping with natural 
disasters. Meeting these important needs from the latest development in the literature 
makes countries stronger and powerful in these areas. 

When we look at the latest development in reconnaissance and surveillance, 
we can easily see that Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) are widely used in these 
areas. There are a lot of benefits of using UAVs in these fields. The most important 
benefits are listed below. 

 Using UAVs are safer because the pilot of the vehicle is on the ground 
station. When the vehicle gets damaged, the pilot can survive. 

 UAVs are cheaper because they do not carry people. This makes them 
smaller and results a cheaper, energy saver vehicle. 

These advantages make UAVs attractive to use in these areas. When we look 
at the literature in order to benefit from UAVS effectively, we encounter with swarm 
systems. The reason behind this situation is that is the characteristics of 
reconnaissance and surveillance problems are suitable with solutions of swarm 
systems. Swarm systems are inspired of the animals which live in swarms and they 
try to complete their mission collectively. The purposes of these systems are that 
instead of using a single advanced agent, coordinating relatively simple and smaller 
agents. This gives some features to these systems against single agent systems. These 
advantages are scalability, robustness and flexibility (Navarro and Matía, 2013; 
ġahin, 2005). Scability gives the power of generating effective solutions for different 
size of problems. Robustness gives the power of completing missions against the 
failures in the system or the environment. Flexibility provides the power of adding or 
extracting agents or groups to the system easily. 

These features make swarm systems advantageous with respect to single agent 
systems in so many ways. These advantages (Tan, Ying, and Zheng, 2013; Barca and 
Sekercioglu, 2013) are listed below. 

 Swarm systems are cheaper and consume less energy. Because, the agents in 
the swarm systems are simpler than the agent in a single agent system. Although the 
number of agents in the swarm is greater than a single agent, their simplicity makes 
them cheaper and energy friendly. 

 Swarm systems are faster. Because, swarm systems shares the mission 
among their agents. This gives the power of parallel processing and results a faster 
system.  

 Swarm systems are safer. If any of the agents in the system get damaged, the 
other ones can complete the mission and this makes swarm systems safer.  
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These advantages make swarm systems more suitable for reconnaissance and 

surveillance. The work presented here discusses design issues for a swarm system 

which can make reconnaissance and surveillance. The swarm system is be very 

robust and very flexible thanks to the hybrid control mechanism which is designed 

for it. The control mechanism of the system provides that there can be different 

number of groups or agents in the system and all of them can work suitable with each 

other. These two features are provided with a communication mechanism. Thanks to 

these designed components, the swarm system can effectively observe an area or an 

object and explore the desired objects in a field.  

It can be useful to give an overview for the system. The system is started with 

setting up the swarm. The system is set up when an agent joins a Local Area 

Network (LAN) it sends a broadcast message to network and this provides to add the 

other agents to its list. This sets up the swarm. Then, reconnaissance and surveillance 

missions can be given to the system. The missions can be given by selecting an 

agent. With respect to mission, different requirements are entered to the system and 

the mission starts. Thanks to designed components, the system ensures completion of 

the mission and in case of completion of reconnaissance mission; the system can 

continue to make surveillance for the found object. 

The rest of the paper is structured as follows. In Section 2, the control 

mechanism and how the system can implement it is addressed. The architecture of 

the system is discussed in Section 3. Section 4 explains how the communication 

mechanism works. In Section 5 and Section 6, how the system makes reconnaissance 

and surveillance is explained respectively. Figure 1 shows how the overall system 

works. 

 

Figure-1. Overall process 
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1. CONTROL MECHANISM 

Control mechanisms determine how a swarm system is controlled. A control 

mechanism can affect the architecture and communication mechanism of a swarm 

system. It assigns roles to the agents. There are three mainly used control 

mechanisms (Iocchi, Nardi and Salerno, 2001; Mohan, Yogeswaran, and 

Ponnambalam, 2009). These are centralized control, distributed control and 

hierarchical control. 

In centralized control, there are two types of agent in the system. These are 

master agent and slave agents. The master agent must be fixed. It is responsible for 

control and coordination of a swarm system but According to implementation of the 

master agent, it can contribute to completion of the mission or they can be only 

responsive for the coordination of the system. A master agent gives order to the other 

agents and it determines the responsibilities of the other agents. The other agents are 

called slaves. They are responsible for obeying the commands of the master. They 

can‘t decide by themselves. In this type of control mechanism, in order to construct 

to swarm, two different types of agents must be designed and their roles must be 

defined. This gives overhead to centralized control and it is a disadvantage. In 

distributed control, all the agents in the swarm system contribute equally for control 

and coordination. Control and coordination are provided with a consensus algorithm. 

The algorithm is implemented among the agents and it produces a result which 

determines how the system acts. The algorithm also gives overhead to the system but 

on the other hand, in order to establish the swarm, it can be enough to design only 

one kind of agent.  There can be different agent types whose permissions and 

authorities are less or more from each other. In hierarchical control, there is a 

hierarchy among agents. The agent from the top of the hierarchy has the greatest 

authority permission. There is a parent and child relations among agents. All the 

agents must only obey to its parent. According to design of the system, there can be 

agents which have different roles. However, most widely used hierarchical controls 

have agents from three main roles. These roles are root, parents and children. Roots 

gives order to parents and parents give order to children.  The problems which needs 

to complete more than one job at a time and which spreads wide areas are well 

suitable for hierarchical control mechanism. But in this situation, there must be more 

than one different agent in the system and this creates an additional overhead.  

Instead of using these mainly used mechanisms in the swarm, a new control 

mechanism is designed. The purpose of the design is that solving reconnaissance and 

surveillance problems effectively. In the design, we benefited from the aspects 

distributed and centralized control. These aspects can be used reconnaissance and 

surveillance problems. The designed control mechanism is a mechanism which 

partly implements the centralized control. All the agents can be master and can give 

orders to the agents. In this way, all the agents can be master and all of them can give 
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order to others. So, there is a distributed control among the agents. A user can give a 

mission to any agents in the system and this starts the system. The agent who takes 

the order becomes the master of the system and it shares the mission with other 

agents.Figure 2 shows the mechanism used in the swarm. 

.  

Figure-2. Mechanism which is used in the swarm 

The agents who take the order can‘t get different orders during the mission and 

they are responsible for completing the mission.  They are depended to the master. In 

this way, a system which is distributed from the view of giving orders but centralized 

from the view of control to the agents is established. 

2. ARCHITECTURE 

Architecture deals with the design of the agents, their differences or their 

similarities. It determines whether the system consists of a single type agent or more 

than one agent types. There are two main types‘ architectures (Stone, Peter and 

Veloso, 2000). These are homogenous and heterogeneous architectures. Depending 

on the problem, one of them can be selected. 

In homogenous architecture, all the agents have same features or all of them 

from only one brand. Establishing and managing this kind of architecture is easy but 

it restricts the system for a single brand or model. This situation results an economic 

overhead. In heterogeneous architecture, the agents can be from different brands or 

they can have different capabilities. This architecture can works with different agent 

types or different groups. It is expected that a heterogeneous architecture can works 

with any desired number of different agents. There should not be a number of agents 

it can work with.  If a heterogeneous system works with a fixed number of agents, it 

becomes a kind of homogenous system.  
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In the designed swarm, heterogeneous architecture is used. The system is 

designed to have any number of different agents or agents groups. An agent which 

has proper hardware to join the communication network can join the system and be a 

part of it. The one of the reasons to choice such a communication mechanism is its 

accordance with heterogeneous architecture. The architecture of the system works 

above the communication mechanism. The agents in the swarm stores IP addresses 

of the other agents. This results a system whose number of agents can be limited with 

the storage area of the agents. So, there is not any restriction about the number of 

different agents but the number of agents can‘t exceed the storage area.  Figure 3 

shows a representation the architecture used in the swarm. 

 

Figure-3. Architecture which is used in the swarm. 

3. COMMUNICATION MECHANISM 

A communication mechanism determines how the system communicates and 

it creates infrastructure of the communication. It provides coordination. This makes 

communication mechanism more important. There are three mainly used 

communication mechanisms (Dudek and Gregory, 1996; Cao, Uny, Fukunaga and 

Kahng, 1997). These are direct communication, communication via environment and 

communication via sense. 

In direct communication, agents communicate with sending and getting 

messages directly. These messages not only carry commands but there can be other 

types of messages which has information about the system. Depending of the system 

design, there can be differences in permissions and authority of sending and getting 

messages. In communication via environment, the agents observe the environment 

and adjust themselves to these changes. They make their next step according to the 

changes. In this way, they complete their missions.  The environment becomes a 

communication medium. In communication via senses, the agents sense the positions 

of the other agents or other definitive information and gathers information. In 

communication via sense, the agents sense the positions or other definitive features 

of other agents using the sensors and they gather information. These information is 
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used in order to communicate and completing a mission collectively. While they are 

completing a mission, they evaluate themselves with respect to definitive information 

of the other agents, in other words, they adjust themselves with respect to other 

agents.  

In this work, direct communication mechanism is used. According to system 

design, all the agents have the permission to send and get messages. The mechanism 

works at the top of A Local Area Network (LAN). In order to join the network, 

agents must have a network cart. When an agent joins the network, it automatically 

joins the swarm. After they join the network, they send a broadcast message which 

informs other agents about their joining to the network. All the agents has a table 

which stores the IP addresses of other agents. After the agents receive the broadcast 

messages, they check in their tables whether the sender is in it or not. If the sender is 

not in table, they add it to the table and send a confirmation message to the sender. If 

the sender is in table, they do nothing. In this way, the agents set up a connection. 

After they set up a connection, they have permissions to share a mission. The agents 

can only share missions with the agents which are in their address list. 

In order to set up a connection with other agents, give an order and complete 

the mission, there are different message types in the system. These are connection 

messages, command messages and mission completed messages. Any of the agents 

can send all the messages but depending on the mission status, it can be some 

restrictions about the message it can send and get. 

Agents start sending and receiving connection messages when an agent joins 

the network. Until they add other agents to their agent lists, they keep sending these 

messages and the other agents keep receiving these messages. These messages are 

sent automatically. Figure 4 summaries connection messages. 

 

Figure-4. Connection messages 
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Agents share commands with other agents using command messages. When a 

mission is given to any agent, the agent divides the mission according to type. There 

are different area coverage methods for the missions. As default; spiral, circle, 

rectangle, triangle and parallelogram methods are defined. In addition to these, new 

methods can be defined. When the agent is given a mission, it divides the mission 

according to selected coverage method and the number of agents. After that, it sends 

these pieces of mission to other agents using command messages. All the agents can 

send and receive command messages. However, if an agent receive a command 

messages and it still works to complete it, it can‘t send or receive a command 

message. 

Mission completed messages are sent and receive when the agents start a 

mission. The purpose of these messages is that ensuring about the completion of a 

mission. With respect to finishing time of the master or slaves, these messages can be 

different. In addition, there is a restriction about the messages a master or slave can 

send and receive. There are four defined mission completed messages in the system. 

These messages are completed, not completed, error and state messages. 

Completed messages are sent by slaves to the master. Only master can receive 

messages that only can be sent from slaves. When an agent completes its own 

mission, it adds its own IP address to the message and sends it to the master in order 

to notify completion. State messages can only be sent by masters to slaves. A master 

sends this message to all the slaves when it completes its own mission. The purpose 

of the message is that learning whether any of the slaves is in the state of error. The 

slaves reply this message with error or not completed messages. Not completed 

messages can only be sent after receiving a state message. It is only be used by 

slaves. After getting the state message, it sends not completed message to inform the 

master about it can complete its own mission. Error messages are send and received 

just like not completed messages but their purpose is that informing the master about 

the slave can‘t complete the mission. 

4. RECONNAISSANCE 

The purpose of reconnaissance missions is finding an object in a field. In order 

to make reconnaissance; first, the swarm must be set up. Then, any of the agents is 

selected. In other words, the master is selected. Then, an area is selected in which the 

reconnaissance is made. After the area selection, how the agents cover the area must 

be determined. As default, the agents can cover in spiral, circle, rectangle, triangle 

and parallelogram shapes. Then, coverage direction must be determined. This can be 

two types. One of them is from inside to outside the other one is from outside to 

inside. After selecting the coverage direction, the object which is wanted to be found 

is entered to the system. Then, the master divides the mission and shares it with the 

slaves. This starts the mission. Figure 5 shows the overall process. 



A Swarm of Unmanned Aerial Vehicles for Surveillance and Reconnaissance 

255 

 

Figure-5. Overall process for reconnaissance 

In order to find an object as soon as possible, coverage shapes, coverage 

methods, is very important. Coverage shape can gain time and resources to the 

swarm. For this reason, there are five shapes are defined. The most suitable one for 

the area can be selected. If a different shape can be more suitable with the desired 

area, it can be defined, and added to the system.  

A reconnaissance mission can finish with three results. The object can be 

found successfully, the mission finishes successfully but the object can‘t be found 

successfully or the mission is cancelled because of failure in the swarm. In case of 

finding the object successfully, it can be planned a surveillance mission to the found 

object and the object can be observed in a desired amount of time. In case of not 

finding the object, the reconnaissance mission can be re-defined for the object. 

However, in this time, the previous selected coverage shape can‘t be selected because 

the main reason of failure is generally coverage shape. In case of failure in the 

swarm, the mission is tried with a different master agent. 

5. SURVEILLANCE 

The purpose of surveillance mission is that observing an object or an area in a 

desired amount of time. It is hard to do that with a single agent system. Because, the 

agents consume energy during observation and when their energy is consumed, they 

must finish the observation. However, the agents in a swarm system can observe in 

turn. This allows observing an area with desired amount of time. 
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Figure 6 : Overall process for surveillance for an object 

Before giving a surveillance mission, the swarm system must be set up. There 

are two types of surveillance mission. These are surveillance of an object and of an 

area. In case of surveillance of an object, first, the object must be entered to the 

system. Then, coverage shape must be selected. Coverage shapes determine how the 

agents must be positioned in the area and default shapes are same with the shapes in 

reconnaissance. New coverage shapes can also be defined. Figure 6 shows how the 

system makes surveillance for an object. 

Then, we must enter how many agents will observe the area at a time. If the 

numbers of selected agents are less than the number of agents in the swarm, the other 

agents wait until the energy of one of the agents consumes. When one of their energy 

consumes, the one of the waiting agents takes its mission. Figure 7 shows this case. 

 

Figure-7. When an agent consumes energy 

Surveillance of an area is same as with surveillance of an object but in this case, 

instead of entering an object and selecting a coverage shape, we only select the area.  
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Figure 8 shows how the system makes surveillance for an object. 

 

 

Figure-8. Overall process for surveillance for an area 

The last step is entering how long the area is observed. After entering this, the 

swarm is positioned in the area and the mission starts. The agents observe area with 

the entered amount of time and the mission is completed. 

CONCLUSION 

The work presented here is purposed to propose a system for surveillance and 

reconnaissance using a swarm of aerial unmanned vehicles. In order to set up a 

swarm, there are a lot of components to consider. In this document, the most 

important three components are addressed. These are control mechanism, 

communication mechanism and architecture.  

In the proposed system, direct communication mechanism is used as the 

communication mechanism. The purpose of choosing this mechanism is that it 

provides a basis for designed control mechanism and the chosen architecture. In 

order to implement the communication mechanism, some messages are defined. All 

the agents can send and get these messages but their state can restrict them. 

Heterogonous architecture is used as architecture. It runs at above of 

communication mechanism. It allows having different agents and different agent 

groups. Desired number of different agents can be added to system. However, 

because of finite memory of the systems, the number of agents and number of 

different agent groups can be as much as the memory size. 
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A new control mechanism which is a hybrid version of distributed and 

centralized control is designed for control mechanism. The parts which can be useful 

for surveillance and reconnaissance are taken from distributed and centralized 

control. In designed mechanism, any of the agents can be master and can give orders 

to other agents. It is similar to centralized control because there is a master during a 

mission and it is similar to distributed control because any of the agents can give 

order to other agents. 

The proposed system uses these components to share a mission and complete 

it successfully. All the components are designed and chosen to work in a harmony 

with the other components. Swarm systems which can have a lot of agents and which 

have the capabilities to complete mission successfully can be set up using these 

components.  
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Öz 

Yapay zekâ teknolojisindeki geliĢmeler son elli yıldaki teknolojik geliĢmelerin hem bir parçası hem de bir 

sonucu olmuĢtur. Bilgi teknolojilerindeki bu hızlı değiĢim ve dönüĢüm bugün dünya üzerindeki tüm iliĢkileri 

derinden etkilemiĢtir. Makine öğrenimi gibi bilgi teknolojilerindeki çığır açan teknolojik ilerlemeler, iĢ dünyasını 
etkilediği gibi devlet kurum ve kuruluĢlarını da etkilemektedir. Ġnsanların yapabildikleri görevleri yapma hedefiyle 

geliĢtirilen yapay zekâ teknolojisi, insan zekâsının hâkim olduğu güvenlik ve istihbarat alanlarını da 
etkilemektedir. YaĢamın her alanında olduğu gibi istihbarat toplama ve üretme de otomatikleĢmeye baĢlamıĢtır. 

Bu durum birçok açıdan fırsat sunduğu gibi tehlikeler ve tehditler de barındırmaktadır. Bu çalıĢmada da yapay 

zekâ kavramı, tarihsel geçmiĢi, teknik özellikleri ve istihbarat analizi incelenecek sonrasında çalıĢmanın konusu 
olan istihbarat analizinde kullanımı incelenecektir. Günümüzde yapay zeka diğer tüm alanlarda olduğu gibi 

güvenlik alanında da yayılmaya devam etmektedir. Ülkemizdeki istihbarat kurumlarının istihbarat analizlerindeki 

baĢarılarını arttırabilmek adına yapay zekâ hakkında araĢtırma, geliĢtirme ve uygulama birimleri kurulması elzem 
gözükmektedir. Bu çalıĢma, ülkemizdeki güvenlik kurumlarının bilgi teknolojileriyle entegrasyonunda yeni bir kapı 

aralamayı amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Yapay Zekâ, Makine Öğrenmesi, Derin Öğrenme, Ġstihbarat Analizi, Yapay Analiz 

 

THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN INTELLIGENCE 

ANALYSIS 

Abstract 

Recent major advances in artificial intelligence technology have been both a part and a result of 

technological developments in the last fifty years. Today‟s rapid change and transformation in information 

technologies has fundamentally affected all the definitions of relationships in the world. Thus, breakthrough 
technological advances in machine learning technologies affect governments and its institutions as well as 

business. Artificial intelligence technology, which was developed with the aim of performing the tasks that people 

can do, affects the fields of security and intelligence working with the power of human intelligence. As in all areas 
of life, intelligence gathering and generation has begun to be automated. This presents opportunities in many 

respects as well as dangers and threats. In this study, the concept of artificial intelligence, its historical 

background, technical characteristics and its use in intelligence analysis, which is the subject of the study, will be 
examined. Today artificial intelligence continues to spill over in the field of security as well as in all the other 

fields. In order to increase the success of the intelligence agencies in our country in terms of intelligence analyses, 
it seems to be indispensable to establish research, development, and implementation units regarding artificial 

intelligence. This study aims to open a new door in the integration of security institutions into information 

technologies in our country. 

Key Words: Artificial Intelligence, Machine Learning, Deep Learning, Intelligence Analysis, Artificial Analysis  
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GĠRĠġ  

Yapay zekâ kavramı herkes için farklı anlamları ifade etse de yapay zekânın 

toplum üzerindeki değiĢtirici etkisi son yıllarda daha da belirgin hale gelmiĢtir. 

OtomatikleĢmeye baĢlayan teknoloji, yıllar içinde geliĢtikçe ve sorunların 

üstesinden gelme noktasında yetenekli hale gelmeye baĢladıkça, yaĢamımızı ve 

birbirimizle etkileĢime girmemiz dâhil olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin 

günlük davranıĢlarını etkileyen köklü bir devrimi baĢlatmıĢtır. Bu bakımdan yapay 

zekânın kabiliyet kapsamını anlamak ve bu teknolojiyi geliĢtirmek gelecekte bu 

teknolojiyi yönetmek açısından yüksek öneme sahip gözükmektedir. Yapay zekâ, 

birçok bilim alanına uygulanabilen, devamlı olarak geliĢen bir bilgisayar bilimidir. 

Yapay zekânın ilham kaynağı, insan zekâsıdır. Yapay zekâ ile insan zekâsı 

arasındaki benzerlikleri ortaya çıkarmak yapay zekâyı anlamamıza yardımcı 

olacaktır. Ayrıca yapay zekâ gibi istihbarat analizi de benzer bir özellik göstererek 

insan zihninin metodolojisini olayları analiz etmek için kullanmaktadır.  

Yapay zekâ (AI) ve makine öğrenmesi (ML) yetenekleri daha önce 

görülmemiĢ bir oranda büyüyerek makine çevirisinden tıbbi görüntü analizine 

kadar birçok faydalı uygulamada kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Uzun vadede ise 

yapay zekâ teknolojileri kullanılarak sayısız uygulama geliĢtirilmesi 

beklenmektedir. Öte yandan; tarihi gerçekler göz önüne alındığında ise bu 

teknolojinin kötü amaçlar için de kullanılabileceği bir o kadar da açıktır. Yapay 

zekâ insan zekâsı gerektirdiği düĢünülen görevleri gerçekleĢtirebilecek sistemler 

oluĢturmak için dijital teknolojinin kullanılmasını ifade etmektedir. Yapay zekânın 

geliĢmesinde makine öğrenmesi önemli bir rol oynamaktadır. Makine öğrenmesi 

yapay zekânın bir alt alanı veya ayrı bir alan olarak tanımlanarak elde edilen 

deneyimle zaman içerisinde belirli bir görevdeki performansı arttıran dijital 

sistemlerin geliĢtirilmesini ifade etmektedir. Bu doğrultuda yapay zekâ ve makine 

öğrenmesi son yıllarda hızla ilerlemiĢ ve bu teknolojilerin geliĢtirilmeleri 

sonucunda çeĢitli ve faydalı uygulamalara olanak sağlanmıĢtır. Örnek olarak; 

yapay zekâ otomatik konuĢma tanıma, makine çevirisi, spam filtreleme ve arama 

motorları gibi yaygın olarak kullanılan teknolojilerin kritik bir bileĢenidir. 

Hâlihazırda araĢtırılmaları devam eden büyük projelere veya küçük ölçekli pilot 

projelere yönelik olmak üzere, sürücüsüz araçlar, hemĢireler ve doktorlar için 

dijital asistanlar ve afet yardımı operasyonlarının hızlandırılması için yapay zekâ 

teknolojisi kullanılmaktadır. Gelecekte ise daha ileri seviyelere çıkacak olan yapay 

zekâ teknolojisi iĢgücü ihtiyacını azaltma, bilimsel araĢtırmaları büyük ölçüde 

hızlandırma ve yönetim kalitesini arttırma olanaklarını kuĢkusuz devletlere ve 

Ģirketlere sunacaktır. 
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Ġstihbarat araĢtırmaları ise son zamanlarda ülkemizde akademik alanda 

kendisine yer edinmeye çalıĢmaktadır. Özellikle yapay zekanın istihbarat 

araĢtırmalarında kullanımı ise hem çok önemli hem de geliĢtirilmeye muhtaç bir 

alandır. Bu anlamda istihbarat araĢtırmalarını hem bilimsel bir çalıĢmayla 

desteklemek hem de yeni vizyon ve misyonlara katkıda bulunmak adına yapay 

zekânın istihbarat analizinde kullanılabilirliğini tartıĢmaya çalıĢtık. ÇalıĢmamızın 

ilk bölümünde yapay zekâyı teknik ayrıntılarına girmeden, açıkladık. ÇalıĢmamızın 

ikinci bölümünde istihbaratın analiz kısmını bilimselliğiyle ön plana çıkarmaya 

çalıĢtık. Tüm bunlardan hareketle son bölümde ise yapay zekânın iĢlevselliğinin 

istihbarat analizinde kullanılabilirliğini sorguladık. Teknik bir deneyden çok, 

anlamlı bir öneri olmasını amaçladığımız bu çalıĢma, istihbarat analizinin sistemsel 

araçlarla desteklendiğinde daha doğru sonuçlar vereceği ve dolayısıyla istihbarat 

baĢarılarını getireceği inancındayız. 

1. YAPAY ZEKÂ 

Günümüzde bilgi teknolojileri, yaĢamın vazgeçilmez bir aracı olmuĢtur. 

Daha doğru bir ifadeyle bilgi teknolojileri insan hayatını önemli ölçüde 

dönüĢmüĢtür. Bilgi teknolojilerinin insan hayatını değiĢtiren ve dönüĢtüren biçimi, 

geçmiĢten günümüze, benzer bir Ģekilde insan hayatını etkilemiĢtir. Örneğin 

yaklaĢık 150 yıl önce elektriğin kullanabilir formunun keĢfedilmesiyle birlikte 

insanın yaĢam ve üretim Ģekli değiĢmiĢtir. 20. yy'den itibaren bu etkiye bilgi 

teknolojileri de eklenmiĢtir. Günümüzde bilgi teknolojileri; bilgisayar 

teknolojilerini de kapsamaktadır. Elektrikten bilgisayara geçiĢ gibi; günümüzde de 

insanın fiziki davranıĢlarını taklit eden makinelerden, insan gibi davranabilen 

makinelere geçiĢ söz konusudur. Daha doğrusu insanın yapabildiklerini yapan 

makineden, insan gibi düĢünebilen bir makineye bir geçiĢ söz konusudur. Bu 

geçiĢle birlikte, hayatımıza, yeni bir kavram olan, ―yapay zekâ‖ kavramı girmiĢtir. 

Böylece sırasıyla hayatımızı dönüĢtüren elektrik, bilgisayar ve internet; Ģimdilerde 

yerini yapay zekâya bırakmaktadır. Bu sayede yapay zekânın da teknolojik 

evrimde yerini almaktadır. Bu teknolojik evrimde yapay zekânın geliĢiminin nasıl 

olduğunu sorgularken yapay zekânın günümüzdeki anlamını basitçe açıklamaya 

çalıĢacağız. 

Yapay zekâ, insan zekâsının yapabileceği görevleri gerçekleĢtirebilecek 

sistemleri oluĢturmak için dijital teknolojinin kullanılmasını ifade etmektedir 

(Brundage vd, 2018: 9). Bir baĢka deyiĢle yapay zekâ, akıllı insan davranıĢının 

mekanizmalarını modelleyen bir bilgisayar bilimidir. Buradan hareketle herhangi 

bir insan zekâsı düzeyinde gerçekleĢtirilebilen herhangi bir görev, yapay zekâ 

alanında yapılan inovasyon çalıĢmaları için bir hedef olabilmektedir. 

Yapay zekâ tanımlamaları günümüzde iki baĢlık altında toplanmaktadır. 

Birisi ―uygulamalı yapay zekâ‖, diğeri ise ―yapay genel zekâdır‖. Uygulamalı 
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yapay zekâ bir makine sisteminin; insan zekâsı, bilgisi ve anlayıĢından ilham alarak 

görevlerini yerine getirmesidir (Stark ve Pylyshyn, 2018). Yapay genel zekâ ise bir 

makine sisteminin insan zekâsı, bilgisi ve anlayıĢı düzeyinde ve üstünde, sosyal ve 

biliĢsel görevleri yerine getirebilmesidir (www.youtube.com). Bu tanımlamalardan 

anlaĢılacağı üzere yapay zekâ kavramı zamanla ‗uygulamalı yapay zekâ iĢlevinden 

geliĢmiĢ‘, yapay genel zekâ tanımlamasına evrilmiĢtir. (Dolayısıyla yapay zekâ 

ifadesini, çalıĢmamızda yapay genel zekâ ifadesine karĢılık kullanacağız.) Yapay 

zekâyı bir baĢka ifadeyle Ģöyle tanımlayabiliriz: ―Doğal sistemlerin yapabildiği her 

biliĢsel etkinliği yapay sistemlere daha yüksek baĢarım düzeyinde nasıl 

yaptırılabileceğini inceleyen bilim dalıdır‖ (Say, 2018: 83). Say‘ın da dediği gibi 

yapay zekâ sistemleri çok büyük bir alanı kapsamakta ve geniĢlemeye devam 

etmektedir. Yapay zekâ, bizim kendi isteğimizle -belki de kendi biliĢsel gücüyle- 

hayatımıza rahatlıkla girmeyi baĢarmıĢtır. Ayrıca hayatın her evresinde karĢımıza 

çıkmakta olan bu kavram, kullandığımız her nesneye entegre olma güdüsünü 

içermektedir. Aslında bakıldığında teknolojinin insan hayatına etkileri tüm 

zamanların konusudur. Fakat yapay zekâ özelinde bu teknolojik etki son yüzyılda 

var olmuĢtur.  

Yapay zekâ kavramı ilk defa 1943 yılında kullanan Warren ve Walter, 

yayınladıkları çalıĢmayla, yapay sinir ağlarını teorik olarak ortaya koymuĢ yapay 

zekâ alanında öncü çalıĢmaları baĢlatmıĢlardır. Bu çalıĢmalarda insan öğrenmesi ile 

makine öğrenmesi arasında benzerlikler olabileceğini ifade etmiĢlerdir. 1950 

yılında ise Alan Turing
1
 yukarıda bahsettiğimiz matematiksel mantığı 

makineleĢtirmeyi baĢarmıĢ, bir ölçüde makine anlayıĢını tek fonksiyonluluktan 

çıkarıp çok fonksiyonlu hale getirmiĢtir (Say, 2018: 39). Turing‘in çalıĢmaları 

―Evrensel Turing Makinesi‖ni doğurmuĢtur (Topal, 2017: 1346). Böylece Turing, 

makinesiyle; insan biliĢsel gücünün, makine fonksiyonuyla
2
 nasıl ifade 

edilebileceğini ortaya koymuĢtur.  

Turing çalıĢmaların geliĢimini takip etmek ve yapay zekânın insanın biliĢsel 

gücüyle kıyaslamasını yapabilmek için ―Turing Testi‖ni geliĢtirmiĢtir. Kısaca 

Turing‘in geliĢtirdiği bu test yapay zekânın ne ölçüde geliĢtiğine dair bir çıkarım 

yapmak hedefindedir. Bu teste göre bir sorgulayıcı tarafından sorulan sorulara bir 

insan bir de makine cevap verecektir. Sorgulayıcı hangisinin makine olduğunu 

anlayamazsa o zaman akıllı sistemler baĢarıya ulaĢmıĢ olacaktır. (ġekil-1) 

                                                           
1 (1912-1954) Ġngiliz matematikçi, bilgisayar bilimcisi ve kriptolog. 
2 Matematiksel anlamda. 
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ġekil-1. Turing Testi (Stark ve Pylyshyn) 

Turing‘in sistemi, aĢamalı bir girdi-çıktı iliĢkisiyle amacına ulaĢmaktadır. 

Burada bahsettiğimiz makineye verdiğimiz verileri nasıl yorumlayacağını da 

öğrettiğimiz bir sistemdir. Makinelerin aĢama aĢama girilen fonksiyonel girdi-çıktı 

durumu, gerek verinin artması gerek makinelerin –insan zihni gibi- daha karmaĢık 

iĢlerle baĢa çıkması gereklilikleriyle, yetersiz ve olanaksız kalmıĢtır. Turing‘in 

çalıĢmalarından sonra yapay zekâ ve makine öğrenmesi çalıĢmalarının devamı 

niteliğinde çalıĢmalar yayınlanmıĢtır. John McCarthy ve arkadaĢları 1956 yılında 

yayımladıkları çalıĢmalarında, makinenin dil öğrenme/iĢleme konusunda baĢarılı 

olabileceklerini ortaya koymuĢlardır. Böylece yapay zekânın bilimsel çalıĢmalarına 

günümüzdeki anlamıyla ‗öncüllük‘ etmiĢlerdir (Stark ve Pylyshyn). 

Yapay zekâ çalıĢmalarının tarihi 1950'li yıllara dayanırken, son on yıldır 

yapılan büyük çaplı yatırımlar sayesinde araĢtırmacılar, yapay zekânın çalıĢma 

alanına giren çalıĢmaların birçoğunda ani performans kazanımları elde etmiĢlerdir. 

Bu son kazanımları açıklamaya yardımcı olan faktörler arasında hesaplama 

gücünün katlanarak büyümesi, geliĢmiĢ makine öğrenmesi algoritmaları (özellikle 

derin sinir ağları alanında), daha hızlı yineleme ve deneylerin çoğaltılması için 

standart yazılım çerçevelerinin geliĢtirilmesi, daha geniĢ ve daha yaygın olarak 

kullanılabilen veri setleri ve en nihayetinde geniĢletilmiĢ ticari yatırımlar 

bulunmaktadır (Brundage vd, 2018: 12). Ayrıca, özellikle son beĢ yılda, yapılan 

yatırımlar ve yapay zekâ teknolojisindeki yapılan önemli çalıĢmalar neticesinde bu 

alanda önemli sonuçlara ulaĢılmıĢtır. Allen ve Chan‘e göre yapay zekâ 

teknolojisindeki bu hızlı ilerlemenin ardında dört ana faktör vardır. Bunlar; bilgi 

iĢlem performansındaki onlarca yıllık üstel büyüme, makine öğrenme sistemlerini 

eğitmek için büyük veri setlerinin kullanılabilirliğinin artması, makine öğrenmesi 

tekniklerinin uygulanmasındaki geliĢmeler ve son zamanlarda önemli ve hızlı bir 

Ģekilde artan ticari yatırımlardır. Bu trendlerin ortaya çıkması ve zamanla geliĢmesi 

ile birlikte yapay zekâ çalıĢmalarında en az bir on yıl daha hızlı ilerlemenin devam 
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etmesi beklenmektedir. Bu trendlere ve geliĢmelere ek olarak önde gelen ticari 

teknoloji Ģirketleri ―kendilerini yapay zekâ çevresinde yeniden Ģekillendirdiklerini‖ 

bildirmektedir (2017: 7). Bu geliĢmelerle birlikte yapay zekâ birçok sektörde 

uygulama alanı bulmuĢtur. 

Yapay zekâ çalıĢmalarında önemli ilerlemeler 80‘li ve 90‘lı yıllara nazaran 

daha büyük miktarlarda dijital veri bulunması, nispeten pahalı olmayan büyük 

ölçüde karmaĢık hesaplama yetenekleri ve geliĢmiĢ öğrenme teknikleri, görüntü ve 

yazı tanıma, konuĢma anlayıĢı ve insan dili çevirisi gibi görevlere uygulandığında 

sağlanmıĢtır. Bu geliĢmeler ıĢığında; akıllı telefonların konuĢma tanımasında, 

ATM‘lerin yazılı çeklerdeki el yazısını tanımasında, spam filtrelemesi yapan e-

posta uygulamalarında ve ücretsiz çevrimiçi makine çevirisi hizmetlerinde 

meyvelerini vermiĢtir. Yapay zekânın elde ettiği bu baĢarıların anahtarı, makine 

derin öğrenme sisteminin (deep learning) geliĢmesi olmuĢtur (Biegel ve Kruose, 

2016). Yapay zekâ sistemleri günümüzde düzenli olarak uzmanlık gerektiren 

görevlerde insanlardan daha iyi performans göstermeye baĢlamıĢtır. GeliĢmeler 

1950‘den bu yana yapay zekânın ne ölçüde geliĢtiğini ortaya koymaktadır. Ancak 

ifade edelim ki Ģu ana kadar yumuĢatılmıĢ Turing testi haricinde hiçbir yapay zekâ 

algoritması testi geçmeye yaklaĢamamıĢtır (Copeland, 2019). Yine de bütün bu 

geliĢmelerin ıĢığında yukarıda bahsettiğimiz gibi tek fonsiyonluluk ve çok 

fonksiyonluluğun farkı; otomatikleĢtirmek ve otonomlaĢmaktır. OtomatikleĢtirme, 

girdinin çıkacağı fonksiyonel durumu yönetebilmektir. OtonomlaĢtırmak ise 

makinenin inisiyatifine bırakma durumudur. Otonom sistemler mantık yürütme 

üzerine kuruludur. Bahsettiğimiz dil bilgisi üzerinden matematikselleĢtirilmiĢ 

mantık burada kendini gösterir. Artık günümüzdeki yapay zekâ çalıĢmaları 

göstermektedir ki otomatik sistemler yerini otonom sistemlere bırakmıĢlardır. 

Cummings‘in de dediği gibi aynı girdiye sahip otonom sistemler her zaman aynı 

çıktıyı vermeyecektir (2017: 3). 

Sıkça bahsettiğimiz gibi yapay zekâ insan zekâsını taklit etmektedir. Bunu 

özellikle algılama ve yorumlama yeteneğini taklit ederek sağlamaya çalıĢmaktadır. 

Ġnsan, algılamalarını ve verdiği kararları fark edilemeyecek hızda yapmaktadır. 

Fakat yapay zekâ algılama yaptığı araçları özgür bırakmamaktadır. Bu araçların 

sürekli olarak aktif olduklarını kontrol etmektedir. Bir örnek ile açıklayacak 

olursak; binanın etrafındaki çöpleri toplamakla görevlendirilmiĢ bir robot, çevresini 

ve çöpleri tanımlayacak/algılayacak sensörleri daima açık tutmak zorundadır. Ama 

insan zihninin algılama sensörü olan duyular bunu farkında olmadan yapmaktadır. 

Dolayısıyla insan zekâsı ve yapay zekâ arasındaki en büyük fark algılama 

araçlarıdır. Diğer bir deyiĢle insan, iĢlemin farkında olmadan yapay zekâ ise iĢlemi 

bilerek hareket etmektedir. Günümüzde yapay zekâ, binaların arasında dolaĢırken 

boĢ soda ĢiĢelerini toplayabilecek algılama statüsüne eriĢmiĢtir. Bu durum bize 

göstermektedir ki yapay zekâ artık çevresindeki unsurları algılayıp analiz edebilir 

hale gelmiĢtir. Veriyi kendi toplayabilecek, bundan çıkarımlar yapacak ve harekete 
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geçebilecektir. Dolayısıyla yapay zekânın algı geliĢimi, kurduğu bağlantılarla 

doğru orantılıdır. Tecrübe her insan zihninin yapı taĢıdır. Ġnsan duyum-algı-

tecrübe-hareket üzerinden öğrenmeyi gerçekleĢtirmektedir. ĠĢte bu döngü yapay 

zekâ çalıĢmalarına ilham vermiĢtir. 

Yapay zekâ çalıĢmaları günümüz teknoloji Ģartlarında açıklayıcı ve genel 

yapay zekâ teknolojilerine odaklanan olası bir üçüncü dalganın baĢlangıç 

aĢamasındadır. Bu yaklaĢımların amacı, öğrenilen modelleri açıklama ve düzeltme 

ara yüzüyle geliĢtirmek, çıktıların temelini ve güvenilirliğini açıklığa kavuĢturmak, 

yüksek Ģeffaflık derecesiyle çalıĢmak ve daha geniĢ kapsamlı bir görevde 

genelleĢtirilebilecek yeteneklerin etki alanını, dar yapay zekâ çalıĢmalarının ötesine 

götürmektir. ġayet genel yapay zekâ çalıĢmaları baĢarılı olursa; mühendisler gerçek 

dünya fenomenlerinin sınıfları için açıklayıcı modeller inĢa eden sistemler 

yaratabilir, insanlarla doğal iletiĢim kurabilir, yeni görev ve durumlarla 

karĢılaĢtığında öğrenir ve akıl yürütebilir ve geçmiĢ deneyimlerden genelleĢtirerek 

yeni sorunları çözebilen sistemler geliĢtirerek sistemleri otonom hale 

getirilebilmektedir. Bu modeller yapay zekâ sistemlerinde hızlı öğrenmeyi 

sağlayabilmekte; yapay zekâ sistemine ―anlam‖ veya ―anlama‖ yeteneği 

kazandırabilmektedir. Böylece bu çalıĢmalar yapay zekâ sistemlerinin daha genel 

yetenekler elde etmesini sağlayabilmektedir (Biegel ve Kruose, 2016: 14). 

Yapay zekâ, Allen ve Chan‘ın çalıĢmalarında ifade ettiği gibi güvenlik 

alanında da geliĢmeye devam etmektedir, fakat yapay zekânın güvenlik alanına 

entegresi geliĢim hızıyla aynı oranda olmayacaktır; Çünkü karar alıcılar yapay 

zekânın geliĢme hızı ile aynı oranda güvenlik alanına entegre olmasını sakıncalı 

görmektedirler (2017: 70). Güvenlik alanına entegre süreci kontrol edilemez 

noktaya gelirse insanlığa tehdit olacağı ön görüsünde bulunmaktadırlar. Ancak 

yapay zekânın silahlı otonom sistemler üzerinde değil de önleyici güvenlik 

anlamında geliĢtirilmesi ve kullanılması uygun görülmüĢtür. Bu sebeple yapay 

zekânın güvenlik alanında kullanımı günümüzde genellikle istihbarat birimlerinde 

kullanılmaktadır. Çünkü istihbaratta olduğu gibi yapay zekâda da; algılama, analiz 

etme ve harekete geçme üçlemesinin gerçekleĢtirilmesi amaçlar. Bu noktada 

istihbarat ile kesiĢmektedir. Ġstihbarat, en basit ifadeyle veri toplayarak analiz 

etmektedir. Analizi, müĢterisine hazırlayarak doğru karar alınmasına yardımcı 

olmaktır. Buradan hareketle istihbarat analizinde yapay zekânın kullanımının 

büyük ölçüde kolaylık sağlayacağını düĢünmekteyiz.  

2. ĠSTĠHBARAT ANALĠZĠ 

Ġstihbarat, veriyi toplama, bilgiye dönüĢtürme, bu bilgiyi amaç 

doğrultusunda iĢleme ve müĢterisine sunma iĢine denir. BaĢka bir deyiĢle bilginin 

toplanarak analiz edilmesi ve kullanılmaya uygun hale getirilmesidir. Ġstihbarat 

analizi, ―istihbarat sorularını cevaplandırmak için bütün kaynaklardan elde edilen 

veri ve enformasyonun tahmin ve çıkarım teknikleri ile iĢlenmesidir‖ (KüçükbaĢ, 
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2015: 35). Ġstihbarat analizi beĢ aĢamadan oluĢmaktadır. Bunlar: I. toplama, II. 

değerlendirme, III. yayma, IV. kullanma ve V. Yönetmedir (Alan, 2003: 16). Bu 

beĢ aĢama çağına uygun olarak kendi baĢlığı altında yenilenmiĢtir. Çünkü çağına 

uygun olmayan istihbarat analizi baĢarısız olacaktır. Bu doğrultuda ABD‘deki çoğu 

istihbarat kurumu istihbarat analizi eğitimine önem vermiĢ bu konuda önemli 

çalıĢmalar yapmıĢtır (Stephen, 2009: 131). 

Analiz kavramı, verilerin toplanıp kara kutularda (ġekil-2) 

değerlendirmeleriyle üretilen bir rapor anlamından, (günümüzdeki iĢlevselliğiyle 

politika belirleyen) bir kavram halini almıĢtır. Elbette zamana uygun olarak analiz 

organizasyonu sürekli olarak kendini yenilemiĢtir. Örneğin geleneksel istihbarat 

anlayıĢında (ġekil-3) geçmiĢ olaylardan ve tarihsel kalıplardan çıkarımlar yapma 

iĢine analiz denmekteyken (Kevjn, 2016: 623), artık bunların yanına öngörü, 

bilimsellik gibi yenilikler eklenmiĢtir. 

 

ġekil-2. Analiz Organizasyonu (Hare ve Coghill, 2016: 860) (DönüĢtürüldü) 

 

ġekil-3. Geleneksel Ġstihbarat Analizi Organizasyonu (Hare ve Coghill, 2016: 866) 
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Ġstihbarat baĢarısızlıkları bilinenin aksine nadiren bilgi eksikliğinden 

kaynaklanmaktadır. Ġstihbarat analizi ve bu analizin dağıtımı baĢarısızlığın genel 

sebebidir (Alan, 2003: 22). Bunun en net ifadesi dönemin ABD BaĢkanı B. 

Obama‘nın sözlerinde görülmektedir: ―Bizim istihbarat toplamada sorunumuz 

yoktu, bizim baĢarısızlığımızın sebebi sahip olduğumuz bilgiyi bütünleĢtirme ve 

anlamadaki sorunumuzdu‖ (Arpad, 2015: 365) diyerek istihbarat analizinin 

istihbarat baĢarısı/baĢarısızlığı üzerindeki önemini vurgulamıĢtır. Dolayısıyla 

istihbarat analizinden iyi sonuçlar alabilmek için veriyi iyi bir Ģekilde 

sınıflandırmak ve bu veri hakkında zamanlı ve doğru çıkarımlar yapabilmek 

gerekmektedir. Bu bakımdan istihbarat kurumlarının istihbarat analiz 

mekanizmaları üzerinde çalıĢmalar ve araĢtırmalar yapması istihbarat kurumlarını 

geleceğe hazırlamada yardımcı olacaktır.  

Ġstihbarat analistinin veri kaynakları genellikle uzun zamana yayılan küçük 

birimler halinde eline ulaĢır. Bu durumda istihbarat analisti (aynı bölgede/birimde 

çalıĢmıĢ olduğunu varsayarak) verilere karĢı odaklanmada kopukluk yaĢayabilir. 

Daha önce de bahsettiğimiz gibi istihbarat iĢlemi bir ‗algılama organizasyonudur‘. 

Algılama organizasyonun metodolojisini ortaya çıkarmak bu süreci anlamamıza ve 

geliĢtirmemize yardımcı olabilir. Ġstihbarat iĢlemini kestirme yargılardan ayıran 

bulguların/verilerin olasılıklar üzerinden değerlendirilmesidir. Bu olasılık 

değerlendirilmesi metodolojik olarak sosyal bilimlerde araĢtırma evrelerine 

benzemektedir. Bir hipotez atılmakta ve bu hipotez hakkında bulgular 

toplanmaktadır. Analizci bu bulguları, hipotezini destekleyecek Ģekilde 

değerlendirmektedir. Fakat bu durumun bilimsellikten uzak tarafı, eleĢtirel bir 

yapıya olan mesafesidir. Çünkü bilimsel bir hipotez yanlıĢlanabilir olduğu sürece 

güçlüdür.  

Politika yapıcılar, siyasa üretmek için çeĢitli kaynaklar kullanmaktadırlar. 

Fakat politika yapıcılar güvenilir kaynak (özellikle anlık olaylarda) tercihlerine 

dikkat etmek zorundadırlar. ĠĢte istihbaratın en önemli görevlerinden biri de 

politika yapıcıya en hızlı Ģekilde karar vermesini kolaylaĢtıracak raporu 

sunmasıdır. Çünkü özellikle dıĢ politikada zaman çok kıymetlidir (Teitelbaum, 

2005: 23). Buradan hareketle politika yapıcılar bilginin kaynağından emin olmak 

isterler zira yanlıĢ bir kaynak tüm kariyerlerini bitirebilmektedir. (Degaut, 2016: 

523) Dolayısıyla istihbarata bir baĢka tanımlama getirecek olursak ―istihbarat az 

zamanda çok değerli -bilgiyi talep eden için- bilgi üretme‖ aracıdır diyebiliriz.  

Ġstihbarat analizcisi ve karar alıcı/politika yapıcı arasında sıkı bir iliĢki 

olmalıdır. Taraflar birbirini iyi tanımalı talep ve yanıtlarını gerçek ve anlaĢılır 

düzeyde tutmalıdırlar. Literatürdeki bir diğer sorun olan karar alıcının istihbarat 

analizlerini incelerken önem düzeylerini belirleyememesidir. Karar alıcılara 

analizin nasıl değerlendirileceği konusunda da bilgi ve eğitim verilmesi 
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gerekmektedir. Bu sayede analizci-karar alıcı arasında ortak bir dil 

oluĢturulabilecektir. Ġstihbarat iĢinin sonuç vermesi adına yapılması gereken bir 

baĢka temel iĢlerden biridir. Ġstihbarat iĢi de aslında bir zihni taklit etmektir. 

Ġstihbarat birimi; veri toplayan, veriyi analiz eden ve bu analiz neticesinde 

operasyonlar yapan bir organizasyondur. Yukarıda da bahsettiğimiz üzere yapay 

sinir ağlarının ilham kaynağı insan zihnidir. Ġnsan zihni doğal zihin ağlarıyla 

öğrenme iĢlemini gerçekleĢtirir. Ġnsan doğal yetilerini, bu sinir ağları sayesinde 

ifade eder. Zihin; bağ kurduğu her bir sinir ağı ile zenginleĢir. Ġstihbarat bu geliĢen, 

öğrenen sinir ağının kurumsal izdüĢümüdür. 

Ġstihbarat kurumları geleceğin koĢullarına da hazırlanmak zorundadır. Çünkü 

istihbarat özü gereği zamanın ruhuyla hareket eder. Bu bağlamda ilkel kalan 

istihbarat analiz mekanizmalarını güncellemek -zamana uydurmak- istihbarat 

baĢarılarını getirebilir. Geleceğe hazırlanmak için önce geleceği düĢlemek/tahmin 

etmek gerekir. Kamu bürokrasisinin temel problemlerinden biri olan Ģuanın 

derinliğinin içinde uğraĢmak, istihbarat kurumlarını da etkilemiĢ olabilir. 

Dolayısıyla istihbarat kurumlarının geleceğe hazırlanmak adına önce geçmiĢi iyi 

analiz etmesi, geleceğe dair de doğru tahminlerde bulunması gerekir. Ġstihbaratın 

geleceği analiz üzerine kurulmaktadır. Veri (hiç olmadığı kadar) yaygın ve 

eriĢilebilir durumdadır. Bu durum yukarıda da bahsettiğimiz üzere çeĢitli fayda ve 

zorlukları ortaya çıkarmaktadır. Dolayısıyla, bu oluĢumu göz önünde bulundurarak, 

çağın araçlarını istihbarat analiz sistemine entegre etmek (istihbarat baĢarısı isteyen 

istihbarat kurumları adına) zaruri gözükmektedir. 

3. YAPAY ZEKÂNIN ĠSTĠHBARAT ANALĠZĠNDE KULLANIMI  

Yapay zekâ, hem küresel ekonomideki hem de askeri rekabetteki güç 

dengesini etkileme potansiyeline sahiptir. Yapay zekâ çalıĢmaları uzun bir geçmiĢe 

sahip olsa da, son on yıl içinde, özellikle de makine öğrenimindeki hızlı 

ilerlemeler, artan veri ve bilgi iĢlem gücü mevcudiyeti ile yapay zekâ çalıĢmaları 

sonuç vermeye baĢlamıĢtır. Son geliĢmelerle birlikte, yapay zekâ öne çıkan 

problemlerin çözümünde içeriğe bağlı kalmaya devam etmektedir. Yapay zekâ 

ekosistemi yetenekli bir iĢgücü ve güçlü bir yönetim gerektirmektedir. Bu nedenle 

veri toplama ve kullanma konusunda dijital yetenek; güven, güvenlik ve 

güvenilirliğin teknik temeli; yapay zekânın geliĢmesi için gereken yatırım ortamı 

ve politika çerçevesi ile desteklenmelidir. Hükümet, özel sektör için hızlı yatırım 

getirisi sağlamayan daha zor teknoloji alanlarının geliĢtirilmesinde rol 

oynamaktadır. Bu nedenle, hükümetler, kritik devlet ve ulusal güvenlik 

uygulamaları için yapay zekâ güvenilirliğini (güven, Ģeffaflık, doğrulama ve 

güvenlik dâhil) sağlamak için gereken araçları oluĢturmak, yapay zekâ 

ekosistemini geliĢtirmek ve güçlendirmek görevlerini üstlenmelidir.  
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YaĢamın her alanında olduğu gibi istihbarat toplama ve üretimi de giderek 

otomatikleĢmektedir (Brantly, 2018: 564). Günümüzde istihbarat girdilerinin 

büyük bir kısmını sinyal istihbaratından ve sosyal medyadan elde edilen büyük 

verileri kapsamaktadır. Bu verilerin büyüklüğü/çokluğu, istihbarat faaliyetini 

geçmiĢteki anlamına kıyasla daha da kapsayıcı bir duruma getirmektedir. Bilgi 

teknolojileri kullandığımız birçok nesnenin değiĢimine/dönüĢümüne yol açmıĢtır. 

Kullandığımız temel mutfak aletlerinin dahi ‖akıllı― olması, ürünün tercih sebebi 

olmaktadır. Akıllı aletler kavramı bir iĢten daha fazlasını yapabilen aletler için 

kullanılmaktadır. Örneğin telefonun fonksiyonu artık ―uzaktaki ile konuĢma 

aracından‖ çok fotoğraf makinesi, sanal ansiklopedi, tasarım aracı, not defteri, 

paylaĢım ağı, müzik seti, düzenleme aracı gibi birçok faaliyette kullanabilen çok-

fonksiyonlu bir hale gelmiĢtir. Bu çok-fonksiyonlu olma durumu girilen verilerin 

miktarının arttırmaktadır.  

Ġstihbarat analizinin ürünleri hangi düzeyde olursa olsun karar alıcılara 

sunulmaktadır. Karar alıcılar, istihbarat analizinden çıkan ürünün içeriğine göre, 

baĢka bir ifadeyle, raporun kalitesine göre karar almaktadır. Elbette karar alıcıların 

uygulamaları, son tahlilde, karar alıcıyı politika yapıcıya dönüĢtürmektedir. Bu 

durum istihbarat analiz iĢinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Karar 

alıcıların durumun farkında olarak istihbarat analizlerinin kalitesini arttırmaya 

yönelik faaliyetler yapması gerekmektedir. Faaliyetler, öncelikle çağı yakalamak 

adına yapılacak ―iĢler‖ olmalıdır. Dolayısıyla istihbarat analizleri çağına uyum 

sağlamak adına (en azından) bilgi teknolojilerini yakından takip etmek zorundadır. 

Bu elbette karar alıcıların konu hakkındaki duyarlılıklarıyla doğrudan alakalıdır. 

Günümüzde birçok ülkedeki karar alıcılar, yukarıda bahsettiğimiz bu tür yoğun 

(büyük/çok) verileri yönetmekte, bilgi teknolojilerinin faydası olacağına inanıp bu 

yönde olumlu adımlar atmaktadırlar (Arpad, 2015: 368). 

Bilgi devrimiyle birlikte istihbarat analizinin aĢamaları olan istihbaratın 

toplanması, iĢlenmesi, analiz edilmesi ve yayılma iĢlemleri de doğrudan 

etkilenmiĢtir (Degaut, 2016: 509). Bu etkilenme zaman ile ilgili görünmektedir. 

Teknoloji zamanla geliĢmiĢ ve gerekli olan alanlara entegre olmuĢtur. Bu bağlamda 

zaman, teknoloji ve istihbarat birbirileriyle yakından iliĢkilidir.  

Teknoloji-istihbarat iliĢkisinde dikkat etmemiz gereken husus, bilgi toplama 

iĢini yaparken kullanılan teknolojik casusluk araçlarından çok, istihbarat analizine 

kaynak olan büyük verileri analiz edebilecek yardımcı sistem araçları 

geliĢtirmektir. (Hare ve Coghill, 2016: 865). Yardımcı sistem araçlarından, bir 

baĢka ifadeyle istihbarat analizine giren bilgi teknolojilerinden, beklentimiz, çift 

taraflılıktır. Çift taraflılık dediğimiz, girdilerin farklı fonksiyonlarla desteklendiği 

ve ürünlerin farklı fonksiyonların iĢine yaradığı bir istihbarat analizi beklentisidir.  

Elbette bilgi teknolojilerinin istihbarat analizine girmesiyle birlikte 

istihbaratın girdileri ve çıktıları dönüĢmüĢtür/dönüĢecektir. Yeh‘in ―Ġstihbarat 

analizinde robotların kullanılması mümkün müdür?‖ adlı çalıĢmasında ortaya 
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koyduğu gibi (2015: 1), istihbarat analizinde makinelerin önemi giderek 

artmaktadır. Bilgi teknolojileri, istihbarat analizine düĢündüğümüzden çok daha 

önce girmiĢtir. Örneğin, NSA‘nın ilk günlerinden beri bilgisayarlar istihbaratın 

içinde yer almaktadır (Aaron, 2018: 566). Elbette bu durum tüm istihbarat 

kurumları için söylenememektedir. Soğuk SavaĢ‘ın getirdiği, güvenlik 

teknolojilerinin mücadelesi/çatıĢması, tüm güvenlik sektöründe olduğu gibi, 

istihbarat kurumlarında da görülmüĢtür. Ġstihbarat alanındaki geliĢmiĢlik Soğuk 

SavaĢ‗ın seyrinde çok önemli etkiler oluĢturmuĢtur. Ġstihbarat kurumlarının 

geneline yayılamayan bu durumun (bilgi teknolojilerinin istihbarat analizine 

girmesi) elbette güvenlik teknolojilerinin maliyet/fayda oranıyla doğrudan 

iliĢkilidir. Ġstihbarat analizine makinenin girmesi gerek çağın mevcut teknolojisi 

gerek teknolojinin kullanım amaçlarının farklılığı, sebebiyle, zaman almıĢtır. Bu 

süreçte istihbarat analizi tamamıyla insan zekâsı aracılığıyla yapılmıĢtır ve 

yapılmaya devam etmektedir. BaĢka bir ifadeyle geçmiĢte mikroiĢlemcilerin ve 

veriyi saklama teknolojilerinin pahalılığı nedeniyle istihbarat analiz görevi insan 

zekâsı tarafından yönetilmiĢtir. Çünkü insan zekâsı; ucuz, hızlı ve çok yönlüdür. 

Dolayısıyla insan zekâsı analiz mekanizmasını çok rahat iĢleyebilmiĢtir (Hare ve 

Coghill, 2016: 864). 

 Ġstihbarat analizi sürecinin en önemli aĢamalarından biri olan istihbaratın 

toplanması iĢi, yer ve araçların değiĢmesiyle birlikte büyük ölçüde dönüĢmüĢtür. 

Günümüzde sıkça kullanılan sosyal medya istihbaratı istihbarat girdilerinin ne 

ölçüde değiĢtiğini göstermektedir. Degaut‘un ifadesiyle ―Sosyal medya istihbarat 

için bulunmaz bir hazinedir ‖ (2016: 516). Bu bağlamda istihbarat analizcileri 

sosyal medyayı çok iyi okumak zorundadırlar. Çünkü önemli veri kaynaklarından 

biri olan sosyal medya; iliĢkiler ve beğeniler ağı üzerinden istihbarata yön 

vermektedir. Sosyal medya istihbaratın öncülü açık kaynak istihbaratı da önemli 

ölçüde dönüĢmüĢtür. 

Açık kaynak istihbaratı, Alan‘ın da dediği gibi ―en az gizli istihbarat kadar 

önemlidir.‖ (2003: 26) Açık kaynağın geliĢimine baktığımızda, 1995 yılında 

istihbarat kaynağı olan yayınlar (akademik materyaller, haberler, gizli istihbarat 

raporları) günde yaklaĢık 20000 kelimeyi kapsıyordu (Hare ve Coghill, 2016: 868). 

Fakat günümüzde bu sayı yerel gazeteler, sosyal medya ve diğer tüm basılı 

olan/olmayan kaynaklarla birlikte sınırsız bir veri olarak karĢımızda 

‖yığılmaktadır―. 2020 yılında iot (nesnelerin interneti) aygıtlarının sayısı 20,1 

milyarı bulacaktır. Bu aygıtlar biz insanlar tarafından kullanılacaktır (Aaron, 2018: 

562). Bir istihbarat analizcisinin veya istihbarat analiz ekibinin bu büyüklükteki 

veriyi okuması, verinin içerisinden gerekli olan bilgileri ayırması gerçekçi 

görünmemektedir. Dolayısıyla istihbarat analizcisinin günümüzde analiz yapma iĢi 

bir hayli zorlaĢmıĢtır (Alan, 2003: 22). Bu zorluk, ‖sistem araçlarının, makine 

öğrenmesiyle donanınmıĢ― bir yapay zekânın, istihbarat analizine doğru 

entegresiyle aĢılabilecektir. Bu sistem araçları sayesinde istihbaratın toplanması ve 
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üretilmesi otomatik hale gelecektir (Aaron, 2018: 564). Yukarıda bahsettiğimiz 

otomatikleĢmeden otonomlaĢmak mümkün değildir. Buradan hareketle diyebiliriz 

ki istihbarat analizini günümüze uyarlamak için sistem araçlarının istihbarat analizi 

iĢleminin içine girmesi gerekmektedir. Çünkü yapay zekâyla, baĢka bir ifadeyle 

makine öğrenmesiyle, donanmıĢ sistem araçları, tüm bu istihbarat analiz iĢlemini 

kısaltacaktır (Symon ve Tarapore, 2015: 6) (Bkz. ġekil-4) 

 

ġekil-4. Gelecekteki Ġstihbarat Analizi Organizasyonu (Hare ve Coghill, 2016: 

866) 

Gelecekteki istihbarat analizinin organizasyonunu anlatan bu Ģema araçların 

iĢlevselleĢtiği bir istihbarat analizini göstermektedir. Geleceğin istihbarat 

analizcileri organizasyona daha bağlı, daha iĢbirlikçi, fakat daha az hiyerarĢik 

olacaktır (Hare ve Coghill, 2016: 870). 

Yukarıda bahsettiğimiz iĢlemlerin gerçekleĢmesi için öncelikle geleceğin 

istihbarat analizcisinin nasıl olabileceği düĢünülmelidir. Örneğin; Hare ve Coghill 

geleceğin istihbarat analizcisinin kütüphaneci gibi olabileceğini söylemektedirler 

(2016: 869). Bilgiyi kataloglayacak, nerede nasıl ulaĢılabileceğini bilecek, analiz 

yapacak ve müĢterilere/karar alıcılara gereken ön bilgiyi hazırlayacaktır. Çünkü 

istihbarat dediğimiz, sınıflandırılmıĢ en iyi bilgi kaynağıdır (akt. Degaut 2016: 

519). Bu sınıflandırma iĢlemini ise makineler kolaylıkla yapılabilmektedir. 

GeliĢmiĢ analiz raporlarının oluĢumu için insan zekâsı ve yapay zekânın 

ortaklaĢa analizi gerekmektedir. (Bkz. ġekil-5) Makine öğrenmesi ve bilgisayar 

görüĢü (insan zekâsının haliyle tam hâkim olamayacağı) tüm detayları bilerek insan 

zekâsının eksik kaldığı noktalarda belki yardımcı olabilecektir. BaĢka bir ifadeyle 

yapay zekânın baĢarısı insan zekâsı tarafından fark edilemeyen verileri gözden 

kaçırmamasıdır. Ġnsan zekâsının yargılama ve yorumlaması, yapay zekânın 

analiziyle bir ekip olarak çalıĢtığında belki istihbarat baĢarılarını getirebilecektir. 

Buradan hareketle yapay zekânın istihbarat analizine girmesi istihbarat baĢarılarını 

getirecek bir yöntem olarak izlenebilir.  



Y. Furkan ġEN, Doğanay YURTOĞLU 

274 

 

ġekil-5. Kavramlar arasındaki bağlantılar (Regens, 2019: 5) (DönüĢtürülmüĢtür) 

Yapay zekanın istihbarat analizine katkı sağlayacağı bir diğer alan, verilerin 

incelenip analiz yapılmasında yapay zekanın sağlayacağı faydadır. Özellikle 

güvenlik kleransı (belgesi/derecesi) tespit edilirken incelenecek verilere, yapay 

zekanın da katkı sağlaması istenebilir. Ön yargısız sistemsel araçlar hukuki, politik 

ve psikolojik açıdan daha doğru değerlendirmeler de bulunabilir. Ayrıca özellikle 

yurtdıĢından gelen yolcuların ülke güvenliği açısından değerlendirmelerinde daha 

hızlı sonuçlar elde etmek adına kullanılacak yöntemler arasında yerini alabilir. Göç 

politikalarında kiĢinin ülke güvenlik kriterlerine uygunluğu tespit edilir, hakkında 

sahip olunan verinin az olduğu kiĢiler üzerinde insani istihbaratı uyarabilir. Bu ve 

bunun gibi verili güvenlik politikalarında büyük katkı sağlayacağı inancındayız.  

SONUÇ 

Yapay zekâ teknolojisi hızlı bir Ģekilde ilerlemektedir. Yapay zekâ sistemleri 

tıp, çevre ve diğer birçok alanda zorlu sorunların üstesinden gelmeye yardımcı 

olmaktadır ve bu geliĢmelerin insanlığa büyük faydalar sağlayacağı kuĢkusuz 

ortadadır.  

Yapay zekânın ulusal güvenliğe etkileri her geçen yıl daha da 

derinleĢmektedir. Bu çalıĢmada da, bu sonuçların önümüzdeki yıllarda ne kadar 

yaygın ve etkin olacağı belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Yapay zekâ teknolojisi 1950‘li 

yıllardan bu yana geliĢtirilmekte olan bir alandır. Bu teknolojinin 

geliĢtirilmesindeki amaç, insan zekâsı ve gücü gerektiren eylemlerin 

bilgisayarlarda geliĢtirilen yazılımlar ve donanımla desteklenen araçlar aracılığıyla 
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ikame edilmesidir. Bugün dahi birçok eylemin insanlar tarafından yerine 

getirilmesi göz önüne alındığında yapay zekâ teknolojisinin gelecekteki çalıĢma 

alanı oldukça geniĢtir. Bu çalıĢmanın konusu olarak ulusal güvenlik, terörizm ve 

istihbarat konularına olan yansımaları çalıĢılmıĢtır.  

Güvenlik alanında özellikle karar verme süreçlerinde yapay zekânın 

kullanılması ahlaki yönü uzmanlar tarafından tartıĢılmaya devam etmektedir. 

GeliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkeler bu teknolojiye giderek artan bir hızda yatırım 

yapmaktadır. Yapay zekâ teknolojisinin önümüzdeki yıllarda ekonomide ve askeri 

alanda üstünlük sağlayacağı da açıktır.  

Yukarıda bahsettiğimiz sistem araçlarının önemini ortaya koymak adına 

söyleyebiliriz ki geleceğin istihbarat analizini yapan sistemsel araçlar, istihbarat 

analiz ekibinin bir parçası olabilir. Bu noktada kastettiğimiz, Hare ve Coghill‘in de 

dediği gibi, makineler her Ģeyi yapamasalar da iyi bir yardımcı olmayı 

baĢarabilirler (2016: 865). Ġstihbarat analizi ekibinde yer alan bir sistemsel araç 

Ģüphesiz istihbarat analizcilerini de dönüĢtürecektir. Ġnsan istihbarat analizcisi de 

(nasıl makine insan ile iletiĢim kurmak için evrildiyse) makine ile iletiĢim 

kurabilmek, yönetmek ve yönlendirmek adına ‖zihninin evrimini― sağlamalıdır. 

Dolayısıyla geleceğin insan istihbarat analizcilerinin bilgi devrimine ayak uyduran, 

bilgi teknolojilerini iyi derecede bilen, yeni sistem araçlarını tanıyan ve bu araçları 

kullanabilecek/geliĢtirebilecek alt yapıya sahip olan kiĢilerden oluĢması sistemin 

yürürlüğü açısından gereklidir. Buradan hareketle ‖geleceğin― istihbarat analistinin 

niteliklerini ve görevlerini ifade edebilecek bir tanımlama olarak "istihbarat 

mühendisliği― adı altında bir yenilenme süreci baĢlatılabilir. Ġstihbarat 

mühendisliği bir meslek kolu olarak istihbarat kurumlarının içine yerleĢmelidir. 

Ġstihbarat mühendisi için ürünün (karar alıcıya sunulacak rapor) üretim sürecini 

bilen, iyi bir üretim için ihtiyaçları doğru bir Ģekilde belirleyen, üretimin içerisinde 

doğrudan yer alan, üretim araçlarının bilgisine sahip olan (Burada sistem 

araçlarının bilgisi kast edilmektedir. Örneğin yapay sinir ağları ve derin öğrenme 

(Stark ve Pylyshyn, 2018) konusunda bilgi sahibi olan kiĢi), biliĢsel psikoloji 

alanında uzmanlaĢmıĢ, diğer sosyal bilimler alanlarından çalıĢtığı bölge/masa 

itibariyle haberdar olan nitelik belirlemesi yapılabilir. Ġstihbarat mühendisi hem iĢ 

ve iĢlemin tasarlayıcısı hem de iĢçisi olarak çalıĢabilecek (elbette farklı zamanlarda 

ve yerlerde) niteliğe sahip biri olmalıdır. Ġstihbarat mühendisi analiz iĢini 

profesyonelleĢtirmek adına yapacağı çalıĢmalarla bu alana büyük ölçüde katkı 

sağlayabilir. Çünkü analiz iĢinin teknik kısmında uzmanlaĢacak ve istihbarat analiz 

uygulamalarını doğrudan deneyimleyecektir. Fakat geleceğin analizcisi ne kadar 

geliĢmiĢ olursa olsun yenilikçi düĢünceyi ve eleĢtirel aklı önemseyen, özgün olana 

önem veren bir ortamda çalıĢmadığı sürece istenilen potansiyeli gerçekleĢmesi ne 

yazık ki mümkün değildir. Dolayısıyla istihbarat kurumlarının araĢtırma-geliĢtirme 

bölümleri öncelikle bu altyapıyı sağlayabilecek hale gelmelidir. Bunun için 

yukarıda bahsettiğimiz gibi karar alıcıların/politika yapıcıların bu konuya duyarlı 
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olması gerekmektedir. Çünkü istihbarat analizinin müĢterileri karar alıcılar/politika 

yapıcılardır. YetiĢmiĢ bir istihbarat mühendisi eğer çağına daima uyumlu olacak 

motivasyonu bulabilirse raporları sunacağı kiĢilere kaliteli içerikler sunmayı 

baĢarabileceği inancındayız.  

Alanda yapılan çalıĢmalar göstermektedir ki geliĢen bilgi teknolojilerinin 

istihbarat alanına entegresi hızla olmakta, akademik merak bu konuya eğilimi canlı 

tutmaktadır. Ġstihbarat kurumlarının bu alandaki çalıĢmalara -akademik alanda ve 

uygulamalarda- destek olması istihbarat iĢlemini hızlanması için bir gereklilik 

olarak ortadadır. Ġstihbarat analizinde büyük verinin değerlendirmesi elzemdir. 

ÇalıĢmamızda ortaya koymaya çalıĢtığımız ―verinin artmasıyla analizin azalması 

arasındaki‖ sorunu çözebilmektir. Bu sorunu çözmek adına yapmaya çalıĢtığımız 

istihbarat analizi iĢine makineleri entegre ederek en azından insan zekâsı 

üzerindeki yükü büyük ölçüde azaltmaya çalıĢmaktır. Yapay zekâ, istihbaratın üç 

evresinde veriyi toplama, analiz etme ve istihbarat üretiminde kullanılabilir. 

Örneğin toplanan veri yığının kategorileĢtirilmesi yapay zekâ sistemleri aracılığıyla 

yapılabilmektedir. KataloglamıĢ veri, bilgiye dönüĢmektedir. Bu bilgi analiz 

edeceğimiz hipotezleri denetler. Güçlü hipotezler analizleri oluĢturur. Tüm bu 

süreç istihbarat raporunu oluĢturmaktadır. Ayrıca yapay zekâ istihbaratın 

müĢterisini de analiz edebilir, müĢterinin kaygıları ve isteklerini değerlendirip 

alternatifli sonuçlar sunabilir. Bu anlamda yapay zekanın istihbarat alanına 

entegrasyonu, gelecekteki istihbarat baĢarıları için yeni bir arayıĢ olarak ortaya 

koyulabilir.  
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Öz 

Yapay zeka teknolojilerinin denizcilikte kullanımını özellikle sensör ve görsel tekniklerle birlikte ele 

alıyoruz. Bunları “duyumsa-düĢün-davran” çerçevesinde değerlendiriyoruz. “Duyumsa-düĢün-davran” 

paradigması yaklaĢık kırk yıl önce bir robotun iĢlevsel tanımı olarak öne sürülmüĢtü. Bu makalede okyanus 
izlemede akıllı sűper-görűlű özellikleri olan yeni uygulamaya değiniyoruz. 

Deniz veya okyanus izleme bir kaç çeĢit amacı kapsayabilir: otonom gemilerin kullanımı; deniz doğa 

ekolojisini gözlemleme ve takip, su-altı donanım bakımı ve gemide veya kıyıda güvenlik gibi. Ortam 
farkındalığının nasıl YZ‟yı sağlayabileceğini anlatırken çeĢitli rol ve sorumluluklardaki etkisinden de ediyoruz. 

Ortam farkınlağı için kapsam kavramının anlaĢılması önemlidir. Bununla ilgili modellemelere de yer verirken 

okyanus izleme için yeni bir akıllı kamera sistemini bir ortam farkınlağının örneği olarak gösteriyoruz. Bu 
uygulama çevreyi gözetlerken kullanıcıyla iletiĢimi de gerekli zamanda sağlar.   

Bir YZ uygulaması açık veya dolaylı bir karar-verme mekanizmasına sahiptir. Okyanus izlemedeki YZ 

uygulamaları için de bu geçerlidir. Bu sistemlerin makina ve insan yönleri açısından sonuçları ve 
sorumluluklarını dikkate almak gerekir. Bu ıĢıkta, duyumsa-düĢün-davran paradigması bu konuları çerçevelemek, 

çıkan ilgili riskleri, doğabilen etik ve yasal konuları değerlendirebilmek açısından da kullanıĢlıdır. 

Anahtar Kelimeler: Yapay zeka, sensöler, gorsel ogrenme, okyanus izleme, deniz hukuku, otonom gemiler.  

SITUATIONAL AWARENESS IN OCEAN MONITORING: ARTIFICIAL 

INTELLIGENCE, CONTEXT, AND ACCOUNTABILITY 

Abstract 

We discuss the use of artificial intelligence technologies in maritime including marine robot applications 

and in particular the use of sensors and vision techniques. We will consider these within the “sense-think-act” 

framework. The “sense-think-act” paradigm was put forward some forty years ago as an operational definition of 
a robot. In this paper, we reference a novel application in ocean monitoring that includes intelligent super-vision 

capabilities.  

Ocean monitoring can encompass a range of purposes including: autonomous ships; observing and 
tracking marine ecology; subsea maintenance of equipment; security on ship on shore or at sea. We discuss 

situational awareness and how it can be achieved in artificial intelligence (AI) along with its effect on roles and 

responsibilities. We also refer to the notion of context to achieve situational awareness. The ocean monitoring 
adaptive camera system is an example of situational awareness through monitoring the environment context and 

enabling user interaction as appropriate. 

Any AI application has explicit or implicit decision-making. This is also true for ocean monitoring AI 
applications. The consequences and responsibilities behind both the machine and human aspects of such systems 

also need to be considered. In this light, the sense-think-act paradigm is useful in framing the discussions around 

relevant risks, and emerging ethical and legal issues. 

Keywords: Artificial intelligence, sensors, vision, ocean monitoring, maritime law, autonomous ships.  
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GĠRĠġ 

Geleceğin denizcilik uygulamalarının Yapay Zekâ (YZ) tekniklerini daha 

çok kullanacakları görülüyor. Bu çalıĢmada denizcilik sektöründeki YZ ile ilgili 

genel olarak bazı geliĢmelere değindikten sonra YZ uygulamalarını anlamak ve 

değerlendirmek için kullanıĢlı olan bir çerçeveye (duyumsa-düĢün-davran) yer 

verilecektir. Bunu takiben YZ de ortam farkındalığının önemi ve bunu 

gerçekleĢtirebilmek için kapsam kavramını tanıtıp uygulamalarda nasıl 

kullanılabileceğine değinilecektir. Bunu yaparken kapsam modellerini tanımlayan 

ve kullanan diğer çalıĢmalara de yer verilecektir. Daha sonraki bölümlerde okyanus 

izlemede ortam farkındalığını gösteren akıllı kamera ve görsel zekâlı bir 

uygulamalar tanıtılacaktır. 

YZ uygulamalarını uygun bir değerlendirmeye de tabi tutmak gerekir. 

Genelde bir sorun çıkmadığı sürece uygulamaların temelinde yatan verileri, 

bunların nasıl edinildiği ve etkiledikleri sistemlerdeki davranıĢ biçimleri pek 

düĢünülmez. Ancak gerektiğinde saydamlık ve açıklanabilirlik de önemlidir. 

Burada YZ uygulamalarının veya içlerindeki çeĢitli bölümlerin mesuliyet alanları 

ve hukuki boyutlarını da düĢünmek gerekir. Açıklanabilir YZ ve makina öğrenme 

teknikleri onun için önemlidir. Bu konuları ele alırken duyumsa-düĢün-davran 

çerçevesi tekrar kullanıĢlıdır.  

Denizcilik sektöründe YZ ile ilgili olumlu ve olumsuz görüĢlere yer 

verdikten sonra akıllı teknolojilerin birçoğunun yer aldığı otonom gemilere 

değinilecektir. Otonom gemiler YZ içeren sistemlerin hukuki boyutlarını 

örnekleyen geniĢ çaplı bir uygulamadır. ÇalıĢmada ayrıca bu alandaki 

yükümlülükler ve sözleĢmelere de yer verilmektedir. 

1. DENĠZCĠLĠKTE YAPAY ZEKÂ 

Denizcilikte yapay zekâ bu sektördeki bazı geliĢmelerden dolayı ortaya bir 

çözüm yolu ve gereklilik olarak çıkıyor. Bunların arasında deniz yoluyla ulaĢım ve 

ticaret hacminde artıĢ ve ekonomik geliĢmeler, politik dengeler, çevre kirliliği ve 

iklim değiĢikliğine ilgi, duyarlılık ve daha katı kurallar, dünya nüfusundaki 

değiĢiklikler ve denizcilik sektöründe dijitalleĢme akımı yer almaktadır.  

Bu çerçevede sektörde son vizyon ve planlamalarda YZ‘nin de önemli bir rol 

aldığını görmek mümkündür. Örneğin BirleĢmiĢ Krallığının (Íngiliz UlaĢtırma 

Bakanlığı) bu yıl yayımlanan Denizcilikte 2050 (DoT-UKGOV, 2019) Vizyon 

Programı‘nda, bu sektördeki iĢ gücünün robot bilgisini içerme beklentisi dahil 

olmuĢtur. Buna paralel olarak gemi sahipleri, kargo taĢıyıcıları, limanlar, sigorta 

Ģirketleri gibi menfaat sahiplerinin (nesne ve kargo, yatırımlarını) izlemeye ilgileri 

de artmaktadır. Bunun bir örneği olarak, gemiler için yatırım fonlarında yüksek 

kalite veri içerme beklentisinin de geliĢtiği görülmektedir. 
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YZ‘nin Ģu an için denizcilikteki uygulama alanları aĢağıdaki gibidir: akıllı 

limanlar, akıllı gemiler, otonom gemiler, gemi yönetimi ve bakımında öngörü, 

optimizasyon (örneğin yolculuk, filo, kargo, yakıt kullanımı alanlarında), büyük 

data/veri ve makine öğrenme. Bu sektördeki teknolojik geliĢmeleri ve YZ‘nin 

bunların içindeki rolü çeĢitli araĢtırmalarda görülmektedir (Ör: Global Marine 

Technology Trends 2030 (Lloyd‘s Register Group (2017); Frictionless Trade 

(Zangrando, ve Chubb, 2018)). 

2. DUYUMSA– DÜġÜN– DAVRAN 

Duyumsa-DüĢün-Davran paradigması ilk olarak robotların tanımı için öne 

sürülmüĢtür (Shakey Project 1966-1972, Stanford Research Institute) (Nilsson, 

1984).Bu bağlamda Shakey YZ alanına önemli katkısı olan bir robot projesidir. 

Robot, kendi dünyasını algılayıp, hedeflerini planlar ve uygular.Daha sonraları 

buna bazı uzantılar sunulmuĢ ama temelde bu üçlü çerçeve pek değiĢmemiĢtir. 

YZ‘nin nerelerde ve nasıl kullanılabileceğini belirlerken bu üçlü çerçevenin faydalı 

olabileceği değerlendirilmektedir. Benzeri Ģekilde aynı çerçevenin YZ‘nin 

uygulamalarda doğabilecek hukuksal boyutlarını ön görmek ve değerlendirmek 

açısından da gerekli olduğu kanaati taĢınmaktadır. 

Duyumsa kısmı ortamda kalabilmek için gereklidir. Günümüzde bunlar 

çeĢitli sensörleri kapsar. Örneğin kamera, ıĢık, ısı, basınç, vs. bir cisim veya 

nesnenin kendi durumunu izlemesi, fark etmesi veya takip edilebilmesi için 

kullanılır. Neyin duyumsandığı uygulamaya veya misyona bağlı olarak 

uyarlanmalıdır. DüĢünme kısmı genel olarak yapay zekâ alanının bir alt kümesi 

olan makina öğrenme algoritmalarını içerir. Bunlar insan algılamasına dayalı 

sembol ve yapılandırmalı öğrenme yöntemleri ve beyine dayalı mecaz ile öğrenme 

yöntemleri, yapay sınır ağları gibi metotlardır. Davranma kısmı ise yapılacak iĢe 

ve uygulama alanına bağlıdır. Bir iĢi tamamlamak için iĢleticinin kullanımını 

kapsar. Bunlar örneğin, yürüme, yuvarlanma, yüzme, dalma, avuçlama, tutma, inĢa 

etme, tırmanma, uçma, vs. gibi davranıĢları içerir.  

Tüm duyumsama ve düĢünme aktiviteleri belli bir kapsam içinde yer alır 

ve bu kapsamın ilgili uygulamalarda etkin kullanımı bir ortam farkındalığını 

yaratır. AĢağıdaki bölümlerde ortam farkındalık için kapsam modellemenin nasıl 

olabileceği Göker ve Myrhaug‘un (Göker ve Myrhaug, 2002; Göker, Myrhaug, ve 

Bierig, 2009; Myrhaug, 2001; Myrhaug, ve Göker, 2003) çalıĢmalarına dayanarak 

sunulmuĢtur. Bizim uygulamamızda okyanus izleme için ortam farkındalığı 

üzerinde durulmaktadır. 
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3. ORTAM FARKINDALIĞI VE KAPSAM 

Ortam farkındalık için bir kiĢi veya cismin kapsam bilgisine ihtiyaç vardır. 

Kapsam öğrenme makina öğrenme için kullanılabilen bir metottur. Bu bölümde 

çeĢitli kapsam modelleriyle ilgili bilgiyi paylaĢırken Göker ve Myrhaug (2002)‗in 

sunduğu kapsam modeli anlatılmaktadır. Kapsam modelleriyle ilgili geliĢmeler 

90‘lı yılların sonu ve 2000‘li yılların baĢında en çok yer almıĢtır. Bu zamandan 

sonra günümüzdeki birçok uygulamaya değindikleri için kapsam modelleri değiĢik 

uzantı ve uygulamalarıyla gündemde kalmaya devam etmiĢtir. Bu yazıda bazı 

temel görüĢ ve tanımlar gözden geçirip tasfirleĢtirilmiĢtir. 

Sıkça rastlanan terimlerden biri de kapsam-farkındalığıdır (context-

awareness). Bu terim akıllı ortamlar, yaygın ve her yerde bulunan bilgi iĢlemciliği, 

ortam zekâsı (Pervasive & Ubiquitous Computing ve Ambient Ġntelligence) diye 

adı geçen alanlarda sıkça kullanılır. Bu alanlarda geliĢtirilen sistemlerin çalıĢtıkları 

ortamlardaki durumları çok iyi anlamaları ve ona göre hizmet vermeleri gerekir. 

Bundan dolayıdır ki Alegre, Augusto, ve Clark (2016) gibi literatür taraması yapan 

çalıĢmalar hala yer almaktadır. Örneğin bu çalıĢma, kapsam farkındalığını öğrenen 

metodolojileri yakın zamanda özetlerken, kullanımlarıyla ilgili mühendislik 

zorluklarını da derlemiĢlerdir.   

Nesnelerin interneti (Ġnternet of Things - IoT) yeni iletiĢim ve sensör 

teknolojilerinden dolayı hızla geliĢmektedir. Bu süreçte araĢtırmacılar, 

mühendisler, uygulamacılar ve kullanıcılar çeĢitli zorluklarla 

karĢılaĢabilmektedirler. Sezer, Doğdu, ve Özbayoğlu (2018) sundukları literatür 

taramasında IoT‘nin kalabalık, karıĢık ve kompleks bir alan olduğunu vurgularken 

buradaki zorlukları aĢabilmek için zekânın gerekli ve hatta kaçınılmaz olduğunu 

söylemektedirler. Artık data yerine büyük data ile çalıĢmak gerekmekte, buna 

ilaveten çeĢitli iletiĢim yolları, protokoller, cihazlar, alt yapılar, ve standartları 

düĢünürsek kullanıcıların ihtiyaçlarını efektif bir Ģekilde karĢılamak için ‗zeka‘nın 

gerekliliği belirtilmektedir. Bu zekâyı sağlarken de karĢılaĢılan zorlukların biri de 

―kapsam‖ın ne olduğunu bulmak, tanımlamak ve kullanmaktır.  

3.1. Kapsam Nedir? 

Kapsam için çeĢitli tanımların olduğunu gözlüyoruz. Bunun sebebi, kapsam 

konusunun çok-disiplinli bir alana girdiğindendir. Ancak, özetle kapsam bir 

ortamın değiĢik yönlerinin tasviri olarak tanımlanabilir. (Myrhaug ve Göker, 2003; 

Myrhaug, 2001). Kapsam herhangi bir öğe, cisim, kiĢi, obje hatta sistem için 

geçerlidir. Bunların herhangi birinin kapsamından söz etmek mümkündür. Örneğin 

bulundukları ortam, gerekli koĢullar vs gibi. Bir kapsamın süresi çok kısa olabilir 

ya da yıllarca geçerli olabilir. ġimdiki kapsam mekân, konum ve o anki duyu 

verileri vs gibi bilgilere bağlıdır. Bir kiĢi veya kullanıcının kapsamını yakalamak 

bir sistemin nasıl çalıĢtığını direkt olarak etkileyebilir. Örneğin Web arama 
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makinalarında kullanıcı konumuna göre arama sonuçlarının değiĢtiği görülebilir. 

Bir taksi araması yapıldığında bulunulan ülkeye ve kente göre taksi sonuçlarının 

çıktığını gözlemlemek mümkündür. Ankara‘dan yapılan bir arama için Londra‘daki 

taksi bayilerinin sonuçları artık çıkmamaktadır. Bu yönde bir kaç tanım gözden 

geçirilecek olursa, Schilit, Adams ve Want‘a (1994) göre kapsam ―nerede olduğun, 

kiminle olduğun ve yakında hangi kaynaklarının olduğu‖ ile ilgilidir; Morse, 

Armstrong ve Dey (2000) kapsamı ―dolaylı (implicit) ortam bilgisi diye 

tanımlarken, Schmidt, Beigl, ve Gellersen (1999) ―birbirine bağlı durumlar 

içerisinde oluĢan bir ortam‖ olarak daha geniĢletilmiĢ bir tanımlama ile 

anlatmaktadır. Bu konuda oldukça geniĢ kapsamlı bir tarama ve önerilen kapsam 

modeliyle ilgili detaylara Göker, Myrhaug, ve Bierig (2009) da da rastlanmaktadır. 

Oldukça detaylı bir tanımlama Dey vd. (2001, s. 5) tarafından kapsam ile 

ilgili bir özel dergi sayısında bulunmaktadır. Orada kapsamı ―bir öğenin ortamını 

nitelendiren bilgi‖ olarak tanımlamaktadır. Bir öğe bir insan, yer veya obje/cisim 

olabilmektedir. Bu öğe bir kullanıcı ile uygulama arası iletiĢim için ilgili olup 

(relevant) kullanıcıyı veya uygulamanın kendisini de kapsayabilmektedir.  

Kapsam-farkındalığıyla (context-aware) sunulan bilgiler kullanıcın 

bulunduğu ortamla daha ilgili içerik sunmayı amaçlamaktadır. Salber, Dey, ve 

Abowd (1999), bir sistem kullanıcıya daha yakın bir bilgi veya servis sunmak için 

yapmakta olduğu iĢ (taĢk) veya baĢka kapsam bilgisini kullanıyorsa, bu sistemde 

kapsam-farkındalığı var denilebilmektedir. Örneğin bir kullanıcının cep telefonuyla 

hangi konumda hangi iĢlemi yapmakta olduğu bilgisiyle bulunduğu ortama daha iyi 

bilgiyi sunmak mümkündür. Kapsam-farkındalığı içeren ilk uygulamalar Korkea-

aho‘nun (2000) sunduğu alan taramasında görülmektedir. Kapsam-farkındalığının 

bilgi eriĢim için öneminden söz ederken Ġngwersen (1992, s. 195) kapsama dayalı 

bir bilgi eriĢim teorisinin bu alan için önemli olduğunu ve bilgiye eriĢebilmek için 

sistem ile kullanıcı arasındaki iletiĢimin doğasındaki belirsizlikleri gidermek için 

gerekli olduğunu söylemektedir. 

3.1.1. Neyin Kapsamı? 

Genel olarak değiĢik kapsamlardan söz etmemiz mümkündür. Ancak neden 

ve kimin için olduğu önemlidir. Kapsam tipi söz konusu öğenin hangi amaç için 

kullanılacağına bağlıdır.  Örneğin, bir kiĢinin ortamını tasvir etmek önemliyse bu 

kiĢi kapsamı olarak isimlendirilir. Bir yazılımın kullanım ortamından söz ediliyorsa 

bu yazılım kapsamı diye adlandırılmalıdır. Benzeri Ģekilde belge kapsamı veya ağ 

(network) kapsamlarından da söz edilebilir. Belge kapsamından söz edersek 

görmeyi beklediğimiz bilgiler belge/dokümanın ne zaman, kimin tarafından, hangi 

medyada yaratıldığı ve kimin için hedeflendiğiyle birlikte bazı meta data 

bilgilerinden oluĢur. Göker ve araĢtırma takımının çalıĢmalarının (Ör: Kaliciak, 

Myrhaug, ve Göker, 2018) Okyanus ĺzleme uygulamasına burada yer verirken 

görsel zeka için kamera kapsamından söz edilebilir. 
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3.2. Kapsam Modelleme ve Tanımlama 

Bir model bir nesne veya fenomenin önemli özelliklerini sistematik bir 

Ģekilde tanımlanmasıdır. Dolayısıyla bu özelliklerin açık ve net (explicit) bir 

Ģekilde temsil edilmesidir. Kapsam bir ortamın değiĢik yönlerini söz konusu 

öğe/isim/kiĢi açısından tasvir eder. Bu açıdan baktığımızda kapsam modelleme bir 

sistemi daha efektif yapmak için kapsam bilgilerini edinen ve oluĢturan bir 

iĢlemdir. Bir uygulama yaparken kapsam bilgisini sistematik bir Ģekilde ele almak 

önemlidir. Bu bölümde kapsam modelleme ile ilgili literatüre yer verirken Göker 

ve Myrhaug‘un (2002) sistem tasarlanırken kullanılabilecek olan modeli de öne 

sürülmektedir. 

3.2.1. Kapsam Modelleme 

3.2.1.1. Kapsam Modellemeye GiriĢ 

Kapsam modelleme için ilgi 2000‘li yılların ortalarında özellikle artmıĢtır
1
 

ve günümüzde bu kavramın oldukça yerleĢtiği söylenebilmektedir. Kapsam 

modelleme, kapsam ve ilgili yapılarını içeren bir teoriye ihtiyaç duyulduğundan ve 

bunu daha efektif sistemler ve alt yapı için kullanma gerekliliğinden 

kaynaklanmıĢtır. Bu amaca yönelik kapsam modellerini tarayan çalıĢmalar 

Kaenampornpan ve O‘Neill (2004), Strang ve Linnhoff-Popien (2004), Baldauf, 

Dustdar, ve Rosenberg (2007) de bulunabilmektedir. Bununla birlikte, kapsam 

modelleme için alet-kutularını (toolkit) geliĢtiren çalıĢmalar (Ör. Salber vd., 1999; 

Mikalsen ve Pedersen, 2005) ve kapsam yönetim çerçevesiyle ilgili çalıĢmalar (Ör. 

Korpipaa vd., 2003) da olmuĢtur. Ancak hangi kapsam bilgisinin bir model 

içerisinde yer aldığı (özellikleri ve birbirlerine bağlantıları) bir modelin yapısından 

daha önemlidir. Kapsam modeli içerisi için seçilen özellikler, veriler ve değerler bir 

sistemin performansını yönlendirir. Kaenampornpan ve O‘Neill (2004)‘in bu 

konudaki çalıĢması çeĢitli kapsam modellerini içerdikleri bilgi ve özelliklere göre 

tarayıp karĢılaĢtırır. 

3.2.1.2 Kapsam Modelleri 

Tasarlanılan uygulama kapsam modelinin içinde neyin temsil edileceğini 

etkilemektedir. Schmidt vd. (1999) bir kapsam modelinin iki kategoriden 

oluĢtuğunu öne sürmüĢtür: Ġnsan faktörleri (kullanıcı bilgisi, sosyal çevre, iĢ) ve 

fiziksel ortam (konum, bulunan alt yapı, fiziksel koĢullar). Lieberman ve Selker 

(2000) kapsamı sistem, kullanıcı ve iĢ kısımları olarak tanımlamaktadır. Sistem 

kapsamı sistemin uygulanmasına göre tanımlanırken, kullanıcı kapsamı 

kullanıcının Ģimdiki durumu, geçmiĢ aktiviteleri ve tercihlerini içermektedir. ĠĢ 

kapsamı da hedef ve aksiyonlardan (actions) tanımlanmaktadır. 

 

                                                           
1 Bu konuda bakılabilecek kaynaklar: Indulska ve Roure, 2004; Crestani ve Ruthven, 2005; Ruthven vd., 2006; 
Borlund ve Ruthven, 2008 
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Chalmers ve Sloman (1999) bir kapsam modelini konum, araç (device) 

özellikleri, çevre ve kullanıcı aktivitesi doğrultusunda tanımlamaktadır. Gross ve 

Specht (2001) kapsam ile ilgili bir çok tanımın ortak olarak konum, kimlik, zaman, 

ve çevre boyutu ile ilgili bilgelere sahip olduğunu gözlemlemiĢtir. Lucas‘a (2001) 

göre, kapsam fiziksel kapsam, cihaz kapsam ve enformasyon kapsam diye 

sınıflandırılmaktadır. KiĢiselleĢtirimiĢ harita uygulamaları için Zipf (2002) kapsam 

tanımı için kullanıcının fiziksel kondisyonu, hava durumu, kullanıcının iĢi, 

kullanıcının kültürü gibi unsurları (attributes) tespit etmiĢtir. Reichenbacher (2007) 

kapsamı ortam, kullanıcı, kullanıcı aktivitesi, fiziksel ortam, enformasyon ve 

sistem olarak altı sınıfa ayırmıĢtır. 

3.2.1.3. KiĢi ve Robot Kapsamı 

Yukarda kapsam modellerinin sistemlerin ortam ve durumuna göre adapte 

olabilmeleri için gerekliliğinden söz edilmiĢtir. Bu çerçevede daha detaylı olarak 

bir KiĢi Kapsamı ve Robot Kapsamı anlatılabilir.  

Burada kastedilen ―KiĢi‖ bir sistemin direkt kullanıcısı olabilir veya 

Robot‘dan sorumlu ve ondan beklentileri olan kullanıcı olabilir. Bu ikisinin de 

ortamdan kaynaklanan verileri ve de beklentileri vardır. ―Robot Kapsamı‖ bir 

robotun bulunduğu ortamda sensör veya baĢka iletiĢim araçlarıyla elde ettiği 

verileri (duyumsa) içerir. Bu kapsamlar daha sonra çeĢitli makina öğrenme (YZ) 

tekniklerine girdi olarak kullanılıp ―düĢünme‖ kısmına katkıda bulunurlar. Bu 

aĢamadan sonra uygulama alanına göre ―davranma‖ kısmı gerçekleĢir. 

AĢağıda daha önce Göker ve Myrhaug‘un (2002) geliĢtirdiği ―KiĢi Kapsam‖ 

modelini (Göker ve Myrhaug, 2002; Myrhaug ve Göker, 2003) sunulmuĢtur. Bu bir 

ortamın değiĢik yönlerinin bir kiĢi veya kullanıcı açısından nasıl görüldüğünü 

yansıtır. Bu model daha önceki çeĢitli modellerin içerdiği özellikleri ve veri 

tiplerini de içeren bir Kapsam Modelidir. Model‘in Ģekli ve sınıflama tarzı birçok 

uygulama alanlarının ihtiyacını karĢılayabilecek nitelikte olup değiĢik kapsamların 

karĢılaĢtırmasını da kolaylaĢtırır. 

Göker ve Myrhaug‘un önerdiği Kullanıcı (KiĢi) Kapsamı 5 alt bölümden 
oluĢmaktadır.  

 Çevre kapsamı; 

 KiĢisel kapsam; 

 ĠĢ kapsamı; 

 Sosyal kapsam; 

 Mekan-zaman kapsamı; 

Uygulama alanına göre gerekli olan alt kapsam ve bunun içindeki unsurlar 

/ değerler (attribute / values) kullanılır. AĢağıdaki Ģekil (ġekil 1) Göker ve 

Myrhaug‘un modelinde olan ve yukarıda sunulan bölümleri göstermektedir. 
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ġekil-1: Göker ve Myrhaug‘da (2002) tanımlanan KiĢi Kapsamı. 

Bu kapsam modelindeki alt bölümlerin sırasıyla tanımlanması, değiĢik 

uygulamalardaki gerekli bilgileri daha iyi anlatabilir. 

Çevre kapsam - Environment context. 

Bu çevre ile ilgili kapsamdır. Örneğin derece, nem, ıĢık koĢulları, gürültü, 

yakında olan baĢka objeler veya kiĢiler gibi özellikleri içerir. Sensörler aracılığıyla 

çevre kapsam bilgisi toplanabilir. Bunlar bir kiĢi veya robotun o an bulunduğu dıĢ 

ortamı ve özelliklerini belirtir. 

KiĢisel kapsam - Personal context. 

Bu kapsam özellikle KiĢi Kapsamını modellerken gerekli olan bir alt 

bölümdür. Fiziksel kapsam ve Zihinsel kapsam olarak ikiye ayrılabilir. Fiziksel 

kapsam kiĢinin fizyolojik özelliklerini kapsar. Örneğin, boy, kilo, nabız, tansiyon, 

saç rengi, retina Ģekli vs. Bu tür özellikler sağlık alanındaki uygulamalarına 

uygundur. Zihinsel kapsam kiĢinin ilgi alanları, uzmanlık dalları, tercihlerini vs 

kapsar. Bu tür özellikler örneğin Web tarama uygulamalarında 

kullanılabilmektedir. Bu özellikler açık (kullanıcıya sorarak) veya dolaylı olarak 

(kullanıcının kullandığı sözcük ve seçtiği  linklere bakarak) elde edilebilir. Sonra 

kullanıcı yeni bir arama yaptığında ona uyarlanmıĢ bir tarama sonuç listesini 

sunmak için kullanılır. 

ĠĢ kapsam - Task context. 

ĠĢ kapsam bilgisi o an kiĢinin veya robotun yapmakta olduğu iĢi tanımlar, 

tasvir eder. Bunlar açıkça belirtilmiĢ hedefler, aksiyonlar, aktiviteler veya olaylarla 

tanımlanabilir. Örneğin, hareket halindeki bir arabayı düĢünürsek Ģoförün 

yapmakta olduğu iĢ (araba kullanma) ile yolculardan herhangi birinin iĢi farklıdır 

(uyumak, sadece manzara seyretmek gibi). Bu Ģoför ile yolcunun iĢ kapsamındaki 

farkını gösterir. 

Kişi Kapsamı

Çevre Kişisel İş Sosyal Mekan-Zaman

Zihinsel Fiziksel
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Sosyal kapsam - Social context. 

Bu kapsam kullanıcının sosyal yönlerini tanımlar. KiĢinin dostları, 

komĢuları, meslektaĢları, beraber çalıĢtığı kiĢiler ve akrabalar gibi bilgileri 

içerebilir. Bunlar özellikle sosyal medya ile ilgili uygulamalar için uygundur.  

Mekan-zaman kapsam - Spatio-temporal context.  

Bu kapsam zaman ve mekâna bağlı bilgileri tanımlar. Bunlar saat, konum, 

gidilen yolun yönü ve hızı gibi verileri içerir. Bir kiĢi veya robotun hangi zamanda 

nereye hareket ettiğini kapsayabilir. Bu tür kapsam bilgileri cep telefonlarından 

lokanta ararken kullanılabilir. Bir robot kapsamındaysa robotun hangi yön ve hız 

ile ilerlemekte olduğu bilgilerine yer verebilir.   

Kapsam modelleriyle ilgili yapılan diğer temel çalıĢmaların detaylı olarak 

değerlendirilmesi Göker vd. (2009) da yer almaktadır. Bu çalıĢmada yukarıdaki beĢ 

ayrı sınıflama tek tek ele alınarak diğer modellerle ortak ve farklı yönleri 

değerlendirilmiĢtir. 

3.2.3. GeçmiĢ, ġimdiki ve Gelecek Kapsamları 

Bu bölümde zaman içerisinde kapsam bilgilerindeki değiĢikliklerden söz 

edilmektedir. Kapsam uzayı (space) bir kullanıcının veya cismin ortamı için bir 

bakıĢ açısını içerir. GeçmiĢ kapsam (past context) yani tarihi bilgi, Ģimdiki kapsam 

(current context) ve olası gelecek kapsam (future context) olarak ayrı kapsamlardan 

söz etmek mümkündür (Myrhaug, 2001). GeçmiĢ kapsamı Ģu an ki duruma adapte 

olmak için ya da ilerdeki durumları tahmin etmek için kullanılabilir.  

Kapsam tarihi tüm geçmiĢ kapsamları içerir. Örneğin birisi A 

kapsamındayken X fotoğrafını çekerse bu iliĢki kapsam tarihçesinde kaydedilir. 

Bundan iki gün sonra aynı kiĢi A kapsamına benzer nitelikte olan B 

kapsamındayken aynı X resmi kullanıcıya hatırlatılabilir (tabii bu her zaman 

istenilmeyebilir). 

ġimdiki kapsam, ortamın değiĢik yönlerini tasvir eder. Bunlar kiĢiler, 

sensörler, yazılımlar aracılığıyla olabilir. Gelecek kapsamı kiĢi veya sistemlerin 

tahmin ettiği bir kapsamdır. Bu da geçmiĢ veya Ģimdiki kapsam gibi kaydedilebilir. 

Örneğin, planlanmıĢ aktiviteler kiĢisel takvimin içinde yer alabilirler. Bunlardan 

ileriye dönük tarihlerde olanlar basit bir gelecek kapsamının örneğini teĢkil eder.  

Zaman içerisinde kapsamı takip etmek sıkça rastlanan durumları ve bunlarla 

ilgili veriler hakkında aydınlatıcı bilgi verir. Bu yöntemle sistemlerin daha etkin 

adaptasyonu sağlamak mümkün olabilir. 
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3. OKYANUS / DENĠZ IZLEME 

Okyanus Ġzlemede (OĠ) aĢılması gereken bazı zorluklar vardır. Bunlar özetle: 

kullanılan yöntemlerde artırılmıĢ görü ve duyu(msa) yeteneklerine ihtiyaç olması; 

daha düĢük geliĢtirme ve açılma maliyetlerinin gerekliliği; ve OĠ uygulamalarının 

bulunduğu çevre koĢullarıyla kablosuz iletiĢim zorlukları ve sınırlamalarıdır. 

Uygulamaların ve ilgili objelerin çevre koĢullarını tanımlarken yukarıdaki 

bölűmlerde yer verilen kapsam modellemesini de unutmamak gerekir. Bu 

çerçevede Dvornik, Mairal, ve Schmid (2018) objelerin etrafındaki görsel kapsamı 

doğru modellemenin objeleri doğru ortama yerleĢtirmek için çok önemli olduğunu 

belirtir.  

Burada Siber Fiziksel Sistemleriyle ilgili geniĢ bir çalıĢmanın (CERBERO 

EU H2020 ICT Proje No: 732105) içinde yer alan uygulamalar arasında OĠ‘nin 

(Kaliciak vd., 2018a) YZ kullanımlı Akıllı Kamera Sistemine kısaca 

değinilecektir(Kaliciak, Myrhaug, ve Göker, 2018b; Kaliciak vd., 2014). Bu OĠ 

çözümü su-altı ve deniz-üstü ortamlarda gerçek zamanlı video görüntülerini 

göstermektedir. Bunu yaparken otonom gemiler, güvenlik, derin deniz vb. gibi 

değiĢik amaçlar için çoklu-lensler kullanır. Sistem, kullanıcı tarafından komut ile 

veya çevre koĢullarına göre otomatik kapsam öğrenme yöntemleriyle değiĢik tercih 

ve çevre görüntü koĢullarına adapte olabilir. 

Kapsama göre değiĢik lensleri değiĢik amaç ve fonksyonlar için kullanır. 

Bunu yaparken çeĢitli görsel bilgi harmanlama (image fusion) stratejilerini kullanır. 

IĢık ortamındaki değiĢiklikler değiĢik görü artırılma tekniklerini devreye sokar 

(ġekil 2, ġekil 3). Çoklu ve hiper-spektral kullanımını destekler.  
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ġekil-3. Bir balığın ve ortamının yakından görsel artırılmalı (sağ taraf) 

resim © AmbieSense 

Akıllı kamera sisteminin bazı teknik özellikleri aĢağıdadır: ÇeĢitli lenslerden 

gerçek zamanlı bilgi indirme (Real-time video streaming); Çoklu-lens görsel 

gürültüden arındırma (Multi-lens image de-noising); derinlik haritaları (Depth 

maps); adaptif görsel artırılma (Adaptive image enhancement); nesne / obje 

tanımlama ve takip (Object detection and tracking); SIFT ve satranç tahtası görsel 

doğrultma (rectification) metodları (SIFT and chessboard image rectification 

methods) Bu tekniklerin bazıları ġekil 4, ġekil 5, ġekil 6‟de görűlebilir.  

ġekil-4. IĢık koĢulları ve bullanıklık derecesine göre otomatik ayarlanan 

görűntűlerden bir örnek.- AmbieSense akıllı kamera. © AmbieSense  
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ġekil-5: Cisim tespit ve takip özelliklerinden örnek, su yűzeyindeki gemi – 

AmbieSense akıllı kamera sistemi. © AmbieSense 

ġekil-6: Cisim tespit ve takip özelliklerinden örnek, su yuzeyinde ilerleyen 

gemilerin tespiti  – AmbieSense akıllı kamera sistemi © AmbieSense. 

Böyle bir sistem, değiĢik OĠ uygulamalarında yer alabilir. Örneğin, görsel 

zekâyı gerektiren uygulama alanlarından biri olan otonom gemiler ele alındığında 

YZ‘yı içeren bu kısmın gemi sistemindeki sorumluluğunun düĢünülmesi ve 

tanımlanması gerekir. Burada bir kaç değiĢik unsurun olduğuna dikkat 

çekilmektedir. Örneğin, YZ algoritması, bunun kodlanması, sonra uygulamanın 

içinde yer alması, uygulama sisteminin bağlı olduğu iĢletim sistemi, iĢletim 

sistemlerinin güncellenmesi ve bunun manuel kontrolü veya otomatik yapılması 

ayrı sorumluluk birimlerini gerektirebilir. Bunların daha önce söz edilen duyumsa-

düĢün-davran çerçevesinin hangi aĢamalarını etkilediği ve buna bağlı olarak 

sorumluluk alanlarının değiĢip değiĢmediği de düĢünülmesi gerekir. 
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4. MAKĠNA ÖĞRENME YÖNTEMLERĠ 

Bu bölümde makina öğrenme yöntemlerini genel olarak kısaca tanıttıktan 

sonra ilerdeki bölümlerde bu değiĢik yöntemlerinin kendini açıklayabilen YZ 

sistemlerine uygunluğu anlatılmaktadır. Ġlk makina öğrenme yöntemleri insanların 

öğrenme yollarından esinlenerek geliĢtirilmiĢtir. Bunlar Michalski, Carbonell, ve 

Mitchell‘in (1983) editörlüğünü yaparak derlediği çalıĢmada görülebilir. Bu 

çalıĢma öğrenme yöntemlerini aĢağıdaki gibi sıralamıĢtır: 

 Örneklerden öğrenme 

 GenelleĢtirmeye dayalı öğrenme 

 Açıklamaya dayalı öğrenme  

 Benzerliklere dayalı öğrenme ve vaka bazlı öğrenme  

 Ezbere dayalı öğrenme  

 Ġzlemeye ve keĢife dayalı öğrenme  

Son zamanlarda ivme kazanan derin öğrenme (deep learning) yapay sınır 

ağlarına [(McCulloch ve Pitts, 1943); (Hebb, 1940); (Rosenblatt, 1958); (Minsky 

ve Papert, 1969)] dayanan bir makina öğrenme yöntemidir. Yapay sınır ağları insan 

beynindeki nöronlar ve aralarındaki bağlardan esinlenerek geliĢtirilmiĢtir. Bu alan 

eski olmakla beraber iĢlemci gücünün yeterince olmamasından ve baĢka stratejik 

sebeplerden dolayı bir ara duraklama dönemi görmüĢtür. Ancak son yıllardaki 

iĢlemci gücünün artırılması ve paralel iĢlem yapabilme olanakları bu alanı tekrar 

canlandırmıĢtır. Bu yöntemlerle elde edilen sonuçlar bazen çok etkileyici olmakla 

beraber bu sonuçlara neden ve nasıl ulaĢıldığını sergilemekte zorlanırlar.  

5. AÇIKLANABĠLĠR YAPAY ZEKA 

YZ uygulamalarında sonucun ―zeki‖ ve ortama uygun olması önemlidir. 

Ancak çıkan sonucun neden, niçin ve nasıl oluĢtuğu da bazen aynı derecede hatta 

daha bile önemli olduğu durumlar vardır. YZ uygulamaları ―baĢarılı‖ ve sorunsuz 

oldukları sürede kapalı kutu gibi iĢleseler de insanların pek itirazları olmayabilir. 

Ne var ki bir sorun olduğunda açıklama beklenir. Sistem öyle öngördü deyip 

kullanıcıları ikna etmeye çalıĢmak yeterli olmayacaktır. Bu durumda bir önceki 

bölümde sözünü ettiğimiz makina öğrenme tekniklerinden Ģeffaflık ve 

açıklanabilirlik beklenir.  

Son zamanlarda ―açıklanabilir YZ‖ tanımının ortaya çıktığı ve bu alanda 

çalıĢmaların arttığı görülmektedir [(Adadi ve Berrada, 2018); (Došilović, Brčić, ve 

Hlupić, 2018); (Gunning, ve Aha, 2019)]. YZ içeren sistemler önceki bölümde 

tasvir edilen makina öğrenme yöntemleri gibi yöntemler kullanırlar. Bunların 

açıklanabilirliği seçilen yönteme göre değiĢir. Ġnsanların öğrenme yollarından 

esinlenerek geliĢtirip tanımlanan ilk makine öğrenme yöntemleri son yıllarda ivme 

kazanan yapay sınır ağlarına göre çok daha açıklanabilirlerdir. Bu, uygulama alanı 

ve Ģeffaflık ihtiyacına göre özellikle en yeni veya en zeki yöntemi kullanmaktansa 
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yeterince zeki ama kendini (insanların anlayabileceği Ģekilde) açıklayabilen bir 

sistemi tercih sebebini teĢkil edebilir.  

ġu sıralar daha çok görülen ve geliĢmeye devam eden makina öğrenme 

metotları çok daha büyük hacimdeki dataları, sistemlerini eğitmek için (training) 

kullanır. Büyük data diye nitelendiren bu sistem girdilerinin sorgusuzca büyük 

fırsat olarak varsayılması sakıncalıdır. Büyük data büyük fırsat yerine verilerde 

büyük gürültü, büyük maliyet ve  büyük baĢ ağrısı da olabilir.  

Makina öğrenme ve çıkarımlarının kendini açıklayabilen bir alt sistemleri 

olmazsa karĢılaĢılabilecek zorluklar olabilir. Sistemin yaptığı bir iĢte sorun olursa 

ne olur? Ne olmalıdır? Kime, hangi öğeye sorumluluk yüklenmelidir? Sorunun 

nerde olduğu nasıl tespit edilir? Hatanın veride mi, çıkarımda mı, uygulamada mı 

olduğu nerden anlaĢılır? Öğrenme nerede gerçekleĢmiĢtir? Neye dayalı yapılmıĢtır? 

Bunlar doğabilecek sorulardır. ġu sıralar hızla gündemde olan otonom gemiler ele 

alınacak olursa, konunun hukuki boyutunu takdir etmek mümkündür. 

6. DENĠZ HUKUKU VE YAPAY ZEKÂ 

6.1. DijitalleĢme, Yeni Teknolojiler ve Yapay Zekâ 

Denizcilik sektöründe dijitalleĢme, yeni teknolojiler ve yeni teknolojilerle 

birlikte literatüre giren otonom gemi kavramı bir süredir insansız gemiler, otonom 

gemiler, yarı otonom gemiler gibi farklı nitelemelerle bir kavram karıĢıklığına 

sebebiyet vermektedir. Bir diğer husus ise aslında tüm sektörleri etkisi altına alan 

dijitalleĢme ve yeni teknolojiler denizciliğin geleceği otonom gemiler mi olacak 

sorusu olarak gündeme yerleĢmiĢ durumdadır. 

Dünya Denizcilik Üniversitesi (―WMU‖) yapay zekâ ile çalıĢan otonom 

gemiyi; hiçbir insan müdahalesi ve kontrolü olmadan YZ ile çalıĢan sistemlerden 

oluĢan gemi olarak tanımlamakta, bu tür gemilerin insanlı veya insansız çalıĢabilen 

gemiler olabileceğini belirtmektedir. (Baldauf vd., 2018) Yani bir geminin otonom 

olması mutlaka insansız olarak çalıĢacağı anlamına gelmemekle birlikte, gemide 

çalıĢacak gemi insanı sayısının en aza indirgenmesinin amaçlandığı görülmektedir. 

Ġnsansız gemileri ise gemi üzerinde fiziksel olarak gemi insanı olmadan çalıĢabilen 

gemiler olarak tanımlanmakta ve bu gemilerin de insanlı veya insansız 

çalıĢabileceği belirtilmektedir.  

Günümüzde yapılan araĢtırma ve istatistiklere göre deniz hukukunda 
karĢılaĢılan zarar, hasar ve ödenen tazminatların temel nedeni ―insan hatası‖ olarak 
tespit edilmiĢtir. Gemi insanı ile ilgili zorunlu mesleki sertifikalar, gemilerin seyir 
alanında ve uğrak limanlarındaki farklı hukuk sistemleri ve regülasyonlarla 
uyumluluk, eğitim ve sertifikalar, can kaybı, kaza, tazminat, insan hatası sebebiyle 
yaĢanan hasar, kaza ve çevre kirliliğinin önlenmesi ve minimum düzeye indirilmesi 
ile ilgili olarak yapılan çalıĢmalar neticesinde gemilerin otonom hale getirilerek 
tüm bu risklerin ortadan kaldırılması ve/veya en aza indirgenmesi 
hedeflenmektedir. 
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Yeni teknolojiler kullanılarak inĢa edilecek gemilerin çevreye daha az zarar 

verecek olması, BirleĢmiĢ Milletler‘e bağlı Dünya Denizcilik Örgütü‘nün (IMO) 

2020, 2030 ve 2050 hedeflerine ulaĢılması bakımından da önem taĢımaktadır. 

Devletler genel ve özel hukuk sistemleri bakımından en çok insan gücü ve 

kontrolüne ihtiyaç duyulan sektörlerden biri olan denizcilik sektörünün, insan gücü 

ve kontrolünün tamamen ortadan kaldırılması halinde nasıl Ģekilleneceği merak 

konusudur. 

Yukarıda sayılan olumlu görüĢ ve sebepler yanında otonom gemilerle ilgili 

olumsuz görüĢ ve eleĢtiriler ise aĢağıdaki gibi sıralanabilir; 1982 tarihli BirleĢmiĢ 

Milletler Deniz Hukuku SözleĢmesi‘nin 98. Maddesinde (―BMDHS‖) belirtilen 

―yardım etme yükümlülüğü‖ gemide kaptan ve gemi insanı olmaması halinde, bu 

yükümlülüğün nasıl yerine getirileceği ve bu tür yükümlülüklerin YZ ile çalıĢan 

makinelerle nasıl çözümleneceği henüz belirsizliğini korumaktadır. Gemi 

insanlarının istihdamı ile ilgili sorunlar nasıl aĢılacağı, iĢsizlik ile ilgili nasıl bir 

planlama yapılacağı, yeni iĢ alanlarının mümkün olabilmesi için yeterli çalıĢma 

yapılıp yapılmadığı da belirsizliğini koruyan bir diğer önemli konudur.  

Denizcilik sektörünün fazlasıyla uluslararası kural, konvansiyon, sözleĢme 

ve yönetmelikle regüle edilmesi (Ör: ISM (1993); UNCLOS (1982); MARPOL 

(1978)) ve tüm bu mevzuatın ulusal hukuklara uyum süreci çok kapsamlı ve uzun 

çalıĢmalar gerektirmektedir. Her ne kadar IMO‘nun bir takım mevzuat çalıĢmaları 

olsa da henüz uluslararası sözleĢmeler bakımından mevzuat uyarlama çalıĢmaları 

tamamlanmamıĢtır.  

Ulusal hukuk sistemlerine uyumun tam anlamıyla mümkün olup olmayacağı 

gibi sorunlar devam etmekle birlikte otonom gemiler bakımından hukuki durum ve 

hangi mevzuatların uygulanacağı halen belirsizliğini korumaktadır. Otonom 

gemilerle ilgili hukuki belirsizliği ortadan kaldırmak için uluslararası sözleĢmeler, 

sigorta mevzuatı ve IMO regülasyonları kapsamında yönetmelik ve kanunlarda 

değiĢiklikler yapmak gereklidir. IMO tarafından uzun süredir yapılan çalıĢmalar, 

özellikle 2020, 2030 ve 2050 hedefleri olarak bilinen ve küresel ısınma ve iklim 

değiĢikliği kapsamında yürütülen çalıĢmalarla uyumludur ve tüm bu sürecin 

belirlenen takvime uyum sağlaması için sürekli mevzuat çalıĢmaları yapılmaktadır.  

YZ uygulamalarında riskin varlığı bilinmekle birlikte, riski kontrol 

edebilmek için yeni yöntemler belirlenmesi gerekliliği de bilinir hale gelmiĢtir. 

Risk ve sorumluluğa iliĢkin düzenlemeler tüm ulusal ve uluslararası mevzuatla 

uyumlu hale getirilmelidir. 

Duyumsa-DüĢün-Davran paradigması bağlamında sorulacak diğer bir soru 

ise ―Robotlar insanın yapabildiği her Ģeyi yapabilecek teknolojiye sahip mi?‖dir. 

Bu sorunun cevabını tam olarak vermek henüz mümkün olmamakla birlikte 

aĢağıda uluslararası mevzuat bakımından durum değerlendirmesi yapılmaktadır. 
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6.2 Deniz Hukuku ve Uluslararası Mevzuat 

6.2.1. BirleĢmiĢ Milletler Deniz Hukuku SözleĢmesi (BMDHS)’ne göre Gemi 

Tanımı 

Uluslararası mevzuatta henüz bir düzenleme olmamakla beraber genel fikir 

birliğince insansız gemilerin (―UV‖)) gemi olarak kategorize edilebileceği, tam 

otonom gemilerin (―ASV‖) de bu tanımlamaya tam olarak uymasa da muhtemelen 

gemi olarak kabul edileceği öngörülmektedir. 

IMO Deniz Güvenliği Komitesi 101 (―MSC‖) otonom gemiyi, sahip olduğu 

YZ ile çalıĢan makinelerle tek baĢına karar alabilecek ve seyir sırasında gerekli 

fonksiyonları yerine getirebilecek kapasiteye sahip gemiler olarak tanımlamaktadır. 

IMO MSC 99‘da ise gemi tanımı dört ayrı Ģekilde tanımlanmıĢtır 

(Koscielecki, 2019); 

1. YZ ile çalıĢan sistemlerden faydalansa da gemi insanlarının yönettiği 

gemiler 

2. YZ ile çalıĢan sistemlerle uzaktan kontrol edilmek suretiyle ve gemi 

insanlarının kontrolünde çalıĢan gemiler 

3. YZ ile çalıĢan sistemlerle uzaktan kontrol edilen ve tamamen insansız 

çalıĢabilen gemiler 

4. Tamamen insansız yani uzaktan dahi olsa hiçbir Ģekilde insan tarafından 

kontrol edilmeyip, sahip olduğu YZ sistemleriyle tam otonom olarak kendi kendine 

çalıĢan ve yöneten gemiler.  

Avrupa Birliği Komisyonu ise geliĢmekte olan sektörü üç ayrı Ģekilde 

değerlendirmektedir: Uzaktan kontrol edilebilen gemiler, otomatik sistemlerle 

çalıĢan gemiler ve otonom yani kendi kendini yönetebilen ve hiçbir müdahale 

olmaksızın otonom sistemlerle çalıĢan gemiler. 

Tüm bu tanımlar kapsamında uluslararası sözleĢmelerden doğan 

yükümlülükleri yerine getirecek kaptan ve gemi insanı olmaması sorumlulukların 

nasıl yerine getirileceği ve özellikle tam otonom sistemlerle çalıĢan gemilerde acil 

durum halinde ne yapılacağı henüz netlik kazanmamıĢtır. Kaptan ve gemi insanları 

tarafından yerine getirilmesi gereken sorumlulukların yerine getirilebilmesi için 

Kıyı Kontrol Merkezlerinden görevli atanması düĢünülebilir. Ancak burada 

sorumluluk kime ait olacaktır? Kıyı Kontrol Merkezi ve atanan görevli mi? 

Geminin sahibi mi? Otonom sistemin sahibi olanlar mı yoksa sistemin 

yönetilmesinden sorumlu olanlar mı? 
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6.2.2. Uluslararası Denizde ÇatıĢmayı Önleme Tüzüğü (COLREG) 

Tam otonom gemiler için özellikle sorumluluk rejimi tartıĢılmalıdır. 

COLREG Kuralları (COLREGS, 1972) 2. Maddesinde belirtilen; 

(a) Bu kurallardaki hükümlerden hiçbiri, herhangi bir tekneyi veya sahibini, 

kaptanı veya gemi insanlarını, bu Kurallara uyma veya gemicilerin her zamanki 

görevlerinin veya özel durum ve koĢulların gerektirdiği herhangi bir tedbirin 

alınması hususundaki ihmallerinin sonuçlarından kurtaramaz. 

(b) Bu kuralları yorumlarken ve uygularken ilgili teknelerin sınırlı oluĢları 

hususu da dâhil, ani bir tehlikeden kaçınırken bu kuralların hükümlerinden 

ayrılmayı gerektirebilecek olan hususlar dâhil, ani seyir ve çatıĢmasının ve 

herhangi bir özel Ģartın tüm tehlikeleri göz önünde tutulacaktır. 

Ve COLREG Kuralları 5. Maddede belirtilen ―Gözcülük‖ kavramı; 

Ġçinde bulunulan durum ve koĢullarda, durumun ve çatıĢma tehlikesinin 

tamamen değerlendirilmesini sağlamak üzere, elde mevcut tüm uygun araçların 

yansıra her tekne her zaman tam bir görme ve iĢitme gözcülüğü de yapacaktır. 

Yukarıda alıntılanan 2. ve 5. Maddelerdeki gözlem yükümlülüğünün 

mevzuat uyarlansa dahi nasıl yerine getirileceği henüz çözümlenmiĢ değildir. 

Örneğin, tam otonom bir gemiyi uzaktan iĢleten sahil ve/veya kıyı personeli, 

sözleĢme kapsamında bahsi geçen gemi insanlarını ve kaptanı mı oluĢturacak? 

Sorumluluk devri buna göre mi yapılacak? 

6.2.3. Uluslararası Denizde Can Emniyeti SözleĢmesi (SOLAS) 

Tam otonom gemiler bakımından en önemli soru iĢareti SOLAS kurallarının 

(SOLAS, 1974) ne Ģekilde yerine getirileceğidir. En önemli kural olan ve birçok 

uluslararası sözleĢmede de yer alan kontrol ve gözlem sırasında Kaptan‘ın hazır 

bulunması esası nasıl çözümlenecektir?. Bu hususta bugüne kadar yapılan 

çalıĢmalar konunun uzaktan kumanda edilen sistemlerde, gemiyi kumanda eden, 

kontrol eden kıyı ve/veya liman personelinin sorumlu olacağını göstermektedir; 

ancak, yine de denizde can kurtarma, gemi kurtarma ve yardım gibi acil 

durumlarda kaptanın gemi insanlarını organize ederek acil durum planı oluĢturması 

durumunun nasıl planlanacağı henüz netlik kazanmamıĢtır.  

6.2.4. Deniz Sigorta Hukuku 

Deniz sigortalarında teknenin baĢına gelebilecek her türlü fiziki hasar Tekne 

Makina ve Gövde Sigorta Poliçesi ile teminat altına alınmaktadır. Tekne sigortaları 

açısından bakıldığında bazı teminatların insansız gemiler için yeniden 

düzenlenmesi gerektiği görülmektedir. 
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P&I Sigortaları açısından incelendiğinde yine gemide insan bulunmayacağı 

için ölüm, sürekli sakatlık, tedavi masrafları ve gemi adamlarına karĢı gemi 

sahibinin veya iĢletenin sorumlu olduğu diğer haller için verilen teminatın yeniden 

düzenlenmesi gerekecektir. Öte yandan siber saldırılara karĢı otonom sistemin 

bozulması sebebiyle meydana gelebilecek fiziki hasarların sigorta kapsamında olup 

olmayacağı da belirsizliğini korumaktadır. 

Makina arızasından kaynaklanan pek çok risk tekne makina sigortası 

kapsamında teminat altındayken tamamen elektronik otonom bir makinanın 

yaĢadığı problemlerin ne Ģekilde değerlendirilip teminat kapsamına alınacağı 

belirsizdir. 

Seyir halinde olağanüstü tehlike ile karĢılaĢıldığında kaptan olmadığı için 

müĢterek avarya ilan edilmesi söz konusu olmayacaktır. Bu sebeple müĢterek 

avaryaya iliĢkin hükümlerin yeniden değerlendirilmesi gerekli olacaktır. 

Yüke iliĢkin sigorta poliçeleri açısından bakıldığında; yükün çalınması, 

yükün istif probleminden dolayı zarar görmesi, yükün deniz suyundan ıslanması, 

yükün denize düĢmesi, gemi insanları tarafından yüke ve gemiye zarar verilmesi ve 

benzeri hallerde kaptanın herhalde gözetim yükümlülüğüne giren durumlardır. Yük 

Sigortaları ile ilgili olarak kaptan ve gemi insanlarının sorumluluklarına iliĢkin tüm 

sözleĢme hükümleri tekrar düzenlenmelidir. 

SONUÇ  

DijitalleĢme ve yeni teknolojiler getirdikleri yenilik kadar güvenliği de 

sağlayabilecek mi sorusunun cevabı henüz açıklık kazanmamıĢtır. Bu çalıĢmada 

yeni teknolojilerin arasında yapay zekâ örneği olan bir uygulamayı tanıtırken 

denizcilikte ortam farkındalığını yaratabilmek için gerekli unsurlara değinilmiĢtir. 

Bunların arasında kapsam modelleme ve makina öğrenme yöntemleri vardır. YZ 

sistemlerini kullanırken içindeki bölümlerin sorumluluk sınırları ve sorun 

karĢısında hangi bölümlerin ne yapmaları gerektiği düĢünülmelidir. 

Özellikle denizcilik sektöründe ivme kazanan dijitalleĢme ve getirdiği 

yenilikler deniz hukuku bakımından birçok ülkenin iç hukukunda getirdiği hata, 

kusur ve bundan doğan sorumluluk kavramlarıyla birlikte değerlendirilmelidir. 

Ġnsan hatasının ve/veya kusurunun değerlendirilmesi süratiyle belirlenen 

sorumluluk bakımından sorun yaratmayacak bir düzenleme mevcuttur; ancak 

insansız ve tam otonom gemiler bakımından hukuki sorumluluğun nasıl 

belirleneceği çalıĢmanın genelinde de belirtildiği üzere henüz belirsizdir.  

Aralık 2018‘de yapılan IMO MSC 100 oturumunda uluslararası sözleĢmeler 

bakımından kapsam ve sorumluluk çalıĢmalarına yer verilmiĢtir. Planlanan Ģekliyle 

2020 yılı sonuna kadar hala hazırda devam eden uyum çalıĢmalarının 

tamamlanması beklenmektedir.  
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Öz 

Deniz güvenliğinin geleneksel aracı hep gemiler olmuĢtur. Tarih boyunca devlet gemileri denizlerde 

karakol yapmıĢ, diğer gemileri tespit ve teĢhis etmiĢ, oluĢturdukları riskleri değerlendirmiĢ ve gerektiğinde 

müdahale etmiĢlerdir. Fakat karakol yöntemi, yarattığı yüksek maliyetlerden (yakıt, insan ve bakım) ötürü sürekli 

uygulanamaz. Ayrıca gemiler, dünyanın yuvarlaklığı ve hava koĢulları gibi çevresel kısıtlarından ötürü tespit ve 

teĢhis süreçlerinde pek de etkili değillerdir. Bu yüzden, geçmiĢte ve günümüzde önemli sahalarda kalıcı bir 
gözetleme tesis etmek maksadıyla kurulmuĢ pek çok sahil yapısına rastlarız. Bu yöntemlerden hangisinin daha 

etkin olduğunu belirlemek için önce güvenliğin ne olduğunu belirlememiz gerekir. Bu çalıĢma, güvenliği 

tanımlamada umut vadeden kavramsal bir çerçeve olarak önce OODA modelini incelemekte ve Sahil Güvenlik 
örneğinden yola çıkarak niceliksel bir güvenlik modeli geliĢtirmektedir. Modelin kullanılması radar 

istasyonlarının daha etkin bir çözüm olduğunu ortaya çıkartmıĢtır. Fakat insansız radar istasyonlarının 

kullanılmasından elde edilen tecrübeler, OODA modelinin yenilenmesini gerektirmiĢtir. ÇalıĢma, 7 aĢamalı bir 
güvenlik mimarisi (tespit, tanıma/teĢhis, risk analizi, müdahale, raporlama, değerlendirme ve strateji oluĢturma) 

önermektedir. Bütün bu aĢamaları çeĢitli örneklerle ve özelikle deniz güvenliğine odaklanarak açıkladım. 

Dolayısıyla bu çalıĢma, pozitivist ve kavramsal bir metodoloji kullanmaktadır. Hem betimleyici hem de 
keĢfedicidir. Amacım, güvenlik literatürüne nesnel, bilimsel ve kavramsal bir çerçevesi kazandırmaktır. Bu 

çerçeve, kendimizi mevcut güvenlik modellerinden koparmamıza ve yeni olasılıkları görmemize yardımcı 

olmaktadır. Ayrıca kurumlar, hatta ülkelerin güvenlik performanslarının değerlendirilmesi için nesnel ve sayısal 
bir modelin geliĢtirilmesinin de temelini sağlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Sahil Güvenlik, OODA, Sanayi 4.0, Güvenlik, Model.  

 

THE MODERN COAST GUARD: 

A MODEL FOR MEASURING THE SECURITY PERFORMANCE 
Abstract 

The conventional tool for maritime security have always been ships. Throughout the history, state ships 
sailed the seas, detected and identified the other ships, assessed the risks they posed and intervened when 

necessary. But patrolling cannot be continuous due to high costs (fuel, personnel and maintenance) it entails. Also 

ships are not very efficient in detection and identification processes due to environmental limitations, such as the 
curvature of the world, and meteorological conditions. That is why, we can see many coastal structures which 

were built in order to establish continuous surveillance over important areas both in the past and today. In order 

to determine which method is more efficient, first we need to determine what the security is. This study first 
examines the OODA model as a promising conceptual framework for describing the security and develops a 

quantitative model for assessing the security performance on the basis of Coast Guard example. Model proves that 

the radar stations are more effective solutions. But experiences gained form the usage of unmanned radar stations 
require the modification OODA model. The study proposes a new 7-staged security architecture (detection, 

recognition/identification, risk analysis, intervention, reporting, assessment and strategy forming). I explained all 

these stages by focusing especially on the maritime security. Therefore this study employs a positivist and 
conceptual framework. It is both descriptive and exploratory. My goal is to contribute to the security literature 

with an objective, scientific and conceptual framework. This framework will help us free from existing security 

models and see new possibilities. Besides it provides the basis for developing an objective and quantitative model 
for assessing the security performance of institutions, even states. 

Keywords: Coast Guard, OODA, Industry 4.0, Security, Model.  
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GĠRĠġ 

Ġlk sanayi devrimi, üretim süreçlerinde insan ve hayvan gücü yerine mekanik 

aletlerin kullanılmasıyla gerçekleĢti. Ġkinci sanayi devrimi, elektrik kullanımı ve 

üretim hatlarının tesis edilmesiyle üretimde ciddi artıĢlar sağladı. Üçüncü sanayi 

devrimi, ilk iki devrimin ürettiği cihazların (örneğin arabalar ve üretim hatları) 

bilgisayarla otomasyonunu sağladı. Sanayi 4.0 ise, Sanayi 3.0‘da otomasyona tabi 

tutulan süreçlerden elde edilen büyük veriler ile yapay zekâ uygulamalarını 

birleĢtirerek iĢlerin tamamen otonom sistemlerle gerçekleĢtirilmesini hedeflemekte 

(Marr, 2018). Bu dönüĢüm, ülkemiz gibi GeliĢmekte Olan Ülkeler açısından hem 

önemli bir fırsat hem de ciddi bir tehdittir. Fırsattır, zira erken davranılırsa 

GeliĢmiĢ Ülkelerin geçtikleri adımları atlayarak onların önüne geçmek 

mümkündür; tehdittir, çünkü eğer fırsat kaçırılırsa ivmelenen farklılaĢmadan ötürü 

GeliĢmiĢ Ülkeleri yakalama Ģansının daimi olarak kaçırılması olasılığını barındırır 

(UN, 2018). Dolayısıyla Sanayi 4.0, devletleri ciddi biçimde etkilemektedir ve 

etkilemeye devam edecektir. Devletler hem ülkelerini yönlendirmekte öncü rolü 

oynamak hem de mevcut kurumlarını Sanayi 4.0‘a uyum sağlayacak Ģekilde 

dönüĢtürmek zorunda kalacaklardır (UN, 2018: 11). 

Sahil Güvenlik Komutanlığı da bu devrime uyum sağlamak ve Türkiye‘nin bu 

alandaki yönlendirici kurumlarından biri olabilmek amacıyla kendisine ―Sahil 

Güvenlik 4.0‖ hedefini belirlemiĢtir. Endüstri 4.0‘dan türeyen bu hedef, tüm 

kurumsal süreçlerin insansızlaĢtırılmaları anlamına gelmektedir. Bu amacı 

gerçekleĢtirmenin temel adımları süreç analizi yapılarak ana ve alt süreçlerin 

belirlenmesi, alt süreçlerin otonom sistemlerce gerçekleĢtirilebilecek basit adımlara 

bölünmeleri ve bu adımları gerçekleĢtirilecek sistemler/cihazların tedarik 

edilmeleri ya da geliĢtirilmeleridir. KeĢfedici Analiz, Sahil Güvenlik 

Komutanlığının süreçlerinin iki ana süreç altında toplanabileceğini göstermiĢtir. 

Bunlardan ilki kuruma kanunlarla tevdi edilen ve ana iĢlevi olan Güvenlik, diğeri 

ise ana iĢlevin yerine getirilmesi için gerçekleĢtirilen destekleyici iĢlevlerdir. Ana 

destek süreçleri Ġnsan Kaynakları, Lojistik, Ġdari ve BiliĢimdir. Elbette bunlar çok 

geneldir ve pek çok alt süreç içerirler. Bu alt süreçler de pek çok adımdan oluĢur. 

Sahil Güvenlik Komutanlığı bu ana ve alt süreçlerin otomasyonu için pek çok proje 

baĢlatmıĢ ve büyük bir kısmını da tamamlamıĢtır. Örneğin lojistik süreçler LYBS 

(Lojistik Yönetimi Bilgi Sistemi) projesiyle otomasyona tabi tutulurken, güvenlik 

süreçleri SGRS (Sahil Gözetleme Radar Sistemi) projesiyle otomasyona tabi 

tutulmuĢtur. Ancak güvenlik ana sürecinin otomasyonu için baĢlatılan SGRS 

projesi esnasında gerçekleĢtirilen süreç analizleri her gün kullanılan ve herkes 

tarafından bilindiği düĢünülen Güvenlik kavramının o kadar da açık bir kavram 

olmadığını ortaya çıkarmıĢtır. Bu nedenle, projenin ilerleyebilmesi için nesnel ve 

ölçülebilir bir güvenlik model geliĢtirilmesi için çalıĢmalara baĢlanmıĢtır. 
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1. GELENEKSEL GÜVENLĠK MODELĠ 

Güvenlik kavramı insanların bildiği, pek çok alanda uyguladığı, insanlıktan 

bile eski bir kavramdır (Gibson, 1986). Ġnsanlar, pek çok alanda olduğu gibi bu 

alanda da kavramın soyut anlamına değil, uygulamalarına odaklanmıĢlardır. 

Duvarlar, hayvanlar, kilitler, tuzaklar, sığınaklar ve bunun gibi pek çok araç 

kullanıldığı gibi ordu ve polis gibi pek çok teĢkilat da bu amaçla yaratılmıĢtır 

(McCrie, 2006: 21-44). Ancak ―Güvenlik‖ kavramının tanımlanmasına yönelik pek 

çok çabaya rağmen hala üzerinde anlaĢılmıĢ genel bir tanımı yoktur (Buzan, 1991: 

15-16). Güvenlik konusunda en ileri seviyede olan Uluslararası ĠliĢkiler teorileri 

dahi per se (kendinde) Güvenlik ile değil, kavramın ulusal ya da uluslararası 

alandaki uygulamalarına odaklanmıĢlardır (Sandıklı ve Emeklier, 2011). ―Güvenlik 

nedir?‖ ifadesiyle yapılan bir literatür araması bunu gösterir. Soru bir tanım talep 

etmesine karĢın hiçbir sonuç böylesi genel bir güvenlik tanımı sağlamamaktadır. 

Bilakis sonuçlar güvenliğin tekil alanlarına ait tanımlamalardır: örneğin ―Siber 

Güvenlik nedir?‖, ―Ulusal Güvenlik nedir?‖, ―Yangın güvenliği nedir?‖ vb. 

Dolayısıyla durumumuz ―Erdem nedir?‖ diye soran Sokrates ile Menon arasındaki 

diyaloğu hatırlatır: 

Sokrates: Gerçekten çok bahtlıymıĢım Menon; ben tek bir erdem ararken 

sen karĢıma bir arı sürüsü kadar erdemle çıkıyorsun. ġimdi bu benzetiĢin 

üstünde durarak diyelim ki, senden bir arının özünün ne olduğu soruluyor, sen 

de buna çeĢit çeĢit arılar vardır diye cevap veriyorsun; sorarım sana: … 

bunların birbirinden ayrı olmak bakımından mı ayrı olduklarını söylemek 

istiyorsun, yoksa bunları birbirinden ayıran baĢka bir Ģey mi var…  

Menon: … bunlar arı olmak bakımından birbirinden ayrı değillerdir. 

Sokrates: Güzel. Erdemler için de aynını söyleyebiliriz. Ne kadar çok, 

birbirinden ayrı olurlarsa olsunlar, hepsinde bir olup bunların erdem olmalarını 

sağlayan genel bir öz vardır… (Platon: 72a-d) 

Bu durum, güvenlik alanının henüz bir bilim statüsüne eriĢmemiĢ bir 

araĢtırma alanı olarak kaldığını gösterir. Aslında bu ĢaĢırtıcı değildir. Zira bırakın 

böylesi özel bir araĢtırma alanını, pek çok sosyal bilim bile henüz kendi birleĢtirici 

paradigmalarına eriĢememiĢtir (Kuhn, 2014: 85-86). Ancak güvenlikle ilgili 

herhangi bir teori ya da uygulamanın doğruluğu ve yeterliliğinin nesnel olarak 

değerlendirilebilmesi için, öncelikle kavramını tanımlanması gerekir. Ne olduğu 

açıkça bilinmeyen bir Ģey daha ileri taĢınamaz ve etkin bir Ģekilde yönetilemez. 

Böylesi ortak bir paradigmanın kurulması ise hem güvenlik alanının bilimsel 

olgunluk seviyesinde ilerlemesini hem de tekil güvenlik paradigmalarının ortak bir 

temelde değerlendirilebileceği bir araç sağlamıĢ olacaktır (Baldwin, 1997: 5-6). 

Zira Popper‘ın da dediği gibi ―Kuram, ‗dünyayı‘ kuĢatmak; ussallaĢtırmak ve ona 

egemen olmak amacıyla attığımız ağdır. Durmaksızın bu ağın gözlerini daraltmaya 

çalıĢırız. (Popper, 2012: 83)‖ 
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Bu amaçla gerçekleĢtirilen süreç analizleri güvenlik sürecini literatürde 

tanımlayan en iyi modelin OODA döngüsü olduğunu ortaya çıkartmıĢtır. OODA 

döngüsü, en büyük askeri stratejistler arasında kabul edilen John Boyd tarafından 

geliĢtirilmiĢtir (Boyd, 1976). Her ne kadar model baĢlangıçta pilotların hava 

harekâtı esnasında taktik seviyedeki karar alma süreçlerini tanımlamak üzere 

geliĢtirilmiĢ olsa da kısa bir süre içerisinde kurumsal ve bireysel öğrenme ve uyum 

sağlama modeli olarak da çok etkili olduğu ortaya çıkmıĢtır. OODA, Ġngilizce 

―Observe‖ (Gözlemle), ―Orient‖ (Yönel), ―Decide‖ (Karar Ver) ve ―Act‖ (Eyleme 

Geç) kelimelerinin kısaltmasıdır. Bu modelde Gözlemlemek sadece ―görmek‖ değil 

genel olarak ortamla ilgili tüm verilerin toplanması anlamına gelir. Diğer tüm 

aĢamaların bu verilere dayanmasından ötürü en önemli aĢamadır. Yönelme 

aĢaması, geçmiĢ tecrübelerin anlık verilerle iliĢkilendirilerek gözlemlerin 

anlamlandırılmasını içerir. Karar alma aĢaması gerçekleĢtirilecek eylemin 

belirlendiği, Eylem aĢaması da gerçekleĢtirildiği aĢamadır. Bu son iki aĢama 

uygulamada en önemli aĢamalar olsalar da aslında ilk iki aĢamanın sonuçları 

olduğu için aslında sadece sonuçturlar. 

 

ġekil 1. OODA Döngüsü 

Bu döngü, taktik sahada görev yapan kolluk birimlerinin süreçlerini gerçekten 

de çok güzel ifade eder. Klasik bir kolluk birimi, sorumluluk sahasında karakol 

yaparak tehdit oluĢturabilecek varlıklar kümesine ait tüm varlıkları gözlemler. 

Örneğin Sahil Güvenlik birlikleri denizlerdeki deniz araçlarını ve insanları, polisler 

kentlerdeki araç ve insanları, jandarmalar ise kırsal alandaki araç ve insanları 

gözlemler. Ardından izledikleri varlıkların öz nitelikleri doğrultusunda 

yönelimlerini belirlerler. Ġlgili varlığın o sahadaki varlığı normal değil ise kontrol 

için ilgili varlığa yönelirler, değilse de diğer bir varlığa. Üçüncü aĢamada yönelinen 

varlığın gerçekten de Ģüpheli olup olmadığına karar verilir ve son aĢamaya, yani 

eylem aĢamasına geçilir. Ancak modelin, sadece taktik seviyede, kullanımında iki 

sorun bulunmaktaydı. Birincisi güvenliğin sadece taktik seviyeden oluĢmaması, 

ikincisi ise gözlemleme aĢamasının muğlak ve sayısallaĢtırılabilir olmaması. Ġlk 
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sorun aslında modelin kendisiyle alakalı değil modelin kullanım biçimiyle iliĢkili 

bir sorundur. Zaten Boyd da 1970‘li ve 1980‘li yıllarda teorisinin daha geniĢ bir 

alanı ifade etmekte kullanılabileceğinin farkına varmıĢ ve modelinin askeri strateji, 

siyaset ve diplomasi gibi pek çok alanda kullanılabileceğini göstermiĢtir (Boyd, 

1986, 1987a, 1987b ve 1992). 

Sahil Güvenlik Komutanlığının Güvenlik ana sürecine yönelik 

gerçekleĢtirilen süreç analizi de benzer bir sonuç vermiĢtir. Sahadaki SG botları, 

karakol yaptıkları sorumluluk sahasındaki gemileri gözlemlemekte, anomali tespit 

ettikleri gemilere yönelmekte, gerçekleĢtirdikleri risk analizi doğrultusunda 

müdahaleye gerek olup olmadığına karar vermekte ve gerekli gördüklerine 

müdahale etmektedirler. Münferit SG botlarınca taktik sahada gerçekleĢtirilen 

OODA döngüleri, ilgili Karargâhlar tarafından gözlemlenmekte ve burada operatif 

seviyede ikinci bir OODA döngüsü daha gerçekleĢtirilmektedir. Hatta ĠçiĢleri 

Bakanlığı ve CumhurbaĢkanlığı seviyesinde gerçekleĢen stratejik seviyede baĢka 

bir OODA döngüsü de mevcuttur. Bu da Güvenlik Mimarisinin aslında ġekil-2‘de 

gösterildiği gibi en az üç katmanlı olduğunu gösterir. Elbette katman sayısı 

arttırılabilir. Örneğin araya bir Bölge Komutanlığı ya da hem Bakanlık hem de 

CumhurbaĢkanlığı için bir döngü daha eklenebilir. Ancak eklenen bu döngülerin 

OODA‘nın özü olan belirsiz ortamlarda hızlı uyum sağlama ve karar alma 

özelliğini ortadan kaldıracağı unutulmamalıdır (Boyd, 1976: 5). GerçekleĢtirilen 

analizim esnasında gerçekten de bu eğilimi tespit edilmiĢtir. Tespit edilen ikinci bir 

eğilim de modern teknolojinin getirdiği yüksek iletiĢim kapasiteleriyle birlikte üst 

seviyeli döngünün önceki döngünün kararlarını değil gözlemlerini veri olarak 

almasıdır. Ancak geleneksel çalıĢma modeli kullanılmaya devam edildiği ve yeni 

bir model inĢa edilmediğinde, bu durun döngülerin verimliliğini azaltmaktadır. 

Sorunlar, operatif (üst seviyeli) birliğin taktik (alt seviyeli) birliğin tüm 

gözlemlerine hâkim olamaması nedeniyle hatalı kararlar vermesi ve veri 

aktarımındaki gecikmeden dolayı karar alma sürecinin gecikmesidir. 

 

ġekil 2. Çok Katmanlı Kavramsal Güvenlik Mimarisi 
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2. SAYISAL MODEL 

Denizde güvenliğin geleneksel araçlarının gemiler olmasından ötürü Sahil 

Güvenlik Komutanlığı da ilk baĢta gemilerin OODA süreçlerini destekleyecek 

projeler baĢlatmıĢtır. Önce gemilerin gözlemleme ve yönelim kapasitelerini 

geliĢtirecek alımlar yapılmıĢtır. Gözlemleme aĢaması, aslında iki adımda 

gerçekleĢir. Bunlardan ilki tespit aĢamasıdır. Bu aĢamada çevredeki deniz 

araçlarının varlığı gemide bulunan radar cihazı tarafından tespit edilir. Ancak tespit 

karar vermek için tek baĢına yeterli değildir. Dolayısıyla tespit edilen temasın 

hangi tip (mesela balıkçı gemisi, tanker vb.) olduğu, hatta tekil kimliğinin teĢhisi 

gerekir. Bu amaçla gemilerin kimlik bilgilerini yayınladıkları bir cihaz olan AIS 

(Automatic Identification System), Elektrooptik (E/O) kamera sistemleri ve insan 

gözüyle yapılan teĢhis bilgileri kullanılır. Tespit ve teĢhis edilen deniz araçlarına 

nasıl bir yönelim gösterileceği ise teĢhis edilen deniz aracı hakkında 

gerçekleĢtirilen risk analizine bağlıdır. Bu analizin derinliği ise eldeki bilgi 

miktarına dayanır. Dolayısıyla bu aĢamada gemilerin radarları modernize edildi, 

teĢhis için AIS ve E/O cihazları kuruldu ve LLOYD‘s Gemi Veri tabanı tedarik 

edildi. Böylece taktik sahada önemli bir baĢarım artıĢı sağlanmıĢ olsa da arzu 

edilen seviyeler elde edilememiĢtir. Yapılan analizler ise sorunun gemilerin 

kendileri olduğu ortaya çıkartmıĢtır! 

Gemilerin direk yüksekliklerinin alçak olması ve dünyanın yuvarlaklığı, 

gemilerin tespit mesafelerinin düĢük olmasına neden olur. Bu durum ġekil-3‘de 

gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 3. Gemi Tespit/TeĢhis Menzili (https://www.boatus.com/, 2011) 

https://www.boatus.com/
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Bu durum Gözlemleme aĢamasının ilk adımı olan tespitte düĢük bir baĢarım 

sağlanmasına neden olmaktaydı. Tespit edilemeyen deniz araçları teĢhis edilemez, 

teĢhis edilemeyenler risk analizine tabi tutulamaz, yüksek riskli temaslar tespit 

edilemediğinden ötürü de gerekli müdahale yapılamaz. Bu ise, denizdeki pek çok 

suçun yakalanamaması ya da Ġngilizce tabiriyle ―radarın altında kalması‖yla 

(―under the radar‖) sonuçlanır. 

Bu amaçla Güvenlik BaĢarımı (  , Security Performance) sayısallaĢtırılmıĢtır. 

Tespit için kapsanan alanın ( , Coverage) sorumluluk sahasına (  , Area of 

Responsibility) bölünmesiyle elde edilen Kapsama BaĢarımı (       , 

Coverage Performance), teĢhis edilen temas sayısının ( , Number of Identified 

Entities) tespit edilen temas sayısına ( , Number of Detected Entities) 

bölünmesiyle elde edilen TeĢhis BaĢarımı (     ⁄   Identification Performance), 

risk analizine tabi tutulan temas sayısının ( , Number of Analyzed Entities) teĢhis 

edilen temas sayısına ( ) bölünmesiyle elde edilen Analiz BaĢarımı (     ⁄ , 

Analysis Performance) ve son olarak müdahale edilen temas sayısının (   , 
Number of Intervened Entities) yüksek riskli görülen temas sayısı (  , Number of 

High Risk Entities) ile bölünmesiyle elde edilen Müdahale BaĢarımı (     
     ⁄ , Intervention Performance) kullanılmıĢtır. Bu iĢlem belirli bir andaki (i, 

instance) baĢarımın hesaplanması için kullanılabileceği gibi belirli bir zaman 

aralığında ortalama performansının (a, average) hesaplanması için de kullanılabilir. 

Bu durumda bir kurumun Güvenlik Performansının hesaplanması için kullanılacak 

denklem aĢağıdaki Ģekilde oluĢacaktır. 

Anlık Güvenlik Performansı denklemi: 

    
   
  

   
   

   
   

     
  

                
(Denklem 1) 

Belirli bir zaman aralığındaki ortalama Güvenlik Performansı denklemi ise 

aĢağıdaki gibidir. 

    ∑
   
  

   
   

   
   

     
  

 
 

 

 

   

 ∑               
 

 

 

   

 

(Denklem 2) 
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2.1. Sahil Güvenlik Komutanlığı Güvenlik Performansı (Gemilerle) 

Deniz güvenliğinin geleneksel araçları olan gemileri göz önüne alınarak Sahil 

Güvenlik Komutanlığı için hesaplanan Toplam Tespit (  ) (Total Coverage) 

Tablo-1‘de verilmiĢtir. 

Tablo 1. Yüzer Unsurların Kapsama Alanları (Km
2
) 

Tip 
Kapsama Alanı 

(Km
2
) 

Platform 
Adedi 

       

Tip-1 2.071,53 4 8.286,12 

Tip-2 727,48 6 4.364,88 

Tip-3 1.137,41 13 14.786,37 

Tip-4 929,00 4 3.716,00 

Tip-5 929,00 7 6.503,00 

Tip-6 829,29 13 10.780,78 

Tip-7 900,70 9 8.106,28 

Tip-8 458,32 17 7.791,37 

Tip-9 425,40 18 7.657,13 

     71.991,92 

Ancak bu sonuç yanıltıcıdır. Çünkü harcadıkları yakıt, bakım süreleri ve 

personelin dinlenme süreleri gibi maliyetlerden ötürü gemiler sürekli seyir/karakol 

yapamaz. Dolayısıyla anlık toplam kapsamanın (   ) belirlenmesi için bu değerin 

seçilen zaman aralığındaki ortalama seyir süresinin (  ) toplam süreye (  ) 

bölümünden elde edilen katsayıyla çarpılarak belirli bir andaki ortalama 

kapsamanın belirlenmesi gerekir. 

      
  
  

 (Denklem 3) 

Toplam süreyi (  ) yıl olarak alır, Sahil Güvenlik botlarının yıllık ortalama 

seyir süresini (  ) 2.200 saat olarak girer ve toplam kapsama değerini tablodan 

aldığımız Ģekliyle eklersek. 

             
     

      
           (Denklem 4) 

sonucunu elde ederiz. 
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Buradan elde ettiğimiz değeri Sahil Güvenlik Komutanlığının Sorumluluk 

Sahasıyla (  ) oranladığımızda Sahil Güvenlik Komutanlığının Türk Denizlerinde 

anlık Tespit BaĢarımının (  ) yaklaĢık %5 gibi düĢük bir oran olduğunu görürüz. 

   
   
  

 
         

       
        (Denklem 5) 

Bu yüzde sorumluluk sahası sadece 14.044 Km
2
 olmasına rağmen en riskli 

bölge olmasından ötürü en çok geminin görev yaptığı Ege Bölgesinde ise %46‘ya 

kadar çıkar. Bu da Ege‘deki düzensiz göç olaylarının Türkiye tarafından yakalanan 

yüzdesi ile Yunanistan tarafından yakalanan yüzde arasındaki oranla büyük ölçüde 

uyumludur
1
. 

ġimdi sırada modeldeki diğer baĢarımların hesaplanması vardır. Bu amaçla 

örnek bir günde Ege Bölgesinden saat 12.00-12.05 arasında gemilerle tespit/teĢhis 

edilen ve risk analizine tabi tutulan gemi sayıları aĢağıdaki tabloda sunulmuĢ ve 5 

dakikalık örnek bir Güvenlik BaĢarımı (  ) hesaplanmıĢtır. 

Tablo 2. Örnek Güvenlik BaĢarımı Parametreleri (Gemiler)
2
 

Ġndis 

(i) 

Zaman Dilimi Tespit Edilen 

Toplam Gemi 

Sayısı (   ) 

TeĢhis Edilen 

Toplam Gemi 

Sayısı (   )  

Risk Analizine Tabi 

Tutulan Toplam 

Gemi Sayısı (   ) 

1 12.00-12.01 1800 1100 844 

2 12.01-12.02 1810 1105 860 

3 12.02-12.03 1840 1115 862 

4 12.03-12.04 1875 1110 840 

5 12.04-12.05 1820 1105 834 

Elimizde yüksek riskli olarak değerlendirilen temas ve müdahale edilen temas 

sayısı olmadığı için Müdahale Performansını %100 aldık. Bu kapsamda tüm 

değerleri denklemde yerine koyduğumuzda: 

                                                           
1 Ege denizinden Türk ve Yunan taraflarınca yakalanan göçmen istatistikleri ilgili Sahil Güvenlik 

Komutanlıklarının web sayfalarında yayınlanmaktadır. 10 Eylül 2019 tarihinde https://www.sg.gov.tr/ege-denizi-

duzensiz-goc-istatistikleri ve https://infocrisis.gov.gr/category/latest-info/national-situational-picture-regarding-
the-islands-at-eastern-aegean-sea/?lang=en adreslerinden eriĢilmiĢtir. Ġstatistiklere göre 2019 ikinci çeyreği olan 

Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında Türkiye ve Yunanistan‘ın göçmen yakalama oranları sırasıyla %59,36-%40,64, 

%49,49-%50,51 ve %51,14-%48,86 ve çeyrek ortalaması %52,96-%47,04‘dür. Bu da modelimizi teyit eden bir 
orandır. 
2 Ne yazık ki Kurumumuzda tutulan verilerin yapısı tam olarak bu hesaplamayı yapacak detayda değildir. Esas 

itibariyle müdahalelerin kaydı tutulmaktadır. Dolayısıyla buradaki değerler yazılı kayıtlar üzerinden yapılan 
incelemelerle ekstrapolasyon tekniğiyle üretilmiĢlerdir. 

https://www.sg.gov.tr/ege-denizi-duzensiz-goc-istatistikleri
https://www.sg.gov.tr/ege-denizi-duzensiz-goc-istatistikleri
https://infocrisis.gov.gr/category/latest-info/national-situational-picture-regarding-the-islands-at-eastern-aegean-sea/?lang=en
https://infocrisis.gov.gr/category/latest-info/national-situational-picture-regarding-the-islands-at-eastern-aegean-sea/?lang=en
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(Denklem 6) 

Modelden de görüldüğü gibi sorumluluk sahasının yaklaĢık yarısının 

kapsanabilmesine karĢın güvenlik baĢarımı %21,32 çıkmaktadır. Bunun nedeni 

taktik sahada bulunan unsurların öncelikle teĢhis imkânlarının kısıtlı olması; 

ardından da risk analizi için ellerindeki yeterli veri olmaması ve bu analizin yazılım 

gibi otomatik bir mekanizma yerine insanlar tarafından yapılmasıdır. 

2.2. Sahil Güvenlik Komutanlığı Güvenlik Performansı (Ġnsansız 

Ġstasyonlarla) 

Bu baĢarım çok ciddi yakıt, iĢletme ve bakım/onarım maliyetleriyle elde 

edilebilmektedir. Gemilerin fiziksel kısıtları ve insan unsuru ise ne kadar 

modernizasyon yapılırsa yapılsın elde edilebilecek baĢarımın kısıtını oluĢturur. 

Dolayısıyla taktik sahadaki OODA iĢlemlerinin gemilerden bağımsızlaĢtırılarak 

merkezi olarak gerçekleĢtirilmesi tek mantıklı çözüm görünmektedir. Gerçekten de 

gemi gezdirmenin maliyetinin geçmiĢte de bugün de çok yüksek olması ve karakol 

yönteminin tanımı itibariyle süreklik arz etmemesi nedeniyle deniz güvenliğini 

sağlamak için geçmiĢte pek çok karasal yapının da kurulduğu görülmüĢtür. 

Örneklerden birisi Rodos ġövalyelerinin Ege adalarında kurduklarını kalelerdir. Bir 

baĢka örnek de Milli Mücadele döneminde Karadeniz kıyılarının güvenliğinin 

sağlanması için kurulan gözetleme istasyonlarıdır. Ancak bu örneklerde deniz 

gözetleme istasyonlarının kurulması kavramsal/bilimsel analizlerin sonucu değil 

ihtiyaçların zorlamasıyla olmuĢ, bu yüzden de süreklilik göstermemiĢtir. Bu 

dönemi araĢtıran Rahmi Doğanay da ―Karakol ve gözetleme istasyonları yaygın ve 

tam olarak kurumlaĢmıĢ bir yapıya sahip olamadı.‖ demektedir. Oysaki günümüzde 

deniz gözetleme istasyonları pek çok ülkede deniz güvenliğinin temel aracı olarak 

yaygınlaĢmaktadır. 
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Resim 1-a. ÇavuĢ Adası Sahil Gözetleme Ġstasyonu (Tarihi), Bodrum/Muğla 

 

Resim 1-b. -ÇavuĢ Adası Sahil Gözetleme Ġstasyonu (Modern), Bodrum/Muğla 

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından ilk insansız Sahil Gözetleme 

Ġstasyonu Ġmralı Adasına kurulmuĢtur. Ġkincisi Çevlik bölgesinde, üçüncüsü ise 

Kardak kayalıklarının karĢısındaki ÇavuĢ Adasında kurulmuĢtur. Daha sonra 

kurulan istasyonlarla birlikte hâlihazırda dokuz aktif istasyon bulunmaktadır. 

Gemilerle karĢılaĢtırıldığında karasal istasyonlar her açıdan çok daha verimlidir 

(Ġnce ve diğerleri, 2000). Yüksek bir mevkie kurulan bir radar istasyonu çok geniĢ 
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bir kapsama sağlayabilir. Ayrıca modern insansız gözetleme istasyonları maliyet 

açısından da çok avantajlıdır. Sahil Güvenlik Komutanlığının 2016 bütçe verilerini 

kullanarak yaptığımız bir hesaplama personel, yakıt, bakım/onarım ve edinim 

maliyetleri göz önüne alındığında insansız bir radar istasyonunun aynı miktardaki 

bir alanı bir gemiye oranla 1/300 maliyetle kapsadığı ortaya çıkartmıĢtır. Tüm bu 

avantajları göz önüne alındığında modern gözetleme istasyonlarının çoğu zaman 

tarihi gözetleme kuleleriyle çakıĢması da ĢaĢırtıcı olmaktan çıkar. ÇavuĢ Adasında, 

Bodrum limanının güvenliğini sağlamak için kurulan tarihi kulenin fotoğrafı 

Resim-1a‘da, Türkiye‘nin en büyük çevrimdıĢı güneĢ enerji sistemine sahip 

modern insansız gözetleme istasyonunun fotoğrafı ise Resim 1b‘de sunulmuĢtur. 

Ġki istasyon birbirlerine kuĢbakıĢı mesafesi sadece 500 metredir. Elbette bu 

çakıĢma tesadüfi değil; bilakis Kavramsal Güvenlik Mimarisinin zorlayıcı 

belirleyiciliğinin bir kanıtıdır. 

Toplam Kapsama (  ) hesabını istasyonlar için gerçekleĢtirdiğimizde 

aĢağıdaki sonuçlarla karĢılaĢırız. 

Tablo-3 Mevcut Ġstasyonların Kapsama Alanları (Km
2
) 

Ġstasyon 

No 
cSGĠ-n 

SGĠ-1 14.269,33 

SGĠ-2 6.607,33 

SGĠ-3 5.868,31 

SGĠ-4 1.367,21 

SGĠ-5 3.815,87 

SGĠ-6 3.336,58 

SGĠ-7 40.583,90 

SGĠ-8 2.271,77 

SGĠ-9 53.358,65 

   131.928,95 

Ġnsansız istasyonların, arıza süreleri çıkartıldığında elde edilen fiili çalıĢma 

yüzdelerinin ortalama %98 olmasından ötürü anlık toplam kapsama (   ) da çok 

daha yüksek çıkar. 

              
  

   
            (Denklem 7) 
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Buradan elde ettiğimiz değeri Sorumluluk Sahasıyla oranladığımızda sadece 

Ġnsansız Radar istasyonlarıyla elde edilen Kapsama BaĢarımının (  ) %34 gibi 

yüksek bir oran olduğunu görürüz. 

   
   
  

 
          

       
      (Denklem 8) 

Bu yüzde Ege Bölgesinde ise %100‘e kadar çıkmaktadır. Bu kapsamda örnek 

bir günde Ege Bölgesinde saat 12.00-12.05 arasında Radar Ġstasyonlarıyla tespit 

edilen, teĢhis edilen ve risk analizine tabi tutulan gemi sayıları aĢağıdaki tabloda 

sunulmuĢ ve 5 dakikalık örnek bir Güvenlik BaĢarımı (  ) hesaplanmıĢtır. 

Tablo-4 Örnek Güvenlik BaĢarımı Parametreleri (Radar Ġstasyonları) 

Ġndis 

(i) 

Zaman Dilimi Tespit Edilen 

Toplam Gemi 

Sayısı (   ) 

TeĢhis Edilen 

Toplam Gemi 

Sayısı (   )  

Risk Analizine Tabi 

Tutulan Toplam 

Gemi Sayısı (   ) 

1 12.00-12.01 2867 1561 1561 

2 12.01-12.02 2872 1561 1561 

3 12.02-12.03 2892 1556 1556 

4 12.03-12.04 2894 1560 1560 

5 12.04-12.05 2875 1560 1560 

Değerleri denklemde yerine koyduğumuzda: 
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(Denklem 9) 

Söz konusu modelde görüldüğü gibi güvenlik baĢarımı %54,15 çıkmaktadır. 

Kapsama baĢarımı insansız radar istasyonları, analiz baĢarımı ise kural tabanlı 

analiz yazılımlarıyla (Roy, 2010) azami seviyeye çıkartılmıĢtır. 
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SONUÇ 

Taktik sahadaki OODA süreçlerinin sahada görev yapan gemilerden karadaki 

insansız istasyonlara ve onların bağlı oldukları Bölge Komutanlıklarına 

devredilmesi modern teknolojinin ve haberleĢme imkânlarının sağladığı bir 

geliĢmedir. Bu geçmiĢte sınırları ayrı olan taktik, operatif ve stratejik seviyelerdeki 

süreçlerinin iç içe geçmelerini sağlar. Öyleyse OODA‘nın modern teknoloji 

doğrultusunda yeniden yapılandırılmasını gerekir (Grant ve Kooter, 2005). OODA 

modelini detaylandırarak (gözlemleme, tespit ve teĢhis olarak ayrılmıĢtır) ve taktik 

seviyenin üzerindeki seviyeleri de ekleyerek ġekil-4‘deki Modern Güvenlik 

Mimarisini inĢa ettik. Bu modelde sahadaki birlikler sadece Müdahale aĢamasında 

aktiftirler ve gözlemleme ve yönelme adımları onlar tarafından değil, onların yerine 

operatif seviyede otomasyon sistemlerince gerçekleĢtirilmektedir. Bu durumun bir 

örneği MOBESE sisteminin kurulması sonrası kentlerin sokaklarındaki geleneksel 

polis karakollarının kaldırılmasıdır. 

Dolayısıyla geliĢtirdiğimiz modelin ilk avantajı bütün güvenlik alanları ve 

kurumları için kullanılabilir olmasıdır. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel 

Komutanlığı ve benzeri diğer güvenlik kurumlarının baĢarımını hesaplamakta 

kullanılabilir. Zira Emniyet Genel Müdürlüğünün tespit ve teĢhis sistemi 

MOBESE‘dir. Bu sistemin kentlerdeki araç ve insanların ne kadarını tespit ve 

teĢhis edebildiği, ne kadarını analize tabi tuttuğu ve ne kadarına müdahale edildiği 

istatistiklerine ulaĢılabilirse bu denklem kolayca kullanılabilir. Ancak denklem 

sadece geleneksel kolluk güçleri için değil diğer güvenlik alanlarına da 

uygulanabilir. Örneğin MASAK‘ın evrensel tehdit kümesini Türkiye‘deki bankalar 

arasında, ülke dıĢından gelen ve dıĢına çıkanlar da dâhil olmak üzere, sayısal 

ortamda gerçekleĢtirilen para akımları oluĢturur. Burada ortam siber, alan bankalar 

arası piyasa, varlık ise para transferleridir. Sahil Güvenlik özelinde tespit için radar, 

kamera ve göz gibi pek çok araç kullanılabilirken, bu örnekte veritabanı 

trigger‘ları, yazılımsal ajanlar ya da servisler kullanılabilir. Benzer Ģekilde ulusal 

ya da uluslararası güvenlik baĢarımının hesaplanmasında da kullanılabilir. Ancak 

elimizde bu kurumların verileri yoktur. Bu konuda ilgili kurumların verilerine 

eriĢebilecek araĢtırmacıların çalıĢmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Yapılması gereken baĢla iĢler de vardır. Örneğin modeldeki risk analizi 

aĢamasının geliĢtirilmesi ve detaylandırılması gerekmektedir. Risk analizlerinin 

baĢarısında verinin yapılandırılma biçimi de büyük rol oynar. Verinin belirli bir 

temsil biçimi belirli iliĢkileri açığa çıkardığı gibi diğerlerini de gizleyebilir. Yine de 

ihtiyaç duyulan veri alanlarını belirlemek ve onları doğru yapılandırmak o kadar da 

kolay değildir (Haale, 2014). Kurumun veri modelinin veri uzmanları ve alan 

uzmanlarının beraber çalıĢmasıyla belirlenmesi çok önemlidir. Bu noktada 

belirtilmesi gereken bir Ģey de risk analizi kurallarının sadece geçmiĢten elde edilen 

verilerle oluĢturulmakla kalınmaması, yeni ve geliĢen suç iĢleme biçimlerinin 
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tespiti için risk analiz yöntemlerinin de kullanılmasıdır. GeçmiĢ tecrübeye dayalı 

teknikler bilgi-odaklı teknikler olarak bilinirken bilinmeyen tehditlerin tespiti için 

veri-odaklı teknikler kullanılır (Kazemi ve diğerleri, 2013; Lane ve diğerleri, 2010: 

1-8). Ayrıca müdahale aĢamasına iliĢkin daha fazla veri toplamamız gereklidir. 

Tüm bu konularda SGRS projesindeki çalıĢmalarımız devam etmektedir. Sistemin 

birkaç yıl kullanılmasından sonra biriken verilerle daha detaylı analizler 

yapılabilecektir. Bu süre içinde elde edilecek verilerle bu güvenlik baĢarım model 

hem daha iyi sınanabilecek hem de daha fazla geliĢtirilebilecektir. 

 

ġekil 4 Modern Güvenlik Mimarisi 

Bu kapsamda modelin ikinci avantajı Güvenlik BaĢarımının sayısal olarak 

ölçülmesini sağlamasıdır Böyle bir modelin yokluğundan bir kurumun güvenlik 

açısından çok baĢarılı ya da baĢarısız olduğunu kim iddia edebilir ki? Böylece 

model, kurumların projelerine yön vermelerini de sağlayacaktır. Örneğin Sahil 

Güvenlik Komutanlığı performansın temel belirleyicisi olan kapsama sahasını 

arttırmak için Ġnsansız Radar Ġstasyonları kurmaya devam etmektedir. Tüm 

istasyonların 2023‘de kurularak Türk denizlerinde %99 kapsama sağlanması 

hedeflenmektedir. Bir yandan da ikinci aĢama olan teĢhis kabiliyetinin artırılması 

için OHA projesi baĢlatılmıĢtır. Bu projede prototip üretiminin 2020 yılında 

yapılması planlıdır. Benzer Ģekilde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet 

Müdürlüğü, tespit sistemlerinin kapsamını arttırmayı ve bunları entegre ederek 

teĢhis ve risk analiz verimliliğini arttırmaya çalıĢabilirler. Bunun bir örneği 

Emniyet Genel Müdürlüğünün geçmiĢte yerel yapılan MOBESE sistemlerini 

merkezi olarak entegre etmek üzere baĢlattığı projedir (Sabah Gazetesi, 2016).  

Strateji 
Belirleme 

Veri Analizi 

Raporlama 

Müdahale 

Risk Analizi 

Tanıma ve TeĢhis 

Tespit 
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TÜRK DENĠZLERĠNDE OTONOM ARAÇLAR: BĠR YOL HARĠTASI 

Ġsmail ILGAR
* 

Öz 

Sahil Güvenlik Komutanlığının (S.G.K.lığı) “Sahil Güvenlik 4.0” hedefi, tüm iĢ süreçlerinin otonom hale 

getirilmesini gerektirir. S.G.K.lığı, bu hedef doğrultusunda, pek çok proje gerçekleĢtirmiĢ ve baĢlatmıĢtır. 
Bunların arasından en önemlisi, Sahil Gözetleme Radar Sistemi (SGRS) projesidir. Proje kapsamında geliĢtirilen 

Güvenlik BaĢarımı modeli tespit ve teĢhis aĢamalarının geliĢtirilmesi gerektiğini göstermiĢtir. Tespit performansı, 

kurulan Ġnsansız Gözetleme Ġstasyonlarıyla arttırılmıĢtır ve arttırılmaya devam edilmektedir. Ancak teĢhis için bu 
istasyonlar yeterli değildir. En mantıklı seçenek teĢhis aracı olan kameraların teĢhis edilecek nesnelere 

gönderilmesi için ĠHA‟ların kullanılmasıdır. Bu amaçla Otonom Hava Aracı (OHA) projesi baĢlatılmıĢtır. Ayrıca 

tespit aĢamasında insansız sistemlerin kullanılmasının sağladığı büyük tasarruflar, müdahale aĢamasında da 
insansız sistemlerin kullanımına ilham vermiĢtir. Bu amaçla da Yarı Otonom Deniz Aracı (YODA) projesi 

baĢlatılmıĢtır. Projelerin gerçekleĢtirilebilirliklerinin belirlenmesi için bir fizibilite çalıĢmasına ihtiyaç 

duyulmuĢtur. Elinizdeki çalıĢma, bunun bir özetidir. Bu sorunun değiĢkenleri çevre koĢullarına (rüzgâr ya da 
deniz durumu) karĢı dayanıklılık, otonomluk seviyesi, sensör/iletiĢim ihtiyaçları ve görev ihtiyaçlarıdır. Ardından 

bu değiĢkenler S.G.K.lığının ihtiyaçları doğrultusunda analiz edilmektedir. Sonuçlar, teĢhis aĢamasının otonom 

hale getirilmesi için de 20 m/sn rüzgârda uçabilecek, karakol, teĢhis ve deniz kirliliği tespiti yapabilecek ve 
kurtarma cihazı bırakabilecek kapasitede bir OHA‟ya ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Müdahale aĢamasının 

otonom hale getirilmesi içinse Deniz Durumu 7 seviyesinde seyir yapabilecek, düzensiz göç araçlarını 

engelleyebilecek, insanları arayıp kurtarabilecek ve silahlı angajman yapabilecek kapasitede bir YODA‟ya ihtiyaç 
olduğu gösterilmektedir. Teknolojinin mevcut geliĢmiĢlik seviyesi göz önüne alınarak, projelerin hayata 

geçirilebilmesi için detaylı bir “emekle-yürü-koĢ” modeli önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, Deniz Güvenliği, Sahil Güvenlik, Otonom Hava Aracı (OHA), Yarı Otonom Deniz Aracı  
(YODA) 

AUTONOMOUS VEHICLES ON/OVER TURKISH SEAS: A ROADMAP 

Abstract 

“Coast Guard 4.0” goal adopted by the Turkish Coast Guard Command (TCGC) requires the autonomization of all 

institutional processes. With this goal in mind, TCGC realized or initiated many projects in order to automatize its business 

processes. These were Coast Guard 3.0 projects and they laid the foundation required for autonomization. Of those, the Coastal 
Surveillance Radar System (CSRS) project is the most important one since it automates the main, namely the maritime security 

process. With the completion of the project in 2019, TCGC partly automized 6 out of 7 main stages of the security process, 

namely detection, identification, risk analysis, intervention and reporting with the exception of strategy forming. This basis 
helped TCGC to further its goal and initiate two very assertive projects, namely Autonomous Air Vehicle (AAV) and Semi-

Autonomous Sea Vehicle (SASV) projects. AAV project aims to autonomize the identification stage, whereas SASV project aims 

to autonomize the intervention stage. As in all projects, TCGC needed a feasibility study for these projects. The present work is a 
summary of this study. Therefore, it is an exploratory study. The literature review revealed different types of Autonomous 

Vehicles (AV) developed in the world and various classifications. This multitude is a result of different needs. Author shows that 

the selection among these options is a Multi-Variable Decision-Making Problem. Variables of this problem are the durability 
against environmental conditions (wind or sea state), automation level, sensor/communication needs, and operational needs. 

Author analyzes all these variables according to the needs of TCGC. Results shows that if TCGC wants to autonomize the 

intervention stage, it needs an ASV capable of sailing at Sea Level-7, preventing irregular migration vehicles, searching and 
rescuing persons, and engaging. When translated into technical terms this corresponds to a multifunctional SASV with an AL-

5 level navigation, AL-4 level prevention, AL-4 level S&R, and AL-2 level engagement capabilities. Results also shows that if 

TCGC wants to autonomize the identification stage, it needs an AAV capable of flying at 20 m/sec wind, patrolling, 
identifying, detection sea pollution and deploying rescue devices. When translated into technical terms this corresponds to a 

WCG-II class AAV with AL-5 level navigation, AL-5 level pollution detection, and AL-3 level S&R capabilities. As a 

conclusion, author proposes a detailed “crawl-walk-run” model for the realization of these projects. 

Keywords: Industry 4.0, Maritime Security, Coast Guard, Autonomous Air Vehicle (AAV), Semi-Autonomous Sea Vehicle   
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GĠRĠġ 

Ġlk sanayi devrimi, üretim süreçlerinde insan ve hayvan gücü yerine mekanik 

aletlerin kullanılmasıyla gerçekleĢti. Ġkinci sanayi devrimi, elektrik kullanımı ve 

üretim hatlarının tesis edilmesiyle üretimde ciddi artıĢlar sağladı. Üçüncü sanayi 

devrimi, ilk iki devrimin ürettiği cihazların (örneğin arabalar ve üretim hatları) 

bilgisayarla otomasyonunu sağladı. Sanayi 4.0 ise, Sanayi 3.0‘da otomasyona tabi 

tutulan süreçlerden elde edilen büyük veriler ile yapay zeka uygulamalarını 

birleĢtirerek iĢlerin tamamen otonom sistemlerle gerçekleĢtirilmesini hedeflemekte 

(Marr, 2018). Bu dönüĢüm, ülkemiz gibi GeliĢmekte Olan Ülkeler açısından hem 

önemli bir fırsat hem de ciddi bir tehdittir. Fırsattır, zira erken davranılırsa 

GeliĢmiĢ Ülkelerin geçtikleri adımları atlayarak onların önüne geçmek 

mümkündür; tehdittir, çünkü eğer fırsat kaçırılırsa ivmelenen farklılaĢmadan ötürü 

GeliĢmiĢ Ülkeleri yakalama Ģansının daimi olarak kaçırılması olasılığını barındırır 

(United Nations, 2018: 4). Dolayısıyla Sanayi 4.0, devletleri ciddi biçimde 

etkilemektedir ve etkilemeye devam edecektir. Devletler hem ülkelerini 

yönlendirmekte öncü rolü oynamak hem de mevcut kurumlarını Sanayi 4.0‘a uyum 

sağlayacak Ģekilde dönüĢtürmek zorunda kalacaklardır (United Nations, 2018: 11). 

Bu kapsamda Sahil Güvenlik Komutanlığı da güvenlik süreçlerinin otomasyonu 

için SGRS (Sahil Gözetleme Radar Sistemi) projesini baĢlatmıĢtır. Proje 

kapsamında güvenlik baĢarımının ölçülebilmesi amacıyla nesnel bir modeli 

arayıĢına girdik ve detaylarını baĢka bir makalemizde (Ilgar, 2019) açıkladığımız 

aĢağıdaki güvenlik denklemini oluĢturduk
1
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Denklem-1 

Bu denklem hem Güvenlik BaĢarımımızı sayısal olarak ifade etmemizi 

sağlamıĢ hem de projelerimize yön vermiĢtir. Zira modelin gösterdiği en temel 

zafiyetler tespit ve teĢhis aĢamalarındaki yetersizliklerimizdi. Tespit alanındaki 

eksikliğin giderilmesi için hâlihazırda 10 insansız radar istasyonu kurulmuĢ olup 

2023 yılına kadar 31 istasyonla tüm Türk denizlerinin kapsanması 

hedeflenmektedir. 

 

 

 

                                                           
1 Burada    sorumluluk sahasını,   kapsanan alanı,   teĢhis edilen temas sayısını,   tespit edilen temas sayısını,   

risk analizine tabi tutulan temas sayısını,     müdahale edilen temas sayısını ve    yüksek riskli görülen temas 

sayısını ifade eder. 
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1. ĠNSANSIZ ARAÇ TERCĠHĠ 

Denizde gemileri teĢhis etmek için temel olarak iki araç kullanılır. Bunlardan 

ilki kullanımı 300 GT‘dan büyük gemiler için uluslararası sözleĢmelerle (SOLAS) 

zorunlu tutulan AIS (Automatic Identification System) cihazıdır. Bu cihaz, 

uçakların kullandıkları IFF cihazına benzer Ģekilde çalıĢır ve geminin adı, bayrağı, 

kalktığı liman ve varacağı liman vb. gibi pek çok kimlik bilgisini VHF bandında 

açık bir Ģekilde yayınlar. Ancak AIS cihazı kullanan gemiler Türk denizlerinde 

dolaĢan gemilerin sadece yarısına karĢılık gelir. Dahası yasadıĢı faaliyetlerde 

bulunan gemiler de AIS cihazlarını kapatabilmektedirler. Dolayısıyla küçük 

gemilerin ya da AIS cihazı kapalı gemilerin görsel olarak teĢhis edilmeleri 

gereklidir. Tespit edilen deniz araçlarının teĢhis edilebilmesi amacıyla SGRS 

projesinde kurulan sabit istasyonların çoğuna E/O cihazlar da kurulmuĢtur. Ancak 

istasyonlarındaki E/O cihazlar yeterli olmamaktadır. Bunun nedeni tespit için 

kullanılan radar cihazlarının aksine E/O cihazların menzillerinin çok daha kısıtlı 

olmasıdır. Örneğin SGRS projesinde kullanılan radarın menzili yaklaĢık 80 

kilometreyken, E/O cihazların tespit menzili 10 kilometre, teĢhis menzili ise sadece 

5 kilometredir. Bu da pek çok temasın teĢhis edilememesine neden olmaktadır. 

Dolayısıyla teĢhis için temasların teĢhis menziline girmesinin beklenmesi ya 

da teĢhis aracının tespite yaklaĢtırılması gerekir. Bu amaçla genellikle gemiler ya 

da uçar unsurlar görevlendirilirler. Bunlar temasa yaklaĢarak üzerlerindeki E/O 

cihazlarla teĢhis ederler. Bu amaçla gemi kullanılması oldukça yavaĢ ve pahalı bir 

teĢhis imkânı sağlarken, uçar unsurların kullanılması çok daha hızlı buna karĢın 

çok daha pahalı bir teĢhis imkânı sağlar. Ancak bu iĢ için nispeten yeni bir platform 

olan ĠHA‘lar da kullanılabilir. Zira A.B.D. sınır güvenliğinde bu amaçla ĠHA‘ları 

kullanmaktadır (Alderton, 2018). ĠHA‘ların avantajlarını Ģu baĢlıklar altında 

toplayabiliriz: 

• Maliyet: Ġnsansız sistemler, gerek ilk edinim gerekse de ömür maliyetleri 

açısından insanlı sistemlerden çok daha ucuzdurlar. 

• Kapsama: Sensör teknolojilerindeki geliĢmeler sayesinde insansız sistemler 

yukarıda örneği de verildiği gibi hem daha geniĢ bir alanda hem de sürekli olarak 

farkındalık sağlayabilmektedirler. 

• Verimlilik: Mevcut teknolojiyle bazı süreçlerin insansız araçlarca yerine 

getirilmesi sayesinde insanlı araçların azaltılarak sadece gerekli yerlerde 

kullanılmasına olanak sağlanmaktadır. 

• Kalıcılık: Ġnsansız sistemleri evlerine gitme ya da dinlenmeleri 

gerekmediği için uzun vadeli tespit ve izleme imkânı sağlarlar. Bu da insanlı 

sistemlerin sundukları ―noktasal‖ verilerin aksine uzun vadeli paternlerin tespitine 

olanak sağlar. 
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• Güvenlik: Ġnsansız sistemler, tehlikeli görevlerde kullanılarak personel ve 

insan hayatının korunması sağlanır. 

Dahası bu avantajlar insansız araçların sadece teĢhis görevinde değil 

müdahale görevinde de gemilerin yerine kullanılabileceğini göstermektedir. Bu 

amaçla önce bu sistemlerin dünyadaki örneklerine bakmamız gerekmektedir. 

2. DÜNYADA ĠNSANSIZ HAVA/DENĠZ ARAÇLARI 

ĠHA alanında dünyada kabul görmüĢ, askeri ve sivil olmak üzere iki ana 

sınıflandırma biçimi olduğunu görürüz. Bu sınıflandırma biçimlerine dair özet bilgi 

Tablo-1‘de sunulmuĢtur (U.K. MoD, 2015). 

Tablo-1. ĠHA Sınıfları 

Sınıf Kategori Kullanım Alanı 

Olağan 

ÇalıĢma 

Yüksekliği 

Olağan 

Görev 

Menzili 

Sivil 

Kategorisi 

(UK CAA) 

Örnek Platform 

Sınıf I 

<150 

kg 

Mikro 

<2 kg 

Takım Seviyesi, 

Müstakil 

Kullanım 

≤ 60 fit AGL 
5 Km 

(LOS) 
Ağırlık Sınıfı I 

(WCG) Küçük 

Ġnsansız Araç 

(<20 kg) 

Black Widow 

Mini 

2-20 kg 

Birlik Seviyesi 

Taktik (Elle 

Atılan) 

≤ 3.000 fit 

AGL 

25 Km 

(LOS) 

Scan Eagle, 

Skylark, Raven, 

DH3 

Küçük 

>20 kg 

Birlik Seviyesi 

Taktik 

(Platformdan 

Atılan) 

≤ 5.000 fit 

AGL 

50 Km 

(LOS) 

WCG II Hafif 

ĠHA (20-150 

kg) 

Luna, Hermes 90 

Sınıf II 

150-

600 kg 

Taktik 
Ordu Seviyesi 

Taktik 

≤ 10.000 fit 

AGL 

200 Km 

(LOS) 

WCG III ĠHA 

(>150 kg) 

Sperwer, Iview 

250, Hermes 

450, Aerostar, 

Watchkeeper 

Sınıf 

III 

>600 

kg 

MALE 

(Medium-

Altitude Long-

Endurance) 

Operasyonel 

Seviye 

≤ 45.000 fit 

AGL 

Sınırsız 

(BLOS) 

Predator A ve B, 

Heron, Hermes 

900 

HALE 

(High-Altitude 

Long-

Endurance) 

Stratejik Seviye 
≤ 65.000 fit 

AGL 

Sınırsız 

(BLOS) 
Global Hawk 

Saldırı/ 

Muharip 
Stratejik Seviye 

> 65.000 fit 

AGL 

Sınırsız 

(BLOS) 
N/A 

Otonom Deniz Araçlarına iliĢkin sınıflandırma ise Tablo-2‘de yer almaktadır 

(USV Master Plan). Ancak Internet‘ten daha geniĢ listeye ulaĢılabilir 

(pinterest.com). 
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Tablo-2. Dünya‘dan Örnek ĠDA‘lar 

S.No. Tipi Kullanım Alanı Örnek ĠDA 

1. X Sınıfı 

Taktik seviyede kısıtlı Ġstihbarat, KeĢif 

ve Gözetleme imkânı sağlayan küçük, 

standart olmayan insansız deniz 

araçları 

Rolls Royce-

MUSCL 

2. 
ġnorkel 

Sınıfı 
Dalabilen insansız deniz araçları 

Lockheed Martin-

AN/WLD-1 RMS 

3. 
Liman 

Sınıfı 

Platform olarak standart 7 metre RIB 

botları kullanan, taktik seviyede yeterli 

seviyede Ġstihbarat, KeĢif ve 

Gözetleme imkânı sağlayan ve çeĢitli 

faydalı yükler taĢıyabilen insansız 

deniz araçları 

ASELSAN- Levent 

4. 
Filo 

Sınıfı 

Platform olarak standart 11 metre RIB 

botları kullanan amaca yönelik 

tasarlanmıĢ deniz araçları 

BAE Systems- 

Protector 

5. 
Çok 

Maksatlı 

Özel tasarlanmıĢ platform kullanan, 

çok maksatlı insansız deniz araçları 

AAI Corporation-

Fleet Class 

Peki, bu geniĢ spektrum içinden hangi sınıftaki ĠA tiplerinin seçmeliyiz? ĠĢte 

bu sorunun cevabı bir Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) problemidir ve kuruma 

ve duruma göre değiĢiklik gösterir. Ama baĢlıca karar kriterleri Çevre KoĢullarına 

Dayanıklılık, Otomasyon Seviyesi, Sensörler/ĠletiĢim Cihazları ve Amaçlanan 

Görevlerdir. Biz bu kriterleri, Türk Sahil Güvenliğinin ihtiyaçları doğrultusunda 

değerlendireceğiz. 

3. KARAR KRĠTERLERĠ 

3.1. Çevre KoĢullarına Dayanıklılık 

Kullanılması planlanan deniz alanındaki dalga yükseklikleri ĠDA‘nın, hava 

Ģartları da ĠHA‘nın boyutunun belirlenmesi açısından kritik önem taĢır. Zira yılda 

sadece 10 gün denize çıkabilecek ya da uçabilecek bir aracın kullanım alanının çok 

geniĢ olmayacağı açıktır. Dolayısıyla ilgili alanda en azından %70-%80 oranında 

görev yapabilecek bir platform tipi seçmekte yarar vardır. 

Ancak Türkiye‘de dalga ve deniz durumu alanında toplanan veriler, 

istatistikler ve çalıĢmaların sayısı çok kısıtlıdır. Bu alandaki bir çalıĢmada (Yüksel 
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ve diğerleri, 2011), Karadeniz ve Akdeniz Bölgelerinde ortalama dalga 

yüksekliğinin 4,5 metre; Marmara ve Ege‘de ise 3,5 metre olduğu belirlenmiĢtir. 

Bu da Bofor Skalasında sırasıyla 7 ve 6 Deniz Durumuna karĢılık gelir. Elbette bu 

veri tek baĢına yeterli değildir. Kaç gün hangi dalga boylarında deniz olduğunun 

tespiti gereklidir. Yine de sadece bu ortalama değerler bile Türkiye denizlerinde 4 

mevsim kullanılacak bir ĠDA‘nın en az Filo Sınıfı boyutunda olması gerektiğini 

göstermesi açısından önemlidir. 

ĠDA‘nın denize dayanıklılığı ve boyutunu belirleyen bir parametre de tekne 

yapısıdır. Geleneksel V, Modifiye V ve M Gövde büyük tekneler ve yüksek hız 

açısından çok avantajlıdırlar. Ancak bu gövde tipleri, ĠDA‘ların sürüklenmeye çok 

açık hale gelmelerine sebep olabilir. Bu kapsamda Semi-Planing gövde yapısı daha 

avantajlı görülmektedir. Özellikle de ĠDA‘ların çok uzun süreler denizde 

kalacakları, daima olay bölgesine yakın olacakları ve yüksek süratlerle intikal 

etmelerinin gerekli olmayacağı düĢünüldüğünde. Ayrıca hem denize dayanıklılık 

hem de enerji üretimi kapsamında katamaran tip tekne yapıları da düĢünülebilir. 

Zira tahrik mekanizması da ĠDA‘nın hızı ve seyir siasını belirleyecektir. Küçük 

ĠDA‘larda elektrik motorlar kullanılırken, büyüklerde dizel motorların kullanımı 

gereklidir. Ancak melez motorların ve dalgadan enerji üretecek sistemlerin ya da 

güneĢ panellerinin kullanımı da ilgi çekici seçenekler arasındadır. 

Ancak seçilecek tekne yapısı ve tahrik mekanizması ne olursa olsun ĠDA‘nın 

inĢasında Lloyd tarafından belirlenen ĠDA standardına (Lloyd‘s Register, 2017) 

uyulması gerekecektir. 

Ülkenizdeki rüzgâr koĢullarına iliĢkin yapılan bir çalıĢma (MGM, 2019), 

Türkiye denizlerinde ortalama rüzgâr gücünün 10-12 m/sn olduğunu 

göstermektedir. Elbette deniz durumunda olduğu gibi rüzgâr konusunda da bu 

ortalama değer yeterli bilgi sağlamamakta, en yüksek güç ve hangi güç seviyesinde 

kaç gün rüzgâr estiği gibi bilgilere de ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak bu ortalama 

değer de bizlere Türkiye denizleri üzerinde makul bir oranda görev yapacak bir 

ĠHA‘nın en azından 20 m/sn rüzgâr koĢullarında uçabilmesi gerektiğini 

göstermektedir. 

Ancak iki tip platform için geliĢtirme aĢamasındaki ara aĢamalarda daha 

düĢük dayanımla çalıĢılabilir. 

3.2. Otomasyon Seviyesi 

Ġnsansız araçların otomasyon seviyelerine iliĢkin pek çok sınıflandırma 

önerilmiĢtir. Bu çalıĢma kapsamında aĢağıdaki sınıflandırmanın kullanılması tercih 

edilmiĢtir (Lloyd‘s Register, 2017): 
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AL 0) Manuel: Otonom iĢlevi yok. Tüm eylemler ve kararlar insanlar 

tarafından gerçekleĢtirilir (dikkat, süreçte insan müdahalesi olan 

kısmi otonomileri olabilir), yani tüm eylemleri insanlar kontrol eder.  

AL 1) TümleĢik Karar Desteği: Tüm eylemler insan operatör tarafından 

gerçekleĢtirilir, ama karar destek aracı seçenekler sunar ya da seçilen 

eylemleri etkiler. Veriler, araç üstündeki sistemlerden sağlanır. 

AL 2) TümleĢik&Ayrık Karar Desteği: Tüm eylemler insan operatör 

tarafından gerçekleĢtirilir, ama karar destek aracı seçenekler sunar ya 

da seçilen eylemleri etkiler. Veriler, araç üstündeki ya da dıĢındaki 

sistemlerden sağlanır. 

AL 3) Süreçte ‗Etkin‘ Ġnsan: Kararlar insan nezaretinde alınır ve eylemler 

insan nezaretinde gerçekleĢtirilir. Veriler, araç üstündeki ya da 

dıĢındaki sistemlerden sağlanır. 

AL 4) Süreçte Ġnsan, Operatör/ Nezaretçi: Kararlar otonom alınır ve 

eylemler otonom gerçekleĢtirilir, insan nezaretçi vardır. Ciddi 

kararlar, insan operatörün araya girerek kontrolü devralabileceği 

Ģekilde gerçekleĢtirilir. 

AL 5) Tam Otonom: Kararlar tamamıyla sistem tarafından alınacak ve 

eylemler sistem tarafından gerçekleĢtirilecek, insan denetiminin çok 

az olduğu sistemler. 

AL 6) Tam Otonom: Görev esnasında kararların tamamıyla sistem 

tarafından alındığı ve eylemlerin sistem tarafından gerçekleĢtirildiği, 

denetimsiz sistemler. 

3.3. Sensörler/ĠletiĢim Cihazları 

ĠA‘nın otomasyon seviyesi iki parametre üzerinde ters yönde eder. DüĢük 

otomasyon seviyelerinde, operatörün müdahalesinin sağlanabilmesi için tüm sensor 

verilerinin aktarılması gerekirken otomasyon seviyesi arttıkça aktarılacak veri 

miktarı düĢer. Ancak tam ters olarak düĢük otomasyon seviyelerinde operatöre 

sunulması gereken sensor verisi miktarı basit ve sınırlıyken, otomasyon arttıkça 

yazılım tarafından doğru kararların verilebilmesi için ihtiyaç duyulan sensor verisi 

miktarı da artar. Bu iliĢki Grafik 1‘de gösterilmiĢtir. 
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Grafik-1. Otonomi ve Bant GeniĢliği-Sensor Verisi Miktarı ĠliĢkisi 

ĠletiĢim ihtiyacının yüksek olması nedeniyle düĢük otomasyona sahip 

sistemlerin görev menzili kısıtlıdır. Zira mobil unsurların iletiĢim için telsiz 

spektrumunu kullanmaları gereklidir ve yüksek veri alıĢveriĢi kapasitesi sunan 

yüksek frekansların sönümlenmeleri yüksek, dolayısıyla iletiĢim menzilleri daha 

sınırlıdır. Ayrıca yakın mesafede 4.5G gibi LOS teknolojileri kullanılabilirken, 

uzak mesafelerde uydu iletiĢimi gibi BLOS teknolojilerinin kullanılması 

gerekmekte, bu da iletiĢim maliyetlerini arttırmaktadır. Bu üç parametrenin 

karĢılıklı etkileĢimi yakın mesafede düĢük otomasyonlu sistemlerin 

kullanılabileceği, uzun menzilli insansız sistemlerin kullanımı durumunda ise 

otomasyon seviyesinin de artması gerektiği anlamına gelmektedir. 

Yüksek otomasyon seviyelerinden karar alma süreçleri için yeterli veri 

sunabilecek sensörler olarak SAR, ISAR ve LIDAR radarları bir seçenek olarak 

karĢımıza çıkmaktadır. Zira geleneksel seyir radarları sadece basit bir yansıma 

sağlamaktadırlar, bu da nesne tanıma açısından yeteli olmayabilir. Oysa ki bu tip 

radarlardaki profil çıkarma özelliği özellikle engel belirleme için gereken verileri 

sağlamaktadır. Bu kapsamda hem otonom seyrüsefer hem de ek görevlerin yerine 

getirilmesi nesne çıkarma, nesne tanıma iĢlevlerinin yerine getirilmesini 

gerektirmektedir. 

Ancak hangi otomasyon seviyesi ve hangi sensörler tercih edilirse edilsin 

modüller arası iletiĢimde uluslararası JAUGS (Joint Architecture for Unmanned 

Ground Systems) standardının esas alınması, sistemin ticarileĢtirilmesi açısından 

önemlidir (Torrie ve diğerleri, 2002). 

 

 

AL 1 AL 2 AL 3 AL 4 AL 5 AL 6

Sensör Verisi Bant Genişliği
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3.4. Görevler 

Hâlihazırda dünyada gerçekleĢtirilen ĠA uygulamalarının çoğu askeri olduğu 

için görev ihtiyaçları da askeri niteliktedir. Örneğin ĠDA‘lar genellikle mayın 

tarama ve avlama, Denizaltı Savunma Harbi, Deniz Güvenliği, Özel Harekât 

Desteği gibi alanlarda geliĢtirilmiĢlerdir. Ancak ĠHA ve ĠDA‘ların görev 

ihtiyaçlarının çeĢitlendirilmesine yönelik çalıĢmalar dünya çapında devam 

etmektedir (Yan ve diğerleri, 2010). 

Sahil Güvenlik Komutanlığının, ĠçiĢleri Bakanlığına bağlı bir kolluk gücü 

olması nedeniyle görev ihtiyaçları da farklılaĢmaktadır. Bu kapsamda diğer 

ülkelerde Ģehir güvenliğinde polis ekiplerine destek olacak insansız hava 

araçlarının geliĢtirilmesini hedefleyen çalıĢmalara daha yakın bir ihtiyaç söz 

konusudur (Betancourt, 2014). Bu kapsamda Sahil Güvenlik Komutanlığının 

ihtiyaç duyduğu görev tipleri aĢağıda detaylandırılmıĢtır: 

- Karakol/Devriye: Bu görevin yerine getirilebilmesi için sistemin 

belirlenen bir alanda otonom seyrüsefer yapabilmesi gerekecektir. Ayrıca 

beklenmedik bir olayda insan operatörü uyararak faydalı yükü (ölümcül olmayan 

silah, örneğin yüksek ses patlaması) kullanması mümkün olabilecektir. 

- Refakat: Bu görev de bir tür Karakol/Devriye‘dir. Ancak seyir rotasının 

belirsiz olması ve uzun sürebileceği için bir ĠA‘dan baĢka bir ĠA‘a görev devir 

teslimi yapılması ihtiyacının ortaya çıkabilecek olması açısından farklılık 

göstermektedir. 

- Arama ve Kurtarma: Bu görev de Karakol/Devriye görevine benzer 

Ģekilde belirlenen bir alanda karakol yapılmasını içermektedir. Ancak belirlenecek 

paternin SGRS sisteminden alınması dolayısıyla AL 2 otomasyon seviyesine 

çıkılmasını gerektirmektedir. Ayrıca tespit edilen canlı ve cansız insanların 

kurtarılmasına yönelik bir faydalık yük tasarımı da gereklidir. 

- Engelleme: Özellikle düzensiz göç olaylarında göçmen botunun 

durdurulması için özel bir faydalık yük tasarımı gereklidir. 

SONUÇ 

Gerek Türkiye‘deki deniz Ģartları gerek Sahil Güvenlik görevlerinin önceden 

kestirilemeyen doğası, Sahil Güvenlik Komutanlığının son kertede Çok Maksatlı 

bir ĠDA‘ya ihtiyaç duyduğunu göstermektedir. Yine ĠHA‘larda da en azından Sınıf-

I Küçük ya da WCG II tipinde bir platforma ihtiyaç vardır. Ancak ülkemizdeki 

teknolojik altyapı göz önüne alındığında iki proje de de ―emekle-yürü-koĢ‖ 

tarzında aĢamalı ve uzun vadeli bir planlamayla hareket edilmesinde fayda 

görülmektedir. Bu kapsamda aĢağıdaki ana ve alt aĢamaları takip eden bir 

ürünleĢme süreci izlenebilir. 

 

https://www.airspacemag.com/author/mark-betancourt/
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YODA Yol Planı: 

1. Liman Sınıfı ĠDA (Fok) ĠnĢası 

1.1. Nesne Çıkarma (Object Extraction), 

1.2. Nesne Tanıma (Object Recognition), 

1.3. Nesne Sınıflandırma (Object Classification), 

1.4. Nezaretli Seyir (Supervised Navigation) (Navigation AL 3), 

1.5. Nezaretsiz Seyir (Unsupervised Navigation) (Navigation AL 4), 

2. Filo Sınıfı ĠDA (Yunus) ĠnĢası 

2.1. Nezaretsiz Seyir (Unsupervised Navigation) (Navigation AL 5), 

2.2. Faydalı Yük GeliĢtirme, Can Salı Atım Modülü (Rescue AL 3), 

2.3. Faydalı Yük GeliĢtirme, Pervane Durdurma Modülü (Prevention AL 3), 

2.4. Faydalı Yük GeliĢtirme, Can Salı Atım Modülü (Rescue AL 4), 

2.5. Faydalı Yük GeliĢtirme, Pervane Durdurma Modülü (Prevention AL 4), 

3. Çok Maksatlı ĠDA (YODA) ĠnĢası 

3.1. Faydalı Yük GeliĢtirme, Silah Modülü (Engagement AL 1), 

3.2. Faydalı Yük GeliĢtirme, Silah Modülü (Engagement AL 2). 

OHA Yol Planı: 

4. Mini ĠHA (Martı-I) ĠnĢası 

4.1. Nesne Çıkarma (Object Extraction), 

4.2. Nesne Tanıma (Object Recognition), 

4.3. Nesne Sınıflandırma (Object Classification), 

4.4. ÇatıĢma Engelleme (Collision Prevention) 

4.5. Nezaretli Seyir (Supervised Navigation) (Navigation AL 3), 

4.6. Nezaretsiz Seyir (Unsupervised Navigation) (Navigation AL 4), 

5. Küçük ĠDA (Martı-II) ĠnĢası 

5.1. Nezaretsiz Seyir (Unsupervised Navigation) (Navigation AL 5), 

5.2. Faydalı Yük GeliĢtirme, Can Salı Atım Modülü (Rescue AL 3), 

5.3. Faydalı Yük GeliĢtirme, Deniz Kirliliği Tespit Modülü (Pollution 

Detection AL 5).  
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ÇĠN HALK CUMHURĠYETĠ VE SĠBER GÜVENLĠK  

Fulya KÖKSOY

 

Öz 

Geleneksel güvenlik yaklaĢımlarında, güvenlik sorunları salt askeri tehditler bağlamında ele 

alınmaktadır. Fakat Soğuk SavaĢ sonrası dönemde, güvenlik sorunlarının kabuk değiĢtirerek çeĢitlenmeye 
baĢladığı görülmektedir. Bu noktada güvenlik sorunları; iklimden teröre, çevreden insana, organize suçlardan 

ekonomiye doğru çok farklı ve geniĢ bir skala çerçevesinde yaĢanmaya baĢlamıĢtır. Güvenlik sorunlarının 

çeĢitlenmesi ekseninde ortaya çıkan önemli bir diğer sorun da siber alana iliĢkindir. Siber güvenlik her ne kadar 
teknik bir bağlamda ele alınsa da bir tarafta devlet diğer tarafta birey, toplum ve uluslararası örgütler 

çerçevesinde ön plana çıkarak farklı aktörleri etkilemektedir. Söz konusu bu durum, Soğuk SavaĢ sonrası güvenlik 

sorunlarının çeĢitlenmesine ek olarak güvenlik sorunlarında yer alan aktörlerin sadece devletler olmadığı ve bu 
noktada süreçte yeni süjelerin yer aldığına iliĢkin yeni güvenlik çalıĢmaları savını da kanıtlar niteliktedir. Öte 

yandan siber kavramı ve bu doğrultuda siber güvenlik, hem geleneksel hem de çağdaĢ güvenlik yaklaĢımları 

bağlamında analiz edilen yeni bir kavramdır. Her ne kadar uzun yıllar güvenliğe iliĢkin akademik literatürde 
üzerinde yeterince odaklanılmasa da bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin çığır açan bir boyutta geliĢim göstermesini 

takiben güvenlik ve siber alanın ortak bir noktada kesiĢtiği ve son dönemde söz konusu alana yönelik hem 

akademik ilginin arttığı hem de devletler bazında politikaların geliĢtirildiği görülmektedir. Nitekim, olası tüm 
tehditlere karĢı siber uzaydaki verileri korumaya yönelik hem teknik hem de teknik olmayan bir dizi faaliyet ve 

önlemin alınmasını ifade eden siber güvenliğe iliĢkin çeĢitli politikalar Çin Halk Cumhuriyet‟i (ÇHC) tarafından 

takip edilmektedir. Bu bağlamda söz konusu çalıĢmada öncelikle siber güvenliğin geleneksel ve yeni (çağdaĢ) 
güvenlik yaklaĢımları bağlamındaki konumu analiz edilmekte ve akabinde ÇHC tarafından takip edilen siber 

güvenlik politikaları ele alınmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Siber Uzay, Siber Güvenlik, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), ÇHC‟nin Siber Güvenlik Politikası  

 

THE PEOPLE‟S REPUBLIC OF CHINA AND CYBER SECURITY 

Abstract 

Security problems are considered regarding pure military threats in traditional security approaches. But 

after the Cold War period, it is seen that security problems have started to diversify by changing shell. At this 
point, security issues have started to be experienced in a very broad and different framework from climate to 

terror, from environment to people, from organized crime to the economy. Another important problem arising 

from the diversification of security problems is related to cyber space. Although cyber security is handled in a 
technical context, it influences different actors because, on the one hand, the state and on the other the individual, 

community and international organizations put it on the focus.. This situation also proves in addition to the 

diversification of post-Cold War security problems, the argument for new security studies that actors involved in 
security problems are not only states and that new subjects are involved in the process. On the other hand, cyber 

concept and cyber security is a new concept analyzed in the context of both traditional and contemporary security 

approaches. Although the academic literature on security has not been sufficiently focused on security for many 
years, it has been observed that security and cyber space intersect at a common point following the development 

of information and communication technologies in a groundbreaking dimension, and that both academic interest 
has been increased and policies have been developed on the basis of states in this field recently. Indeed, the 

People's Republic of China is pursuing various policies on cyber security which implies a series of both technical 

and non-technical activities and measures to protect data in cyberspace against all possible threats. In this 

context, firstly, the position of cyber security in the context of traditional and new (contemporary) security 

approaches is analyzed and then cyber security policies followed by PRC are discussed. 

Keywords: Cyber Space, Cyber Security, People‟s Republic of China (PRC), PRC‟s Cyber Security Policy  
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GĠRĠġ 

Soğuk SavaĢ sonrası dönemin yarattığı yeni konjonktür ve küreselleĢmenin 

doruk noktasına ulaĢtığı 1990‘larla beraber güvenlik olgusu büyük bir değiĢim ve 

dönüĢüm sürecine girmiĢtir. Bu noktada salt askeri tehditlere odaklı güvenlik 

sorunlarını ele alan geleneksel güvenlik yaklaĢımları yerini yeni güvenlik 

yaklaĢımlarına bırakmaktadır. Soğuk SavaĢ sonrası dönemde güvenlik konsepti ve 

güvenlik sorunları derinleĢmekte ve çok daha geniĢ bir skala ekseninde 

yaĢanmaktadır. Her ne kadar geleneksel güvenlik yaklaĢımı çerçevesinde ortaya 

konan perspektifler geçerliliğini yitirmese de günümüzde yeni tehdit, risk ve 

sorunlara yönelik bir dünya kompozisyonu içinde bulunduğumuz, reddedilemez bir 

realitedir. Söz konusu yeni tehditler, riskler ve sorunlardan biri de siber alana 

iliĢkindir. Bu minvalden hareketle, siber güvenlik olgusu özellikle son dönemde ön 

plana çıkmakta ve kendine hem geleneksel hem de yeni güvenlik yaklaĢımları 

içerisinde önemli bir alan açmaktadır.  

Öte yandan, Çin Halk Cumhuriyeti‘nin (ÇHC) yüksek profilli bir nüfusa 

sahip olması, reform ve dıĢa açılım politikasıyla küresel sisteme entegre olması, 

yükselen ekonomik bir profil ile içe dönük, reaktif bir dıĢ politika eğiliminden dıĢa 

dönük ve proaktif bir dıĢ politika eğilimine yönelmesi, Asya-Pasifik coğrafyası 

dıĢında da sergilediği aktif politikalar çerçevesinde hem bölgesel hem de küresel 

düzlemde ön plana çıkmaya baĢlaması, BirleĢmiĢ Milletler Güvenlik Konseyi‘nin 

daimi beĢ üyesinden birisi olması ekseninde veto hakkına sahip olması, zengin 

doğal kaynaklara sahip olması, geliĢen teknolojisi ve askeri kapasitesi 

doğrultusunda uluslararası sistemin önemli aktörlerinden biri konumuna yükseldiği 

görülmektedir. Daha kısa bir betimleme ile sahip olduğu yüksek profilli nüfus, 

ekonomik, siyasi, askeri ve teknolojik yönden hızla geliĢen bir kapasiteye sahip 

olan ÇHC, uluslararası platformda yükselen önemli bir küresel aktördür. Bu 

bağlamda uluslararası sistemde yer alan diğer aktörler tarafından takip edilmekte 

ve dünya siyasetinde önem arz etmektedir. Mevzubahis özelliklerine ek olarak 

ÇHC siber kapasitesini de her geçen gün güçlendirmeye çalıĢmaktadır. ÇHC‘nin 

önemi siber alanda da ortaya çıkmaktadır. Nitekim son veriler ıĢığında dünya 

nüfusunun 4,02 milyarı internet kullanırken söz konusu kullanıcıların 802 

milyonunun ÇHC‘de olması (nüfusunun % 57,7‘si) siber güvenlik bağlamında 

Çin‘in önemini bir kez daha gün yüzüne çıkarmaktadır (McCarthy, 2018)
1
. 

ÇHC, 2000‘li yıllarla beraber siber alanda yaĢanan büyük ilerlemeler 

ekseninde özellikle Amerika BirleĢik Devletleri (ABD) ve RF arasında devam eden 

siber rekabet alanında yer almaya baĢlamıĢtır. Bu noktada ÇHC, askeri kapasitesi 

ve ulusal güvenlik sistemini güçlendirmeye, 1978‘den günümüze öncelikli 

                                                           
1 2017 verileri ekseninde ÇHC‘nin toplam internet kullanıcı oranı, ABD, Hindistan ve Japonya‘nın toplam internet 

kullanıcısı oranından çok daha yüksektir (%22) (Balke, 2018:139). 
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politikası olan ekonomik kalkınmasını artırma amacına dönük olarak siber 

güvenlik politikasını geliĢtirme ve küresel bir siber güce dönüĢmeye çalıĢmaktadır. 

Bir diğer ifadeyle özellikle Soğuk SavaĢ sonrası dönemde yeni güvenlik konsepti 

çerçevesinde geleneksel güvenlik tehditlerinin boyut değiĢtirmesi ile devletlerin 

siber güvenliğe iliĢkin politika geliĢtirmeye baĢladığı görülmekte ve bu bağlamda 

ÇHC de iç güvenliğini ve istikrarını korumak için öncelikle savunma ardından 

saldırı amaçlı siber güvenlik politikasını geliĢtirmektedir. Kısacası ÇHC‘in siber 

güvenlik politikasında ön plana çıkan husus siyasi, askeri ve ekonomik hedeflerin 

söz konusu politika bağlamında da ortaya konmasıdır(Balke, 2018:139-140). Söz 

konusu hedefler ise Ģu Ģekilde özetlenmektedir: 

1) Ekonomik büyüme ve istikrarı garanti altına almak için siber casusluk 

operasyonlarını önleme odaklı dijital teknolojiyi geliĢtirmek, 

2) Çin Komünist Partisi‘nin ülkedeki iradesini korumak ve ayaklanmaları 

önlemek için interneti kontrol etmek, bu bağlamda Çin Komünist partisine yönelik 

gerçekleĢebilecek siber casusuluk operasyonlarını önlemek için etkin bir sistem 

kurmak, 

3) Ağ teknolojilerine dayanan bilgi savaĢlarına karĢı önlemler almak ve iç 

iĢlerine müdahale amaçlı operasyonları bertaraf etmek, 

4) Potansiyel rakiplerin askeri altyapılarını, motivasyonlarını, amaçlarını, 

yeteneklerini ve siber etki alanındaki sınırlamaları incelemek ve anlamak
2
, 

5) Askeri senaryolar için hazırlık yapmak ve askeriye aracılığıyla bir rakiple 

siber çatıĢma olması durumunda askeri üstünlüğü sağlamak (Chang, 2014:8; 

Darıcılı ve Özdal, 2018:4-5). 

Bununla beraber, ülkemizdeki siber alana yönelik akademik literatür analiz 

edildiği takdirde, uluslararası platformda önem arz eden ve özellikle yükselen bir 

eko-güce dönüĢen ÇHC‘nin siber güvenlik politikalarına iliĢkin çalıĢmaların 

yetersiz olduğu tespit edilmektedir. Bu minvalden hareketle bu yönde bir çalıĢma 

oluĢturulmasındaki amaç, günümüz küresel sorunları bağlamında siber güvenliğin 

ve uluslararası sistemin önemli, etkin oyuncularından biri olan ÇHC‘nin önem arz 

etmesi çerçevesinde ülkemizdeki akademik literatüre katkı sağlamaktır. Söz 

konusu çalıĢmada ―ÇHC‘nin siber güvenlik politikalarını neden ve ne Ģekilde 

oluĢturduğuna‖ iliĢkin temel araĢtırma problemine cevap bulunması noktasında 

                                                           
2 Her ne kadar ortaya çıktığı yüzyıl ve kimin tarafından yazıldığına iliĢkin akademik dünyada tartıĢmalar devam 

etse de söz konusu stratejinin kökeni, Sun Tzu‘nun ünlü eseri ―SavaĢ Sanatına‖ dayanmaktadır. Bu bağlamda MÖ. 

4. ve /veya 5. yüzyıllara kadar götürülebilen sratejinin günümüz ÇHC tarafından da kullanıldığı görülmektedir. 
Sun Tzu, savaĢ sanatı isimli eserinde düĢmanı ve /veya rakipleri iyi tanımak gerektiğini onların hazırlıklarını, 

amaçlarını, moral seviyelerini ve kuvvet düzeylerini araĢtırmak gerektiğinden bahsetmektedir (Tzu, 2017; 

Kissinger, 2015;55-56; Needham ve Yates, 1994:33-34). 
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nitel araĢtırma yöntemi kullanılmakta olup, konuya dair önem arz eden kaynakların 

özetlenmesi ve yorumlanmasına dayanan betimsel analiz ile veriler 

irdelenmektedir. Sonuç olarak bu çalıĢmada öncelikle siber güvenlik olgusunun 

geleneksel ve yeni güvenlik yaklaĢımları içerisindeki konumu analiz edilmekte, 

ÇHC‘nin siber güvenlik politikalarını neden ve nasıl oluĢturduğu sorusuna cevap 

aranmakta, ÇHC tarafından ortaya konan düzenlemeler, planlar, yasal mevzuat ve 

siber güvenlik politikalarında rol oynayan aktörler incelenmektedir. Tüm bunlara 

ek olarak, ÇHC‘in siber güvenlik politikasına iliĢkin Batı dünyasının ne yönde bir 

tepki ve söylem ortaya koyduğu, buna binaen ÇHC‘nin duruĢu ele alınmaktadır.  

1. SĠBER GÜVENLĠK: GELENEKSEL MĠ, YENĠ GÜVENLĠK MĠ? 

Doğu ve Batı Blokları ekseninde Ģekillenen iki kutuplu dünya düzeni olarak 

betimlenen Soğuk SavaĢ döneminde geleneksel güvenlik yaklaĢımlarının 

belirleyici olduğu görülmektedir. Bu bağlamda söz konusu dönemde güvenlik 

sorunları salt askeri tehditler bağlamında ele alınmakta ve ―kimin güvenliği?‖ 

―güvenlik nasıl sağlanmalı?‖ sorularına verilen yanıt salt devlet ve ulusal güvenlik 

odaklı verilmektedir.  

Ġki kutuplu dünya düzenin sona erdiği ve bu noktada küreselleĢmeninde 

doruk noktasına ulaĢması çerçevesinde değiĢim ve dönüĢüm sürecinin baĢladığı 

Soğuk SavaĢ sonrası dönemde ise güvenlik olgusu analiz edilirken derinleĢen ve 

geniĢleyen bir perspektifle yeni güvenlik yaklaĢımları ön plana çıkmaktadır. Yeni 

dönemin en belirgin hususlarından biri güvenlik sorunlarının sadece askeri tehditler 

olmaması, bununla beraber çevreden, topluma, bireyden ekonomiye, siyasaldan 

kültüre ve teknolojiye çok daha geniĢ bir çerçevede ele alınmaya baĢlamasıdır. Bu 

bağlamda kimin güvenliği sorusuna verilen yanıt salt ulus-devlet yerine artık birey, 

toplum, çevre, ekonomi, enerji, bilgi, biliĢim ve teknoloji gibi yeni parametrelerin 

ve devlet dıĢı aktörlerin de içinde olduğu bir özne ve nesneler kümesine 

dönüĢmektedir. Ayrıca güvenlik nedir ve nasıl sağlanmalıdır hususu ise yeni 

kavramsallaĢtırmalara ve çok boyutlu güvenlik tehditlerinin bertaraf edilmesi için 

takip edilecek yeni politikalara evirilmektedir. 

OluĢturulan, depolanan ve paylaĢılan dijital verilerden meydana gelen bu 

noktada bilgiyi depolayan bilgisayarlar, bilgisayarları birbirine bağlayan internet, 

kapalı ağlar, mobil teknoloji, fiber optik kablolar ve uydu temelli iletiĢimden 

oluĢan (Singer ve Friedman, 2014:13-14) siber uzay bağlamında ―siber‖ kavramı 

en kısa haliyle bilgisayar ve internetle ilgi olan her Ģeyi tanımlamaktadır (Ottis ve 

Lorents, 2016). Tehlikeden uzak olma ve tehditlerin olmaması, bertaraf edilmesi 

olarak tanımlanan ve ulusal, uluslararası, küresel, bölgesel, birey gibi farklı 

kavramlarla beraber kullanılan güvenlik olgusu (Heywood, 2013:33) siber 

kavramıyla da beraber kullanılmaktadır. Siber güvenlik, siber uzay/alanda meydana 

gelen güvensizlik ve söz konusu alanı güvenli hale getirecek uygulamalarla 
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iliĢkilidir. Bu bağlamda siber güvenlik, olası tüm tehditlere karĢı siber uzaydaki 

verileri korumaya yönelik hem teknik hem de teknik olmayan bir dizi faaliyet ve 

önlem anlamına gelmektedir (Cavelty, 2013:363). 

Bildiğimiz haliyle ilk dijital bilgisiyarın (ENIAC) 1946 yılında icat edildiği 

ve internetin ABD ve SSCB ekseninde oluĢan iki kutuplu dünya sisteminin (Soğuk 

SavaĢ) bir ürünü
3
 olduğu düĢünüldüğünde, ―siber‖ olgusu, geleneksel güvenlik 

yaklaĢımları içinde değerlendirilebilmektedir. Ancak söz konusu kavram, Soğuk 

SavaĢ sonrası dönemin yeni parametreleri, aktörleri ve özellikle teknolojik ve 

ekonomik küreselleĢmenin itici gücüyle ortaya çıkan yeni dinamikler çerçevesinde 

yeni güvenlik yaklaĢımlarının önemli odak noktalarından birini teĢkil etmeye 

baĢlamıĢtır. Bu bağlamda siber olgusu hem geleneksel hem de yeni güvenlik 

yaklaĢımları çerçevesinde analiz edilmektedir. Bu durum siberin hem geleneksel 

güvenlik yaklaĢımlarının belirginleĢtiği dönem zarfında ortaya çıkmaya baĢlaması 

hem de yeni güvenlik yaklaĢımlarının geleneksel yaklaĢımları dıĢlamayan 

doğasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca yeni güvenlik yaklaĢımları çerçevesinde 

hem tehditlerin boyut değiĢtirmesi hem de aktörlerin çeĢitlenmesi (artık salt devlet 

değil devlet dıĢı aktörlerin de analize dâhil edilmesi) siber ve bu doğrultuda siber 

güvenliğin yeni güvenlik yaklaĢımları perspektifine eklemlenmesine neden 

olmuĢtur.  

Bir diğer ifadeyle Soğuk SavaĢın sona ermesi, zaman ve mekân 

sınırlamasının ortadan kalktığı küreselleĢme çerçevesinde bilgi ve iletiĢim 

teknolojilerinin çığır açan bir boyutta ilerlemesi ve yeni güvenlik yaklaĢımlarının 

siber ve siber güvenlikle doğrudan bağlantılı olan ve söz konusu alana yönelik 

saldırı ve tehditlerden etkilenen insan, toplum, çevre, ekonomi vb. gibi unsurları 

içermesi bağlamında siber olgusu ve bu doğrultuda siber güvenlik, çağdaĢ güvenlik 

yaklaĢımları içerisinde yer alan yeni bir kavramdır. Soğuk SavaĢ sonrası güvenlik 

sorunlarının, risklerinin çeĢitlenmesi bağlamında siber alanda yaĢanan tehditler 

çerçevesinde güvenlik boyutunu da içine alan siber olgusu çağdaĢ güvenlik 

çalıĢmalarında yeni ve popüler bir alanı teĢkil etmektedir. Sonuç olarak, siber 

olgusu ve bu doğrultuda siber güvenlik geleneksel güvenlik yaklaĢımları içerisinde 

doğmuĢ olup, yeni güvenlik yaklaĢımları ekseninde görünürlüğü ve popülaritesi 

artan bir kavram ve alanı teĢkil etmektedir.  

                                                           
3 Ġnternet, 1945-1990 arasını kapsayan Doğu ve Batı Bloları ekseninde ideolojik ve askeri rekabet ekseninde 
cereyan eden Soğuk SavaĢ döneminin bir ürünüdür. Nitekim 4 Ekim 1957 tarihinde SSCB dünyanın ilk yapay 

uydusu olan Sputnik 1‘i uzaya fırlattıktan sonra (Sputniknews, 2017) ABD bu rekabet denkleminde geri 

kalmamak ve bilimsel araĢtırmalar yapılması için Savunma Bakanlığına Bağlı The Advanced Research Projects 
Agency‘i (ARPA) kurdu. 1960‘ların sonuna doğru üniversite ve özel kuruluĢların da dâhil edilmesiyle ARPANET 

ortaya çıktı. 

 



Fulya KÖKSOY 

336 

2. ÇĠN HALK CUMHURĠYETĠ‟NĠN SĠBER GÜVENLĠK POLĠTĠKALARI  

ÇHC ve siber güvenlik denklemi analiz edildiği takdirde Pekin‘in, 

1980‘lerin sonu itibariyle söz konusu alana yönelik politikalarını geliĢtirmeye 

baĢladığı görülmektedir.  ÇHC‘de internet kullanımının 1987 yılında baĢladığı ve 

ÇHC hükümeti tarafından IP‘ye dayalı internet bağlantısı kullanımına 1994 yılında 

izin verildiği göz önüne alındığı takdirde (Journal of Political Sciences and Public 

Affairs, 2017) aslında siber güvenlik olgusunun ÇHC bağlamında oldukça yeni bir 

konu olduğu anlaĢılmaktadır.  

Siber güvenlik, hem ÇHC hem de topyekün olarak uluslararası sistem 

bağlamında yeni, popüler olan ve her geçen gün siber alanda yaĢanan riskler ve 

tehditler ekseninde önem arz eden bir konuyu teĢkil etmektedir. Bu noktadan 

hareketle ÇHC, hem askeri, siyasi, ekonomik yapılanmasını güçlendirmeye hem de 

Batı ve ABD hegemonyasına karĢı bir alternatif oluĢturup, küresel sistemdeki siber 

egemenliğini sağlam bir zemine oturtmaya ve bu alanda politikalar geliĢtirmeye 

çalıĢmaktadır (Journal of Political Sciences & Public Affairs, 2017). Bu konuda rol 

oynayan etkin bir diğer faktör ise bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin her geçen gün 

geliĢim ve dönüĢüme uğraması ve ÇHC‘nin ülke içindeki internet kulanım oranının 

artıĢ göstermesi çerçevesinde ulusal boyutta siber suç oranının her geçen gün 

artmasıdır. Öte yandan ülke dıĢından ÇHC internet ağına yapılan siber saldırıların 

yoğunlaĢması noktasında siber güvenlik konusu ÇHC açısından elzem bir konu 

haline dönüĢmüĢtür (ChinaDaily, 2017; Ivezic, 2017).  

ÇHC‘in siber güvenlik politikaları bağlamında atılan adımlar ve son kertede 

ortaya konan yasal mevzuat önem arz etmektedir. Bu bağlamda 1980‘lerin sonu 

itibariyle siber güvenliğe iliĢkin birçok resmi kurumun söz konusu alanda etkin 

olmaya baĢladığı görülmektedir. Nitekim 1986 yılında ―Devlet Ekonomik Bilgi 

Yönetimi Grubu‖, 1999 yılında ―Devlet Enformatik Yönetim Grubu‖, 2003 yılında 

― Devlet Ağ ve Bilgi Güvenliği Koordinasyon Grubu‖ gibi yapılar kurulmuĢtur. Bu 

kurumların baĢlıca amaçları ise bilgi teknolojileri alanında yerel teknolojilerin 

teĢvik edilip, güçlendirilmesi, kurumlar arası iĢbirliği ve koordinasyonun 

sağlanması ve siber politikalara yönelik bütçenin artırılmasıdır. Tüm bu hedefler 

ise aktif savunma
4
 stratejisinin bir parçasıdır.  

Öte yandan yerel teknoloji bazlı biliĢim ve ağ teknolojilerini geliĢtimenin 

temel hedef olarak sunulduğu 2006-2020 dönemini kapsayan bilim ve 

teknolojideki geliĢimin orta ve uzun vadede sağlanmasına yönelik hazırlanan 

―Ulusal Program‖ önem arz etmektedir.  

                                                           
4 Aktif savunma, ÇHC‘nin ilk kurucusu Mao Zedong tarafından ortaya konan bir kavram olup, ÇHC‘e yönelik 

herhangi bir saldırı olmaksızın saldırgan bir politika eğilimine girilmeyeceğini ifade etmektedir. Ancak bu noktada 
altı çizilmesi gereken bir diğer önemli husus ise her ne kadar söz konusu kavram Mao Zedong ile anılsa da 

kavramın içinde taĢıdığı anlam bakımından Çin Uygarlığı tarihindeki Hanedanlıklar dönemlerinde ortaya konan 

Konfüçyüs‘ün ve Sun Tzu‘nun öğretileriyle örtüĢmesidir. (Detaylı bilgi için bknz: Okay, 2017;Tzu, 2017). 
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Bununla beraber 2012 yılında kurulan Devlet Konseyi‘ne
5
 bağlı Bilgi Ofisi 

tarafından ―Yeni Politika GörüĢü‖ isimli bir strateji ortaya konmuĢtur. Devlet 

Konseyi‘nin koordinasyonu altında ulusal güvenliğin sağlanmasına dönük bilgi ve 

teknoloji güvenliğini koruma ve teknoloji alanındaki aktif kurumlar arasında bilgi 

paylaĢımını teĢvik etme hedefini içinde barından söz konusu stratejinin, 

öncekilerden temel farkı devlet kurumları ve vatandaĢların bilgi güvenliğinin 

sağlanması konusunu önceliklendirmesidir.  

2014 yılında ise ― Ġnternet Güvenliği ve Enformasyon Ġçin Merkezi Grup‖ 

isimli yeni bir kurum kurulmuĢtur (Raud, 2016:11-14; Gierow, 2014). Bu grup 

ekseninde ön plana çıkan önemli bir husus, bilgi teknolojileri konusunda aktörleri 

kategorize eden çok aĢamalı bir güvenlik Ģemasının (MLPS) oluĢturulmasıdır. Söz 

konusu Ģema çerçevesinde küçük firmalara, kiĢisel kullanıcılara, finans 

sektörlerine, devlet kurumlarına farklı seviyelerde güvenlik kriterleri 

uygulanmaktadır. Nitekim bu düzenlemeler nedeniyle, Batılı Ģirketlerin ÇHC‘de 

satıĢ yapmaları (Gierow, 2014) ve vatandaĢların Batı menĢeli facebook, youtube, 

twitter vb. sosyal medya araçlarına ve sayısız internet sitesine eriĢimi 

yasaklanmaktadır. Her ne kadar özellikle sosyal medya araçlarına yönelik 

alternatifler (muadiller) sunulsa da vatandaĢların kendi kimlik bilgileriyle giriĢ 

yapmalarından ötürü çok sıkı denetimler yapılmaktadır. Öte yandan internet 

ortamında faaliyet gösteren Ģirketler baĢta olmak üzere tüzel kiĢilerin de lisans 

alma zorunluluğu bulunmaktadır. Dolayısıyla hükümet; her siteye, her kullanıcıya 

ve internette bulunan her bilgiye ulaĢabilmektedir. Bu durum aslında sadece 

ÇHC‘nin siber alanda egemenliğini güçlendirme hedefinden değil, aynı zamanda 

Çin Komünist Partisi ekseninde Ģekillenen tek partili yönetim sistemi yapısına 

dayanmakta ve sistem içi eleĢtirinin ve hükümete yönelik herhangi bir saldırının 

önüne geçilmesi amacından kaynaklanmaktadır. Her ne kadar bu hususa yönelik 

eleĢtirel sesler yükselse de ÇHC‘nin çok yüksek profilli bir nüfusa sahip olması-

yaklaĢık 1,4 milyar- ve geçmiĢten günümüze hem ideolojik yapılanması hem de 

takip edilen iç ve dıĢ politika çerçevesinde yönetimin sağlam bir zemine 

oturtulması gerekliliği değiĢmeyen bir realiteyi teĢkil etmektedir.  

Tüm bu kurumlara ve uygulamalara ek olarak, uzay teknolojilerinden 

kaynaklanan bilimsel geliĢmeleri askeri, siyasi ve ekonomik kapasitesini 

güçlendirme amacına yansıtarak hareket eden ÇHC hükümeti tarafından 27 Kasım 

2016‘da ― Siber Güvenlik Strateji Belgesi‖ yayınlanmıĢtır. Özetle belgede Ģu 

hususlar ortaya konmaktadır: 

 Ulusal güvenlik konusunda siber uzay, yeni tehdit ve risklerin oluĢtuğu 

ve öngörülemez bir Ģekilde geliĢmeye devam eden bir alandır. 

                                                           
5 Devlet Konseyi, ÇHC idari sistemi içerisinde yer alan 28 üyeli, baĢbakanın baĢkanlık ettiği ve hükümet 

iĢlerinden sorumlu olan önemli bir organdır. 
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 Siber alan/uzaydan kaynaklanan tehditlerin bertaraf edilmesi noktasında 

ÇHC hükümeti bilimsel, teknik, yasal, diplomatik ve askeri olarak bir dizi önlemi 

hayata geçirecektir. 

 ÇHC hükümeti, özellikle iç güvenliği hedef alan her türlü casusluk, 

sabotaj vb. müdahale giriĢimine karĢı herhangi bir tereddütte kalmaksızın önlem 

alacaktır. 

 Ülkenin kritik alt yapı sistemini korumaya yönelik önlemler alınacaktır 

(National Cyberspace Security Strategy, 2016; Journal of Political Sciences and 

Public Affairs, 2017). 

Sonuç olarak siber güvenliğe iliĢkin ÇHC tarafından geliĢtirilen planlar, 

ortaya konan stratejiler, oluĢturulan kurumlar, düzenlemeler ekseninde Ģu hedeflere 

ulaĢılmaya çalıĢıldığı görülmektedir: 

 Ġnternet, ağ teknolojileri ve biliĢim sektörlerinin geliĢtirilmesi, 

 Söz konusu alana yönelik yerel teknolojilerin teĢvikinin sağlanması, 

 Devlet kurumlarının ve bireylerin siber güvenliğinin sağlanması, 

 Olası her tür siber faaliyetin engellenmesi (Darıcılı ve Özdal, 2018:17). 

Bu bağlamda etkin siber saldırı kapasitesini ve siber savunmasını 

güçlendirmek için birtakım politikalar takip eden ÇHC, Siber Güvenlik Yasası 

yürürlüğe girmeden önce, bilgisayar virüslerinin engellenmesi ve bilgi güvenliğinin 

hiyerarĢik korunmasına yönelik önlemlerin alınması gibi siber güvenlik ile ilgili 

bazı stratejiler, kurallar ve düzenlemelere sahip oluĢtur (KPMG, 2017). Bununla 

beraber hem siber güvenliğin giderek daha ön plana çıkması hem de bu alanda 

etkin bir küresel aktöre dönüĢme hedefi çerçevesinde ÇHC tarafından siber 

güvenliğe iliĢkin yapılan önceki düzenlemelerin yasalaĢtırıldığı ve kapsayıcı bir 

yaklaĢım ortaya konulduğu görülmektedir. Bu noktada 1 Haziran 2017 tarihinde ― 

Siber Güvenlik Yasası‖ yürürlüğe girmiĢtir (ReedSmith, 2018). Söz konusu yasa 

çerçevesinde; 

 Dijital akıĢın enformasyonuna odaklanılarak, kiĢisel bilgilerin 

korunmasına büyük bir nem verilmektedir. Öte yandan,  kiĢisel bilgilerin 

toplanması ve kullanılması standartlaĢtırılmaktadır.  

 ġebeke iĢletmecilerine ve söz konusu Ģebeke iĢletmecilerinin güvenlik 

gereksinimlerine yönelik somut bir tanım sunulmaktadır.  

 Bilgi altyapısının korunmasına öncelik verilmektedir. 

 Hassas verilerin yurt içinde saklanması gerektiği öngörülmektedir. 

 Kanunları ihlal etmenin cezaları açıkça belirtilmiĢtir ve ticari 

faaliyetlerin askıya alınması hususu yer almaktadır (KPMG, 2017; ReedSmith, 

2018). 
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ÇHC‘nin siber güvenlik politikaları analiz edilirken üzerinde durulması 
gereken bir diğer konu ise siber güvenlik aktörleridir. ÇHC ekseninde siber 
güvenlik politikaları bağlamında rol oynayan aktörler, daha sınırlı bir anlatımla 
sivil ve askeri olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu iki yapılanma çerçevesinde Çin 
Komünist Partisi (ÇKP), hükümete bağlı resmi kurumlar, telekomünikasyon ve 
biliĢim Ģirketleri, hacker grupları, siber milisler ve siber güvenlik enstitüleri sivil 
kanatta yer alırken askeri kanatta ise Çin Halk KurtuluĢ Ordusu bulunmaktadır. 
Ancak söz konusu yapılanma ġekil 1‘de görüldüğü üzere içerisinde çok boyutlu 
uygulama ve aktörlerin bulunduğu daha karmaĢık bir yapıyı teĢkil etmektedir.  

 

ġekil 1: ÇHC‘de Siber Güvenlik Aktörleri ve Uygulamaları (Gierow, 2014). 

Öte yandan ÇHC‘in siber güvenlik politikaları incelenirken analiz edilmesi 
gereken bir diğer husus da bu alana yönelik Batı ve ÇHC terminolojisi ekseninde 
ortaya konan yaklaĢımdır. Siber güvenliğe iliĢkin kullanılan terminoloji analiz 
edildiğinde, mevzubahis terminolojinin Batı‘da ve ÇHC‘de farklı kullanıldığı 
görülmektedir. Bu bağlamda, ÇHC‘nin siber güvenlik politikasının somut Ģekilde 
anlaĢılabilmesi için bu kavramın ÇHC bağlamında nasıl kullanıldığı ortaya 
konmalıdır. ÇHC terminolojisinde siber kavramı yerine ―ağ‖ veya ―bilgi‖ 
terimlerinin kullanıldığı görülmektedir. Öyle ki siber güvenlik kavramı yerine 
―bilgi güvenliği‖ veya ―ağ güvenliği‖ terimleri kullanılmaktadır. Batı‘da ise bilinen 
haliyle ―siber‖ kavramı kullanılmaktadır. Önemsiz ve basit bir ayrıntı gibi görünen 
söz konusu terminolejilere iliĢkin bu küçük farklılık, aslında içinde önemli bir 
hususu barındırmaktadır ki bu noktada ABD ve Batı ekseninde siber alana yönelik 
geliĢtirilen literatüre yönelik ÇHC‘nin tepkisel tutumu ortaya çıkmaktadır. Nitekim 
ÇHC söz konusu alan bağlamında kendi duruĢunu ve özgün sistemini 
güçlendirmeye ve mevzubahis alanda politika üretmeye çalıĢmaktadır (Raud, 
2016:9-10; Darıcılı ve Özdal, 2018:10-11). 
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3. BATI DÜNYASI AÇISINDAN ÇHC‟NĠN SĠBER GÜVENLĠK 

POLĠTĠKALARI 

Siber güvenlik konusunda yaĢanan zorluklar ve karmaĢa, dünyanın en hızlı 
büyüyen teknoloji devi ÇHC‘nin bu alanda takip ettiği politikalar bağlamında 
belirleyici olmaktadır. Öte yandan siber uzaydan kaynaklanan tehditlere yönelik 
ÇHC‘nin takip ettiği siber güvenlik politikasının özelllikle uluslararası platforma 
büyük ölçüde kapalı olması ve içerisinde farklılıklar taĢıması, Batı dünyasında 
ÇHC‘ye karĢı bir Ģüphe oluĢmasına neden olmaktadır. Öyle ki ÇHC‘nin siber 
güvenlik politikaları, Batılı ülkelerin politikalarından ayrılan bazı hususları 
içermektedir. Nitekim Gierow‘un (2015) çalıĢması, ÇHC‘nin batı dünyasından 
farklılık arz eden siber güvenlik politikalarının temel unsurlarını ortaya 
koymaktadır. Bu bağlamda, ÇHC kendi biliĢim teknolojisini geliĢtirmeye, sektörde 
yer alan lider ülkelerin ve Ģirketlerin hegemonyasını kırmaya ve ulusal 
egemenliğini söz konusu alanda güçlendirmeye çalıĢmaktadır. Bu noktada, 
―modern dünyanın savaĢ aletlerinden biri olarak‖ görülen siber güvenliğe yönelik 
ÇHC‘deki ana belirleyici bakıĢ açısı, bağımsız bilgi ve iletiĢim teknolojisi olmadan 
siber güvenliğin, (Gierow, 2015:1-2) siber güvenlik olmadan da ulusal güvenliğin 
sağlanamayacağı yönündedir (Gierow, 2014). 

ÇHC ve siber güvenlik denklemine yönelik Batı dünyasının-özellikle ABD- 
taĢıdığı Ģüpheler, bu alanda ÇHC‘ye karĢı ortaya konan suçlamalar ekseninde de 
kendini göstermektedir. Nitekim, ÇHC tarafından ABD'ye yönelik siber saldırıların 
sürekliliği üzerinde durulmaktadır. Ancak, ÇHC‘nin casusluk ve veri hırsızlığı 
yaptığına- özellikle son dönemde Çinli teknoloji Ģirketi Huawei ve ZTE ekseninde-
ve gmail‘in merkezine yönelik Çin‘li hackerların siber saldırı da bulunduğuna 
iliĢkin iddialar gün yüzüne çıkarılamamıĢtır (Cybermag, 2015; The Guardian, 
2011). Buna rağmen ABD yönetimi, Çinli Ģirket Huawei‘ye yönelik yaptırım 
kararları almıĢ ve hatta söz konusu kararların diğer Batılı müttefikler tarafından da 
uygulanması konusunda adımlar atmıĢtır (Karaca, 2019). 

Bu minvalden hareketle, küresel güçler arasında yaĢanan egemenlik 

mücadelesinin günümüzde büyük ölçüde siber alana taĢındığı görülmektedir. 

Ġnternet ortamında gerçekleĢtirilen siber saldırıların ana kaynağının somut olarak 

tespit edilememesi noktasında devletler birbirini suçlamakta ve belirtildiği üzere 

iddialar ekseninde ÇHC bu suçlamaların hedefi olmaktadır. Nitekim Wall Street 

Journal tarafından da yayınlanan bir makalede, söz konusu alanda ÇHC‘ye yönelik 

suçlamalar yıllar bazlı ortaya konmaktadır. Buna göre ÇHC, 2009 yılında google, 

diğer teknoloji firmaları ve ABD‘nin ―Ortak Saldırı Uçağı‖ projesinin planlarına 

iliĢkin veri hırsızlığı, 2010 yılında Ġngiliz yöneticilerin verilerine yönelik ve 2011 

yılında Güney Kore internet portalına yapılan saldırı, 2013 yılında Amerikalı 

medya Ģirketleri verilerinin ve 2015 yılında ABD personel yönetim sisteminin 

hacklenmesinden sorumlu tutulmuĢtur (Valentino ve Yadron, 2015). EleĢtiri 

oklarının ve kanıtlanamayan iddiaların hedefinde bulunan ÇHC ise, siber saldırılar 
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konusunda esas olarak kendisinin mağdur olduğunu her seferinde dile getirmekte 

ve bu alanda daha aktif olmaya çalıĢmaktadır ki bu durum özellikle ABD'nin siber 

istihbarat kurumu Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) eski çalıĢanı Edward 

Snowden‘ın, ABD istihbaratının ÇHC‘deki kiĢi ve kurumların internet ve telefon 

kayıtlarını izlediğini ifĢa etmesini takiben daha fazla ön plana çıkmaktadır 

(Richelson, 2013; Lindsay, 2015:7-8; Balke, 2018:141; Cuihong, 2018:57). 

KarĢılıklı iddialar ve suçlamalar ise ÇHC ve Batı dünyası-özellikle ABD- iliĢkileri 

denklemindeki güven unsurunu zedelemektedir. Ayrıca dijital altyapıların alaĢağı 

edilmesine yönelik korku ve bu alandaki rekabet unsuru güvensizlik sarmalınının 

daha da güçlenmesine neden olmaktadır (Lindsay, 2015:8).  

Sonuç olarak Batı Dünyasında, ÇHC ve siber güvenlik /siber uzay 

denklemine karĢı kuĢkulu bir yaklaĢım bulunmaktadır. ÇHC hükümeti ve Çinli 

biliĢim Ģirketleri Batılı devletlere -özellikle ABD- yapılan siber saldırılar 

konusunda suçlanmakta ve yaptırımlara maruz kalmaktadır. Aslında bu durum 

siyasi, ekonomik ve askeri yönden yükselen bir küresel güce dönüĢen ÇHC‘nin 

aynı zamanda siber alanda da önemli bir aktöre dönüĢmeye çalıĢmasıyla doğru 

orantılı olarak yaĢanmaktadır. Öte yandan siber uzayın kendi içinde taĢıdığı 

muğlaklık, karmaĢa ve saldırıların kaynağının tespiti konusunda Ģeffaf olmayan bir 

alanı teĢkil etmesi zarfında, ÇHC‘ye yönelik yapılan ancak somut manada 

kanıtlanamayan iddialar her seferinde reddedilmektedir. Son kertede, hem Batı 

dünyası tarafından ÇHC‘ye hem de ÇHC tarafından Batı‘ya yönelik bu alana 

iliĢkin ortaya konan iddialar ve suçlamaların, hem siber alanın öngörülebilir 

olmaması hem de ÇHC‘nin uluslararası platforma kapalı bir Ģekilde strateji ve 

politikalarını geliĢtirmeye çalıĢması çerçevesinde yakın ve orta gelecekte de devam 

edeceği rahatlıkla ifade edilebilen bir konuyu teĢkil etmektedir. 

SONUÇ 

ĠletiĢim ve bilgi teknolojilerinin sınır aĢan bir boyutta geliĢim ve dönüĢüme 

uğradığı günümüz dünyasında siber uzay, hem olumlu geliĢmelerin yaĢandığı hem 

de tehditler ve riskler ekseninde bir nevi yangın yerine dönüĢen bir alanı teĢkil 

etmekte ve bu noktada siber güvenlik konusunun özellikle devletler nezdinde ön 

plana çıktığı görülmektedir. Öyle ki devletler sadece ulusal güvenliklerine yönelik 

bu alandan kaynaklanan riskleri ve tehditleri bertaraf etmek için değil, aynı 

zamanda özellikle son dönemde yükseliĢe geçen mevzubahis alanda hegemon olma 

hedefine dönük olarak siber güvenlik politikalarını geliĢtirmeye çalıĢmaktadır. 

Ġçerisinde muğlaklıkları taĢıyan, tehdidin nereden ve hangi kaynaktan geldiğinin 

çözümlenmesi zor olan siber alan, ciddi bir güvenlik sorununa yol açmakta ve bir 

nevi devletleri bu konuda politika takip etmeye mecbur kılmaktadır. Neredeyse her 

Ģeyin internetle iliĢkili olduğu bir dönemde yaĢadığımız gerçeği ise bu hususu bir 

kez daha kanıtlamaktadır. Bu minvalden hareketle, ÇHC‘nin takip ettiği siber 

güvenlik politikalarını odak noktasına koyan söz konusu çalıĢma ekseninde çeĢitli 

bulgulara ulaĢılmıĢtır. 
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ÇalıĢma ekseninde yapılan analiz sonucunda öncelikle siber alan ve bu 

doğrultuda siber güvenliğin, geleneksel güvenlik yaklaĢımları içerisinde doğmuĢ 

olup, yeni güvenlik yaklaĢımları bağlamında görünürlük ve popülaritesi artan bir 

kavram olduğu sonucuna ulaĢılmaktadır. Bununla beraber, çalıĢmanın ana odak 

noktasını teĢkil eden ÇHC‘nin siber güvenlik politikalarının askeri, siyasi ve 

ekonomik hedefler doğrultusunda geliĢtirmeye çalıĢtığı görülmektedir. Bu 

hedeflerin arka planında ise- bir diğer ifadeyle ÇHC‘nin siber politikalarında en 

belirleyici unsur- Batı hegemonyasına karĢı bir alternatif oluĢturma ve küresel bir 

siber güce evrilme amacı bulunmaktadır. Öyle ki söz konusu alanda ÇHC, siber 

bağımsızlık elde etmeye ve bu noktada uluslararası platforma büyük ölçüde izole 

olarak politika geliĢtirmeye çalıĢmakta ve hem ulusal hem de uluslararası düzlemde 

yasaklı her tür veri akıĢını engellemekte, eleĢtirel ve hükümete iliĢkin muhalefete 

kapalı bir Ģekilde son derece katı kurallar ve denetimler uygulamaktadır
6
.  

ÇHC‘nin siber güvenlik politikasının teoride açık ve belirgin olduğu ancak 

uluslararası platforma büyük ölçüde kapalı olması- uluslararası bilgi teknoloji 

endüstrisinden izole Ģekilde kendi bilgi teknolojisini geliĢtirmesi- ve pratik 

boyutunun somut olarak öngörülebilir olmaması ekseninde Batılı devletlerin siber 

uzay ve ÇHC denklemine kuĢkulu yaklaĢtığını ortaya çıkmaktadır. Bununla 

beraber, hem ÇHC‘nin biliĢim sektörü bağlamında önemli bir pazar hem de küresel 

düzlemde etkin bir aktör olması ekseninde, siber uzay alanı ile ilgili ÇHC 

tarafından atılan her adım küresel sistemdeki diğer aktörler tarafından dikkatle 

takip edilmektedir. Öte yandan, ÇHC‘nin özellikle ulusal güvenliğini sağlamak, 

mevcut ekonomisini daha fazla güçlendirmek ve siber alanda kaydedeğer bir güç 

haline dönüĢmek amacıyla siber güvenlik politikasını geliĢtirmeye devam edeceği 

sonucuna varılmaktadır. Ayrıca ÇHC‘nin siber güvenliğini güçlendirmeye ve 

uluslararası bilgi teknolojisi endüstrisinden izole Ģekilde kendi bilgi teknolojisini 

daha fazla geliĢtirmeye yönelik gösterdiği çaba, teknolojik bağımsızlıkla da 

iliĢkilidir ki 2017 yılında yürürlüğe giren ÇHC‘nin Siber Güvenlik Yasası bu 

hususu kanıtlar niteliktedir. Sonuç olarak, siber güvenlik politikaları ekseninde 

ortaya konan ÇHC‘nin Siber Güvenlik Yasası kapsam, etki ve uygulama 

bağlamında hem ulusal hem uluslararası platformda önem arz etmekte ve merak 

uyandırmaktadır.  

                                                           
6 Uygulanan bu politika, yurt içi ve yurt dıĢı internet ağlarına ve veri akıĢına konan sansürle iliĢki olup, ―Büyük 

Güvenlik Duvarı‖ olarak nitelendirilen ―Altın Kalkan‖ projesinin uygulanmasıdır (Journal of Political Sciences 

and  Public Affairs, 2017). 
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KRĠTĠK ALTYAPILAR VE TERÖRĠZM: GÜVENLĠKLEġTĠRME 

PERSPEKTĠFĠNDEN ABD VE AB ÖRNEKLERĠ 

 

Hayrettin KÜPELĠ
*
 

 

Öz 

Kritik altyapıların terörist saldırılardan korunması konusunda yardımcı olabilecek ilkelere ulaĢma 

amacında olan bu çalıĢma, ancak mevcut uygulamaların analitik bir çerçevede incelenmesi sonucunda söz konusu 

ilkelere ulaĢılabileceği varsayımıyla yapılandırılmıĢtır. Bu amaç doğrultusunda en uygun analitik çerçeveyi 

sunduğu değerlendirilen GüvenlikleĢtirme Teorisi kapsamında, kritik altyapıların terörizm tehdidi bağlamında 

nasıl güvenlik politikaları kapsamına dâhil olduğu, kritik altyapılar ve terörizm konusunda yapılan literatür 

taraması ıĢığında seçilen ABD ve AB örnekleri üzerinden incelenmiĢtir. Yapılan analiz temel olarak, yürütme 

organlarının araĢtırma kapsamındaki güvenlikleĢtirme söylemleri ve bu söylemlerin yasal metinler içindeki 

karĢılıkları üzerinden yürütülmüĢ, analize dâhil edilecek dokümanların tespitinde analitik bir seçim süreci 

izlenmiĢtir. Analiz sonucunda, her iki analiz biriminde de farklı siyasi yapılanmalara sahip olmalarına rağmen 

kritik altyapıların terörist saldırılardan korunması meselesinin, güvenlik politikalarında önemli bir yer iĢgal ettiği 

tespit edilmiĢtir. Ayrıca, elde edilen sonuçlar bağlamında, kritik altyapıların terörist saldırılardan korunmasında 

etkili güvenlik stratejileri ve politikaları geliĢtirilmesine yardımcı olabilecek ilkeler de çalıĢmanın önemli bir 

sonucu olarak belirtilmiĢtir.   

Anahtar Kelimeler: Kritik Altyapılar, Terörizm, GüvenlikleĢtirme Teorisi, ABD, AB. 

CRITICAL INFRASTRUCTURES AND TERRORISM: A 

SECURITIZATION THEORY APPROACH TO USA AND EU 

 
Abstract 

This study which aims to reach supportive principles on critical infrastructure protection from terrorist 

attacks, is designed on the basis of assumption that reaching those principals could be accomplished only by 

examining the current implementations through an analytical framework. Within the Securitization Theory, which 

is thought offering the most appropriate analytical framework, it is examined how critical infrastructures got 

involved in security policies regarding the terrorism threat through the USA and the EU cases, which are selected 

in the light of literature review on critical infrastructures and terrorism. Basically, the analysis is conducted in 

terms of securitization discourses of executive organs and the reflections of these discourses on legal documents. 

An analytical selection process is followed to designate the documents included in the analysis. Consequently, 

despite the differences in terms of political structure, it is identified that critical infrastructure protection from 

terrorist attacks is occupying an important place in security policies of both units of analysis. In addition, the 

principles which could help to develop effective security strategies and policies on critical infrastructure 

protection from terrorist attacks are presented as another important conclusion. 

Keywords: Critical Infrastructures, Terrorism, Securitization Theory, USA, EU.  
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GĠRĠġ 

Ġnsanın ihtiyaçlarının karĢılanmasında daha iyi yemek, daha iyi barınma, 

daha iyi ulaĢım, daha iyi iletiĢim gibi örneklenebilecek çabalar; insanların bir arada 

yaĢadığı, farklı alanlarda uzmanlaĢmaların gerçekleĢtiği, ortak kullanıma sunulan 

çeĢitli sistemlerin geliĢtirildiği bir sonuç ortaya çıkarmıĢtır. Toplumsal yapı giderek 

daha da karmaĢık hale gelmiĢ ve aradaki iliĢkiler de buna paralel olarak 

karmaĢıklaĢmıĢtır. Bu karmaĢık toplumsal yapı içerisinde, temel ihtiyaçların 

giderilmesi için bazı fiziki ve siber altyapılar teĢkil edilmiĢ ve toplumun tamamının 

kullanımına sunulmuĢtur. Bu altyapılardan bir kısmının ise birey ve toplum 

hayatının idamesinde arz ettiği önem sebebiyle, birçok ülkedeki uygulamalarda 

―kritik‖ olarak adlandırıldığı görülmektedir. Hangi altyapıların kritik altyapı olarak 

tanımlanabileceğine yönelik genel bir kriter bulunmamakta, devletler veya bazı 

uluslararası örgütler kendi tanımlamalarını ve sınıflandırmalarını yapmaktadırlar.  

Endüstriyel toplumlardan bilgi (post-endüstriyel) toplumlarına geçiĢin 

yaĢandığı günümüzde, kritik altyapılar birbirleriyle birçok açıdan iliĢki içinde 

bulunmakta, her geçen gün teknolojik ve sanal sistemler söz konusu altyapıların 

iĢletilmesinde daha da çok kullanım alanı bulmaktadır. Toplumlar ve bireyler 

nihayetinde temel ihtiyaçların karĢılanması amacı güden bu altyapılara her geçen 

gün giderek artan bir oranda bağımlı olmaktadırlar. Söz konusu bağımlılık, 

hizmetlerin kesintiye uğraması durumunda büyük problemler ortaya 

çıkarabilmekte, hangi sebeple olursa olsun kritik altyapılar tarafından sunulan 

hizmetlerde meydana gelecek kesintiler, devletlerin vatandaĢlarına sunması 

gereken güvenlik, adalet, özgürlük ve sağlık gibi her türlü hizmeti büyük oranda 

sekteye uğratabilmektedir. Bu açıdan toplumsal yaĢamla çok yakından iliĢkili olan 

kritik altyapılar, özellikle Soğuk SavaĢ sonrasında ve 11 Eylül 2001 saldırılarıyla 

birlikte bu önemleri sebebiyle, terör gibi karmaĢık dinamiklere sahip bir tehdidin 

de en önde gelen hedeflerinden biri olarak karĢımıza çıkmaktadırlar.   

Bu çalıĢmada kritik altyapıların korunmasında, yeni güvenlik ortamında 

büyük önem arz eden terörizm tehdidine odaklanılmıĢtır. AraĢtırmada ele alınan 

konu, son dönemde uluslararası boyutta da üzerinde hassasiyetle durulan bir 

mesele olarak karĢımıza çıkmaktadır. Konuyla ilgili BM Güvenlik Konseyinin 

2017 yılında aldığı kararında (UN Security Council, 2017) üye ülkeler; kritik 

altyapılara yönelik terörist saldırıların etkilerini, hassasiyetleri, karĢılıklı 

bağımlılıkları ve bu bağımlılıklar sebebiyle herhangi bir kritik altyapıda yaĢanacak 

bir problemin diğerlerine nasıl sirayet edeceğini tespit edecek yöntemler 

geliĢtirmeye çağırılmıĢtır. Avrupa Komisyonu da 2004 yılında Terörizmle SavaĢta 

Kritik Altyapıların Korunması baĢlıklı bir belge yayınlamıĢtır (EU, 2004). 

Devletler düzeyindeyse, ABD baĢta olmak üzere kritik altyapıların korunması 

konusunda özellikle son 20-30 yıl içinde ciddi çalıĢmalar yapıldığı görülmektedir. 
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Özcesi kritik altyapılar toplumsal yaĢamın devamında ve devlet sisteminin 

iĢleyiĢinde büyük önem arz etmektedir. Diğer taraftan kritik altyapıların terörist 

saldırılardan korunması konusunda sihirli bir reçetenin oluĢturulmasının mümkün 

olmadığı aĢikardır. Bununla birlikte koruma stratejilerine yardımcı olabilecek bazı 

ilkelere ulaĢılabileceği değerlendirilmektedir. Günümüz güvenlik ortamında en 

baĢta gelen tehditlerden birisi olan terörizm tehdidi karĢısında söz konusu 

altyapıların korunmasına yönelik, dünyada bir birikim ve tecrübe bulunmakta, BM 

baĢta olmak üzere uluslararası ve ulusal boyutta artan gayretlere Ģahit 

olunmaktadır. Dolayısıyla konuyla ilgili bazı varsayımlar üzerinden hareket 

etmektense söz konusu tecrübelerin analitik bir çerçevede incelenmesiyle daha 

sağlıklı bir sonuca ulaĢmanın mümkün olabileceği değerlendirilmektedir. Bu 

kapsamda araĢtırmanın amacı; kritik altyapıların terörist saldırılardan korunmasına 

yönelik güvenlik politikalarının oluĢturulmasındaki süreçlerin analitik bir inceleme 

yaparak tespit edilmesidir. Elde edilecek sonuçlardan faydalanmak suretiyle 

izlenecek stratejilere yardımcı olabilecek ilkelere iliĢkin bir değerlendirme yapmak 

da mümkün olacaktır. AraĢtırmada, söz konusu analitik çerçevenin güvenlik 

çalıĢmaları kapsamında teorik bir temele dayandırılması sayesinde, tutarlı ve 

bilimsel anlamda geçerli bir inceleme yapılabileceği kabulünden hareket edilmiĢtir. 

Güvenlik literatürü üzerinde yapılan inceleme sonucunda GüvenlikleĢtirme 

Teorisinin, ihtiyaç duyulan teorik temeli büyük oranda karĢıladığı görülmüĢ ve 

araĢtırmada izlenecek yöntemin genel esasları bu Teori çerçevesinde 

oluĢturulmuĢtur. 

Ayrıca bu çalıĢmada, mevcut durumun analizi üzerinden genel olarak bütün 

devletler tarafından kritik altyapıların terörist saldırılardan korunması konusunda 

izlenebilecek ilkelere ulaĢılması hedeflenmekle birlikte, söz konusu devletlerin 

tamamını analiz çerçevesi içine almak mümkün görünmemektedir. Öte yandan, 

sadece bir devlet üzerinde yapılacak analiz sonucunda, kritik altyapıların terörist 

saldırılardan korunması politikaları üzerinde araĢtırma kapsamı dıĢında kalan bazı 

değiĢkenlerin etkilerinin gözden kaçabileceği değerlendirilmektedir. Bu açıdan 

GüvenlikleĢtirme Teorisi ve kritik altyapıların terörist saldırılardan korunması 

konusundaki literatür taraması ıĢığında, ABD ve AB, araĢtırmada esas alınacak iki 

analiz birimi olarak seçilmiĢtir. Bu sayede söz konusu analiz birimleri üzerinde 

yapılacak incelemeden elde edilen sonuçlarının genelleĢtirilebileceği 

değerlendirilmektedir. 

Söz konusu çalıĢma temel olarak üç kısımdan oluĢmaktadır. Birinci kısımda 

GüvenlikleĢtirme Teorisi çerçevesinde Ģekillenen araĢtırmanın yöntemi ortaya 

konulmuĢtur. Ġkinci kısımda ise araĢtırmanın kavramsal çerçevesi çizilmektedir. Bu 

doğrultuda kritik altyapı kavramının ortaya çıkıĢı, günümüzdeki durumu ve 

terörizm konusu incelenmektedir. Bu sayede araĢtırmanın temel kavramlarından 

kritik altyapı kavramının ne anlama geldiği ortaya konulmuĢ, bu altyapılara yönelik 
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terörizm tehdidinin yapısı araĢtırılmıĢ ve konunun genel çerçevesi ortaya 

konulmuĢtur. Esasen analiz birimlerinin seçiminde bu bölümde yapılan 

incelemelerden elde edilen sonuçlar etkili olmuĢtur. Son kısımda ise belirlenen 

yöntem çerçevesinde analiz birimleri üzerinde detaylı incelemeler yürütülmüĢ ve 

kritik altyapıların terörist saldırılardan korunmasında güvenlik politikalarında öne 

çıkan temalar ortaya konulmuĢtur. Ayrıca elde edilen sonuçlar üzerinden 

karĢılaĢtırmalar yapılması suretiyle değerlendirmeler yapılmıĢtır. Ġlaveten 

AraĢtırmanın sonucunda, yapılan analizler ve kavramsal çerçeve üzerinde yapılan 

incelemelerden elde edilen bulgular çerçevesinde kritik altyapıların terörist 

saldırılardan korunmasında dikkate alınması gerektiği değerlendirilen ilkelere 

yönelik önerilerde bulunulmuĢtur. 

1. GÜVENLĠKLEġTĠRME TEORĠSĠNE DAYALI ARAġTIRMANIN 

YÖNTEMĠ 

Wæver (1995) tarafından ilk telaffuz edildiği günden bu yana ses getiren bir 

yaklaĢım olan GüvenlikleĢtirme Teorisi, kritik altyapıların terörist saldırılardan 

korunması konusunda her seviyede çok yönlü bir analize imkân sağlaması, ayrıca 

belirli ve birçok çalıĢmada yer alan bir yaklaĢım sunması nedeniyle bu araĢtırmanın 

teorik altyapısı olarak benimsenmiĢtir. Bu kapsamda GüvenlikleĢtirme Teorisinin 

tutarlı çerçevesinde mevcut olanın analizi sonrasında, güvenliğin nasıl 

tanımlanması gerektiğine iliĢkin a priori görüĢler üzerinden baĢlatılacak doğrudan 

analizlerden daha sağlam bir altyapı teĢkil edilmesinin mümkün olacağı 

değerlendirilmektedir. 

GüvenlikleĢtirme Teorisi, analizin nasıl yapılacağına iliĢkin bünyesinde bir 

yol haritası barındırmaktadır. AraĢtırma çerçevesinde güvenlikleĢtirme süreci ġekil 

1‘de görülmektedir. Buna göre, güvenlikleĢtiren aktör herhangi bir referans 

nesnesine yönelik bir tehdidi hayatiyet ve aciliyet vurgusu bulunan, mücadele için 

olağanüstü yetkilerin talep edildiği özel bir söylemle ortaya koymaktadır. Tehdidin 

ve talep edilen olağanüstü tedbirlerin niteliği, güvenlikleĢtiren aktörün sosyo-

politik konumu ve fonksiyonel aktörlerin de etkisiyle bu söylem, güvenlik 

politikalarında değiĢime yetki verebilme kapasitesine sahip kitle tarafından kabul 

gördüğünde güvenlikleĢtirme tamamlanmıĢ olmaktadır. 
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ġekil-1. Terörizm Bağlamında Kritik Altyapıların GüvenlikleĢtirilmesi Süreci
1
 

AraĢtırmanın konusu bağlamında güvenlikleĢtiren aktörün ortaya koyduğu 

tehdit terör tehdididir. Terörizm, varlığa karĢı muazzam bir tehdit olarak kabul 

gördüğü oranda, bu tehdidin yöneldiği referans nesnelerinin korunmasındaki 

güvenlik politikaları da farklılık arz edecektir. Dolayısıyla bu araĢtırmada 

odaklanılan konu kritik altyapılara yönelmiĢ terör tehdidi olmakla birlikte, 

terörizmin topluma yönelmiĢ bir tehdit olarak güvenlikleĢtirilmesinin sonuçları da 

analize dâhil edilmelidir.  

Konu dikkate alındığında seçilecek analiz birimlerinin bazı özelliklere sahip 

olması gerekmektedir. En baĢta kritik altyapıların terörist saldırılardan korunması 

konusunda teori ve uygulama alanında belirli bir geçmiĢlerinin olması, farklı siyasi 

yapılanmalar arasındaki durumun da incelenmesine imkân sağlamaları ve 

uluslararası sistem üzerindeki etki alanlarının geniĢ olması elde edilecek sonuçların 

genellenebilmesi açısından önem arz etmektedir. Bu açıdan bakıldığında ABD ve 

AB analiz için uygun birimler olarak karĢımıza çıkmaktadır.  

Seçilen analiz birimleri arasında sağlıklı bir karĢılaĢtırma yapılabilmesi 

maksadıyla kritik altyapılara yönelik terörizm tehdidinin güvenlikleĢtirilmesi 

sürecinin incelenmesinde aynı analiz aralığı ele alınmıĢtır. ABD dikkate 

alındığında kritik altyapı kavramının kökenlerinin daha eskilere gittiği kabul edilse 

de ―kritik altyapıların korunması‖ ifadesi ilk olarak BaĢkan Clinton döneminde 

telaffuz edilmiĢtir (Government Publishing Office, 1996). Dolayısıyla, 1990‘lı 

                                                           
1 Yapılan literatür taraması ışığında yazar tarafından hazırlanmıştır.  
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yılların ortalarından itibaren, kritik altyapıların korunmasının ABD güvenlik 

politikaları kapsamına dâhil edilen bir kavram olarak net bir Ģekilde karĢımıza 

çıktığı görülmektedir. Bu durum dikkate alındığında, terörizm bağlamında kritik 

altyapıların güvenlikleĢtirilmesi konusunda yapılan incelemenin, BaĢkan Clinton 

döneminden günümüze kadar uzanan bir aralığı kapsaması gerektiği 

değerlendirilmektedir. 

Bu doğrultuda, her ne kadar AB bünyesinde kritik altyapılar ve korunması 

kavramı ABD‘ye kıyasla daha sonraki bir tarihte karĢımıza çıksa da ABD ile bir 

karĢılaĢtırma yapılabilmesi maksadıyla analiz aralığı olarak yine 1990‘ların 

ortalarından günümüze kadar olan dönem alınmıĢtır. Bu sayede araĢtırma 

kapsamında incelenen, terörizm tehdidinin genel olarak güvenlikleĢtirilmesi 

süreçlerinin karĢılaĢtırılması da mümkün olmaktadır. 

Belirlenen yaklaĢım ve analiz aralığı dikkate alındığında ABD baĢkanlarının 

görev dönemleri üzerinden kronolojik bir safhalandırmaya gidilmesinin, kritik 

altyapıların terörizm tehdidi bağlamında güvenlikleĢtirilmesi sürecinin 

anlaĢılmasına katkı sunacağı değerlendirilmektedir. Bu safhalar, izlenen politikalar 

bağlamında nispeten bir bütünlük arz etmektedir. Ayrıca, aĢağıda açıklanan 

gerekçelerle güvenlikleĢtiren aktör olarak hükümetin ele alındığı dikkate 

alındığında, her bir baĢkanlık döneminin ayrı bir Ģekilde analiz edilmesiyle 

dönemler arasındaki farklılıklar ve benzerliklerin de tartıĢılması imkânı 

doğmaktadır. 

Her iki analiz birimi için yapılan incelemede belirlenen analiz aralığı ve 

benimsenen yöntemlerin birbirleriyle mümkün olduğu oranda aynı olması yapılan 

bu karĢılaĢtırmanın geçerliliğini artırmaktadır.  Öte yandan, AB siyasi yapılanması 

ABD‘den farklı bir nitelik arz ettiğinden, ABD analizinde baĢkanlık dönemleri 

bazında gerçekleĢtirilen safhalandırma uygulanmamıĢ, analiz aralığının tamamı tek 

seferde ele alınmıĢtır. 

Çizilen bu çerçeve doğrultusunda çalıĢmada ―ABD ve Avrupa Birliği‘nin 

güvenlik politikalarında kritik altyapılar terörizm tehdidi karĢısında nasıl 

güvenlikleĢtirilmiĢtir?‖ sorusunun cevabı araĢtırılmıĢtır. 

AraĢtırma sorusuna cevap arayıĢında benimsenen yöntem özet olarak ġekil 

2‘de görülmektedir.  
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ġekil-2. AraĢtırmanın Safhaları, Veriler ve Analiz Yöntemi 

Bu kapsamda, öncelikle her iki analiz biriminde de yürütme organlarının 

araĢtırma kapsamındaki güvenlikleĢtirme söylemleri retorik analize tabi 

tutulmuĢtur. Söz konusu söylemlerin tespitinde analitik bir eleme süreci 

izlenmiĢtir. Ġzlenen süreç ġekil 3‘te görülmektedir.  

 

ġekil-3. Retorik Analize Alınan Dokümanların Tespitinin AĢamaları 

GüvenlikleĢtirme söylemlerinin retorik analizi kapsamında ele alınan 

doküman sayıları ġekil 4‘te görülmektedir. 

GüvenlikleĢtirme 
Söylemlerinin 
Analizi 

•  Analiz 
Yöntemi: 
Retorik Analiz 

•  Veri: 
GüvenlikleĢtire
n aktörlerin 
"terörizm" 
ve/veya "kritik 
altyapı" 
ifadelerini 
içeren 
söylemleri  

KolaylaĢtırıcı 
Faktörler 

•  Olağanüstü 
yetki talepleri 

• GüvenlikleĢtire
n aktörün 
sosyo-politik 
konumu 

•  Ortaya konan 
güvenlik 
tehdidinin 
özelliği 

•  Terör 
örgütlerinin 
faaliyetleri 

Kitle 
Kabulü 
Analizi 

•  Analiz 
Yöntemi: 
Tematik 
Analiz 

•  Veri: 
Analiz 
aralığındaki 
mevzuat 
düzenlemele
ri 

Genel 
Değerlendirme 

• Yöntem: 
GüvenlikleĢti
rme hamlesi 
ile kitle 
kabulü 
iliĢkisinin 
yorumlanma
sı 

• Veri: Önceki 
analizlerden 
elde edilen 
bulgular 

AĢam
a 1 

• Yürütme organı temsilcilerinin içinde "terrorism" kelimesi geçen söylemlerinin 
taranarak belgelerin kaydedilmesi 

AĢam
a 2 

• Kaydedilen belgeler içinde "Critical Infrastructure", "Terrorism" ve "Infrastructure" 
ifadelerinin sıklıklarının ve metin içi oranlarının tespit edilmesi 

AĢam
a 3 

• Sıklık ve metin içi oran bağlamında alt sınırlar üstünde kalan dokümanların tespit 
edilerek ayrı olarak kaydedilmesi 

AĢam
a 4 

• Alt sınırlar üstündeki dokümanların tek tek incelenerek güvenlikleĢtirme söyleminin özel 
yapısının aranması (aciliyet, beka, olağanüstü tedbirler ve yetkiler) 

AĢam
a 5 

• Söz konusu özel yapıya sahip olduğu değerlendirilen söylemlerin retorik analize 
alınması 
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ġekil-4. GüvenlikleĢtirme Söylemlerinin Analizi 

Müteakiben kitle kabulü aĢamasında, retorik analizden elde edilen kodlar ve 

anahtar kelimeler yardımıyla analiz birimlerinin yasama organları dokümanları 

üzerinden tematik analiz yapılmıĢtır. Bu aĢamada amaç, güvenlikleĢtirme 

söyleminin kabul görüp görmediğinin ve bu doğrultuda güvenlik politikalarındaki 

değiĢimlerin hangi temalar altında ortaya çıktığının tespit edilmesidir. Bu aĢamada 

ele alınan doküman sayıları ise ġekil 5‘te görülmektedir. 

 

ġekil-5. Kitle Kabulü Analizi 
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Son aĢamada ise güvenlikleĢtirme söylemi üzerinde yapılan retorik analizle, 
yasama organlarının dokümanları üzerinde yapılan tematik analiz, 
GüvenlikleĢtirme Teorisi kapsamında kolaylaĢtırıcı faktörler olarak tanımlanan 
hususlar ve fonksiyonel aktörler olarak terör örgütlerinin faaliyetleri de dikkate 
alınarak genel olarak değerlendirilmiĢtir. Bu sayede güvenlikleĢtirme söylemi ve 
kitle kabulüne iliĢkin genel resim ortaya konulmuĢtur. Bu sayede hem 
güvenlikleĢtirme söylemi ve kabul arasındaki iliĢkinin yorumlanması mümkün 
olmuĢ, hem de kolaylaĢtırıcı faktörler ile fonksiyonel aktörlerin durumu 
irdelenebilmiĢtir. 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Kronolojik GeliĢim
2
 

Konuyla ilgili literatür tarandığında ―kritik altyapı‖ kavramının kökeninin 
―Topyekûn SavaĢ (Total War)‖ anlayıĢıyla iliĢkili olduğu görülmüĢtür. ―Topyekûn 
SavaĢ‖ kavramı, savaĢın yapısına iliĢkin değiĢime iĢaret etmektedir (Collier ve 
Lakoff, 2008: 19). 19‘uncu yy. ve 20‘nci yy. baĢında güç kazanmaya baĢlayan bu 
anlayıĢ değiĢimi savaĢların artık sadece ordular arasında bir olgu olmaktan, bütün 
ulus ve ulusal kaynakların dâhil olduğu bir duruma evrilmesine sebep olmuĢtur. Bir 
anlamda ordu endüstrileĢmiĢ, endüstri askerîleĢmiĢ, ulus kendini ordu üzerinden 
modellemeye baĢlamıĢtır. 

Bu durum, askerî ve endüstriyel organizasyonların gittikçe daha 
yakınlaĢması ile askerî ve sivil alan arasındaki ayrımın bulanıklaĢması sonucunu 
doğurmuĢtur. SavaĢın sürdürülmesi için kritik olan metal sanayii, elektrik üretimi 
ve dağıtımı ile ulaĢım ve iletiĢim sistemlerinin, savaĢ gücünün elde tutulması ve 
geliĢtirilmesi maksadıyla devlet tarafından kontrol edilmesi ihtiyacı ortaya 
çıkmıĢtır. Sonuç olarak, söz konusu tesisler taarruzda askerî birer hedef, 
savunmadaysa korunması gerekli varlıklar haline gelmiĢtir (Coward, 2009: 411). 

SavaĢın kapsamı içine günümüzde kritik altyapılar olarak tanımladığımız 
hedeflerin dâhil olmasında, hava bombardımanı kavramının, herhangi bir cephe 
hattını geçme zorunluluğu olmadan doğrudan buralara saldırı imkânı sunması 
açısından önemli bir yeri bulunmaktadır. DüĢman hedeflerinin seçimi ve korunacak 
kritik tesislerin tespitine yönelik ihtiyaç, özellikle havacılıktaki imkân ve 
kabiliyetlerin geliĢmesiyle bu alanda çalıĢma yapmayı zorunlu kılmıĢtır. 
Dolayısıyla stratejik bombardıman adı verilen konsept, kritik altyapıların ortaya 
çıkıĢında önem arz eden diğer bir kavram olarak karĢımıza çıkmaktadır.  

Daha öncesinde dünya çapında bilinen ve etki kazanmaya baĢlamıĢ bir 
kavram olan stratejik bombardıman, Ġkinci Dünya SavaĢı esnasında artık çok 
yaygın ve benimsenmiĢ bir hale gelmiĢ ve örneklerine sıklıkla Ģahit olunmuĢtur. 
SavaĢın baĢlangıcından itibaren uygulanan stratejiler incelendiğinde, yakıt üretim 
tesisleri veya demiryolu hatları gibi ekonomik değeri olan hedeflerin savaĢın tüm 

                                                           
2 Yazara ait çalıĢmadan istifade ile hazırlanmıĢtır (Küpeli, 2019). 
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taraflarınca bombardımana tutulduğu görülmektedir. (Phillips ve Axelrod, 2005: 
1348; Butler, 1971: 411; Webster ve Noble, 1961; McFarland ve Newton, 1998). 
Bu stratejilerde amaç, düĢmanın savaĢma gücünü hem maddi hem de manevi 
olarak yok etmek olarak ortaya konmuĢ, bu mantıkla özellikle savaĢın ilerleyen 
safhalarında sivil nüfus öncelikle hedef alınmaya baĢlamıĢtır. Burada maksat, 
korku ve yılgınlık yaratarak sivil halkın mücadele azmini yıkmak ve düĢmana bu 
anlamda kendi içinden bir baskı oluĢturmak suretiyle teslim olmasını sağlamaktır. 

Ġkinci Dünya SavaĢı sonrasında ise sivil savunma çabaları, stratejik 
bombardıman konseptine savunmacı bir yaklaĢımla, özellikle ABD politikalarında 
ülkelerin hayati sistemlerini nükleer bir saldırıdan korumaya evrilmiĢtir. Askeri 
endüstri tesislerinin hassasiyetini azaltmak, herhangi bir saldırı durumunda kritik 
faaliyetlerin devamını sağlamak için yedek kapasiteyi artırmak (Light, 2002), 
tesisleri ülkenin farklı bölgelerine dağıtmak maksatlarıyla çeĢitli politikalar ortaya 
konulmuĢtur (Galison, 2001). Amerikan resmi güvenlik politikası, Soğuk SavaĢ 
yıllarında muhtemel bir nükleer çatıĢma senaryosunun yarattığı dehĢet tablosu 
sebebiyle sadece nükleer savunma üzerine odaklanmıĢtır. Dolayısıyla yapılan 
çalıĢmalar muhtemel bir Sovyet nükleer saldırısına karĢı yapılacak hazırlıklara 
yöneliktir. Bununla birlikte çalıĢmaların ilk yıllarından itibaren kullanılan 
teĢkilatlanma esasları ve tekniklerin, doğal afetler gibi diğer tehditlere yönelik de 
kullanıĢlı olabileceği değerlendirilmiĢtir (Roberts, 2006: 58). Bu kapsamda nükleer 
savunma için geliĢtirilen tekniklerin ve enstrümanların elveriĢli yapısından dolayı 
diğer alanlarda da kullanımına rastlanmaktadır. (Roberts, 2013: 53).  

Soğuk SavaĢ‘ın yumuĢama dönemiyle birlikte terörizm gibi farklı güvenlik 
tehditleri de ön plana çıkmaya baĢlamıĢtır. 1989 yılı ve sonrasındaki yıllar birçok 
önemli geliĢmeye sahne olmuĢtur. Berlin Duvarı yıkılmıĢ, Sovyetler Birliği 
dağılmıĢ ve müteakiben Doğu Avrupa‘daki komünist hükümetlerin çöküĢü 
gerçekleĢmiĢtir. Bu geliĢmeler sonrasında ABD‘de o zamana kadar hazırlanan 
planlama ve çalıĢmalarda her zaman önemli bir yeri olan nükleer savaĢ ve Sovyet 
tehdidi önemini kaybetmiĢtir. Dolayısıyla güvenlik anlayıĢında yaĢanan değiĢime 
paralel olarak, yaklaĢık 20 yıldır gündeme getirilen fakat her zaman nükleer 
tehdidin gölgesinde kalan tehditlerin gerçek anlamda ele alınabileceği bir zemin 
hazırlanmıĢtır.  

1990‘lı yıllarda dünyada yaĢanan bir dizi terör olayı ve nihayetinde 11 Eylül 
2001 saldırıları güvenlik politikaları üzerinde büyük bir dönüĢüm yaratmıĢ, 
ABD‘de 25 Kasım 2002 tarihinde çıkarılan Ġç Güvenlik Yasası (Homeland Security 
Act) ile Ġç Güvenlik Bakanlığı (Homeland Security Department) kurulması 
sonrasında güvenlik yönetiminde yeni bir dönem açılmıĢtır. Yapılan 
düzenlemelerle FEMA da dâhil olmak üzere 22 federal kurumdan yaklaĢık 200.000 
personel Bakanlık bünyesine alınmıĢ, ilk bütçesi de 37 milyar dolar olarak 
belirlenmiĢtir (Department of Homeland Security, 2015). Bakanlık kurulduğu 
günden bugüne kritik altyapıların korunması meselesi de dahil olmak üzere ABD 
güvenlik politikalarının baĢat aktörü olarak rol oynamaktadır. 
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2.2. Günümüzde Kritik Altyapılar ve Korunması 

Ülkelerin kritik altyapılarının tanımlanması ve korunması için önceden 

belirlenmiĢ tek bir yapısal model bulunmamaktadır. Bu açıdan her ülke; tehdit 

değerlendirmesi, ekonomilerinin büyüklüğü ve yapısı ile politik kültür gibi çeĢitli 

özelliklerini değerlendirerek bir model oluĢturmaktadır. Bunun yanında ülkenin 

anayasal yapısı da (üniter, federal vb.) belirlenen model üzerinde özellikle 

sorumlulukların dağıtılması açısından etkili olmaktadır. 

Bu kapsamda kritik altyapıların tanımlanması ve sınıflandırılmasına yönelik 

farklı uygulamalar bulunmaktadır. Örneğin, AB bünyesinde kritik altyapılar; 

aksaklığa uğraması veya tahrip olması halinde sağlık, güvenlik, vatandaĢların 

emniyeti ile ekonomik durumlarında veya üyelerin devlet sistemlerinin iĢleyiĢinde 

ciddi bir etki yaratacak fiziksel veya bilgi teknolojileri tesisleri, Ģebekeler, 

hizmetler ve varlıklar olarak tanımlanmaktadır (EU, 2004). ABD‘de ise kritik 

altyapılar; tahrip edilmesi veya iĢlevsiz hale gelmesi durumunda ulusal güvenlik, 

ulusal ekonomik güvenlik, ulusal kamu sağlığı ve güvenliği veya bunlardan 

herhangi birkaçının birleĢimi üzerinde zayıflatıcı bir etkiye yol açabilecek, ABD 

için hayati öneme sahip tüm fiziki ve sanal sistem ve varlıklar olarak 

tanımlanmaktadır (Government Publishing Office, 2001).  

Kritik altyapıların tanımlanması ve sınıflandırılmasında ABD ve AB 

örneklerinden farklı uygulamalara da rastlanmaktadır. Öte yandan, tanımlamaların 

genellikle devletin ve sosyal yapının iĢleyiĢi için hayatiyet arz eden fiziki ve sanal 

altyapılara vurgu yapıldığı göze çarpmaktadır. Ayrıca birçok uygulamada sektörel 

bir yaklaĢım benimsendiği, benzer sektörlerin kritik altyapılar kapsamında ele 

alındığı görülmektedir.  

Kritik altyapılar ve bunlar vasıtasıyla sunulan hizmetler; doğal afetler, 

kazalar veya terörizm gibi kasıtlı saldırılardan kaynaklı çeĢitli tehditlerle karĢı 

karĢıya bulunmaktadır. Bu tehditlere yönelik dünya çapında mevcut koruma 

stratejileri incelendiğinde, birçok ülkenin riske veya tehdide özel birden çok strateji 

yerine bütüncül zarar yaklaĢımını benimsediği görülmektedir. Bu yaklaĢımda, 

farklı kaynaklardan gelecek bütün tehditleri karĢılayacak bir politika ve 

organizasyonel yapı benimsenmektedir.  

Çoğunlukla kıt kaynakların en etkin Ģekilde kullanılabilmesi maksadıyla esas 

alınan bütüncül zarar yaklaĢımında; benzer risk yönetim süreçleri, iĢ birliği çabaları 

ile karĢı tedbir mekanizmalarının her türlü tehdit için kullanılabilir olduğu 

öngörülmektedir. Bununla birlikte bazı ülkeler, terörizm tehdidine yönelik genel 

stratejiyi tamamlayıcı stratejiler de geliĢtirmiĢlerdir. Bu çalıĢmaların doğal afetler 

gibi önlenemeyen tehditlere karĢı ancak pasif tedbirler geliĢtirilmesi mümkünken, 

terörizm tehdidine karĢı hasar oluĢmadan önce alınabilecek aktif önleyici 

tedbirlerin de söz konusu olmasından kaynaklandığı değerlendirilmektedir. 
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Öte yandan bazı durumlarda, kritik altyapıların korunmasına yönelik genel 

bir strateji bulunmasa bile devletlerdeki özel uygulamalar en üst düzey uluslararası 

standartları karĢılayan sofistike seviyelere ulaĢabilmektedir. Örneğin nükleer enerji 

sektöründe soğuk savaĢ sonrasında Ukrayna, nükleer materyallerin ve tesislerin 

fiziksel koruması için etkin ve modern bir sistem geliĢtirmiĢtir (Nuclear Security 

Summit, 2016). 

Bu durumda, kritik sektörlerin çoğunluğuna yönelik ayrı ayrı da olsa 

politikalara, düzenlemelere ve yerleĢik uygulamalara sahip olan ülkelerin, neden 

ulusal boyutta bir kritik altyapı koruma stratejisine ihtiyaç duydukları ve bunun 

için çaba harcadıkları sorusu akla gelmektedir. Temel olarak bu sorunun cevabının, 

modern toplumlarda kritik altyapıların korunmasının gitgide artan bir oranda girift 

bir özellik arz etmesi olduğu değerlendirilmektedir. 

Sektörler arasındaki karĢılıklı bağımlılık ve bunun sonucu olarak ister doğal 

ister insan kaynaklı olsun, birinde meydana gelebilecek herhangi bir kesintinin 

diğerlerini de etkilemesi, büyük resmin görülüp analiz edilebileceği bir kapasite 

gerektirmektedir. Ancak bu sayede; önleme, karĢı tedbirler geliĢtirme ve 

iyileĢtirme aĢamalarında sektörler arası koordineli bir çalıĢma mümkün 

olabilmektedir.  

Bunun yanında sadece sektörlere veya belli alanlara odaklanan yaklaĢımlar, 

kurumlarda yürütülen faaliyetlerin mükerrerliği neticesinde kaynak israfına da 

neden olabilecektir. Oysa bütüncül bir strateji sayesinde, iĢ akıĢlarının rasyonel 

hale getirilmesinin yanında, önceden belirlenmiĢ amaçlar doğrultusunda insan gücü 

ve kaynakların doğru Ģekilde dağıtılması mümkün olabilmektedir. Burada ifade 

edilmek istenen husus baĢarısı kanıtlanmıĢ ve uluslararası standartları karĢılayan 

sektörel veya spesifik tedbirlerin kaldırılarak yerlerine yeni bir sistem kurulması 

değildir. Bunun yerine vurgulanan nokta, yapbozun farklı parçalarının bir Ģemsiye 

altında tutarlı bir yönetim sağlamak maksadıyla birleĢtirilmesidir.  

Yapılan inceleme sonucunda kritik altyapıların korunması çabalarında genel 

olarak; organizasyonel yapıların net bir Ģekilde tanımlanması, ölçülebilir hedeflerin 

ve faaliyet takviminin ortaya konulması, acil durumların önlenmesi ve 

yönetilmesine yönelik farklı alanlardaki faaliyetlerin uyumlu bir Ģekilde 

yürütülmesini sağlayacak bir yapı oluĢturulması çabaları dikkat çekmektedir. Bu 

esaslarla ülkeler, kendi özel Ģartları ve ihtiyaçlarını dikkate alarak kendilerine has 

yaklaĢımlarını geliĢtirmektedirler. Bu kapsamda faaliyetlerin odak noktasının, 

noktaları birleĢtirecek ve ilgili tüm aktörlerin arasındaki iliĢkileri düzenleyecek bir 

stratejinin ortaya konulması olduğu değerlendirilmektedir. 
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2.3. Kritik Altyapılar ve Terörizm 

Soğuk SavaĢ‘ın yumuĢama dönemiyle birlikte nükleer savaĢ tehdidinin 

görece etkisini kaybetmesi ile terörizm, güvenlik politikalarında dikkate alınmaya 

baĢlayan bir tehdit olarak karĢımıza çıkmaktadır. Örneğin; Arap-Ġsrail SavaĢları, 

Münih‘te 1972 yılında gerçekleĢtirilen terörist eylemler, 1973 Petrol Krizi gibi 

geliĢmeler sonrasında ülkeleri askeri olarak doğrudan tehdit etme kapasitesine 

sahip olmayan aktörler tarafından ülkenin kritik altyapılara bağımlılığının istismar 

edilebileceği düĢüncesi oluĢmaya baĢlamıĢtır. Terörizm düĢük yoğunluklu çatıĢma 

içinde stratejik bir araç olarak algılanmaya baĢlanmıĢ (Kupperman, Van Opstal ve 

Williamson, 1982: 24), kritik altyapılardaki hassasiyetlerin teröristler tarafından 

istismar edilebileceği değerlendirmeleri yaygınlaĢmıĢtır. 

Terörizm tehdidinin tarihi geliĢimi çerçevesinde günümüzdeki durumuna 

bakıldığında, terörist örgütlerin eylemleri ile toplum üzerinde korku yaratmak 

suretiyle siyasi hedeflerine ulaĢma çabası içinde olduğu görülmektedir. Söz konusu 

örgütler bu eylemleri ile kitlelere, taraftarlarına ve yöneticilere bir mesaj 

göndermektedir. Kitlelere gönderilen mesaj, örgütün amaçları doğrultusunda bir 

siyasi değiĢim gerçekleĢmediği takdirde dehĢet verici eylemlerin devam edeceği ve 

herhangi bir bireyin her an bu eylemlerde kurban olma ihtimalinin bulunduğudur. 

Burada maksat, kitleler tarafından yöneticilere örgütün istekleri doğrultusunda 

baskı kurulmasını sağlamaktır. Taraftarlarına ve toplumun diğer kesimlerine; 

kendilerinin güçlü, düĢmanınsa güçsüz ve zafiyet içinde olduğunu göstermeyi 

amaçlamaktadırlar. Bu açıdan terörist eylemler, kendi isteklerini kabul etmedikleri 

takdirde yöneticilerin otoritelerinin sorgulanacağı bir ortam yaratma tehdidinin bir 

ifadesi olarak da değerlendirilebilir. DehĢet ve korkunun, yaygın ve üst seviyede 

oluĢturulması, terör örgütlerinin önde gelen amaçlarındandır. 

Bu kapsamda; toplumsal, ekonomik, askeri, siyasi mekanizmaların kısaca 

devlet sisteminin iĢleyiĢinde çok önemli bir rolü olan, eksikliği veya devre dıĢı 

kalması geniĢ toplumsal, ekonomik ve siyasi karĢılık bulan kritik altyapılar terör 

örgütlerinin en baĢta gelen hedeflerindendir. Örnek olarak, 28 Haziran 2016 günü 

akĢam saatlerinde Ġstanbul Atatürk Havalimanında 42 kiĢinin hayatını kaybetmesi, 

238 kiĢinin yaralanması (NTV, 2016) ile sonuçlanan terörist eylem dünya 

kamuoyundaki yankısı, ortaya çıkan korku ortamı gibi sonuçları itibarıyla terör 

örgütlerinin iĢtahını kabartmaktadır. Son zamanlarda ülkemizde ve dünyada 

meydana gelen terör saldırılarının havalimanları, metro istasyonları, enerji 

altyapıları gibi hedeflere yönelik olarak gerçekleĢtirilmiĢ olması da bu tezi doğrular 

niteliktedir. 

Uluslararası alanda genel kabul gören bir düzenleyici kurum olarak BM son 

yıllarda kritik altyapıların terörist saldırılardan korunması üzerinde ciddiyetle 

durmaya baĢlamıĢtır. Bu husus önemsenmekte ve ulusal veya uluslararası boyutta 

yapılacak olan çalıĢmalara katkı sunacağı değerlendirilmektedir. Bu kapsamda BM 

Güvenlik Konseyi‘nin 13 ġubat 2017 tarihli kararı (UN Security Council, 2017), 
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kritik altyapıların terörist saldırılardan korunmasına yönelik uluslararası yaklaĢımın 

çerçevesini çizen önemli bir belge olarak karĢımıza çıkmaktadır. Belgede genel 

olarak kritik altyapıların terörist saldırılardan korunmasının önem arz ettiği ifade 

edilmekte, bu konuya iliĢkin stratejilerin devletlerin kendi ihtiyaçlarına göre 

yapılandırılması gerektiği belirtilmekte, uluslararası iĢ birliğinin önemine vurgu 

yapılmaktadır. Devletler boyutunda ise çok daha erken tarihlerden itibaren, kritik 

altyapıları terörizm tehdidinden koruyacak stratejiler ve yöntemler üzerinde 

politikalar geliĢtirmeye baĢlandığı görülmektedir.  

3. ABD VE AB ANALĠZĠ 

Yapılan analizde, güvenlikleĢtirme süreci sonunda ABD ve AB güvenlik 

politikalarında terörizm tehdidi ve kritik altyapıların terörist saldırılardan 

korunması bağlamında güvenlik politikalarında ortaya çıkan değiĢikliklerle ilgili 

bazı temalara ulaĢılmıĢtır. ABD özelinde bu bulgular Ģöyle sıralanabilmektedir: 

- Ülke içinde terörizmle mücadele kapsamında koordinasyon ve kontrol 

faaliyetlerinin artırılması ve ağırlaĢtırılmıĢ cezaî düzenlemeler yapılması, 

- Ülke dıĢında terörist örgütlerin yuvalandığı iddia edilen coğrafyalarda 

askeri operasyonlar gerçekleĢtirilmesi, 

- Terörizmle mücadelede uluslararası kamuoyunun desteğinin alınarak, 

uygulanan yaptırımların etkinliğinin artırılması ve yürütülen askeri operasyonlara 

bir meĢruiyet zemini kazandırılmaya çalıĢılması, 

- Kritik altyapılara yönelik koruma planlarının daha çok bu altyapıların 

mukavemetini artırmaya yönelik doğal veya insan kaynaklı tüm tehditleri kapsayan 

bir nitelikte hazırlanması, 

- Kritik altyapıların terörist saldırılardan korunmasının genel olarak 

terörizmle mücadele politikaları kapsamına dahil edilmesi, 

- Kritik altyapıların korunmasında söz konusu altyapıların birçoğunun özel 

sektör tarafından iĢletildiği dikkate alınarak, güvenliğin sağlanmasında kamu-özel 

sektör ortaklığına önem verilmesi, 

- Kritik altyapıların korunmasında fizikî tedbirlerin yanında siber güvenlik 

meselesinin de önemli bir yer tutması. 

AB bağlamında ulaĢılan bulgular ise aĢağıda sıralanmıĢtır: 

- Terörizmle mücadelenin askeri boyutuna vurgu yapılmaması, 

- Üye ülkelerin adli ve kolluk birimleri arasındaki iĢ birliğine 

yoğunlaĢılması, 

- Sınır güvenliğinde koordinasyon ve iĢ birliği, 

- Siber güvenliğin sağlanması, 

- Kritik altyapıların mukavemetinin artırılması, 
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- AraĢtırma ve geliĢtirme çabalarının desteklenmesi, 

- AB güvenlik politikalarının üye ülkelerin güvenlik politikalarını 

tamamlayıcı bir yapıya sahip olması. 

ABD ve AB analizinden elde edilen bulguların karĢılaĢtırılması, araĢtırmanın 
sonucu açısından önem arz etmektedir. Dolayısıyla bu hususa da kısaca 
değinilmesi faydalı olacaktır. ABD bünyesinde kritik altyapılar ve korunması 
meselesi farklı dinamikler üzerinden ĢekillenmiĢ olsa da özellikle 11 Eylül sonrası 
süreçte terörizm tehdidinin kritik altyapıları koruma politikalarının evrilmesine 
sebep olduğu değerlendirilmektedir. AB bağlamında ise kritik altyapıların 
korunması meselesinin güvenlik gündemi içine dâhil olmasında terörizm tehdidinin 
baĢlı baĢına bir faktör olduğu yorumu yapılabilir. 

ABD bünyesinde kritik altyapıların genel olarak doğal veya insan kaynaklı 
tehditlerden korunmasına yönelik çok daha kurumsallaĢmıĢ düzenlemelere 
rastlanmaktadır. AB örneğinde ise konuyla ilgili gayretlerin, kendine has siyasi 
yapısından kaynaklı problemlere odaklandığı görülmektedir. Bu problemlerin en 
baĢında, bilgi paylaĢımı ve ortak hareket edebilme kabiliyetinin, üniter veya federal 
devlet sistemleri ile karĢılaĢtırıldığında sınırlılık arz etmesi gelmektedir.  Bu 
kapsamda ABD bağlamında terörizmle mücadele konusunda kolluk yetkilerinin 
artırılmasına yönelik çabalar ön plana çıkarken, AB‘ye dönüldüğünde, üye 
ülkelerin kolluk ve adli birimleri arasında bilgi paylaĢımı ve iĢ birliğinin 
artırılmasına odaklanıldığı görülmektedir 

AB tarafından konuyla ilgili alınan bütün tedbirlerde demokrasi, temel 
haklar ve hukukun üstünlüğüne yapılan vurgu dikkat çekerken, ABD 
güvenlikleĢtirme söylemleri ve yasal düzenlemelerinde bu konuların çok daha geri 
planda kaldığı görülmektedir. Konuyla ilgili hem ABD hem de AB‘de sektörel bir 
yaklaĢım söz konusu olmakla birlikte, ABD stratejileri içinde farklı sektörler 
arasında koordinasyon mekanizması oluĢturma yönünde daha somut çalıĢmalara 
rastlanmaktadır. Ayrıca kritik altyapıların korunmasında kamu-özel sektör iĢ birliği 
her iki analiz biriminde de önemle ele alınan bir konu olarak karĢımıza 
çıkmaktadır. 

Kritik altyapıların terörist saldırılardan korunmasında her iki analiz 
biriminde de önemle ele alınan bir diğer husus siber güvenlik meselesidir. Ayrıca 
kitle imha silahları gibi farklı mahiyette tehditlerin dikkate alınmasına iliĢkin ABD 
ve AB bünyesinde düzenlemeler olmakla birlikte, ABD analiz biriminde konuyla 
ilgili çok daha detaylı düzenlemeler bulunduğu, hatta elektromanyetik darbe 
kaynaklı tehditlerin bile bu kapsamda risk analizine esas alındığı tespit edilmiĢtir.  

Her iki analiz biriminin karĢılaĢtırılmasına yönelik genel bir değerlendirme 
yapmak gerekirse, farklı siyasi yapılanmalar ve politik tercihler doğrultusunda 
farklılıklar olsa da kritik altyapıların terörist saldırılardan korunması meselesinin, 
her iki analiz biriminde de önem arz ettiği ve güvenlik politikaları içinde kendisine 
sağlam bir yer edindiği görülmektedir. 
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SONUÇ  

Ġncelenen literatür ve küresel çaptaki uygulamalar ile yapılan analiz ıĢığında 

kritik altyapıların terörist saldırılardan korunmasında izlenecek stratejilere 

yardımcı olacağı değerlendirilen bazı ilkelerin ortaya konulması mümkün 

olmuĢtur. Bu kapsamda belirlenen ilkeleri Ģu Ģekilde sıralanabilir: 

- Kritik altyapıların korunmasında koordinatör kurum belirlenmelidir; 

- Bütüncül ve farklı alanlardaki gayretleri koordine edecek plan ve strateji 

oluĢturulmalıdır; 

- Standartlar oluĢturulmalı ve denetlenmelidir; 

- Kritik altyapıların terörist saldırılardan korunması genel olarak terörizmle 

mücadele politikalarının içine dahil edilmelidir; 

- Kamu özel sektör iĢ birliği yapıları oluĢturulmalıdır; 

- Mevcut yeteneklerin entegre edilebileceği bir sistem tasarlanmalıdır; 

- Risk analizi ve önceliklendirmede, terörizmin eylem üzerinden propaganda 

amacı dikkate alınmalıdır; 

- Planlamada, kritik altyapılar arasındaki bağımlılık ve zincirleme etki 

dikkate alınmalıdır; 

- Birden fazla ülkeye hizmet veren veya herhangi bir terörist saldırı 

durumunda birden fazla ülkenin etkilenebileceği kritik altyapılarla ilgili 

uluslararası alanda iĢ birliği yapılmalıdır; 

- Siber güvenlik meselesi büyük önem arz etmektedir; 

- Kritik altyapıların terörist saldırılardan korunmasında; konvansiyonel 

silahlar ve patlayıcıların yanında kitle imha silahlarının ve diğer güncel tehditlerin 

de dikkate alınması gerekmektedir; 

- Kritik altyapıların korunmasına yönelik alınacak tedbirlerde güvenlik-

özgürlük dengesi gözetilmelidir; 

- Fiziki ve siber alanda farklı senaryolar üzerinden, tüm paydaĢların katılımı 

ile müĢterek tatbikatlar düzenlenmelidir. 

UlaĢılan bu ilkelerin kritik altyapıların terörist saldırılardan korunmasına 

yönelik politika oluĢturma, bu kapsamda güvenlik politikalarının geliĢtirilmesi gibi 

çabalara katkı sağlayabileceği değerlendirilmektedir. 
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Öz 

Küresel ekonomik mücadelelerin temelinde hiç Ģüphesiz ki, mevcut güç odaklarının dünya refahından 

daha fazla pay kapma yarıĢı yer almaktadır.  Küresel güç odaklarının düzenlediği ekonomik casusluk faaliyetleri 
ve örtülü ekonomik operasyonlar, özellikle geliĢmekte olan ekonomilerin güvenliğine ciddi zararlar 

verebilmektedir. Bu anlamda son yıllarda, ülkelerin askeri, siyasi ve teknolojik üstünlükleri ya da caydırıcılık 
kapasiteleri, büyük ölçüde ekonomik ve finansal performansları ile iliĢkilidir. Öte yandan, günümüz küresel 
ekonomik ve finansal sistemin vazgeçilmez bir parçası olan kredi derecelendirme kuruluĢları (KDK) ise, özellikle 

“üç büyükler”, ülkelerin kredi notlarını belirleme sürecinde, objektif kararlara hükmetmediğine iliĢkin ilgili alan 

yazında önemli araĢtırmalar bulunmaktadır. Son derece geliĢmiĢ ve kurumsal bir altyapıya sahip olan bu 
kuruluĢların çok sayıda ve dikkat çekici ölçüde “olağan dıĢı” ülke notları vermesi, dünya kamuoyunda 

güvenilirliklerine ve tutarlılıklarına iliĢkin ciddi soru iĢaretlerinin doğmasına neden olmaktadır. Bu çalıĢmanın 

amacı, kredi derecelendirme kuruluĢlarının belirledikleri notların, ülkelerin ekonomik güvenliğine olası etkilerini 
incelemek ve ilgili kuruluĢların bu süreçteki fonksiyonlarını betimleyici analiz yöntemi ile değerlendirmektir. 

Bunun yanı sıra, küresel güç odaklarının ekonomik casusluk ve örtülü ekonomik operasyonlar aracılığıyla hedef 

ekonomilere siyasi baskı ve Ģekillendirme amaçlı, kredi derecelendirme kuruluĢlarını bir manipülasyon aracı 
olarak kullandığı hususundaki görüĢleri de değerlendirmektir. Türkiye‟nin ise, yakın geçmiĢte uluslararası alanda 

siyasi baskı ve yönlendirme amacıyla (iç dinamikler ve makroekonomik göstergeler dikkate alınmadan) düĢük 

kredi notlarıyla adeta siyasi açıdan Ģekillendirilmeye çalıĢılması, ilgili kuruluĢların tarafsızlığının sorgulanmasına 
neden olmuĢtur. Ġlgili KDK‟ların organize ve topyekûn bir ekonomik saldırının belirli bir parçası olduğuna dair 

ciddi soru iĢaretleri barındıran Türkiye üzerindeki tasarrufları, oligopol yapı kırılmadan ve sorumluluk ya da 

hesap verilebilirliğe iliĢkin uluslararası hukuki düzenlemeler yapılmadan inandırıcılık kazanamayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Ekonomik güvenlik, Ekonomik casusluk, Ülke kredi derecelendirmesi, Kredi derecelendirme 

kuruluĢları, Örtülü ekonomik operasyonlar 

ECONOMIC SECURITY AND CREDIT RATING AGENCIES: THE 

ANALYSIS OF TURKISH SOVEREIGN RATINGS 
Abstract 

Economic espionage and covert economic operations organized by hegemon countries can seriously 

damage the security of developing economies particularly. On the basis of global economic struggles is the race of 
the existing power centers to gain more portion from world welfare. Today, military, political and technological 

superiority or deterrence capacity of countries is largely related with their economic and financial performance. 

About Credit rating agencies (CRA) determining process, particularly “big three‟s”, which are the remarkable 
part of today's global economic and financial system, there were lots of researches that they do not govern 

objective decisions about their countries. The fact that these developed and institutionalized organizations, have 

given numerous and remarkably”unusual” sovereign ratings has caused serious questions about their reliability 
and consistency in the world. The aim of this study is to examine the possible effects of sovereign ratings within 

the framework of economic security of countries by descriptive analysis method. In addition to this, it is also 

aimed to evaluate the opinions such as “hegemon countries use credit rating agencies as a manipulation tool for 
political pressure of target economies through economic espionage and covert economic operations. In the recent 

past, Turkey meanwhile, attempting to shape politically with low credit ratings (independent of internal dynamics 

and macroeconomic indicators) or for political pressure, has led to questioning the impartiality of the relevant 
institutions. CRAs preferences on Turkey, that seriously holds question marks about certain part of organized 

economic attack, cannot disappear without breaking oligopol structure and regulate international legal 

arrangements. 

Key Words: Economic security, Economic espionage, Sovereign credit ratings, Credit rating agencies, Covert 

economic activities   
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GĠRĠġ 

20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren küresel ekonomik düzen kapsamında, 

devletlerin ulusal güvenlik ve dıĢ politika faaliyetlerindeki etkinlikleri, temel olarak 

ülkelerin ekonomik potansiyelleri ile ilgilidir. BaĢka bir ifadeyle, ülkelerin askeri, 

siyasi ve teknolojik üstünlükleri ya da caydırıcılık kapasiteleri, günümüzde büyük 

ölçüde ekonomik ve finansal performanslarına bağlıdır. Dolayısıyla, son çeyrek 

yüzyılda ülkelerin ve firmaların ekonomik potansiyelleri ve bu ekonomik 

potansiyellerin güvenliği, makro açıdan sürdürülebilirliğin yegâne ölçütü 

konumuna indirgenmiĢtir.  

Öte yandan, geçtiğimiz yüzyılda stratejik bir önem kazanan uluslararası 

ticaret konusu, ülkelerin ekonomik refahının asıl kaynağını oluĢturduğu için kamu 

düzeni, özellikle ekonomik birimlerin ve makroekonomik çıktıların korunması 

sürecinde, serbest piyasa ekonomisinin müdahaleci olmayan temel 

varsayımlarından kısmen uzaklaĢmıĢtır. Diğer bir ifadeyle, devletler ve çok uluslu 

Ģirketlerin ekonomik güvenliklerini tesis etmek ve potansiyellerini devam ettirmek, 

diğer taraftan kamunun makroekonomik performansının korunması ve 

geliĢtirilmesi amacıyla, adeta ekonomik milliyetçiliği ön plana çıkaran politika ve 

stratejileri tercih eden bir konuma evirilmiĢtir. Bu süreçte, ulusal özel/kamu 

teĢebbüslerinin ülke ekonomileri içerisinde ağırlığının ve öneminin artmasıyla 

birlikte, devletler küresel stratejilerinin belirlenmesi sürecine, çok uluslu Ģirketlere 

dönüĢen bu teĢebbüslerin çıkarlarını ve önceliklerini de dâhil etmeye 

baĢlamıĢlardır.  

Öte yandan, teknolojik yetersizlikler sebebiyle katma değerli mal/hizmet 

üretemeyen, ödemeler dengesi açığı bulunan, küresel markalara sahip olamamıĢ, 

tam anlamıyla ekonomide yapısal reformları gerçekleĢtirememiĢ ülkelerde yapılan 

ekonomik casusluk faaliyetleri ve örtülü ekonomik operasyonlar, ulusal ekonomiler 

üzerinde etkin ve yıkıcı sonuçlar doğurabilmektedir. BaĢka bir ifadeyle, iç/dıĢ borç 

servisini baĢarıyla sürdüren, siyasal/ekonomik istikrarın hüküm sürdüğü, toplumsal 

refahın toplumun bileĢenleri arasında adaletli olarak dağıtıldığı ekonomik 

iklimlerde, örtülü ekonomik operasyonların ve ekonomik casusluk faaliyetlerinin 

sarsıcı etkileri daha sınırlı kalabilmektedir.  

Diğer taraftan, küresel ekonomik sistemin vazgeçilmez bir parçası olan 

KDK‘nın ülkelere ve Ģirketlere uyguladıkları analiz sonuçları doğrultusunda 

yaptıkları bağımsız ve tarafsız değerlendirmeler, ilgili ülkelerin ve Ģirketlerin dıĢ 

kaynak kullanımından doğan yükümlülüklerini yerine getirme hususundaki 

yeterliliklerini ortaya çıkarmaktadır. Ancak KDK‘ların ülkelere ve Ģirketlere 

uyguladıkları analiz sonucu verdikleri kredi derecelendirme notlarının, ekonomik 

casusluk ve örtülü ekonomik operasyonlar kapsamında özellikle geliĢmekte olan 

ülkelerin siyasi yönlendirilmeleri ve yeniden Ģekillendirilmeleri amacıyla 

kullanıldığı hususunda ciddi iddialar ve bulgular söz konusudur.  



Ekonomik Güvenlik ve Kredi Derecelendirme KuruluĢları: Türkiye Notlarının Analizi 

367 

Bu çalıĢmanın amacı, kredi derecelendirme kuruluĢlarının belirledikleri 

notların, ülkelerin ekonomik güvenliğine olası etkilerini incelemek ve ilgili 

kuruluĢların bu süreçteki fonksiyonlarını betimleyici analiz yöntemi ile 

değerlendirmektir. Bunun yanı sıra, küresel güç odaklarının ekonomik casusluk ve 

örtülü ekonomik operasyonlar aracılığıyla, hedef ekonomilere siyasi baskı ve 

Ģekillendirme amaçlı, kredi derecelendirme kuruluĢlarını bir manipülasyon aracı 

olarak kullandığı hususundaki görüĢleri de değerlendirmektir.  

GiriĢ bölümü hariç dört ana bölümden oluĢan bu çalıĢmanın ilk bölümünde, 

kavramsal bir çerçeve dâhilinde ekonomik güvenlik konusu ele alınmıĢ, ekonomik 

istihbarat faaliyetlerinin önemi ve etkileri incelenmiĢtir. Bu kapsamda ayrıca yakın 

geçmiĢte yaĢanan uluslararası örtülü ekonomik operasyonlara iliĢkin veriler de 

sunulmuĢtur. ÇalıĢmanın ikinci bölümünde, KDK‘nın çalıĢma prensipleri ile 

verdikleri kredi notlarının ülkelerin makroekonomik göstergeleri üzerindeki olası 

etkileri analiz edilmiĢtir. Bu çerçevede, KDK‘ların verdikleri notlara getirilen 

eleĢtiriler, yakın geçmiĢte yaĢanan uluslararası örnekler çerçevesinde 

değerlendirilmiĢtir. Üçüncü bölümde ise, ülke derecelendirmesi doğrultusunda, 

Türkiye‘ye ilgili üç KDK tarafından verilen kredi notları analiz edilmiĢ ve ortaya 

çıkan çeliĢkiler, örtülü ekonomik operasyonlar ve ekonomik istihbarat faaliyetleri 

kapsamında değerlendirilmiĢtir. ÇalıĢmanın dördüncü ve son bölümünde, 

araĢtırmanın sonuçları kapsamında Türkiye‘de ekonomik güvenliğin sağlanması ve 

istihbarata karĢı koyma faaliyetleri çerçevesinde genel değerlendirmeler 

aktarılmıĢtır.  

1. EKONOMĠK GÜVENLĠK VE EKONOMĠK ĠSTĠHBARAT  

Ekonominin güvenliği üç aĢamalıdır. Birinci aĢama, ekonomik yapının 

küresel ölçeklerde üretim, rekabet ve kalite olanaklarına sahip olmasının 

sağlanmasıdır. Ġkinci aĢama, ekonomik yapının yukarıda ifade edilen olanaklar ile 

donatılmasını ve sürdürülmesinin sağlayacak bir yönetime sahip olmasının 

sağlanmasıdır. Üçüncü aĢamada ise, kurumsal ve sektörel olarak ekonomik yapının 

fiziki ve stratejik güvenliğinin sağlanmasıdır (Alkin ve Gürlesel, 2004: 25). 

Özellikle geliĢmiĢ ülkeler, uluslararası ekonomik çıkarların korunması ülkenin 

ekonomik geliĢim ve refahının korunarak geliĢtirilmesi, ülkenin büyüme ve 

geliĢmesine engel teĢkil edebilecek tehditlerin bertaraf edilmesi, rekabet gücünün 

korunması ve artırılması için ekonomik istihbaratı bir araç olarak kullanmaya 

baĢlamıĢlardır (Aykın, 2017:1).  

Ekonomik istihbaratın tanımlanmasında diğer bir yaklaĢım ise, bir ülkenin 

amaçlarına ulaĢıp ulaĢamayacağının tespiti için ülkenin sahip olduğu ekonomik 

kaynakların incelenmesi olarak belirtilmesidir. Ülkelerin ekonomik, tarım, sanayi, 

ticaret ve para politikaları gibi finansal yapının incelenmesi olarak özetlenmektedir 

(Özdağ, 2000: 92). Liberal ekonomi sonucunda serbest piyasa ekonomisi, tüzel 

kiĢileri piyasada rekabete itmiĢtir. Bu doğrultuda devletler ekonomik istihbarat 
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faaliyetinde bulunduğu gibi özel teĢebbüslerde rakip firmalardan bilgi alabilmek 

için departmanlarında ―Ġstihbarat Departmanı‖ açmıĢlardır. Özel Ģirket veya 

yatırım teĢebbüsleri sadece rakip firmalara yönelik espiyonaj faaliyetlerinde 

bulunmamaktadır. Yatırım yapacağı ülkenin finans durumu, GSMH‘si, vergiler, 

faiz gibi ekonomik sistem ve durumunu da araĢtırmaktadır (DurmuĢ ve Karabulut, 

2015: 69). 

1.1. Ekonomik Casusluk ve Örtülü Ekonomik Operasyonlar 

Sanayi devrimini müteakip özellikle sömürgeci devletler, varlıklarının ve 

devamlılıklarının büyük ölçüde sahip oldukları ekonomik güç ve kaynaklara bağlı 

olduğunu fark etmiĢ ve ilerleyen dönemlerde tüm stratejik faaliyetlerini bu 

doğrultuda kurgulamaya özen göstermiĢlerdir. Bu anlamda, ekonomik güce ve 

yeterli kaynağa sahip olamayan devletlerin, bölgelerinde siyasi, askeri, bilimsel, 

psikolojik ve teknolojik üstünlüğe eriĢebilmeleri mümkün olmadığı açıkça 

görülmüĢtür. Bu nedenle, özellikle geçtiğimiz yüzyılda devletler rekabetçi 

ekonomik konumlarını korumak ve geliĢtirmek adına stratejik istihbarat 

faaliyetlerini yeniden yapılandırmıĢ, ekonomik istihbarat ve casusluk faaliyetleri 

kapsamında örtülü ekonomik operasyonlara hız ve öncelik vermiĢlerdir. Bu 

çerçevede ilgili faaliyetlerin temel amacı, yakınlık derecesinden bağımsız olarak 

hedef ülkelerin ekonomik, finansal ve ticari yeterliliklerinin tespiti, analizi ve 

yönlendirilmesi suretiyle ulusal güvenliği ilgilendiren tüm konularda, ekonominin 

rekabetçi yapısını korumak adına müdahaleci bir yaklaĢımı öne çıkaran politikalar 

izlemektir.   

―Gizli Ticari Hırsızlık‖ veya sıkça adlandırılan ifadeyle ekonomik casusluk, 

genellikle iki yöntemden birisiyle gerçekleĢir;  

(1) HoĢnutsuz bir çalıĢan, Ģirketin ticari sırrını kendi maddi menfaatleri için 

veya Ģirkete zarar vermek için yanlıĢ yönlendirir,  

(2) Bir Ģirketin veya yabancı bir ülkenin ticari rakibi, kendi finansal 

çıkarlarını ilerletmek için ticari sırrı kötüye kullanır. Bu hırsızlıkların meydana 

geliĢ Ģekli, karmaĢık bir yapı (bilgisayar korsanlığı, telsiz müdahalesi, casus 

aygıtları) ile sıradan bir Ģekil (yineleyerek ezberleme, belgelerin hırsızlığı ya da 

fotokopilerinin çekilmesi) arasında değiĢebilmektedir. Bazı ülkeler, casusluk 

yapmak için büyük kuruluĢlar veya istihbarat servisleri yerine konusunda uzman 

bireyleri kiralamayı tercih etmektedirler. Nihayetinde, ticari sırrını geliĢtirmek için 

yıllarca çalıĢmıĢ ve milyonlarca dolar yatırım yapmıĢ olan iĢletme sahibi (ya da 

patent sahibi), ticari sırrını rakiplerine ve kamuoyuna açıklamadan kullanabilecek 

iken, ekonomik casusluk faaliyeti nedeniyle her türlü ticari avantajdan mahrum 

kalabilmektedir. (Nasheri 2005: 7-8).  
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Diğer taraftan, Economic Espionage Act (ABD Ekonomik Casusluk 

Kanunu‘nda-Ekim 1996) belirtildiği üzere: ―tipik olarak, casusluk faaliyeti askeri 

sırlara odaklanmıĢtır‖. Ancak Soğuk SavaĢ sona ermesini müteakip, klasik 

casusluk faaliyetleri geliĢmiĢ ve dünyanın dört bir yanındaki ülkeler, ekonomik 

üstünlüğün giderek askeri üstünlük kadar önemli olduğunu kabul etmeye baĢladılar 

(Nasheri, 2005: 5). Bu anlamda ekonomik casusluk; baĢka bir ülkenin ekonomik 

güvenliğine müdahale etmek ve kendi ekonomik çıkarları için potansiyel hedef 

ülkeye yapılacak sabotaj, gizli veya yasa dıĢı giriĢimler olarak tanımlanmaktadır 

(Potter, 1998: VII). 1991 yılında CIA baĢkanı Robert M. Gates, CIA‘den talep 

edilen ekonomik istihbaratın diğer istihbarat türlerini aĢtığını belirtmiĢtir (Özdağ, 

2008: 87) . 

Geçtiğimiz yüzyılda ülkelerarası güç dengelerinin yeniden inĢa sürecinde, 

ekonomik casusluk ve etkin analiz yeteneği çerçevesinde gerçekleĢtirilen örtülü 

ekonomik operasyonlar, istihbarat olgusunun çarpan etkisi sebebiyle, ülkelerin 

ekonomik pozisyonlarının geliĢmesine yönelik ciddi kazanımlara yol açmıĢtır. Bu 

anlamda, Amerikan casus uydularının Çin‘in tarım yapılan alanlarında bulunan yer 

altı sularının azaldığını tespit etmesi ve Çin‘in artan tarım ürünleri talebinin 

fiyatlara yansımasına dönük ekonomik pozisyon alma öngörüsü dikkat çekici bir 

istihbarat ve analiz örneğidir.  

Ekonomik istihbarat ve sanayi casusluğu, istihbaratla az çok ilgilenenler için 

örtülü askeri operasyonların yanında çok da ilgi çekmeyen bir alandır. Ancak 

ekonomik istihbarat ve sanayi casusluğu, bir ülkenin bağımsızlığını dahi 

kaybetmesine yol açabilecek kadar önemli ve tehlikelidir. 1992 yılında Ġran 

istihbarat servisinin gerçekleĢtirmiĢ olduğu bu operasyon, dost ve düĢman ülkelerin 

elde etmeye çalıĢtığı teknolojilerin ne denli tehlikeli olabileceğini gözler önüne 

sermektedir. CRYPTO A.G. dünyanın en meĢhur kripto makinelerini üreten bir 

Ġsveç firmasıdır. O dönem 120‘ye yakın ülke için kripto makineler üretip 

satmaktadır. 1992 yılında Ġran istihbarat servisi bir CRYPTO A.G. mühendisini 

tutuklar ve 9 ay boyunca sorguya alır. Bu uzun sorgulama sonucunda Ģu bilgiler 

elde edilir; NATO ile yapılan bir anlaĢma çerçevesinde CRYPTO A.G.‘nin 

ürünlerini kullanan tüm ülkelerin Ģifreli teleks, radyo, fax görüĢmeleri ABD 

tarafından izlenebilecektir. Yapılan inceleme sonucunda ise CRYPTO A.G. 

tarafından üretilen makineler ile çekilen her gizli mesajın bir kopyasının anında 

Washington‘a gittiği tespit edilmiĢtir (Suiçmez, 2018: 1). 

2. KREDĠ DERECELENDĠRME KURULUġLARI 

Günümüzde uluslararası ekonomik ve finansal sistem dâhilinde, fon açığı 

bulunan ülkeler, bu açıkların finansmanını ulusal para ve sermaye piyasalarından 

sağlayamadığı durumlarda, kaçınılmaz bir biçimde fon fazlası bulunan ve yatırım 

yapmayı amaçlayan uluslararası kuruluĢ ve piyasalara baĢvurmak durumunda 

kalmaktadır. Bu tip bir finansal dengesizlik ortamında bulunan ülkelerin 
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uluslararası dıĢ kaynak temini ise, büyük ölçüde uluslararası bağımsız kredi 

derecelendirme kuruluĢlarının belirlediği ülke notlarına bağlı kalmaktadır. Bu 

anlamda yeterli kredi notuna (yani yatırım yapılabilir bir seviyeye) sahip olan 

ülkeler, uluslararası para ve sermaye piyasalarından daha düĢük maliyetlerin yanı 

sıra daha uzun vadeler ile borçlanabilme imkânına da kavuĢmaktadırlar.  

Dünyanın önde gelen yaklaĢık on KDK arasında yer alan ve uzun yıllardır 

oligopol bir piyasada faaliyette bulunan, ABD merkezli üç kuruluĢ (Standards and 

Poor‘s Corp., Moody‘s Investor Service Inch., Fitch Ratings Ltd.) öne çıkmaktadır 

(Diğerleri; Canadian Bond Rating Sevice, Thomson Bank Watch, Japanese Bond 

Rating Institute, Dominion Bond Rating Service, Duff and Phelps Credit Rating, 

Nippon Investor Service, Japanese Credit rating Agency‘dir). 

Dünya pazarının yaklaĢık %95‘ine hükmeden ―üç büyük‖ kurumsal 

derecelendirme kuruluĢundan biri olan ve 1913 yılında New York ABD‘de kurulan 

Fitch Ratings firması halen 50‘den fazla ülkede 2000‘in üzerinde çalıĢana sahip 

olup, yıllık geliri yaklaĢık 730 milyon $ dolayındadır. 1860 yılında kurulan 

Standard and Poor‘s firması ise, Ģu anda 26 ülkede 7000‘den fazla çalıĢanı olup, 

yıllık geliri yaklaĢık 2 milyar $ civarındadır. Nihayet, 1909 yılında kurulan 

Moody‘s firması günümüzde yaklaĢık 35 ülkede 10 000‘den fazla çalıĢana sahip 

olup, yıllık geliri yaklaĢık 3,3 milyar $ dolaylarındadır.  

Standart&Poor‘s firmasının her ülkenin genel kredibilitesine iliĢkin 

değerlendirmesi hem niceliksel hem de nitelikseldir. Analizin nicel yönleri, bir dizi 

ekonomik ve finansal performans ile yükümlülükleri içermekte iken, verilerin 

bütünlüğü değerlendirildiğinde konunun nitel yönleri de bulunmaktadır. Analiz, 

politik geliĢmelerinin önemi ve derecelendirmelerin ülkenin gelecekteki borç 

servisi kapasitesini göstermesi açısından nitelikseldir. Standart&Poor‘s, ülkelerin 

derecelendirme analitik çerçevesini aĢağıda bulunan on farklı kategoriye 

ayırmaktadır. Analitik değiĢkenler arasındaki ağırlıklar, ülkeler arasında veya 

zaman içinde sabit değildir (Beers ve Cavanaugh, 2004: 2); Politik Risk, Gelir ve 

Ekonomik Yapı, Ekonomik Büyüme Beklentileri, Mali Esneklik, Genel Kamu 

Borç Yükü, Kıyı-Ötesi ve Muhtemel Borçlar, Parasal Esneklik, DıĢ Likidite,  

Kamu DıĢ Borç Yükü, Özel Sektör DıĢ Borç Yükü.  

Derecelendirme ölçütleri konusundaki açıklamalarında, Moody's, Fitch ile 

Standard and Poor's firmaları, ülke kredi notlarının belirlenmesi sürecinde 

kullanılan çok sayıda ekonomik, sosyal ve politik faktörlerin bulunduğunu 

belirtmiĢlerdir. Bununla birlikte, ölçütler ve gerçek derecelendirmeler arasındaki 

iliĢkiyi tanımlamak, bazı değiĢkenler ölçülebilir olmadığından dolayı oldukça 

zordur. Ayrıca, kredi derecelendirme kuruluĢları, her bir faktöre atadıkları göreceli 

ağırlıklar hakkında çok az bilgi vermektedirler. Cantor ve Packer (1996: 39) 

tarafından yapılan çalıĢmada kullanılan derecelendirme ölçütler ise; kiĢi baĢına 

düĢen milli gelir, GSMH büyüme oranı, enflasyon oranı, finansal denge, ödemeler 
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dengesi, dıĢ borç, ekonomik kalkınma ve temerrüt geçmiĢi olarak özetlenebilir. 

Makroekonomik ölçütler ile KDK‘nın verdikleri ülke notları arasındaki istatistiksel 

iliĢkiyi araĢtıran bu çalıĢmanın dikkat çekici sonuçları arasında; ―bütçe açığı‖ ve 

―ödemeler dengesi‖ gibi ölçütler ile ülkelere verilen kredi notları arasında anlamlı 

bir iliĢki bulunamaması yer almaktadır.  

Bu doğrultuda KDK‘nın ülkelere, firmalara ve menkul kıymetlere 

uyguladıkları analiz sonuçları doğrultusunda, yapmaları gereken tarafsız ve 

bağımsız değerlendirmeler, ilgili ülkelerin ve firmaların uluslararası dıĢ kaynak 

kullanımından doğan yükümlülüklerini yerine getirme hususundaki yeterliliklerini 

ortaya çıkarmaktadır. Ancak, KDK‘nın ülkelere ve firmalara uyguladıkları analiz 

sonucu verdikleri kredi notlarının, örtülü ekonomik operasyonlar ya da ekonomik 

casusluk faaliyetleri kapsamında, özellikle geliĢmekte olan ülkelerin siyasi açıdan 

yönlendirilmelerinde ve yeniden Ģekillendirilmeleri sürecinde önemli bir araç 

olarak kullanıldığı hususunda çeĢitli görüĢler bulunmaktadır.  

2.1. Kredi Derecelendirme KuruluĢlarının Tutarlılığı ve Güvenilirliği 

KDK‘ların ülke ve firmalara uyguladıkları analiz sonucu yaptıkları 

değerlendirmelere dair, diğer bir ifadeyle ―üç büyüklerin‖ yayınladıkları notlar ve 

gerekçelerin tutarlılığı ve güvenilirliğine iliĢkin, alan yazında çok sayıda 

araĢtırmaya ulaĢmak mümkündür. Ancak bu çalıĢmaların büyük çoğunluğunun 

ulaĢtığı sonuçlar, ―üç büyüklerin‖ tutarlılık ve güvenilirlik konusunda sorgulandığı 

ve ellerindeki gücün özellikle geliĢmekte olan ülkeler açısından bir manipülasyon 

aracı haline dönüĢtürüldüğü hususunda yoğunlaĢmaktadır.  

Bu çerçevede, KDK tarafından kamuoyuna açıklanan kredi notları bir 

taraftan, ülkelerin ve Ģirketlerin uluslararası kaynak temini tutarını ve maliyetini 

etkilerken, diğer taraftan da ulusal/uluslararası yatırımcıların doğrudan yabancı 

sermaye ya da portföy yatırım kararlarını da ciddi bir biçimde etkilemektedir. 

Dolayısıyla, bu kuruluĢların verdikleri kredi notları kısa/orta vadede ülkelerin 

makroekonomik göstergelerini ciddi bir biçimde etkileme gücüne sahiptir. Ancak, 

bu kuruluĢlar derecelendirme sürecinin yeterince Ģeffaf olmaması, verilen notların 

aslında ekonomik/finansal krizlerin derinleĢmesine sebep olmaları, ilgili taraflar 

açısından erken uyarı iĢlevini yerine getirememeleri ya da derecelendirme 

sürecinde ihraççı ülkeye/firmaya maddi bağımlılık nedeniyle tarafsızlıklarını 

yitirmeleri konularında ciddi eleĢtirilere maruz kalmaktadırlar. Ayrıca açıklanan 

notların yarattığı sonuçlardan sorumlu olmaları veya herhangi bir yaptırıma tabi 

tutulmamaları, küresel piyasaların notların geçerliliğini sorgulamamaları ve ilgili 

kuruluĢların yerel piyasaları sadece ekonomik göstergeler ve yüzeysel siyasi 

geliĢmeler çerçevesinde takip etmeleri ve yerel dinamikleri göz ardı etmeleri de 

dikkat çekici diğer eleĢtiriler arasında sayılabilir.  
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Derecelendirme kuruluĢları uygulamada çoğunlukla yurt dıĢı piyasalardan 

borç almak isteyen ülkelerin ve Ģirketlerin anapara ve faiz ödemelerini zamanında 

yerine getirip getiremeyeceklerini araĢtırırlar. Yine derecelendirme kuruluĢları 

bunu yaparken, borçlunun borcunu ödeme gücüne sahip olup olmadığının yanı sıra, 

borçlarını ödemeye istekli olup olmadığını da tespit ederler. Ancak derecelendirme 

notunun tespitinde, bir kredinin ödenmemesi veya geç ödenmesi nedeniyle oluĢan 

zarar riskinin değerlendirildiğini; buna karĢın, kurlardaki ve/veya faiz oranlarındaki 

değiĢimlerin etkisi veya kredinin vaktinden önce ödenmesi ile menkul kıymetin 

piyasa fiyatında oluĢan zarar riski gibi risklerini değerlendirilmediğini özellikle 

ifade etmek gerekmektedir (Eren, 2010:113). 

Ulusal çerçevede yapılan dikkat çekici çalıĢmalardan biri, Yunanistan‘ın 

Euro bölgesine giriĢ sürecini ve 2009 döneminde yaĢananları ele alan araĢtırmadır. 

Yunanistan‘ın Euro bölgesine katılımından sonra ekonomisinde bir dönüĢüm 

yaĢanmamıĢ, aksine makroekonomik göstergelerde bozulmalar görülmüĢ, 

ekonominin kırılganlığı artmıĢtır. Buna karĢın, kredi derecelendirme kuruluĢları 

S&P tarafından Kasım 1998-Ekim 2003 arası dönemde ülkenin kredi 

derecelendirmesi 4 çentik artırılarak ―BBB‖den ―A+‖ya, Moody‟s tarafından 

Aralık 1996-Kasım 2002 arasında ülkenin kredi derecelendirmesi 3 çentik 

artırılarak ―Baa1‖den ―A1‖e; Fitch tarafından Haziran 1997- Ekim 2003 arasında 

ise ülkenin kredi derecelendirmesi 4 çentik artırılarak ―BBB‖den ―A+‖ya 

yükseltilmiĢtir. Öte yandan, Yunanistan‘ın 2009 yılı bütçe açığını iki kattan fazla 

yukarı yönde düzeltmesi finansal piyasalarda Yunanistan‘ın borcunu 

ödemeyeceğine iliĢkin endiĢeleri artırmıĢ ve kredi derecelendirme kuruluĢları 

tarafından kısa süre içerisinde art arda kredi not düĢürümleri gelmiĢtir. 

Yunanistan‘ın kredi derecelendirmesi S&P tarafından Ocak 2009-ġubat 2012 arası 

dönemde 15 çentik, Moody‟s tarafından Aralık 2009-Mart 2012 arası dönemde 16 

çentik, Fitch tarafından Ekim 2009-Mart 2012 arası dönemde 14 çentik 

düĢürülmüĢtür (Bayar, 2015: 50-51). 

Tekin (2016: 200-201) tarafından yapılan baĢka bir çalıĢmada, KDK‘nın 

öngöremedikleri krizler ve iflaslar değerlendirilmiĢ ve Meksika krizi (1994), 

Kanada krizi (1995), Asya krizi (1997), Rusya krizi (1998), Dot-Com krizi (2001), 

Enron Skandalı (2001), World Com Krizi (2002), Parmalat Skandalı (2003), 

Mortgage Krizi (2007), Lehman Brothers (2008) ve Avrupa Küresel Krizi (2007-

2013) ayrıntılı olarak incelenmiĢtir. Bu kapsamda, KDK‘nın genelde ülkelerin kriz 

sürecine girdikten sonra hızlı not indirimi yaptıkları, derecelendirmeyi ülkelere 

karĢı bir tehdit unsuru olarak kullandıkları, puanlamaların siyasi kararlar 

doğrultusunda verildiği ve krizleri tahmin etmede yetersiz kaldıkları için ülkeleri 

ve yatırımcıları zarara uğrattıkları hususunda ciddi bulgulara ulaĢılmıĢtır.  
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Toraman ve Yürük (2014: 150) tarafından yakın geçmiĢte yaĢanan Meksika, 

Rusya, Asya, Türkiye, ABD Mortgage, Dot Com krizleri ile Enron Skandalı 

incelenmiĢ, derecelendirme kuruluĢlarının vermiĢ olduğu notların yanıltıcı olduğu, 

krizleri öngörebilme kabiliyetlerinin bulunmadığı, yüksek not alan ülkelerin kısa 

süre sonra finansal krize girebilme olasılığını bulunduğu gibi sonuçlara ulaĢılmıĢtır.  

Gür (2011: 75-79) tarafından yapılan çalıĢmada, KDK‘na yönelik genel 

eleĢtirileri ―erken uyarı mekanizmalarının iĢlevinin aksaması‖, ―not indirimi 

sonrası piyasaların daha da bozulması‖, ―büyük not indirimleri‖, ―metodolojinin 

açık olmaması‖, ―finansal düzenlemelerde kredi notlarına aĢırı bağımlılık‖, ―kredi 

notlarının kredi riskini göstermede yetersiz kalması‖, ―menkul kıymet ihraç 

edenlerin KDK‘na ücret ödemesi‖ gibi baĢlıklarda sınıflandırmıĢtır. Bu eleĢtirilere 

karĢı geliĢtirilen düzenlemeleri ise, ―metodolojilerin Ģeffaflığı ve denetimi‖, ―çıkar 

çatıĢmasının önlenmesi‖, ―Ģeffaflık ve hesap verilebilirliğin artırılması‖ ve 

―rekabetin artırılması‖ bakımından değerlendirmiĢtir.  

Demir ve Eminer (2014: 108-109) tarafından yapılan baĢka bir çalıĢmada 

birçok ülkenin ekonomik göstergeleri çok kötü olmasına rağmen kredi notlarının 

yüksek tutulduğu ifade edilmiĢ ve iddialar örneklendirilmiĢtir. Örneğin, 2011 yılı 

kamu borcunun GSYH‘ye oranı % 107,8 olan ve % 1,6 oranında küçülen Portekiz, 

Türkiye ile aynı kredi derecelendirme notuna sahiptir. Aynı Ģekilde 2011 yılı kamu 

borcunun GSYH‘ye oranı % 98,8 olan ve % 3,1 oranında büyüyen Ġzlanda‘nın 

kredi notu, kamu borcunun GSYH‘ye oranı % 39,4 ve büyüme oranı % 8,5 olan 

Türkiye‘den daha yüksektir. Ayrıca, bu kuruluĢların Asya krizini tahmin edememiĢ 

olmaları yanında kriz sonrasında da bu ülkeleri; Endonezya, Malezya, Kore ve 

Tayland‘ı aĢırı düĢük derecelendirmeleri ve uzun süre bunu muhafaza etmeleri bu 

ülkelerin karĢılaĢtığı zararı daha da artırmıĢtır.  

Pagano ve Volpin (2010); Jollineau, Tanlu ve Winn (2014); Kiff, Nowak ve 

Schumacher (2012) tarafından yapılan araĢtırmalarda derecelendirme 

faaliyetlerinin finansmanına ve puanlama sürecine iliĢkin çeliĢkilere dikkat 

çekmiĢlerdir. Öte yandan, Reinhart (2002); Reisen ve Maltzen (1999); Kruck 

(2016) tarafından yapılan çalıĢmalarda ise ülke notlarında gözlenen tutarsızlıklar 

tarihsel bir süreç çerçevesinde irdelenmiĢtir. Guzman (2015) ise üç büyüklerin 

Rusya‘ya yönelik derecelendirme sürecinde tamamen siyasi saikler ile hareket 

ettiği ve Rus ekonomisinin güçlü taraflarını görmezlikten geldiğine iĢaret etmiĢtir. 

3. TÜRKĠYE‟NĠN ÜLKE NOTUNA ĠLĠġKĠN DEĞERLENDĠRMELER 

Dünyanın önde gelen üç uluslararası kredi derecelendirme kuruluĢunun 

yakın geçmiĢte Türkiye‘nin ülke notunda yaptığı değiĢiklikler, ilgili kuruluĢların 

bilimselliği, güvenilirliği, tarafsızlığı ve bağımsızlığı hususlarındaki tartıĢmaları da 

beraberinde getirmiĢtir. Bu kuruluĢların çeĢitli tarihlerde yaptığı düzenlemelerin, 

Türkiye‘nin makroekonomik göstergeleri ve ulusal dinamikleri ile örtüĢmediği 

iddiası sık sık dile getirilmeye baĢlanmıĢtır. Bu nedenle, Türkiye‘nin ülke 
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notundaki değiĢimler ile dönemsel makroekonomik göstergeler arasındaki 

çeliĢkiler, bu kuruluĢların küresel güç odaklarının örtülü ekonomik 

operasyonlarının ve ekonomik casusluk faaliyetlerinin birer parçası olduğu 

hususundaki iddiaları güçlendirmektedir. Bu amaçla, ilgili kuruluĢların not 

değiĢikliklerinin gerekçeleri incelenmiĢ ve dönemsel ekonomik, finansal ve siyasi 

geliĢmeler ıĢığında verilen puanların objektifliği betimleyici analiz tekniği ile 

incelenmiĢtir.  

Ulusoy ve Yılmaz (2017) tarafından yapılan bir çalıĢmada, kredi 

derecelendirme kuruluĢlarına yöneltilen eleĢtirilerin haklılığı değerlendirilmiĢ ve 

CDS (Kredi Temerrüt Takası) primleri ile kredi puanlarının tutarlılığı 

incelenmiĢtir. Bu çalıĢmanın sonucunda bazı göstergeler ıĢığında yapılan ülke 

karĢılaĢtırmalarında birtakım hatalı değerlendirmeler yapıldığı kanısı oluĢmuĢ, 

2014-2016 yılları arasında Türkiye‘nin CDS primleri Rusya‘ya göre daha düĢük 

seviyede seyrederken, kredi notları aynı olduğu 2014 yılı incelendiğinde ise, 

Rusya‘nın kredi notunun Türkiye‘nin notundan daha iyi olması, eleĢtirileri haklı 

çıkardığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Kargı (2014) tarafından yapılan bir çalıĢmada, 

Türk ekonomisine iliĢkin KDK‘nın açıkladıkları kredi puanları ile makroekonomik 

verilerin ne ölçüde örtüĢtüğü araĢtırılmıĢtır. Bu çalıĢma sonucunda, 

Standart&Poor‘s isimli kuruluĢun Türk ekonomisindeki değiĢimleri en yakından 

takip eden kuruluĢ olmasına rağmen en olumsuz derecelendirmenin de yine bu 

kuruluĢ tarafından yapıldığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Ayrıca Moody‘s isimli 

kuruluĢun makroekonomik göstergeler ile açıkladığı puanlar arasından sınırlı bir 

bağlantının bulunduğu ortaya konmuĢtur.  

Kılıçaslan ve Giter (2016) tarafından yapılan bir diğer çalıĢmada, KDK‘nın 

derecelendirme faaliyetlerindeki yapısal sorunları araĢtırılmıĢtır. Bu çalıĢma 

sonucunda, Türkiye‘de herhangi bir olumsuzluk yaĢandığında süratle kredi 

notlarını revize eden kuruluĢların, olumlu geliĢmeler karĢısında aynı hızla gereken 

tepkiyi göstermedikleri ortaya çıkmıĢtır. Öte yandan, Yunanistan‘ın yaĢadığı 

krizlerde ise, (Avrupa‘nın baskısı nedeniyle) kredi notunu düĢürmede hiç de acele 

etmedikleri müĢahede edilmiĢtir.  

Moody‘s tarafından 2019 yılının ortalarında Türk bankacılık sisteminin kredi 

görünümü (zayıflayan ekonomi, takipteki kredilerin artıĢı, kredi büyümesindeki 

yavaĢlama gibi nedenlerden dolayı) negatif izlemeye alınmıĢtır. Ġlgili açıklamada, 

Türk bankacılık sisteminin uzun yıllara dayalı kurumsal birikiminden, güçlü 

teknolojik ve sermaye altyapısından, nitelikli ve tecrübeli insan kaynağından, 

sermaye yeterlilik oranlarının yüksekliğinden, tahsili gecikmiĢ alacakların kredilere 

oranının (NPL-Non Performing Loans) düĢüklüğünden ise hiç bahsedilmedi. 

07.07.2019 tarihinde Anadolu Ajansı tarafından yayınlanan bir analizde, 2019 

Mayıs ayı itibarıyla Türk bankacılık sisteminin NPL oranının 4,18 olarak 

gerçekleĢtiği belirtilmektedir. Bu oran aynı dönemde, Portekiz'de % 9,6, Ġtalya'da 

% 8,3, Bulgaristan'da % 8,1, Slovenya ve Hırvatistan'da % 6,3, Macaristan'da da % 
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5,9, Ġspanya'da % 3,6, Fransa'da ise % 2,7 seviyesindedir. Türk bankacılık 

sektörünün sermaye yeterlilik rasyosu (SYR) dünyada kabul görmüĢ % 8'in 

oldukça üzerinde, % 17,07 seviyesinde bulunmaktadır. Çekirdek sermaye yeterlilik 

rasyosu da (CET1 Ratio) Avrupa'da bankacılık otoritelerinin baktığı bir diğer 

parametre olup, Türkiye'deki bankaların çekirdek sermaye yeterlilik rasyosu % 

12,9 düzeyindedir. Bu oran Ġtalya'da % 13, Portekiz'de % 13,4, Fransa'da % 14,3 

seviyelerindedir.  

Oligopol piyasanın dezavantajları ve ilgili kuruluĢların tek bir ülke kökenli 

olması, bu kuruluĢların hedef ülkelerin ekonomik ve siyasi yapılarının yeniden 

Ģekillendirilmesi sürecine aktif katkı sundukları hususundaki Ģüpheleri daha da 

artırmaktadır. Bu Ģüphelerin temelinde ise, küresel güç odaklarının hedef ülkeye 

karĢı planladıkları örtülü ekonomik operasyonlarda, bağımsızlıkları hususunda 

ciddi soru iĢaretleri bulunan KDK‘nın sübjektif bir temele dayanan derecelendirme 

süreçlerini kullanmaları yer almaktadır.  Bu kapsamda, Washington muhabiri 

deneyimli gazeteci-ekonomist Dr. Serdar Turgut‘un 12.07.2018 tarihli ve 

―Ekonomi üstünde dıĢ oyun Washington‘da iĢte böyle oynanıyor‖ baĢlıklı köĢe 

yazısı oldukça dikkat çekici olup, aĢağıda kısa bir alıntı yapılmıĢtır. 

“Türkiye‟ye oynanan oyunun merkezinde ülkemize kredi notları vermekte 

olan kuruluĢlar ile Amerikan Hazinesi arasında kurulmuĢ olan gayrı resmi 

bağlantılar var. Buradaki gazetelerde yazılmayan Ģöyle bir iç iĢleyiĢ var; bu 

kuruluĢların yetkilileri bir ülke hakkında yeni bir rapor yayınlamadan önce 

mutlaka Washington‟a da geliyorlar. Bunun resmi açıklanan nedeni, merkezi 

Washington‟da bulunan IMF ve Dünya Bankası ile dirsek temasını sürdürmek. 

Ama iĢ bununla kalmıyor… 

Amerikan Yönetimi bu kuruluĢların yayınlayacağı raporların yaratacağı 

global etkilerin Amerikan devletinin global stratejisiyle de uyumlu olmasını 

sağlamak için Amerikan Hazinesi‟ni de devreye sokuyor. Ve örneğin Moody‟s ya 

da Fitch Washington‟daysa bunların yetkililerinin mutlaka birkaç saat hazine 

bakanı ve bürokratlarıyla karĢılıklı oturabilmeleri de sağlanıyor.” 

Aynı yazarın 03.09.2018 tarih ve ―CumhurbaĢkanı Erdoğan haklı, bunlar 

gerçekten teĢkilat‖ baĢlıklı köĢe yazısında ise; 

“Global hâkim düzene göre bir ülkede ekonomik kriz koĢulları 

oluĢtuğunda gidilmesi gereken sadece tek bir yol vardır, o ülke hemen faiz 

oranlarını yükseltmeli ve zaman geçmeden de IMF reçetesini uygulamak için 

baĢvurmalıdır. Global hâkim düzenin talep ettiği budur ve buna Türkiye‟yi 

zorlayabilmek için döviz kuru üzerindeki baskıyı artırıyorlar. ABD hazinesinden 

yapılan açıklamalar ve kredi derecelendirme kuruluĢlarının oynadığı oyun, bu 

büyük oyunun bir parçasıdır. ġimdi bu çevrelerde ya Türkiye baĢarırsa korkusu 

da vardır. Türkiye bu hakim reçetenin dıĢında kalarak krizden çıkabilirse global 

düzen büyük bir darbe yiyecektir. Oynanmakta olan oyunu sertleĢtiren durum 

bundan ibarettir. Reçete uluslararası hâkim düzenin bazı ülkeleri bağımlı halde 
tutmak ve yerleĢik düzene uygun ekonomi politikaları izlemesi için oluĢturulmuĢ 
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formüldür. Bugün global düzeyde görülüyor her ülke arada bir kriz koĢulları 

yaĢayabiliyor. Global hâkim düzen krizi yaĢayan ülkenin hâkim düzenin koyduğu 

Ģartlara uyarak ve düzen içinde kalarak krizden çıkmasını istiyor ve bunun için 

de bastırıyor. Çünkü kendi özgür iradesiyle farklı modeller deneyen ülke olursa 

bu hâkim düzene tehlike sinyali çaldırtır. Bugün Türkiye hâkim düzenin arzu 

ettiği koĢul ve taleplerin dıĢında kendi yolunda ilerleyerek krizinden çıkmak için 

farklı adımlar atıyor. Global hâkim düzen için her türlü baĢkaldırı bir tehdittir. 

Hele bu baĢkaldırı Türkiye gibi potansiyeli büyük, güçlü bir ülkeden gelirse çok 

daha panik yaratır.” 

2011 yılında ekonomik büyüme verilerine göre OECD ülkeleri arasında en 

üst sırada G-20 ülkeleri arasında ikinci sırada bulunan Türkiye‘nin kredi not 

görünümü 1 Mayıs 2012 tarihinde Standard and Poor‘s tarafından ―pozitiften 

durağana‖ indirgendi. Benzer Ģekilde, Moody‘s tarafından (Küresel ülke riskleri 

birimi kıdemli müdürü Alastair Wilson) 21 Eylül 2016 tarihinde yapılan ―baĢarısız 

darbe giriĢiminin Türk ekonomisi üzerinde oluĢturduğu negatif etkinin önemli 

ölçüde azaldığı‖ yönündeki açıklamasını müteakip, 23 Eylül 2016 tarihinde ülke 

notunu ―yatırım yapılamaz‖ seviyeye düĢürdü. Dünya ekonomisinin yavaĢladığı bu 

dönemde, yılın ilk yarısında ekonomik büyüme oranı % 3,9 olarak gerçekleĢmiĢ, 

cari açık düĢmüĢ ve aynı dönemde bütçe fazlası verilmiĢtir.  

SONUÇ  

Son yarım yüzyılda dizüstü/taĢınabilir bilgisayarların ya da tabletlerin yanı 

sıra mobil iletiĢim cihazlarının kullanımının yaygınlaĢması diğer bir ifadeyle 

modern insan yaĢamının vazgeçilmez bir parçası haline dönüĢmesi, ekonomik 

istihbarat ve ekonomik casusluk faaliyetlerini artırmıĢ, sonuçta ―güvenlik‖ her 

kesimin ve herkesin sorunu haline dönüĢmüĢtür. Bu çerçevede küresel güç 

odaklarının düzenlediği ekonomik casusluk faaliyetleri ve örtülü ekonomik 

operasyonlar, özellikle geliĢmekte olan ekonomilerin güvenliğine ciddi zararlar 

verebilmektedir.  

Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluĢları, ülkelerin kredi 

notlarını değerlendirme sürecinde, objektif kararlara hükmetmediğine iliĢkin 

ülkelerin kamuoyu vicdanında ciddi soru iĢaretleri yer almaktadır. Tamamen 

bilimsel ve Ģeffaf kararlar alması gereken bu kuruluĢlar, yakın tarihe bakıldığında 

çok sayıda ve dikkat çekici ölçüde ―olağandıĢı‖ kararlar almıĢlardır. Bu durum ise, 

kredi notlarının özellikle geliĢmekte olan ülkelere yönelik siyasi baskı ve 

Ģekillendirme amaçlı bir manipülasyon aracı olarak kullanıldığına dair Ģüphelerin 

artmasına yol açmıĢtır. Diğer bir ifadeyle, küresel güç odaklarının örtülü ekonomik 

operasyonlar ve ekonomik casusluk faaliyetleri kapsamında, uluslararası kredi 

derecelendirme kuruluĢlarınca takdir edilen notları, geliĢmekte olan ülkelere siyasi 

baskı ve ekonomilerinin Ģekillendirme süreçlerinde kullanıldığına dair endiĢelere 

yol açmaktadır.   
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ġöyle ki, derecelendirme sürecinin yeterince Ģeffaf olmaması, notların 

genelde ekonomik ve finansal krizlerin daha da derinleĢmesine yol açması, proaktif 

değerlendirme yapamamaları, ihraççı müĢteriye maddi bağımlılıkları, eleĢtirilerin 

ana eksenini oluĢturmaktadır. Alan yazında yapılan araĢtırmalar ayrıntılı olarak 

incelendiğinde, elde edilen bulguların da ilgili iddiaları destekler nitelikte olduğu 

görülmektedir. Ancak, böylesine büyük ölçekli kurumsal ve küresel firmaların ülke 

notlarının analizi sürecinde dikkat çekici ölçüde isabetsiz kararlara imza atmaları, 

teknik/mali yetersizlik, takip ve analiz yetersizliği ya da sezgisel yanılgılar ile 

açıklanamayacak derecede karmaĢık bir görüntünün ortaya çıkmasına neden 

olmaktadır. Bu kapsamda, küresel güç odaklarının ülkeleri siyasi baskı ve 

Ģekillendirme amacıyla, ekonomik casusluk ve örtülü ekonomik operasyonlar 

çerçevesinde, KDK‘ları ülkelerin ekonomik güvenliğini tehdit eden bir 

manipülasyon aracı olarak kullanmaları, kayda değer bir iddia olarak karĢımıza 

çıkmaktadır.  

Bu doğrultuda, Türkiye‘nin yakın geçmiĢte KDK‘na iliĢkin edindiği 

tecrübeler, benzer iddiaları ihtiva etmekte olup, ülke içinde bu kuruluĢların 

güvenilirlikleri büyük ölçüde erozyona uğramıĢtır. Çünkü Türkiye‘yi uluslararası 

alanda siyasi baskı ve Ģekillendirme amacıyla (iç dinamikler, jeopolitik avantajlar 

ve makroekonomik göstergeler dikkate alınmadan) düĢük kredi notlarıyla adeta 

yönlendirmeye çalıĢılması, ilgili kuruluĢların tarafsızlığının ve güvenilirliğinin 

sorgulanmasına neden olmuĢtur. Organize ve topyekûn bir ekonomik saldırının 

belirli bir parçası olduğuna dair ciddi soru iĢaretleri barındıran ilgili KDK‘ların 

Türkiye üzerindeki tasarrufları, oligopol yapı kırılmadan ve sorumluluk ya da 

hesap verilebilirliğe iliĢkin uluslararası hukuki düzenlemeler yapılmadan, 

inandırıcılık ve geçerlilik kazanamayacaktır.  

Ancak günümüz küresel ekonomik sisteminin vazgeçilmez bir parçası olan 

KDK‘nın orta/uzun vadede iĢlevselliklerini yitirmeleri, kısa vadede ise oligopol 

piyasa yapısının değiĢmesi mümkün görünmemektedir. Bu anlamda, özellikle 

geliĢmekte olan ekonomilerin yapısal reformlarını tamamlamaları, katma değer 

yaratan üretime odaklanmaları, marka yaratmaları ve bu markaların güvenliğini 

sağlamaları, ulusal tasarruf düzeyini artırmaları ve kayıt dıĢı ekonominin önüne 

geçebilmeleri, ―her türlü‖ ekonomik saldırılara karĢı ülkelerin finansal 

kırılganlıklarını azaltacaktır.  
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Öz 

Stratejinin zaman, mekân ve kuvvet boyutlarında yaĢanan değiĢimler sonucu savaĢlar evrim geçirmiĢtir. 

Yeni savaĢlar politik hedefleri elde etmek için farklı vasıta ve yöntemler kullanılarak “gri” alanda icra 

edilmektedir.  Bu yeni savaĢ türü “Hibrit SavaĢ” olarak nitelendirilmektedir. Günümüzde bu savaĢta en çok 

kullanılan yöntem ekonomik baskı yöntemidir. Bu çalıĢmada “güvenlikleĢtirme” yaklaĢımı bağlamında ekonomik 
baskı yönteminin mekanizması ve ekonomik güvenlik ile beka arasındaki iliĢki araĢtırılmıĢtır. Bu kapsamda ilk 

olarak diğer ülkelerde yaĢanan finansal krizler irdelenmiĢ ve 2002-2017 yılları arasını kapsayan önemli ekonomik 

göstergeler analiz edilmiĢtir. Müteakiben analiz sonuçlarına dayanarak 2018 yılı yaz aylarında ortaya çıkan 
finansal kriz, vaka analizi olarak incelenmiĢtir. Sonuç olarak, ekonomik sektör güvenlikleĢtirme mekanizmasına 

yönelik bazı tespitler yapılmıĢtır. Bu bağlamda hibrit savaĢ ortamında güvenlikleĢtirme mekanizmasının daha 

karmaĢık olduğu sonucuna varılmıĢtır. GüvenlikleĢtirmenin aynı anda birçok sektörde ortaya çıkması nedeniyle 
mevcut güvenlik mimari yapısı ve anlayıĢı ile ekonomik tehditlerin yok edilmesinin geçerli bir seçenek olmadığı 

tespit edilmiĢtir. Bu yüzden ekonomik güvenlik ve devlet bekanın sağlanmasının kapsamlı güvenlik mantığı 

gerektirdiği iddia edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Hibrit SavaĢ, Ekonomik Güvenlik, GüvenlikleĢtirme, Beka, Finansal Kriz. 

 

ECONOMIC SECURITY AND SURVIVAL IN THE AGE OF THE HYBRID 

WARFARE 

 

Abstract 

The wars have evolved due to the changes in the spatial, terrestrial, and power dimensions. The new wars 

are conducted in the “gray” zone between war and peace with the intention to achieve political goals by 
employing various instruments and methods. This new type of war is called as “Hybrid War.” Today, the 

economic pressure method has become the most frequently exercised method in this war.  Based on the 

“securitization” approach, the mechanism of the economic pressure method and the linkage between economic 
security and survival were studied in this study. In this context, primarily, the financial crises experienced in other 

countries were examined and the crucial economic indicators covering the period between 2002 and 2017 were 

analyzed. Accordingly, based on the findings of the analysis, the financial crisis that prevailed in the summer of 
2018 was considered as a case study. Consequently, some conclusions were reached regarding the operation of 

the securitization mechanism in the economic sector. In this context, it is concluded that the mechanism of the 

securitization in the hybrid war condition is too complicated. Since the securitization process emerged in many 
sectors simultaneously, eliminating economic threats through the present security understanding and architecture 

is an unviable option. Therefore, it is argued that economic security and state survival require a comprehensive 

security understanding. 

Key Words: Hybrid Warfare, Economic Security, Securitization, Survival, Financial Crisis.  
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GĠRĠġ 

Clausewitz (1989: 87)‘e göre ―savaĢ, politikanın baĢka araçlarla devamıdır.‖ 

Bu tanım savaĢın mutlak surette sıcak çatıĢmalara dayanmayan bir olgu olduğunu 

ima etmektedir. Geçen zaman içinde savaĢ sosyal, psikolojik, ekonomik ve 

teknolojik geliĢmeler doğrultusunda değiĢime uğramıĢtır. Bugünün savaĢları farklı 

boyutlar kazanmıĢtır. Bu kapsamda son yıllarda sıklıkla gündeme gelen ―ekonomik 

savaĢ‖ ve ―beka‖ konusunda alan yazında yeterli çalıĢma mevcut değildir. Bu 

bağlamda bu çalıĢmanın amaçları: ―Hibrit SavaĢ‖ kavramını açıklamak ve bir 

yöntemi olan Ekonomik Baskıyı (EBY) tanımlamak; Ekonomik Baskı Yöntemi‘nin 

güvenlikleĢtirilmesi mekanizmasının incelemek; beka kavramı ile ekonomik 

güvenlik arasındaki iliĢkiyi göstermek; bu doğrultuda alan yazınını araĢtırmak; 

hibrit savaĢ, ekonomik güvenlik ve beka konularıni incelemek; ve son olarak, 

geçen 25 yılda meydana gelmiĢ önemli ekonomik krizlerin analizlerinden istifade 

edilerek Finansal Kriz Mekanizması‘nın (FKM) çerçevesi tanımlanmıĢtır. 

Müteakiben, Türkiye ekonomisinin genel resmi (2002-2017) kritik göstergeler 

ıĢığında ortaya konularak finansal krizlere karĢı hassasiyet durumu belirlenmiĢtir. 

Vaka Analizi Ģeklinde 2018 Finansal Krizinin geliĢimi söylem analizi 

Ģeklinde incelenmiĢtir. Bu kapsamda ekonomik genel resimde tespit edilen 

hassasiyetlerin FKM ile istismar edilmesi analiz edilmiĢ ve bu analiz doğrultusunda 

Ekonomik Güvenlik ve Beka arasındaki iliĢki anlaĢılmaya çalıĢılmıĢtır. Ayrıca, 

Kopenhag Okulu güvenlikleĢtirme yaklaĢımı çerçevesinde Hibrit tehdit ortamında 

güvenlikleĢtirme mekanizmasının iĢleyiĢine iliĢkin tespitler yapılmıĢtır. 

1. SAVAġ VE EVRĠMĠ 

Modern çağda yeni yöntemlerin kullanılması nedeniyle savaĢ anlayıĢı kökten 

değiĢmiĢtir. Kaldor (1999) özellikle etnik çatıĢmalara dikkat çekerek bunları ―Yeni 

SavaĢlar‖ olarak tanımlamıĢtır. William S.Lind (2004:12) ise savaĢın evrimini dört 

nesile ayırmıĢ ve farklılıkları ortaya koymuĢtur: 

- Birinci nesil savaĢlar; sınırlı manevra ve ateĢ gücüne dayanan taktiklerin 

kullanıldığı cephe tipi savaĢlardır. Endüstri devrimine kadar bu tür savaĢlar icra 

edilmiĢtir. 

- Ġkinci nesil savaĢlar yoğun ateĢ gücü ancak sınırlı manevraya dayanan 

yarma tipi savaĢlar olup 1. Dünya SavaĢındaki muharebeler bu nesil savaĢlara 

örnektir. 

- Üçüncü nesil savaĢlar kuvvetli ateĢ gücü yanında geniĢ manevralara ve 

hava gücüne dayanan kuĢatma ve çevirme tipi savaĢlardır. Almanya‘nın ―Yıldırım 

Harbi‖ ve Amerika BirleĢik Devletleri (ABD)‘nin ―Çöl Fırtınası‖ harekâtı bu tür 

savaĢların örnekleridir. 

- Dördüncü nesil savaĢ yüksek teknolojinin doğurduğu üçüncü nesil 

savaĢın yanı sıra klasik olmayan savaĢ yöntemlerini de içeren cephesiz ve hatlara 
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bağlı olmayan bir savaĢ türüdür. Dördüncü nesil savaĢlarda artık ateĢ veya manevra 

esas savaĢ unsuru olmaktan çıkmıĢtır.  

Klasik manadaki devletlerarası savaĢlar artan risk algısı, askeri harcamaların 

sınırlandırılması ve batı toplumlarında savaĢ karĢıtı bilinçlenme nedeniyle azalmıĢ 

bu nedenle geliĢmiĢ devletler baĢka yöntem ve vasıtalarla milli menfaatlerini 

gerçekleĢtirme çabasına girmiĢlerdir (Mumford, 2016: 14). Bu bağlamda klasik 

olmayan mücadele yöntemleri önem kazanmıĢ, çatıĢma hatları silikleĢmiĢ ve 

çatıĢmalar barıĢ ve savaĢ arasında kalan ―gri alanlarda‖ icra edilmeye baĢlanmıĢtır. 

Ortaya çıkan yeni durum ―Hibrit SavaĢ‖ Ģeklinde tanımlanmıĢtır.  Hibrit 

SavaĢ terimi ilk defa 2002 yılında ABD‘li BinbaĢı William Nemeth tarafından 

kullanılmıĢtır  (Rinelli and Duyvesteyn, 2018:19). Daha sonra Frank Hoffman 

(2007) tarafından Ġsrail-Lübnan SavaĢı (2006) ve bu savaĢta Hizbullah‘ın 

kullandığı yöntemler incelenerek kavramlaĢtırılmaya çalıĢılmıĢtır. 

Hoffman Hibrit tehditleri ―bir hasım tarafından konvansiyonel silahlar, gayr-

i nizami taktikler, terörizm ve hukuk dıĢı eylemlerin aynı anda, uyumlu ve 

birleĢtirilmiĢ Ģekilde siyasi hedeflerin elde edilmesi maksadıyla kullanılması‖ 

olarak tanımlamıĢtır (Akt. Rinelli and Duyvesteyn, 2018:20). Bu bağlamda Hibrit 

savaĢ, Liddell Hart (1967: 17) tarafından tanımlanan harbin ―dolaylı yöntemlerle 

ve kaba güç yerine aklın kullanılarak kazanılması‖ stratejisi ile uyumludur.
 
Aynı 

Ģekilde hibrit savaĢ, Sun Tzu‘nun ―SavaĢ Sanatı‖ kitabında vurguladığı ―hasmı 

fiziken savaĢmadan yenmek‖ prensibine de dayanmaktadır. Alan yazındaki mevcut 

tanımlar ıĢığında hibrit savaĢı aĢağıdaki gibi tanımlamak doğru olacaktır: 

Siyasi amaçları gerçekleĢtirmek için çok geniĢ bir yelpazede yer alan klasik 

ve klasik olmayan yöntemlerin, askeri ve askeri olmayan vasıtaların, sert ve 

yumuĢak güç unsularının hasım tarafın hassasiyetlerini istismar etmek suretiyle 

onu caydırmak, dayanıklılığını kırmak maksadıyla örtülü ve dolaylı, olarak düĢük 

yoğunlukta, sistematik, senkronize ve orkestra edilmiĢ Ģekilde kullanılarak harbin 

icra edilmesi. 

Hibrit savaĢta birçok saldırı vasıtası ve yöntemi kullanılabilmektedir 

(Mumford, 2016: 7, 10). Söz konusu saldırı vasıta ve yöntemleri aĢağıdaki 

grafiklerde belirtilmiĢtir. GeçmiĢ harplerde münferit olarak kullanılan bu vasıta ve 

yöntemler bugün sistematik, senkronize ve orkestra edilmiĢ bir mahiyette örtülü bir 

Ģeklide hedef devlet ve toplumunun hassasiyetlerine yönetilmektedir. Bu karmaĢık 

yapısı nedeniyle hasım taraf gerekli tepkiyi doğru zaman ve Ģekilde 

verememektedir. Saldırılar ile saldıran ülke arasında illiyet bağı net Ģekilde 

kurulamadığından icracı taraf BM ġartında 51‘inci maddede belirtilen ―saldırgan‖ 

taraf olarak tanımlanamamaktadır (Bachmann and Mosquera, 2018: 65). Bu durum 

NATO 5‘inci maddede belirtilen ―ortak savunma‖ yükümlülüğünün iĢletilmesini de 

olanaksız kılmaktadır (Corbe and Cusumano, 2018: 305). 
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ġekil-1. Hibrit SavaĢ Vasıtaları 
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2. BEKA VE BEKANIN TESĠSĠ 

Beka terimi bir sistemin dayanıklılık ve esneklik özelliği sayesinde her türlü 

tehdit ve güçlük karĢısında dayanması ve varlığını sürdürmesi anlamına 

gelmektedir. Devletin bekası ―yapısal istikrar‖ ile sağlanabilir. Yapısal istikrar ise o 

devleti yöneten hükümetin meĢruiyeti, etkinliği ve otoritesinin yönetilenler 

tarafından kabulü ile doğrudan iliĢkilidir (Pounds, El Alam, and Keijzer, 2018: 

205).  

Bir hükümetin meĢruluğu demokratik ilkelere uyumu ile iliĢkili iken 

etkinliği ise güvenlik ve hukuk düzenin oluĢturularak toplumun adalet, sosyal 

hizmetler ve geçim ile ilgili ihtiyaçlarının karĢılanması konusundaki baĢarısının bir 

iĢlevidir (ġekil 3). Toplumun bu ihtiyaçlarını karĢılayamayan, adil bir vergi sistemi 

kuramayan, yolsuzluklarla mücadele edemeyen ve hesap verirliliği zayıf 

hükümetlerin meĢruluğu sorgulanabilir hale gelmektedir (Pounds, El Alam, and 

Keijzer, 2018: 208). 

 

ġekil 3. Hükümet Etkinliği, (Pounds, El Alam ve Keijzer, 2018: 205) 

Yüksek etkinlik ve meĢruiyet istikrarlı devlet yapısı üretirken düĢük etkinlik 

ve meĢruiyet ise yıkılgan (fragile) devlet yapısı doğurmaktadır (ġekil 4) (Pounds, 

El Alam, and Keijzer, 2018: 205). MeĢruiyeti ve etkinliği düĢük hükümetler güçlü 

bir otorite tesis etmiĢ olsalar da hasım taraflar tarafından istismar edilebilecek 

toplumsal fay hatlarının oluĢmasına neden olmaktadırlar. Bu durum da devlet 

bekası zayıflamakta ve o devleti uygun bir hibrit savaĢ hedefi haline 

getirebilmektedir. 
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ġekil-4. Etkinlik ve MeĢruiyetin Fonksiyonu Olarak Devlet Bekası (Pounds, 

El Alam ve Keijzer, 2018: 209) 

Etkinliği ve meĢruiyeti zayıf bir hükümet ancak otoriterleĢerek görece 

istikrarlı bir devlet yapısı tesis edebilmekte ancak bu tür devletler (örneğin Irak, 

Libya, Suriye) ciddi bir saldırıyla karĢılaĢtıklarında çökmektedirler (Pounds, El 

Alam, and Keijzer, 2018: 209). Buna mukabil güçlü etkinlik ve meĢruiyete 

dayanan devletlerin bekası yüksek olduğundan bu devletlerin muhtelif alt 

sistemlerine yöneltilen farklı hibrit savaĢ yöntemlerine dayanma kapasitesi de 

yüksek olmaktadır (Pounds, El Alam, and Keijzer, 2018: 208). 

3. DEĞĠġEN GÜVENLĠK KAVRAMI VE EKONOMĠK GÜVENLĠK 

Günümüzde geleneksel olmayan güvenlik çalıĢmaları askeri güvenliğin dar 

kapsamından çıkarak toplumun ve bireyin refahını da içine alan geniĢ bir çerçeveye 

oturmuĢtur. Bu bağlamda gıda, sağlık, çevre, kiĢisel ve ekonomik güvenlik 

konuları ―insan güvenliği‖ kavramı altında toplanmıĢtır (Tang, 2015: 41). 

 GeniĢlemiĢ güvenlik anlayıĢı Kopenhag Okulu tarafından kavramsal bir 

çerçeveye oturtulmuĢtur. Bu kapsamda güvenliği beĢ boyut altında (askeri, siyasi, 

ekonomik, toplumsal ve çevresel) ve beĢ analiz seviyesinde (Uluslararası sistemler, 

uluslararası alt-sistemler, birimler, alt-birimler ve bireyler) incelemenin daha doğru 

olacağını savunmuĢlardır. Güvenliğin nesnel olmaktan çok öznel olduğuna dikkat 

çekerek herhangi bir geliĢmenin güvenlik konusu yapılıp yapılamayacağını 

―güvenlikleĢtirme‖ yaklaĢımı ile analiz edilebileceğini ifade etmiĢlerdir. Buna göre, 

herhangi bir sektördeki güvenlikleĢtirme a. Referans öznesi (tehdit edilen hayati 

nesne), b. GüvenlikleĢtiren aktör (gündeme alan otorite), c. ĠĢlevsel aktör (tedbir 

geliĢtiren ve tehditle mücadele eden unsur) faktörlerinin analizi ile 

belirlenebilmektedir. 
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Tehditlerin çoğalması ve karmaĢıklaĢması ―kapsamlı güvenlik‖ anlayıĢını 

doğurmuĢtur. Kapsamlı güvenlik anlayıĢı, devletin bekası temelinde askeri, siyasi, 

toplumsal, ekonomik ve çevresel güvenliği birbirlerini tamamlayacak Ģekilde ele 

alınmaktadır. 

Kapsamlı güvenlik anlayıĢına göre devletin varlığına yönelik esas tehdidin 

içyapıdan yani etnik/dini farklılıklar, bölgesel farklılıklar, gelir adaletsizliği ve 

yoksulluktan kaynaklanmaktadır. Sovyetler birliği ve Yugoslavya‘nın 

dağılmasında devlet kontrolündeki verimsiz ekonomi nedeniyle refah seviyesi gün 

geçtikçe düĢen halkın, yöneticilere olan güvenin azalmasının önemli bir etken 

(Nesadurai, 2004: 466) olduğu dikkate alındığında insan güvenliğinin, ekonomik 

güvenliğinin çok önemli bir parçası olduğu görülmektedir (Nesadurai, 2004: 468). 

Günümüzde devletlerarasında cereyan eden güç mücadelesinin askeri güçten 

ziyade ekonomik güce dayandığı (Pınar, 2018: 130) ve yoğunlukla ekonomik 

sektörde icra edildiği olgusundan hareketle ekonomik güvenliğin de devlet 

güvenliğinin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini söylemek yanlıĢ olmayacaktır 

(Katsos, 2018: 107). 

Ekonomik Güvenliğin tanımı merkantalist, liberal ve sosyal bakıĢ açılarına 

göre farklı Ģekilde yapılmaktadır (Floyd, 2019: 176). Bu nedenle üzerinde 

anlaĢılmıĢ bir tanım bulunmamaktadır (Pınar, 2018: 129). Alan yazında mevcut 

tanımlar ıĢığında ekonomik güvenlik, ekonominin üretim, tedarik, satıĢ ve finansal 

bakımdan iç ve dıĢ Ģoklara karĢı dayanıklı olması, devletin, toplumun ve bireylerin 

ihtiyaçlarını asgari dıĢ bağımlılıkla, istikralı ve mevcut refah seviyesini koruyup 

artıracak Ģekilde karĢılayabilmesi Ģeklinde tanımlanabilir. 

Devletin bekasının sağlanmasında bireyin refah seviyesinin temel unsur 

olması nedeniyle mikro seviyede bireylerin refahının, ekonomik güvenliğin 

referans öznesi olarak kabul edilmesi uygun bir yaklaĢım olacaktır (Nesadurai, 

2004: 471; Floyd, 2019: 178). Makro seviyede referans öznesi genel olarak devlet 

kabul edilmekte ve liberal görüĢ açısından korumacılık, ekonomik milliyetçilik 

açısından ise küreselleĢme devlet öznesine yönelmiĢ hayati tehdit olarak 

görülmektedir. 

Ekonomik sektörde ortaya çıkan geliĢmelerin hayati tehdit olarak kabul 

edilmesi için diğer sektörlerdeki gibi belirgin değerlendirme ölçütleri mevcut 

değildir. Ayrıca, hayati önemi haiz saf ekonomik referans öznesinin azlığından 

dolayı ekonomik sektörde gerçekleĢen güvenlikleĢtirme devlet referans öznesine 

odaklanması nedeniyle çoğunlukla siyasi sektörle iliĢkili olmaktadır.  

Liberal ekonomik politikalar nedeniyle denetim gücü zayıflayan devletlerin, 

karmaĢık finansal mekanizmalardan kaynaklanan tehditlere karĢı adeta eli kolu 

bağlanmıĢtır (Ağır, 2015: 110, 113). Bu durum bir güvenlik açığı doğurmaktadır. 

Bu açık, ekonomisi güçlü olmayan devletlerin güvenliğine yönelik örtülü saldırılar 
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için kullanılmaktadır. Erdinç (2006: 64)‘e göre ekonominin iĢleyiĢi vücudun 

iĢleyiĢine benzemektedir. Finansal piyasalar vücudun ihtiyacı olan kanı (nakit 

akıĢı) pompalayan kalp gibidir. Kalp krizinde olduğu gibi finansal sistemin 

teklemesi nakit akıĢını bozarak ekonominin dengesini sarsmaktadır. Bu bağlamda 

küresel finansal mekanizmalar, karmaĢıklığı ve sahip olduğu mali güçten 

kaynaklanan asimetrik etkisi nedeniyle uygun bir hibrit savaĢ yöntemi haline 

gelmiĢ ve devlet bekasına yönelik ciddi bir tehdit unsuru haline dönüĢmüĢtür. 

4. EKONOMĠK BASKI YÖNTEMĠ 

Ekonomik kapasite milli gücünün etkin bir parçasıdır. Söz konusu kapasiteyi 

oluĢturan araç ve imkânlar hem ekonomik saldırıları önlemek hem de politik 

amaçların gerçekleĢtirilmesi maksadıyla kullanılabilmektedir (Kahler, 2004: 486).  

Ekonomik güce dayanan zorlama hasmın direncinin kırılarak beklenen 

davranıĢı yapması için uluslararası siyasette kullanılan yasal bir vasıtadır.  BM Ģartı 

(Madde 41-42)‘de ekonomik müeyyideler öngörülmüĢtür. Uluslararası hukukta 

askeri gücün doğrudan kullanılması yasaklanmıĢ olmasına rağmen siyasi, 

ekonomik kapasite ile bunları destekleyen sınırlı askeri gücün zorlama maksadıyla 

kullanılmasının önünde hukuki bir engel yoktur (Mijalković and Milošević, 2011: 

443).
 
 

Günümüzde güçlü devletler BM Güvenlik Konseyi yetkisine dayanmadan da 

tek taraflı olarak ekonomik müeyyideleri açık veya örtülü olarak 

uygulayabilmektedirler. Bu kapsamda karmaĢık finansal mekanizmalarını 

(Rickards, 2009: 8) ve gerektiğinde uluslararası ekonomi ve finans örgütlerini de 

kullanabilmektedirler (Mijalković and Milošević, 2011: 444). 

Finansal saldırılar, karmaĢık küresel finans sistemi istismar edilerek ve 

genellikle uluslararası büyük hedge fonlar kullanılarak yapılmaktadır (Rickards, 

2009: 15). Yabancı istihbarat örgütlerinin yönlendirdiği büyük yatırım fonlarının 

geliĢmekte olan orta ve küçük ölçekteki ekonomilerin finans sistemini manipüle 

etme güçleri olduğunu Perkins, ―Bir Ekonomik Tetikçinin Ġtirafı‖ adlı kitabında Ģu 

Ģekilde ifade edilmektedir (aktaran Erdinç, 2006: 123):  

“Ekonomi tetikçisi olarak bizlerin amacı küresel imparatorluk kurmaktır. Bizler, 

diğer ülkeleri Ģirketlerimizin, hükümetimizin, bankalarımızın kölesi haline 

getirmek için uluslararası finans kuruluĢlarını kullanan elit bir grubuz…” 

Erdinç (2006) bahse konu güç odaklarını ―finansal teröristler‖ olarak 

tanımlamaktadır. Erdinç‘e göre son 25 yılda G. Amerika, Meksika, Rusya, Türkiye 

ve Güney Asya‘da yaĢanan tüm krizlerin arkasındaki ana aktörler finansal 

teröristler ve onları yönlendiren ülkelerdir. Bahse konu ülkelerde yaĢanan krizlerin 

incelenmesi neticesinde finansal teröristlerin amaçlarına ulaĢmak için (a)Yemleme, 

(b) Oltalama ve (c) PiĢirme safhalarından oluĢan bir stratejiyi uyguladıkları 

anlaĢılmaktadır. Buna göre: 
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(a) Yemleme Safhasında; yüksek miktarda dıĢ borç verilmesi, uluslararası 

yatırım kuruluĢlarına olumlu ekonomik raporlar hazırlatılması, kredi 

derecelendirme kuruluĢlarının not yükseltmesi, daha fazla sıcak para girmesi, 

medya vasıtasıyla çarpıtılmıĢ olumlu haberlerin yayılması söz konusudur. Bu safha 

sonucunda ise, tüketim ve ithalat artmakta, cari açık yükselmekte, yerel para birimi 

aĢırı değerlenmekte ve ihracat tıkanmaktadır.  

(b) Oltalama Safhasında; politik bir sorunun güvenlikleĢtirilmesi, olumsuz 

raporlar hazırlatılması ve medya vasıtasıyla kötü haberlerin yayılması, resmi 

makamlar tarafından hedef ülke ekonomisi hakkında menfi açıklamalar yapılması, 

ekonomik müeyyideler uygulanması ve bunların tedricen artırılması, yerli ve 

yabancı banka traderlerının kaldıraçlar kullanarak spekülatif alım satım yapması, 

yerel kurun devalüasyona zorlanması, panik yaratılması, sıradan vatandaĢın 

spekülatif harekete katılımlarının sağlanması, faizlerin MB tarafından 

yükseltilmeye zorlanması, kredi notunun düĢürülmesi, döviz, faiz ve sermaye 

piyasası araçları döngüsünden yüksek kazanç sağlanması ve ülke risk puanın 

yükselmesi söz konusudur.  

Ġlk iki safhanın sonucunda aĢağıda belirtilen durumlar hedef ülkede ortaya 

çıkmaktadır: MB döviz rezervlerinin azalması ve ithalat için döviz bulunamaması; 

üretimin zayıflaması; borçla ĢiĢen verimsiz sektörlerdeki balonların patlaması; 

enflasyonun yükselmesi; vergi gelirlerinin azalması; reel ücretlerin düĢmesi; 

insanların refah seviyesinin düĢmesi ve hoĢnutsuzluğun artması; kayıt dıĢılığın 

artması, karaborsanın geniĢlemesi; hükümetin düĢmesi veya darbe yapılması; iflas.  

(c) PiĢirme Safhasında; talep edilen borçların karĢılanmaması, IMF‘nin 

devreye girmesi, finansal terörist ve onları yönlendiren ülkelerin istediği ekonomik 

reformların uygulanması, ucuz fiyattan yerel ekonomik varlıkların ele geçirilmesi, 

finansal bağımlılık ve hassasiyetin artması, politik amacın gerçekleĢtirilmesi söz 

konusudur.  

5. VAKA ANALĠZĠ “2018 FĠNANSAL KRĠZĠ” 

Bu bölümde 2001 krizinden 2018 krizine kadar geçen sürede (2002-2017) 

ekonomik dengenin dört unsuruna iliĢkin önemli bazı göstergeler incelenerek 2018 

finansal saldırı öncesinde ekonominin dayanıklılık durumu belirlenmeye 

çalıĢılmıĢtır. 

Erdinç (2006: 41-53) dıĢa bağımlı ve geliĢen ekonomilerin istikrarlı bir 

durumda olmaması durumunda krizlerin kaçınılmaz olduğunu belirterek, krizlerin 

önlenebilmesi için bir masanın dört ayağına benzeyen a. kamu kesimi, b. reel 

kesim, c. dıĢ ödemeler dengesi, ç. finansal piyasalar bacaklarının sağlam olması ve 

dengede durması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu yaklaĢımdan hareketler dört 

bacağa ve ekonomik güvenliğin diğer boyutlarına ait kritik göstergeler muhtelif 

kaynaklardan detaylı Ģekilde incelenmiĢ ve yer darlığı nedeniyle en önemli olanları 

aĢağıdaki tabloda özetlenmiĢtir. 
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Tablo-1. Kritik Ekonomik Göstergeler ve Değerlendirme (Yazarın Kendi 

ÇalıĢması) 

Gösterge 
Oran % 

2002-2017 arası 
Ölçütler ve Çıkarımlar Durum 

Büyüme %5-10 

Hane halkı harcamasının yükselmesi, dıĢ 

borca dayanması, verimsiz inĢaat 

sektörünün geliĢmesi. 
- 

Enflasyon %5-20 
Avrupa ortalamasının üstünde ve artıĢ 

eğiliminde (2017: %13) 
- 

Bütçe Açığı 

(GSYH oranı) 
%1-11,6 

AzalmıĢtır. Maastricht ölçütü olan 

%3‘ün altında (2017:%1,5). 
+ 

Dolaylı 

Vergiler 
%64-69,2 Dolaylı vergilerin oranı yüksek. - 

Cari Açık 

GSYH 
%3-13 

%4-5 bandı riskli, %7 tehlikeli. Avrupa 

Birliği (AB) ortalaması %2,5, AB 

geliĢmekte olan ülkeler ortalaması ise 

yüzde 1,2‘dir. 

2017: %5,6 olup kritik seviyededir. 

- 

Kur Reel 

DeğiĢimi 

Endeks: 92,5-126,4 

(1999-2010) 

2017 yılında olması gerekenden 

tahminen %10-15 daha değerli hale 

gelmiĢtir. 
- 

MB Rezervleri 
90-140 milyar $ 

100-320 Ton Altın 
ArtmıĢ ama Ģokları karĢılamada yetersiz. +/- 

Döviz Pozisyon 

Açığı 

100-462 milyar $ 

% 54 GSYH 

Yüksek. Uluslararası Döviz Pozisyonu 

açığı GSYH ‘nın %40‘ını geçmemelidir. 
- 

Genel Yönetim 

DıĢ Borç Stoku 
%72-32 GSYH 

Ġstikrarlı bir Ģekilde düĢerek %60 olan 

Maastricht ölçütlerinin altına inmiĢtir.  
+ 

Kamu Borcu %11,5-16 GSYH Oran gittikçe artmıĢ. 2017:%16 - 

Özel Sektör 

Borcu 
%18-37 GSYH Oran gittikçe artmıĢ. 2017:%37 - 

Rezerv Borç 

KarĢılama 

Oranı 

%19-29 GSYH Oran gittikçe düĢmüĢ. 2017:%19 - 

Doğrudan 

Yabancı 

Yatırımlar  

Toplam 193 milyar $ 
DYY stok miktarı artmıĢ, ancak küresel 

payı azalmıĢtır. 2013:  %0,6 
+ 

Sıcak Para 

Stoku 
Toplam 438 milyar $ 

DıĢ kaynak içindeki oranı yüksektir.  

2017: %31 
- 

Gelir Dağılımı 

2017 yılı 

Zengin %20: %47,4 

Yoksul %20 :  %6,3 

Gini: 0,405 

% 0,2 artıĢ 

% 0,1 artıĢ 

% 0,001 artıĢ (eĢitsizlik artmıĢ) 

- 

Enerjide DıĢ 

Kaynak 

Bağımlılığı 

1990: %52 

2000: %67 

2010: %70 

2016: %74 

Enerjide dıĢa bağımlılık son 26 yılda 

%22 artmıĢtır. 
- 

Kapasite 

Kullanım 

Oranı 

%70-80 2017: %78 artıĢ eğiliminde. + 
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ĠĢsizlik Oranı 

(ĠO) 

%7-15 

%15-28 (Genç ĠO) 

ArtıĢ eğilimli. 2017: 13/ 24 (Genç) 

 ĠĢsizlik oranında en yüksek ülkeler 

arasında 6‘ıncı sıradadır. AB ortalaması 

% 8‘dir. 

 Tarımda istihdam düĢerken, hizmet 

sektöründe artmaktadır. 

- 

KayıtdıĢılık %20-30 AB ortalaması olan %18 in üstünde. - 

Stratejik 

Sektörler 

Tarım 

2018: Ġhracat: 20,6 

mil $  

Ġthalat: 17,7 mil $ 

Ġth. karĢılama Or.: 

%115 

%111,9 (1998-2007) 

%100,3 (2008-2017) 

GSYH payı azalmıĢ, ithalatın miktarı 

artmıĢtır. DıĢ ticaret fazlası düĢüĢ 

eğilimindedir. 
- 

Ar-Ge GSYH %0,4-0,9 
OECD ortalaması olan %2‘nin çok 

altındadır. 
- 

Tüketici Güven 

Endeksi 
Kasım 2017 % 65,2 DüĢme eğiliminde. - 

Kaynak: (Erdinç, 2006; Yılmaz, 2013; Durgan, 2016; 

https://www.hmb.gov.tr/kurumsal-raporlar:2017/2018;  http://tuik.gov.tr:2018/ 

2019;  https://www.tcmb.gov.tr/:2018/2019; https:// www.mmo.org.tr/sites/default/ 

files/ EnerjiGorunumu2018_1.pdf.: 2018; https://tr.tradingeconomics.com: 2019; 

(http://www.hurriyet.com.tr: 2019) 

2001 krizinden sonra alınan yapısal tedbirler, demokratikleĢme gayretleri, 

dünyadaki sıcak para bolluğu, düĢük küresel faizler ve hükümetin yatırımı teĢvik 

eden politikaları nedeniyle Türkiye, bol miktarda doğrudan veya sıcak para 

Ģeklinde yatırım çekmeye baĢlamıĢtır. Yatırımlar genel olarak inĢaat gibi verimi 

düĢük sektörlere aktarılmıĢtır.  

DüĢük faizli banka kredileri ve dıĢ borca dayalı kamu ve özel yatırımları 

nedeniyle harcama ve tüketimde artıĢ olmuĢ Türk Lirası dolar karĢısında reel 

olarak değer kazanmıĢtır. Bu durum ihracatın hızını keserken artan tüketim ve ucuz 

döviz nedeniyle ithalatta yaĢanan artıĢ büyümeye katkı sağlarken cari açığın da 

artmasına neden olmuĢtur.  

Erdinç (2006: 297-302)‘ e göre ―bir ekonomideki sağlıklı büyüme, emek ve 

sermayenin verimlilik artıĢı kadar olan büyümedir.‖ Hâlbuki Türk ekonomisinin 

büyümesi borç ve tüketime dayandığından emek ve sermaye verimliliğinin üzerine 

çıkarak sağlıksız bir durum yaratmıĢtır. 

Türkiye uzun yıllardır kronik bütçe açığı veren bir ülke haline gelmiĢtir.  

Uzmanlarca kabul görmüĢ olan ―cari açık/GSYĠH‖ oranı olan yüzde 4-5 seviyesi 

2005 yılından itibaren geçilmiĢtir. Ayrıca, Türk ekonomisinin bütçe açığının da 

olması ―ikiz açık‖ durumunu doğurmuĢtur. Ġki açık arasında ters iliĢkinin olması da 

diğer bir hassasiyettir (Yılmaz, 2013: 38). 

https://www.hmb.gov.tr/kurumsal-raporlar:2017/2018
https://www.tcmb.gov.tr/
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Enflasyonun düĢürülmesi konusunda son yıllarda ciddi ilerleme 

kaydedilmiĢse de kriz öncesi enflasyon seviyesi yüksek seyretmiĢ ve ekonomik 

denge açısından risk teĢkil etmeye baĢlamıĢtır.  

Merkez Bankası rezervleri herhangi bir atağı etkisizleĢtirmek açısından 

kritik önemi haizdir. 2001 krizi sonrasında MB rezervlerinde belirgin bir artıĢ 

olmasına karĢın döviz pozisyon açığı ve borç karĢılama oranı düĢük kalmıĢtır. 

2000-2002 yılları arasında net uluslararası yatırım pozisyonu 100 milyar 

dolar civarında iken 2017 yılında 462 milyar dolara yükselerek GSYH‘nın 

%54‘üne ulaĢmıĢ ve hassasiyet yaratmıĢtır (https://www.paraanaliz.com:2019). Net 

pozisyon açığının milli gelirin %50‘sini geçmesi durumunda ilgili ülke ―riskli 

ülke― olarak değerlendirilmektedir (Yılmaz, 2013:42). 

Kamu ve özel sektör borcu sürekli artıĢ eğilimi göstermiĢ ve özellikle özel 

sektör borçlanma oranı iki kata yakın artmıĢtır. Alınan düĢük faizli krediler verimi 

düĢük sektörlerde kullanılmıĢ ve bir kur atağı durumunda borcun çevrilmesi riskli 

hale gelmiĢtir. 

Reel kur endeksi 1999 yılı baĢında 92,5 seviyesinden, 2010 yılının son 

çeyreğinde 126,4 seviyesine kadar çıkmıĢtır (Bayar ve Tokpunar, 2013: 417, 418). 

AĢırı değer kazanan reel kur, kur manipülasyonuna dayanan finansal saldırılar için 

hassasiyet yaratmıĢtır. 

2002-2017 yılları arasında Türkiye‘ye 438 milyar dolar civarında sıcak para 

giriĢi olmuĢ ve dıĢ kaynak içindeki oranı %37 seviyelerine yükselmiĢtir. 

Türkiye‘nin tüm dünyadaki doğrudan yabancı yatırımlarından (DYY) aldığı ve 

1985 yılında %1 olan payı 2013 yılında %0,6 seviyesine inmiĢtir. DYY stoku 

artmasına rağmen küresel payı düĢmüĢtür (Durgan, 2016). 

Yukarıda izah edilen kritik göstergeler, 2018 finansal krizi öncesinde 

ekonominin hassas bir durumda olduğunu göstermektedir. AĢağıda kısaca 

değinilen hususlar ise ekonomik güvenliğin diğer boyutlarına ait hassasiyetlere 

iĢaret etmektedir.  

BaĢta enerji olmak üzere birçok sektörde üretim için dıĢa bağımlı olma 

durumu yüksek seviyede devam etmiĢtir. Enerji arzında dıĢa bağımlılık oranı 2000 

yılında %67 iken 2016 yılında %74 düzeyine çıkmıĢtır. Yerli üretim ile talebin 

yalnız %40‘ını karĢılayabilen Türkiye ithalatını %269 artırarak dıĢa bağımlı hale 

gelmiĢtir (Makina Mühendisleri Odası, 2019). 

Türkiye Ġstatistik Kurumunun 2017 yılı verilerine göre gelir dağılımındaki 

bozukluk devam etmiĢ en zengin %20‘lik dilim ile en fakir %20‘lik dilim 

arasındaki gelir farkı yoksullar aleyhine açılmıĢtır. Bu durum insan refahı ve 

toplumsal barıĢ için artan bir risk olmaya devam etmiĢtir (Hürriyet, 2019). 

http://www.hurriyet.com.tr/
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Genç nüfus iĢsizlik oranının standartlar üstünde olması ciddi bir güvenlik 

riski doğurmaktadır. ĠĢ bulamayan gençlerin terör örgütlerine katılması, gelir 

dağılımının bozulması ve kayıtdıĢı ekonominin büyümesi bu risklerden birkaçıdır. 

Ayrıca, AB ortalamalarının çok üstündeki kayıtdıĢılık çoklu sorunlara kaynak 

teĢkil etmektedir. 

Tarım sektöründe gözlemlenen üretimin ithalatı karĢılama oranındaki düĢme 

kritik bir seviyeye ulaĢmıĢtır. Ar-Ge faaliyetlerine dünya ve AB ortalamaları 

altında kaynak ayrılması nedeniyle katma değer yaratacak üretim yapılamamakta 

ve bu hal birçok sektörde dıĢa bağımlılığın artmasına neden olmaktadır. 

2008 küresel ekonomik krizinde hasar alsa da sarsılmadan yoluna devam 

eden Türkiye ekonomisi 2012 yılından itibaren aĢırı ısınma belirtileri vermeye 

baĢlamıĢtır. ABD ve AB‘de faizlerin de artmasıyla sıcak para çıkıĢı yaĢanmaya ve 

kredi muslukları kesilmeye baĢlamıĢtır. 

Türkiye‘nin son yıllarda batı bloğundan ayrıĢtığını iddia eden ABD ile zaten 

gergin olan iliĢkiler a. FETÖ mensuplarının iade edilmemesi, b. Halk Bankası 

krizi, c. Suriye siyasetindeki uyumsuzluk ve PKK‘ya yapılan silah yardımı, ç. 

Ġran‘a yaptırımlar konusunda anlaĢmazlık, d. Rusya Federasyonu (RF)‘ndan S-400 

alınması ile kopma noktasına gelmiĢtir. Bunun sonucu olarak ABD papaz Andrew 

Brunson‘un serbest bırakılmamasını bahane ederek 2018 yılı Mart ayından itibaren 

gerilimi tırmandırmıĢ ve Temmuz ayından itibaren Türkiye‘ye yönelik ekonomik 

baskıya baĢlamıĢtır. 

Bu dönem içerisinde ABD BaĢkanı Trump sosyal medya üzerinden gerilimi 

tırmandırmıĢ
1
 ve ekonomik baskı kapsamında Türkiye‘den yapılan çelik ve 

alüminyum ithalatı için gümrük tarifelerini bir kat artırmıĢtır. Böylece Türkiye‘deki 

ateĢe adeta benzin dökmüĢtür. Türk Lirası dolar karĢısında bir günde %20‘ye yakın 

değer kaybetmiĢtir (Cnbc, 2018). 

Ekonomik baskı kapsamında ABD yönetimi Ġran‘a yönelik yaptırımları ihlal 

ettiği iddiasıyla Halkbankası‘na milyar dolarlık ceza verilebileceği konusunda 

Türkiye‘yi tehdit etmiĢ, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ise daha ağır 

yaptırımların uygulanabileceği konusunda uyarıda bulunmuĢtur (Foreignpolicy, 

2018).  

                                                           
1
 Trump; ―Paraları Türk Lirası çok güçlü dolarımıza karĢı hızla değer kaybederken Türkiye ile ilgili olarak çelik 

ve alüminyum gümrük tarifelerinin iki katına çıkarılması yetkisini yeni verdim. Alüminyum % 20 ve çelik %50 

olacak. Bu aralar Türkiye ile iliĢkilerimiz iyi değil!‖ (―I have just authorized a doubling of Tariffs on Steel and 
Aluminum with respect to Turkey as their currency, the Turkish Lira, slides rapidly downward against our very 

strong Dollar! Aluminum will now be 20% and Steel 50%. Our relations with Turkey are not good at this time!‖) 

Ģekinde bir yorumda (tweet) bulunmuĢtur (https://www.dw.com/tr: 2018). 

https://www.cnbc.com/
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Bu geliĢmeler karĢısında CumhurbaĢkanı Erdoğan, ABD‘yi ―Türkiye‘yi 

arkadan bıçaklamakla‖ suçlamıĢ Türkiye‘ye karĢı bir ―ekonomik savaĢ‖ 

yürütüldüğünü konuĢmalarında vurgulamıĢtır. ABD‘nin artırdığı gümrük 

tarifelerine karĢı hamle olarak Türkiye 22 Amerikan ürününe yaklaĢık 300 milyon 

dolar civarında ek vergi koymuĢtur (Deutsche Welle, 2018). 

Süreç içerisinde yabancı basında faizlerin artırılması ve IMF‘den destek 

alınması gerektiği Ģeklinde yazılar çıkmaya baĢlamıĢtır (The Guardian, 2018). 

Kredi derecelendirme kuruluĢları Türkiye‘nin notunu düĢürerek durgunluk riskine 

raporlarında yer vermiĢlerdir. 

Artan gerilime paralel olarak Haziran ayından itibaren döviz kurları ve 

enflasyon yükselmeye baĢlamıĢtır. Özellikle gerilimin doruğa çıktığı Temmuz-

Ağustos döneminde dolar kısa sürede %44 değer kazanmıĢtır. Böylece Türk 

lirasının 2018 yılı baĢından itibaren değer kaybı % 75 seviyesine (31 Ağustos 2019 

itibariyle) ulaĢmıĢtır (Merkezi Kayıt KuruluĢu,  2018). 

Türkiye Merkez bankasının artan döviz kurlarını baskı altına almak için 

yaptığı müdahaleler geçici fayda sağlamıĢ ancak rezervlerin azalmasına neden 

olmuĢtur. 2017‘de 86 milyar dolar olan MB döviz rezervi 70, 4 milyar dolara 

düĢmüĢtür. Krizin baĢlangıç dönemi olan Haziran ayında %17,75‘e çıkan faizler, 

14 Ağustos‘ta %19,25‘e ve son olarak 14 Eylül‘de %24‘e kadar yükseltilmiĢtir 

(Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2018). Türkiye geliĢmekte olan ülkelerden 

ayrıĢmıĢ ve onların 2-2,5 katı faiz öder duruma gelmiĢtir. 

Döviz, faizler ve enflasyonun birlikte artması sonucu tüketim azalmıĢ, 

yeterince satıĢ yapamayan firmaların nakit akıĢı bozulmuĢ ve döviz cinsinden kısa 

vadeli dıĢ borçlarını çevirmekte zorlanarak iflas koruma talep etmiĢler veya 

doğrudan iflas etmiĢlerdir. Zincirleme etkiyle orta ve küçük ölçekte toplam 13.593 

firma, iĢyeri kapanmak durumunda kalmıĢtır (TOBB, 2018). 

ġubat 2018 de %79 olan imalat sanayi kapasite kullanım oranı kriz 

sonrasında %74 seviyelerine gerilemiĢtir (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 

2019). 2018 yılı birinci ve ikinci çeyrekte sırasıyla %7,4 ve %5,6 olan büyüme hızı 

üç ve dördüncü çeyrekte sırasıyla %2,3 ve -%2,8‘e gerilemiĢtir (Tradingeconomics, 

2019). 

SONUÇ 

Krizin seyri ve her iki tarafın liderlerinin söylemleri dikkate alındığında 

bölgesel güvenlik konularında farklı yaklaĢımlara sahip olunması gerilimin temel 

nedenini teĢkil etmektedir. Dolayısıyla güvenlikleĢtirme her iki taraf için de 

ağırlıklı olarak siyasi sektörde gerçekleĢmiĢ, S-400 alınması, Ġran yaptırımlarına 

uyulmaması veya PKK‘ya yapılan silah yardımı yapılması gibi tali konular ise 

askeri sektörde de güvenlikleĢtirmeye neden olmuĢtur.  

https://www.theguardian.com/
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GüvenlikleĢtirme siyasi sektörde gerçekleĢmesine rağmen ABD, siyasi 

isteklerini Türkiye‘ye kabul ettirmek için siyasi ve askeri yöntemler yerine 

ekonomik baskı yöntemini tercih etmiĢtir. Zaten ABD BaĢkanı tarafından ülkeye 

ekonomik baskının uygulandığı birçok kez dile getirilmiĢtir (7 Ekim 2019 tarihinde 

sosyal medyada yaptığı bir yorumda söz konusu baskıyı teyit etmiĢtir 

https://tr.euronews.com: 2019). 

Sağlıksız yapısı nedeniyle zaten dengesinin bozuk olduğu Türkiye 

ekonomisi, ABD‘nin ekonomik baskısı sonucu ağır Ģekilde sarsılmıĢtır. Türk 

hükümeti krizin nedeni olarak ―dıĢ güçleri‖ iĢaret etmiĢ ve ―devletin bekası‖ 

söylemi yoğun bir Ģekilde kullanılmaya baĢlamıĢtır. Bu tür söylemler 

doğrultusunda yöneticiler ―ekonomik istikrar‖ yerine, ―devletin bekası‖ referans 

nesnesini güvenlikleĢtirmiĢlerdir.   

Her ne kadar konuĢmalarda saldırgan taraf olarak ima edilse de ABD‘yi 

hukuken saldırgan taraf olarak tanımlamak mümkün olmamıĢtır. Ayrıca, saldırının 

karmaĢık finansal sistem üzerinden yapılmasından ve ABD‘nin ekonomik 

büyüklüğünden kaynaklanan asimetrik etkisi nedeniyle Türkiye risk ve tehditlere 

ait belirtileri tam olarak tespit edip etkin Ģekilde mukabele edememiĢtir. Bu durum, 

hibrit savaĢın muğlak ortamında tek boyutlu bir savunma anlayıĢı ile karmaĢık 

tehditlerle mücadele etmenin güçlüğünü ve güvenlikleĢtirme mekanizmasının 

iĢleyiĢinin daha karmaĢık olduğunu göstermektedir. Müteakip çalıĢmalarla söz 

konusu mekanizmanın araĢtırılması gerektiği düĢünülmektedir. 

Ekonomik güvenlik bireyin refahından devletin varlığına uzanan geniĢ bir 

yelpazede düĢünülmesi gereken bir konu olup hibrit savaĢ ortamında ekonomik 

güvenlik devlet bekası açısından daha fazla önem arz etmektedir. Zira bireyin refah 

ve güvenliği ile toplumun sosyal ve ekonomik geliĢmiĢliğinin sağlanması oranında 

hükümetin meĢruluğu ve etkinliği artmakta bu hal devlet bekasının temeli olan 

yapısal istikrarı güçlendirmektedir. Birey ve toplumun refah ve ekonomik 

geliĢmiĢliğini hedef alan ekonomik saldırılara karĢı ekonomik dengenin sağlanması 

bir zorunluluk olsa da yeterli değildir. Ekonomik saldırıya maruz kalındığında 

devletin ekonomi ve finans sektörü unsurları dıĢında kalan diğer unsurlarının 

genellikle etkisiz kaldıkları ve klasik savunma anlayıĢının yetersiz kaldığı 

görülmektedir. Hâlbuki ekonomik saldırıların politik ve askeri sektörde ortaya 

çıkan güvenlikleĢtirme ile iliĢkisi olduğu tespitinden hareketle devleti oluĢturan 

tüm unsurların savunma faaliyetleri arasında eĢgüdümü sağlayacak kapsamlı 

güvenlik anlayıĢının benimsenmesinin hibrit savaĢ ortamında elzem olduğu 

görülmektedir.  

https://tr.euronews.com/
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GÜVENLĠKLEġTĠRME VE GÜVENSĠZLĠKLEġTĠRME ÖRNEĞĠ 

OLARAK ENERJĠ GÜVENLĠĞĠ SORUNSALI 

 

Azime TELLĠ
*
 

Öz 

Tarih boyunca ulusların ulusal stratejilerinin Ģekillenmesinde jeopolitik önemli bir rol oynamıĢtır. Enerji 

kaynakları, coğrafyanın kilit unsuru olup bu nedenle enerji jeopolitiği, pek çok unsurla birlikte enerji arz ve talep 

noktalarının konumu, transfer güzergâhları ve enerji fiyatları gibi etki faktörlerini analiz etmektedir. Enerji 

kaynakları, jeopolitik gerçekliği değiĢtirebildikleri gibi güç kaynağı haline gelebildiği gibi bir yandan da büyük 

ölçüde kırılganlık göstererek kontrol ve etki kaynağı olabilir. Enerji kaynakları aynı zamanda hem ekonomik 

büyüme ve refahı hem de ekonomik istikrarsızlık ve gerilemeyi destekleyebilir. Bu çalıĢmanın ana amacı, 
güvenlikleĢtirme teorisinin enerji çalıĢmalarına neden, nasıl ve hangi olası sonuçlarda uygulanabileceğini 

tartıĢmaktır. Kopenhag Okulu, belirli bir tehdittin elit aktörler tarafından neden ve nasıl güvenlik sorunu 
kapsamına alındığını anlamlandırmak için güvenlikleĢtirme konseptini geliĢtirmiĢtir. Bu çalıĢmada yazar ilk 

olarak “enerji güvenliği” kavramının anlamını ve olup diğer bağlamlardan nasıl farklılaĢtığını tartıĢacaktır. 

Güvenliğin ne olduğu ve nasıl çalıĢtığı konusunda Kopenhag Okulu, onun “söz edimi” olduğunu savunmaktadır. 
Sonuç olarak, güvenlik tanımlaması her zaman bir yerde güvenlik sorunu olduğu anlamına gelmemektedir. Kabul 

edilebilir bir güvenlikleĢtirme retoriği varsayımı enerji tedarik zincirinde (a) kritik önemde, (b) yüksek derecede 

savunmasız, (c) korunması mümkün unsurları göstermelidir. BaĢka bir deyiĢle, Ģu üç soruya ikna edici cevaplar 
vermelidir: Ne korunmalıdır? Hangi risklerden korunmalıdır? Hangi anlamda?Bu çalıĢmanın temel sonucu, 

güvenlikleĢtirme Ģemsiyesi altında mevcut teorik varsayımlar üzerine inĢa edilmiĢ olup enerji güvenlikleĢtirme 

yaklaĢımının ampirik olarak çalıĢılmasına uygun bir yaklaĢım sunmaktır. ÇalıĢmada güvenlikleĢtirme kavramının 
teorik çerçevesi enerji güvenliği alanındaki güncel geliĢmeleri analiz etmek için kullanılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: GüvenlikleĢtirme, Enerji Güvenliği, Jeopolitik, Kopenhag Okulu   

THE ISSUE OF ENERGY AS AN EXAMPLE OF SECURITIZATION AND 

DESECURATIZATION 

Abstract 

Throughout history, geopolitics has always played an essential role in national strategy. Energy 

resources are a key element of the States‟ geography, therefore energy geopolitics analyze, among others, the 

influence of factors such as the location of energy supply and demand centers, transit routes or energy prices. 
Energy geopolitical reality and can be a source of power, control or influence in exactly the same measure as it 

can represent a substantial vulnerability. It can, also, either promote economic growth and prosperity or 

economic instability and decline. The main goal of this paper is to discuss why, how and with what possible results 
can securitization theory be applied to the domain of energy. The Copenhagen School developed the concept of 

„securitization‟ to conceptualise what happens when particular threats are labelled as issues of security by elite 
actors. In this study, the writer will discuss the concept of „energy security‟ and then how it varies in different 

contexts. The writer advocates the view of Copenhagen School on what security, which is defined as a „speech-

act‟, is. Consequently, the label „security‟ is not simply a reflection of a reality where something is a security 
issue.  It is based on the assumption that successful securitization rhetoric should identify an energy supply chain 

that can be portrayed as (a) critically important, (b) highly vulnerable, and (c) possible to protect. In other words, 

it should convincingly answer three questions:What to protect? From what risks? By what means? By the way, the 
main result of this paper is building on existing theoretical proposals under the “securitization” umbrella, 

propose a workable approach to studying energy securitization empirically. This article uses the theoretical 

framework of securitization in order to analyse the concurrent developments of energy security.  

Keywords: Securitaziton, Energy Security, Geopolitcs, Copenhagen School
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GĠRĠġ 

Uluslararası sistemin değiĢmesine yol açan küreselleĢme olgusu yeni 

yüzyılın eseri olmamakla birlikte bu çağın en çarpıcı yanı küreselleĢmenin 

dünyanın her köĢesinde en yoğun Ģekilde hissedilmesidir. 21. yüzyılda, uluslararası 

sistemde yapısal dönüĢüm güvenlik algısının değiĢmesini beraberinde getirmiĢtir. 

Devlet merkezli ve kuvvet kullanma odaklı klasik güvenlik çalıĢmalarının yeni 

dönemi açıklamakta yetersiz kalması güvenlik çalıĢmalarında farklı açılımlara yol 

açmıĢtır.  

Güvenlik olgusunun muğlak yapısı baĢta olmak üzere güvenlik 

çalıĢmalarının öznesi ve nesnesinin ne olduğu, kapsamı ve etki alanına yönelik 

tartıĢmalar sonucunda yeni güvenlik yaklaĢımları geliĢtirilmiĢtir. Bu kapsamda, öne 

çıkan yaklaĢımlardan biri Kopenhag Okulu‘nun önde gelen düĢünürleri tarafından 

ortaya atılan ―GüvenlikleĢtirme YaklaĢımı‖ olmuĢtur. Klasik güvenlik 

çalıĢmalarından farklı olarak güvenlik çalıĢmalarının devlet dıĢı aktörleri ve kuvvet 

kullanımı dıĢındaki unsurları da içermesi gerektiğini savunan yaklaĢım güvenlik 

alanın geniĢletilmesini ve derinleĢtirilmesini sağlamıĢtır.  

Uluslararası sistemin istikrarı açısından en hassas noktalardan biri olan enerji 

güvenliği, 1973 Petrol Krizi sonrasında teknik bir kavram olmaktan öte politik bir 

görünüm kazanmıĢtır. Artan nüfus ve ekonomik geliĢmelere bağlı olarak sınırlı 

enerji kaynaklarının paylaĢımı küresel güçler açısından her geçen gün daha çok 

önem kazanırken enerji güvenliğinin sağlanması ve korunması, dıĢ politika 

öncelikleri arasında yerini almıĢtır. Yeni dönemde güç unsurları arasında enerji 

kaynaklarına hâkim olmanın belirleyici haline gelmesi enerjinin 

güvenlikleĢtirilmesi ve güvensizlikleĢtirilmesine (güvenlik dıĢılaĢtırma) yol 

açmıĢtır. Bu durumdan yola çıkarak çalıĢmada güvenlikleĢtirme yaklaĢımı 

üzerinden enerji güvenliği analiz edilecektir.  

ÇalıĢmanın birinci bölümünde güvenlikleĢtirme yaklaĢımı ele alınacak olup 

ikinci bölümde bir çerçeve kavram olarak enerji güvenliği ele alınarak Türkiye‘nin 

enerji görünümü ve Rusya ile enerji alanındaki iĢ birliği ortaya konulacaktır. 

Üçüncü bölümde ise jet krizi sonrasında iki ülke iliĢkilerinde yaĢanan kopmanın 

enerji güvenliğine yansımaları güvenlikleĢtirme yaklaĢımı çerçevesinden ele 

alınacaktır. ÇalıĢmanın sonuç bölümünde ise enerji güvenliğinin politize 

edilmesinin iki ülke arasındaki iliĢkilerin mevcut durumu ve geleceğine dair olası 

etkileri ortaya konulacaktır. 
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1. SÖYLEMDEN EYLEME GÜVENLĠK SÜRECĠNĠN ĠNġASI: 

GÜVENLĠKLEġTĠRME YAKLAġIMI 

Soğuk SavaĢ‘ın barıĢçıl Ģekilde sona ermesinin ardından ―Tarihin Sonu‖
1
 

dönemine geçilmediği gibi ideolojik kamplaĢmanın çözülmesi dünyanın güvenlik 

ihtiyacını azaltmamıĢtır. Yeni dönemde güvenlik tehditlerinin askeri ve siyasi 

alanın dıĢı kabul edilen konuları referans göstermesi, devlet dıĢı aktörlerin güvenlik 

sahnesinde etkili olmaya baĢlamalarıyla birlikte değiĢen dünya sisteminin değiĢen 

güvenlik algısının açıklanması ihtiyacı ortaya çıkmıĢtır. Klasik güvenlik 

çalıĢmalarının eleĢtirisi olarak da kabul edilebilecek olan güvenlikleĢtirme 

yaklaĢımı, Güvenlik ÇalıĢmaları alanında devletin ve kuvvet kullanımının 

―tekelinin‖ kırılması gerektiğini savunmuĢtur. Kopenhag Okulu‘nun önce 

düĢünürleri Barry Buzan ve Ole Waever tarafından geliĢtirilen güvenlikleĢtirme 

yaklaĢımının amacı, yeni ve daha radikal bir güvenlik çalıĢması anlayıĢı inĢa 

etmektir (Buzan ve diğerleri, 1998: 4). 

Uluslararası iliĢkiler disiplinindeki tartıĢmalı kavramlardan biri olan 

güvenlik, en genel ifadeyle ―temel değerlere karĢı tehdidin yokluğu‖ olarak 

tanımlanmaktadır (Baylis vd., 2008: 229). Güvenlik konusundaki tartıĢmalar ilk 

çağlara kadar uzanmakla birlikte güvenlik alanının geniĢleten ve derinleĢtiren 

güvenlikleĢtirme yaklaĢımı oldukça yenidir. Güvenlik, Waever‘a göre, güvenlik 

tehdidinin varlığı ve buna karĢı birtakım tedbirlerin alındığı durumu ifade ederken 

güvenliksizlik ise bir güvenlik probleminin olduğu ancak buna karĢı yeterli tedbirin 

alınmadığı veya cevabın verilmediği durumları anlatmaktadır (Waever, 1995: 7).  

Güvenlik çalıĢmalarının özünün sadece savaĢ, güç ya da onlarla bağlantılı 

meseleler olmasını eleĢtiren bu yaklaĢıma göre; bir konuyu ―güvenlik‖ olarak 

adlandırmak onu bir güvenlik problemi hâline getirmek için yeterlidir. Konunun 

gerçek bir tehdit olup olmamasıyla ilgilenmeyen bu yaklaĢım güvenlik tartıĢmasını 

askeri alandan politik, ekonomik, çevresel ve toplumsal sektörlere doğru 

geniĢletmiĢtir (Waever, 1995: 52). 

GüvenlikleĢtirme, bir Ģeyin, değerli olduğu kabul edilen bir öznenin 

varlığına yönelik bir tehdit olarak kurgulanması ve bu kurgulamanın buna mukabil 

alınan istisnai tedbirleri desteklemek için kullanılmasıdır (Buzan, 2008: 108).  

GüvenlikleĢtirme teorisinin geliĢtirdiği sektörel yaklaĢım incelendiğinde A‘dan 

Z‘ye her Ģeyin tehdit olarak inĢa edilebileceği görülmektedir (Akgül AçıkmeĢe, 

2011: 59).  

Bu çerçevede Waever, ―Güvenlik nedir?‖ sorusuna, dil teorisinin de 

yardımıyla, güvenlik bir ―söz-eylem‖dir Ģeklinde cevap vermektedir. Söz-eylemsel 

olarak güvenliğin kendisi gerçek bir duruma iĢaret etmemekte, esasen telafuz 

edilmesi ona varlık kazandırmaktadır. Diğer bir ifade ile bir devlet yetkilisi 

güvenliği dile getirerek, özel bir alana hareket etmekte ve böylelikle güvenliğe 

                                                           
1
 Fukuyama, F. (2003).  Tarihin Sonu ve Son Ġnsan. Ġstanbul: Gün Yayınları. 



Azime TELLĠ 

402 

yönelik tehdidi durdurmak için ne gerekliyse onu talep etme hakkına da sahip 

olmaktadır (Waever, 1995: 54-55). Ancak, bir Ģeyin, herhangi bir referans 

nesnesine, varoluĢsal bir tehdit olarak sunulması durumu, güvenlikleĢtirme için 

yeterli değildir, bu ―güvenlikleĢtirme giriĢimi‖ olarak tanımlanmaktadır. Bir mesele 

ancak hitap edilen kitle öyle olduğunu kabul ettiğinde güvenlikleĢtirilmiĢ olur 

(Buzan vd., 1998: 24-25). 

1.1. GüvenlikleĢtirme Sürecinin ĠĢleyiĢinde Etkili Olan Unsurlar  

Buzan vd. göre; ―güvenlikleĢtirme çalıĢmaları, kimin (güvenlikleĢtirici), 

hangi konuları (tehditler), kimin için (referans nesneleri), neden, hangi sonuçlarla 

ve hangi Ģartlar altında güvenlikleĢtirdiğinin net olarak anlaĢılmasını hedefler‖ 

(1998: 23). Bu çerçevede güvenlikleĢtirmenin üç önemli bileĢeni vardır: Bir 

nesnenin varlığına yönelen tehdit, söz konusu tehdidin politik elitlerce ―söz-

eylemsel‖ bir süreçle devletin politik gündemine sokularak, mücadele için acil 

önlemler talep edilmesi ve dinleyici kitlenin tehdit iddiasını kabul edip, acil 

önlemleri onaylaması (Akgül-AçıkmeĢe, 2011: 61). AĢağıdaki grafikte yer alan 

sürecin aynı zamanda tersine dönmesi, yani normalleĢme boyutu bulunmaktadır. 

Kopenhag Okulu tarafından güvenlik terminolojisine kazandırılan ve ―güvenlik 

dıĢılaĢtırma‖ olarak da ifade edilen kavram, güvenlikleĢtirmenin tersi (antitezi) 

olarak nitelendirilmektedir. Güvenlik dıĢılaĢtırma, daha önce tehdit olarak görülen 

bir hususun aĢama aĢama tehdit olmaktan çıkarılmasıdır. Böylelikle önceden tehdit 

olarak algılanan bir konunun güvenlikleĢtirme süreci sonunda kazandığı özel 

(ayrıcalıklı) konum sonlandırılmakta ve bu Ģekilde anılan tehdidin ortadan 

kaldırılması için talep edilen olağanüstü önlemler geçersiz kılınarak, konunun 

normalleĢmesi ve politik süreçte müzakereler yoluyla çözümlenmesinin önü 

açılmaktadır (Sandıklı ve Emeklier, 2012: 54). 

Sonuç olarak, güvenlikleĢtirme çalıĢırken araĢtırmacının görevi, bir konunun 

gerçek bir güvenlik sorunu olup olmadığının ortaya çıkarılması değil, 

güvenlikleĢtime eyleminin nasıl ve ne zaman gerçekleĢtiğinin, bunun öğelerinin 

(güvenlikleĢtirici, referans nesnesi, hedef kitle) neler ya da kimler olduğunun ve 

bunun sonuçlarının neler olduğunun ortaya konulmasıdır. 

Kopenhag Okulu yazarlarına göre, bir güvenlikleĢtirme eyleminde üç temel 

öğe bulunmaktadır. Bunlar referans nesnesi (hâlihazırda tehdit edilen ve hayatta 

kalması gereken öğe), güvenlikleĢtirici aktör (bir konuyu referans nesnesini tehdit 

ettiği için güvenlik sorunu olarak ilan sunan öğe) ve iĢlevsel aktörlerdir (ilgili 

sektörün dinamiklerini etkileyen öğeler (Emmers, 2007: 110-111). 
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Grafik-1. GüvenlikleĢtirme Düzeyi 

Kaynak: Emmers, R. (2007). ‗Securitization‘, in A. Collins (ed.), Contemporary 

Security Studies . ss. 111-134. Oxford: Oxford University Press. 

Kopenhag Okuluna göre; herhangi bir konu, politika dıĢı bir alandan 
(devletin sorunla ilgisinin bulunmadığı durumdan), politikanın konusu olmaya 
(konunun kamu politikasının bir parçası olmasına), güvenlikleĢmeye (konunun 
‗normal politikaların ötesinde‘ ele alınmasına imkan verecek Ģekilde varoluĢsal bir 
tehdit olarak sunulmasına) ve güvenlik alanı dıĢına çıkarılmaya (konunun bir tehdit 
ya da genel anlamda ihtiyatlı olmayı gerektiren bir durum olarak tanımlanmadığı 
hale) doğru sıralanan bir spektruma yerleĢtirilebilir (Buzan vd., 1998: 23-24). 
GüvenlikleĢtirme çabası, yaygın kabul görebilir (1947 sonrası Batı‘daki 
komünist/Sovyet tehdidi), sınırlı bir etki sağlayabilir (ABD‘nin Irak‘ı terörize 
etmeye yönelik giriĢimi), etkisiz olabilir (Vietnam SavaĢı‘nda ABD‘nin kamuoyu 
desteğinin azalması) veya daha önce tehdit olarak kabul edilen bir Ģey tehdit 
olmaktan çıkartılabilir (Soğuk SavaĢ‘ın bitiĢi) (Buzan, 2008: 108). 

Kopenhag Okulu düĢünürleri, güvenlikleĢtirici aktör tarafından yapılan 
eylemi güvenlikleĢtirici hamle (çaba) olarak adlandırmaktadır (Williams: 2003: 
526). GüvenlikleĢtirme sürecini tek bir aktörün kontrol ettiği öznel bir süreç olarak 
görmek yerine ―öznelerarası‖ olarak değerlendiren Kopenhag Okulu‘na göre, 
sürecin baĢarısı sadece güvenlikleĢtirici tarafından değil güvenlikleĢtirme 
eyleminin hedef kitlesi tarafından belirlenmektedir. YaklaĢımın kullandığı inĢacı 
söylem doğrultusunda güvenlikleĢtirme sürecinde; ―bir referans nesnesinin hayatta 
kalmayı hak eden bir nesne olup olmadığı, tehdidin bir güvenlik tehdidi olup 
olmadığı, bu tehdidin olağanüstü tedbirleri meĢru kılıp kılmadığı konuları 
öznelerarası olarak‖ inĢa edilmektedir ( Buzan vd., 1998: 31). 

POLĠTĠZE 

EDĠLMEMĠġ 

GÜVENLĠKLEġTĠRME 
POLĠTĠZE 

DEVLET, SORUNLA 

ĠLGĠLĠ DEĞĠLDĠR 

SORUN, KAMUSAL 

TARTIġMAYA 

AÇILMAMIġTIR 

 

SORUN, GÜVENLĠK 

UNSURU OLMUġTUR 

GÜVENLĠKLEġTĠRĠCĠ 

AKTÖR SORUNU 

POLĠTĠZE ALANDAN 
ÇIKARMIġTIR  

SORUN, STANDART 

SĠYASAL SĠSTEMCE 
ĠZLENMEKTEDĠR 

SORUN, KAMU 

POLĠTĠKASININ 
PARÇASIDIR 



Azime TELLĠ 

404 

2. BĠR GÜVENLĠK NESNESĠ OLARAK ENERJĠNĠN 

GÜVENLĠKLEġTĠRĠLMESĠ VE DIġ POLĠTĠKAYA YANSIMALARI 

Ġstikrarlı olarak artıĢ eğiliminde olan enerji talebinin sınırlı enerji 

kaynaklarıyla karĢılanmasının yarattığı rekabet dünya güç dağılımını 

Ģekillendirmektedir. “Enerji kaynaklarını kontrol etmenin dünyayı kontrol etmek”, 

anlamına gelmesi enerji güvenliğinin sadece ekonomik ya da teknik bir unsur 

olmanın ötesinde politik ve askeri öneme sahip olmasına neden olmuĢtur. 

Uluslararası Enerji Ajansı‘nın (IEA) tahminlerine göre 2040‘a kadar dünya 

ekonomisi fosil yakıtlara olan bağımlılığını sürdürecektir (IEA, 2017).  

Enerji kaynaklarının, eriĢilebilirlik, ulaĢılabilirlik, makul fiyat ve kabul 

edilebilirlik olarak kabul edilen enerji güvenliği (APERC, 2007), Ģemsiye bir 

kavram iĢlevi görmektedir. Bu kavram altında enerjinin askeri, siyasi, ekonomik ve 

çevresel olmak üzere pek çok boyutunu ele almak mümkündür. Enerji akıĢının, 

kesintisiz, sürdürülebilir, uygun ve istikrarlı fiyatlardan sağlanması olan enerji 

güvenliğine yönelik en büyük tehdit enerji akıĢının kesintiye uğraması ya da 

fiyatlarda ani dalgalanmalardır (Mabro, 2008).  

Kopenhag Okulu, güvenlik alanını beĢ sektöre ayırmıĢ olup enerji 

güvenliğine yönelik tehditler geniĢ perspektifte bir referans objesi olarak kabul 

edilebileceği gibi gelecekte altıncı bir sektör olma olasılığı da bulunmaktadır 

(Christou and Adamides, 2013: 510). Bununla birlikte Kopenhag Okulu, enerji 

güvenliğini ekonomi sektörünün referans nesnesi olarak kabul etmektedir (Buzan 

vd, 1998: 116). Bu nedenle çalıĢmada, yaklaĢımın bakıĢ açısı benimsenmekle 

birlikte enerji güvenliğinin kompleks yapısı göz önünde bulundurulacaktır. 

Enerjinin, ekonomiye dair bir sorun olmanın ötesine geçerek politik bir unsur 

haline gelmesinde Ukrayna krizi dönüm noktalarından biri olmuĢtur. Ekonomik, 

askeri ve teknolojik güvenlik sektörlerinin aĢırı derecede enerji akıĢına bağımlı 

olmaları enerji güvenliğine, yeni güvenlik konseptinde özel bir konum sağlamıĢtır. 

AB‘nin, Ukrayna krizinin derinleĢmesi sonrasında enerjiyi güvenlikleĢtirme süreci 

baĢlamıĢ olup bu durum, ―enerji güvenliği olmadan güvenlik olmayacağını 

unutmamalıyız!‖ (Avrupa Komisyonu, 2014) Ģeklinde somutlaĢtırılmıĢtır.  

2.1. Türkiye‟nin Enerji Görünümü ve AĢırı Bağımlılık Sorunsalı 

Türkiye, OECD ülkeleri arasında enerji talebi en hızlı artan ülkelerden 

biridir. Enerji talebini önemli ölçüde fosil enerji kaynakları kullanarak 

karĢılamaktadır. 2015 yılında Türkiye‘nin toplam enerji tüketiminin % 31‘ini doğal 

gaz, % 30‘unu petrol ve % 27‘sini kömür oluĢturmuĢtur. Toplam enerji tüketiminin 

% 24‘ü yerli üretimle, % 76‘sı ise tedarikçi ülkelerden ithal edilen enerji kaynakları 

ile karĢılanmıĢtır. Petrol ve doğal gaz, ithalat bağımlılığının en yüksek olduğu 

enerji kaynaklarıdır. Petrol tüketiminin % 93,2‘si ve doğal gaz tüketiminin ise % 

99,2‘si ithal edilmektedir (Türkiye Petrolleri, 2017: 30-32). Doğal gaz ve petrol 

ithalatının gerçekleĢtirildiği ülkeler arasında Rusya, Ġran, Irak ve Azerbaycan öne 
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çıkmaktadır. Petrol ithalatının % 23‘ü Irak, % 19‘u Rusya ve % 17‘si Ġran‘dan, 

doğal gaz ithalatının ise % 53‘ü Rusya, % 17‘si Ġran ve % 14‘ü Azerbaycan‘dan 

karĢılamaktadır (Türkiye Petrolleri, 2017: 33). Bu oranlar dikkate alındığında, 

Türkiye‘nin en yoğun ithalat bağımlılığı yaĢadığı enerji türünün doğalgaz olduğu 

ve doğalgazın da en yoğun olarak Rusya‘dan tedarik edildiği görülmektedir. 

Türkiye‘nin doğalgaz ithalatı açısından en fazla Rusya‘ya bağımlı olmasının yanı 

sıra petrol ve kömür konusunda da Rusya‘ya bağımlılığı bulunmaktadır. Türkiye, 

doğalgaz tüketiminin yarısından fazlasını – tek bir tedarikçi ülkeden – ve tek bir 

yöntemle –boru hatları- karĢılaması enerji güvenliği açısından kırılgan bir görünüm 

sergilemesine neden olmaktadır.  

Enerji oyunu pozitif toplamlı olmakla birlikte gelecekte enerji merkezi 

olarak kazanımlarını artırmak isteyen Türkiye‘nin mevcut durumu enerji iĢ 

birliğinden kazanımlarının hedeflenen düzeyde olmadığını göstermektedir. Dünya 

rezervlerinin 4/3‘üne komĢu olan Türkiye‘nin (T.C. DıĢiĢleri Bakanlığı, tarih yok) 

jeopolitik konumunu avantaja çevirme giriĢimleri açısından enerjinin rolü 

büyüktür. Ancak, mevcut enerji iĢ birliklerinin genel olarak ülkenin talebini 

karĢılamaya dönük olması ve enerji ticaretinde söz sahibi olunamaması 

Türkiye‘nin elini zayıflatmaktadır. Rusya özelinde konuya yaklaĢılacak olursa 

artan enerji iĢ birliğine rağmen Türkiye‘nin karĢılıklı bağımlılık iliĢkisinin zayıf 

tarafı olması enerji güvenliği açısından ciddi bir tehdit oluĢturmaktadır  (Telli, 

2017: 163). 

2.2. Türkiye ve Rusya Enerji ĠĢ Birliği: Destekten Bağımlılığa Uzanan Süreç 

Türkiye ile Rusya arasındaki enerji iĢ birliğinin temelleri Soğuk SavaĢ 

dönemine kadar uzanmaktadır. Ġzmir Aliağa Rafinerisi‘nin yapımını ―yaĢ sebze-

meyve alımı‖ karĢılığında üstlenen Sovyetler Birliği, böylece genç cumhuriyetin ilk 

kez ithal ettiği ham petrolü rafine etmesini sağlamıĢtır  (TBMM, 1999). 

Türkiye‘nin, 1984‘te SSCB ile 25 yıl süreli bir doğalgaz alım anlaĢması 

imzalaması olmuĢtur. Bu anlaĢma doğrultusunda 1987 yılında Batı (Trakya) Boru 

Hattı‘ndan ilk doğal gaz alımı gerçekleĢmiĢtir (Gazprom export, 2018b). 

Rusya‘dan doğrudan Türkiye‘ye doğal gaz transferi Mavi Akım Boru Hattı‘nın 

inĢasıyla baĢlamıĢ olup böylece iki ülke arasındaki ticaretin hacmi 30 milyar 

metrekübe (bcm) ulaĢmıĢtır (Gazprom, tarih yok).  

Türkiye, doğal gaz talebini karĢılamak için Ġran, Azerbaycan ve 

Türkmenistan ile anlaĢmalar yapmıĢtır. Ancak bu anlaĢmalara rağmen Rusya, 

Türkiye‘nin doğalgaz ithalatında % 50‘den fazla pay almaya devam etmiĢtir. Öte 

yandan NATO üyesi Türkiye‘nin, Rusya ile enerji iĢ birliğini güçlendirmesi 

rekabet konusu haline gelmiĢtir. Artan enerji ticaretiyle iki ülke arasındaki 

karĢılıklı bağımlılığın simetrisi, Türkiye aleyhine dengesiz bağımlılığa doğru 

kaymıĢ ve Türkiye‘nin daha fazla bağımlı hale gelmesiyle iliĢkilerdeki güç kaynağı 

Rusya lehine değiĢmiĢtir (Demiryol, 2018: 1446). 
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Türk-Rus iĢ birliği nükleer enerji alanına taĢınmıĢ, ortaklaĢa olarak dünyanın 

en büyük nükleer enerji santrallerinden birinin inĢa edilmesi planlanmıĢtır (Forbes, 

2010). Nükleer enerji anlaĢması sonrası diğer bir önemli adım, yine doğalgaz 

alanında atılmıĢtır. Vladimir Putin, 1 Aralık 2014 tarihli Ankara ziyareti sırasında, 

iptal edilen Güney Akım‘ın yerine Türk Akımı‘nı inĢa etmek istediklerini 

açıklamıĢtır  (Roth, 2014). BaĢlangıçta toplam kapasitesi 65 bc) olması planlanan 

Türk Akımı ile hem Türkiye‘nin hem de AB ülkelerinin doğal gaz ihtiyacının 

karĢılanması hedeflenmiĢtir. Ayrıca ziyaret sırasında Mavi Akım‘ın mevcut yıllık 

doğal gaz taĢıma kapasitesinin 3 bcm daha arttırılmasına ve Rusya‘dan doğalgaz 

ithal eden Türk firmaları için fiyat indirimi yapılmasına karar verilmiĢtir (Winrow, 

2017: 20).  

3. TÜRK-RUS ENERJĠ SĠNERJĠSĠNĠN DAYANIKLILIK TESTĠ OLARAK 

JET KRĠZĠ: YÜKSEK ĠRTĠFADA GÜVENLĠKLEġTĠRME VE TEMKĠNLĠ 

NORMALLEġME  

Tarihsel olarak rekabet iliĢkisi içinde bulunan Türkiye ve Rusya arasında 

enerji, ―normalleĢmeyi‖ sağlayan bir katalizör rolü üstlenmiĢ durumdadır. Bölgesel 

çatıĢma unsurlarına rağmen enerji iĢ birliğinin derinleĢmesine bağlı olarak iki ülke 

arasında görülen yakınlaĢmada en ciddi kırılma Rus jetinin düĢürülmesi olmuĢtur. 

Sonrasında ortaya çıkan diplomatik kriz iki ülke arasındaki stratejik iĢ birliği 

sürecini ciddi derecede etkilemiĢtir. Rusya‘nın, Türkiye‘den ―özür dilemesini‖ 

istemesi ve Türkiye‘nin bunun kabul etmemesi üzerine kriz derinleĢirken 

Rusya‘nın seri yaptırım kararları karĢısında Türk tarafı da elini güçlendirmek üzere 

harekete geçmiĢtir.  

Türk sınırını ihlal eden ve uyarılar dikkate almayan bir Rus jetinin angajman 

kuralları gereğince vurulması, sektörel güvenlik yaklaĢımı gereğince doğrudan 

askeri güvenlik konusu olması gerekmektedir. Ancak, sadece her iki taraf 

arasındaki iliĢkileri değil küresel ve bölgesel güç dengesini etkileme potansiyeli 

olan kriz askeri ve siyasi alandan taĢarak 21. yüzyıl dinamiklerine uygun olarak 

ekonomik güvenlik alanında ciddi sonuçlar doğurmuĢtur. Tarafların karĢılıklı 

olarak birbirlerini ekonomik olarak zayıflatmaya yönelmesi sonucunda ikili 

iliĢkilerdeki uyum yerini kutuplaĢmaya bırakmıĢtır. ÇalıĢmada, krizin Türkiye‘nin 

enerji güvenliğine yansıması incelenecek olduğu için Rusya‘nın güvenlikleĢtirme 

sürecine yeri geldikçe yer verilecektir. Bu amaçla iki ana akım medya kuruluĢunda 

o dönemde yer alan haberlerin içerik analizi yapılarak güvenlikleĢtirme sürecinin 

iĢleyiĢi ortaya konulacaktır. Bunun için Hürriyet ve Sabah Gazeteleri ile web 

siteleri seçilmiĢ olup güvenlikleĢtirme aktörlerinin (siyasiler/bürokratlar) 

normalleĢme sürecinin baĢlamasına kadar enerji güvenliği konusunda beyan ve 

açıklamaları, enerji güvenliği konusunda alınan olağanüstü (acil) önlemler ve 

kamuoyunun enerji konusunda olağanüstü alarm durumuna bakıĢ açıĢı ortaya 

konacaktır.  
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Türkiye‘nin, Rus gazına olan bağımlılık konusunda kamuoyunda 

―duyarlılığın‖ bir anda yükselmesini sağlayan güvenlikleĢtirici aktörler, siyasiler 

ve siyasilerin politika tercihlerine bağlı olarak bürokratlar olmuĢtur. Dönemin 

CumhurbaĢkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet BaĢkanı 

Vlademir Putin‘in karĢılıklı açıklamaları güvenlikleĢtirme sürecinin fitilini 

ateĢlemiĢ, sonrasında devletin tüm kademeleri bu beyanlar doğrultusunda harekete 

geçmiĢtir. Türkiye‘nin enerjiyi güvenlikleĢtirmesinde referans nesnesi ―ulusal 

güvenlik‖ olup seçilen tehdit Kopenhag Okulu tarafından orta düzey referans 

nesnesi olarak kabul edilmektedir (Rotschild, 1995: 39). En verimli/baĢarılı 

güvenlikleĢtirilen referans nesnesi olan ulusal güvenliğe yönelik tehdit ya da tehdit 

algısı, toplumun geniĢ kesimlerinin desteğinin kolayca alınmasında önemli bir iĢlev 

görmektedir. Enerji akıĢında olası bir kesintinin Ģiddetine bağlı olarak tüm ulusal 

sistemi etkilemesi mümkün olduğu için enerjinin güvenlikleĢtirilmesi konusunda 

kamuoyu desteği hızlı ve güçlü bir Ģekilde sağlanmıĢtır. 

GüvenlikleĢtirme sürecinin baĢarısını etkileyen kolaylaĢtırıcı unsurlar jet 

krizinin hızla büyümesine yol açmıĢtır. Türkiye ve Rusya arasındaki, kökleri tarihe 

dayanan rekabet ve çatıĢan tezler, fiziksel yakınlık, aynı bölgesel güvenlik 

bölgesinde ama farklı saflarda yer alma, Türkiye‘nin NATO üyesi olması, Suriye 

krizi konusunda yaĢanan uyuĢmazlıklar gibi unsurlar jet krizi sonrası 

güvenlikleĢtirme sürecinde kolaylaĢtırıcı rolü görmüĢtür. Enerjinin 

güvenlikleĢtirilmesi ve buna bağlı olarak politika değiĢimlerinin ―zorunluluk‖ 

olarak gösterilmesi kamuoyunun da desteğini almıĢ olup buna bağlı olarak Türk 

Akımı Projesi‘nin imzalanmasına kadar devam eden güvenlikleĢtirme süreci 

imzaların atılması sonrasında yerini normalleĢme ve güvenlik dıĢılaĢtırmaya 

bırakmıĢtır. 

3.1. Jet Krizi Öncesinde Türk- Rus Enerji ĠliĢkileri: Pragmatist Sinerji 

Türkiye ve Rusya‘nın enerji alanında 2010 yılından sonra yakaladığı sinerji, 

jet krizi öncesine kadar tek kaynağa aĢırı bağımlılık tehdidine rağmen günden güne 

geliĢmiĢtir. Akkuyu AnlaĢması ve Türk Akımı bu sinerjinin en somut göstergeleri 

olup NATO üyesi Türkiye‘nin, enerjide Rusya‘ya bağımlılığının derinleĢmesi baĢta 

ABD olmak üzere, Batı‘nın tepkisine neden olmuĢtur. Enerjide merkez olma 

arayıĢında olan Türkiye, Azerbeycan‘la imzalanan TANAP sonrasında Türk 

Akımı‘nın hayata geçirilecek olmasını bölgesel enerji pazarında konumunun 

güçlenmesi olarak değerlendirmiĢtir. Türkiye‘nin seçim atmosferinde olduğu bu 

dönemde basında yer alan haberlerde Türk Akımı‘nın jeopolitik önemine ve enerji 

güvenliğine katkılarına yer verilmiĢtir. Kasım baĢında yapılan seçimler sonrasında 

yeni hükümeti kurma görevi AKP‘ye verilmiĢ ve 64. kabine Ahmet Davutoğlu 

tarafından kurulmuĢtur. Yeni kabine kurulur kurulmaz Rus jetinin düĢürülmüĢ 

olması iki ülke iliĢkilerine iĢ birliğinden kutuplaĢmaya savrulmasını da beraberinde 

getirmiĢtir. 
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Jet krizi öncesinde iki ülke iliĢkilerinde iĢ birliğine yapılan vurgu dikkat 

çekerken erken genel seçim hazırlıklarının sürdüğü Eylül ayında ilk faz konusunda 

anlaĢma sağlandığı haberleri basında yer almıĢtır. Ekim ayında ise görüĢmelerin 

donduğuna yer verilmesi ikili iliĢkilerin konjonktöre bağlı olarak belirsizlik 

sürecinde olduğunu göstermektedir (Türk Akımı donduruldu, 2015). Adım adım jet 

krizine doğru gidildiği bu dönemde ikili iliĢkilere dair çeliĢkili demeçler basında 

yer almıĢtır. Bu durum, jet krizi sonrasında daha fark edilir bir hal almıĢ olup iki 

ülke arasındaki iĢ birliğinde güvenilirlik algısının değiĢtiğini gösteren politik 

kararların alınması söz konusu olmuĢtur. Enerjinin güvenlikleĢtirilmesine bağlı 

olarak jet krizi öncesinde gündemde olmayan yeni arz kaynaklarının bulunması, 

depolama ve milli enerji kaynaklarına yönelme açılmalarının yanı sıra Rusya‘ya 

olan karĢılıklı bağımlılık iliĢkisine dair Türk tarafının bakıĢ açısında yer alan 

değiĢimleri gösteren örnek olaylara aĢağıda yer verilmiĢtir. 

Rus jetinin vurulmasından hemen sonra Hürriyet, Rusya‘nın en büyük 

kozunun doğal gaz olduğuna dikkat çekerek olası bir kesintinin yarattığı tehdidi 

haberleĢtirmiĢtir (Erdil, 2019). Bir gün sonrasında Sabah ise, doğal gaz da 

Rusya‘nın da Türkiye‘ye bağımlı olduğunu uzman görüĢlerine dayanarak 

okurlarına aktarmıĢtır (SETA Ekonomi Uzmanı Karagöl: Enerjide Rusya da 

Türkiye'ye bağımlı, 2015). Jet krizinin baĢladığı gün göreve baĢlayan Berat 

Albayrak‘ın ise temkinli açıklamaları dikkat çekmiĢtir  (Yeni Bakan Berat 

Albayrak görevi devraldı, 2019). 

 

Resim-1. Gazete ManĢetleri (25.11.2015) 
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Rusya, baĢta turizm ve tarım sektörü olmak üzere Türk ekonomisini hedef 
alan yaptırım kararları alınmıĢ, vize muafiyeti askıya alınmıĢ, ticaret ve yatırım 

anlaĢmaları için yürütülen müzakereler durdurulmuĢtur (Sputnik Türkiye, 2015). 
Uçak krizinin neden olduğu siyasi gerilim, enerji iĢbirliği projelerin de olumsuz 

etkilenmesine neden olmuĢtur. Devam eden enerji projeler askıya alınırken Türk 

Akımı‘na yönelik müzakereler ve çalıĢmalar durdurulmuĢtur (Sputniknews, 2015). 
Ayrıca 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren Rusya tarafından Türk firmalarına taahhüt 

edilen doğal gaz ithalat fiyatlarındaki % 10.25 indirim de askıya alınmıĢtır (NTV, 
2016). Rusya, enerji diplomasisi kapsamında yeniden Güney Akım‘ı gündeme 

alarak Türk Akımı için alternatif arayıĢının devam ettiğini duyurmuĢtur  (Hacıoğlu, 
2016). 

30 Kasım‘da Sabah Gazetesi web sitesinde Türkiye‘nin doğal gazda 

alternatiflerinin olduğu haberi yer alırken  (Doğalgazda Rusya'ya alternatif, 2015), 
3 Aralık‘ta ise BaĢbakan Davutoğlu‘nun, Azerbaycan ziyareti ve TANAP 

hakkındaki açıklamalarına yer verilmiĢtir  (Davutoğlu: TANAP projesi 
Avrupa'daki dengeleri değiĢtirecek, 2015). Türkiye‘nin hızlanan kaynak 

çeĢitlendirme arayıĢları kapsamında Katar ziyareti ve doğal gaz ticareti konusunda 
alınan söz basında geniĢ yankı bulmuĢtur  (Katar ile vizeler kalktı, önemli 'gaz' 

iĢbirliği imzalandı, 2015). Kuzey Irak gazını Türkiye‘ye taĢıması planlanan boru 
hattı projesinin hızlandırılması da aynı günlerde söz konusu olmuĢtur  (Becerikli, 

2015). Öte yandan CumhurbaĢkanı Erdoğan‘ın, Rusya‘ya dayandırılan Türk 
Akımı‘nın durdurulduğu iddialarının doğru olmadığı, hatta projeyi bizatihi Türk 

tarafının rafa kaldırdığı açıklaması da dikkat çekicidir ("Alsan ne olur almasan ne 
olur", 2015). Ġkili iliĢkilerde gerilimin karĢılıklı tırmandırıldığı bu dönemde 

Rusya‘nın doğal gaz ithalatındaki payının azaltılmasına dair yorumlar gazetelere 
taĢınmıĢtır  ('Rusya'nın gazdaki payı azaltılmalı', 2015).  

Rusya‘nın kriz sonrası yaptırımları giderek sertleĢtirmesi, Türkiye‘de, 

Ukrayna krizlerinde olduğu gibi doğal gaz akıĢını durduracağı veya önemli ölçüde 
sınırlandıracağı endiĢesine yol açmıĢtır. Rus gazının kesilmesinin olası etkilerini 

analiz haber konusu yapan Hürriyet  (Erdil, Rusya gazı keserse kısa vadede ısınma, 
elektrik ve sanayide alternatif zayıf, 2015), kıĢ koĢullarında olası bir kesintinin 3-4 

gün taĢınabileceğine yer vermiĢtir. Bu dönemde siyasi demeçlerde ve basında 
depolama kapasitesinin yetersizliği de sıklıkla yer almaya baĢlamıĢtır  (Gazımız 14 

gün dayanır, 2015). Alternatif arayıĢlarının gündeme gelmesiyle depolama tesisi 

kapasitesinin artırılmasının öncelikler arasına alınmıĢtır  (Yalçın, 2015).  

Bu kapsamda, TANAP‘ın en kısa sürede tamamlanması için Azerbaycan ile 

mutabakata varılırken, Katar‘dan daha fazla sıvı doğal gaz (LNG) tedarik 
edilebilmesi için giriĢimde bulunulmuĢtur (Reuters, 2015). Katar ile sağlanan 

mutabakat sonrasında ―Doğalgazı 4 günde getiririz‖ gibi spekülatif demeçler 

basında yer almıĢtır  (Gaz 4 günde Türkiye'de, 2015). Bu süreçte bir yandan da Rus 
ekonomisin içinde bulunduğu krize vurgu yapan haberlerin sıklıkla yer verilirken 
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Rusya‘nın Türkiye‘ye uyguladığı yaptırımları uzun vadeli sürdürmesinin 
güçlüğüne dikkat çekilmiĢtir  (Petrol fren tutmuyor: 35,6 dolar..., 2015). Türkiye, 

alternatif arayıĢında Ġsrail‘in yanı sıra Kuzey Irak ile de yakınlaĢırken Irak gazının 
Türkiye‘ye gelmesi konusunda anlaĢma sağlanmıĢtır  (Kuzey Irak gazı 2018'de, 

2015). Krizin tırmandığı 2015 yılının son günlerinde Rusya‘dan yaptırımlara 

rağmen Türk Akımı için görüĢmelere devam etmeye hazır oldukları açıklaması 
gelmiĢtir  (Rusya'dan flaĢ 'Türk Akımı' açıklaması, 2015). Enerji diplomasisi 

hamlelelerinin karĢılıklı geldiği 2015 yılının son günleri, 2016 yılında da ikili 
iliĢkilerin seyrinin de habercisi olmuĢtur.  

Jet krizinin sıcaklığıyla baĢlayan 2016‘da kaynak çeĢitlendirme arayıĢına 

giren Türkiye, elektrik üretiminde doğalgaz kullanım oranını düĢürmek için yerli 
kömür açılımı yapmıĢtır  ('Yerli kaynaklar önceliğimiz', 2016). Krizin 

güvenlikleĢtirilmesine bağlı olarak alınan önlemler kapsamında doğalgazın elektrik 
üretiminde kullanım oranları aĢamalı olarak azaltılmıĢtır  (Elektrik üretiminde 

doğalgazın payı düĢtü, 2016). Hürriyet Gazetesi de, kömür üretimine verilen 
teĢvikleri ―Kömür gaza geldi‖ ara baĢlığıyla haberleĢtirmiĢtir  (Erdil, Hükümet 

genelge yayımladı, Ģirketler yatırıma soyundu, 2016). Hürriyet, yine aynı dönemde, 
―Rusya kaynaklı krizler nedeniyle milyonlarca insanın soğukta kalmasının yarattığı 

siyasi etkiyi unutamayan Avrupa Birliği‖nin enerji kalkanı oluĢturma çabasını 
sayfalarına taĢımıĢtır  (Özalp, 2016).  

Doğalgaz kesintisi tedirginliğiyle geçen 2016 kıĢ aylarının sonlarına doğru 

TANAP‘ın planlanandan erken bitirilerek Türkiye‘nin elinin güçlendirileceği 
―müjde‖ olarak açıklanmıĢtır (Erdoğan: TANAP'ı erken bitireceğiz, 2016). 

Türkiye‘nin giriĢimine ise Rusya‘dan cevap gecikmemiĢ ve Türk Akımı‘na 
alternatif olarak iptal edilen Güney Akımı‘nın yeniden gündeme alınabileceği 

duyurulmuĢtur  (Hacıoğlu, Rusya, Türk Akımı yerine rafa kaldırdığı projeyi 
indiriyor, 2016).  

Türkiye‘nin özür mektubu göndermesiyle (Kremlin: Erdoğan özür diledi, 

2016) iki ülke arasındaki iliĢkilerde yeni bir döneme geçilmiĢtir. KarĢılıklı 
açıklamaların gerilim düzeyi giderek düĢerken Türk Akımı için hükümetlerarası 

anlaĢma imzalanması “dev adım‖ olarak değerlendirilmiĢtir. Projenin yarı 
kapasiteyle hayata geçirilecek olmasına rağmen enerji güvenliği açısından önemli 

bir adım olarak değerlendirilmesi güvenlikleĢtirmeden normalleĢme sürecine 
geçilmiĢ olduğunun göstergesidir  (Erdil, Tarihi imza: ‗Türk Akımı‘nda anlaĢma 

tamam, Rus gazı doğrudan Türkiye‘ye gelecek, 2016).  

Türkiye ve Rusya arasındaki diplomatik ve siyasi krizin bir yılı doldurmadan 
etkisini yitirmesinde iç ve dıĢ unsurların etkili olmuĢtur. Yeni hükümetin dıĢ 

politikada dostları arttırma ve düĢmanları azaltma hedefiyle hareket etmesinin yanı 
sıra 15 Temmuz 2016‘da yaĢanan baĢarısız darbe giriĢiminin de etkisi olmuĢtur. 

Darbe giriĢimi sonrasında Batılı ülkelerden farklı olarak Türkiye‘ye net destek 
veren Rusya, iki ülke arasındaki güvenin yeninden tesis edilmesini sağlamıĢtır. Bu 
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geliĢmelerin etkisiyle darbe giriĢiminden hemen bir ay sonra iki ülke lideri, 
Rusya‘da bir araya gelerek iliĢkilerin, kriz öncesindeki seviyeye taĢınmasına karar 

vermiĢtir  (Erdoğan ile Putin St. Petersburg'da bir araya geldi, 2016). Bu kapsamda 
enerji alanında ilk adım, Türk Akımı‘na yönelik hükümetlerarası anlaĢmanın 

imzalanmasıyla atılmıĢtır.  

Tüm bu geliĢmelerden sonra Rus gazının talep miktarının jet krizi sonrasında 
gerilemeye baĢladığı da Tablo-1‘de görülmektedir. 

Tablo-1. Doğalgaz Ġthalat Miktarlarının (BCM) Kaynak Ülkelere Göre Dağılımı 

(Aralık 2015- Aralık 2016)  

 

Kaynak: EPDK, 2016. 

SONUÇ 

Enerji, artık siyasi ve ekonomik kalkınmanın en önemli unsurlarından 
biridir. Enerji kaynaklarını verimli kullanan ülkeler uluslararası iliĢkilerde 
çoğunlukla enerji kartını diğer ülkelere karĢı koz olarak kullanabilmenin avantajına 
sahip olacaktır. Dolaysıyla, giderek daha karmaĢık bir hal alan enerji denkleminde, 
enerjinin ―politikleĢtirilmesine‖ ve daha da ―güvenlikleĢtirilmesine‖ Ģahit olmaya 
devam edeceğiz. 

Türkiye ve Rusya arasındaki iliĢkilerin seyrinde enerji önemli bir kırılma 
noktası oluĢturmuĢtur. Farklı güvenlik bölgelerinde kendilerini tanımlayan iki ülke 
arasında ekonomi üzerinden oluĢan yakınlaĢmada enerji kaynakları özel bir sinerji 
oluĢturmuĢtur. Doğalgaz baĢta olmak üzere Türkiye‘nin Rus enerji kaynakları 
açısından ―güvenilir pazar‖ olarak öne çıkması iki ülke arasında karĢılıklı 
bağımlılık olgusunu yaratmıĢtır. Her iki ülke genel olarak bu pragmatist durumu 
―kazan-kazan‖ durumu olarak lanse ederken iki ülkenin enerji alanındaki 
entegrasyonu açısından ilk ciddi ―dayanıklılık testi‖ jet krizi olmuĢtur. Jet krizini 
Rus gazına aĢırı bağımlılığın yaratabileceği siyasi ve ekonomik krizler açısından 
―alarm zili‖ olarak değerlendiren Türkiye, enerji politikasını hızlı bir Ģekilde 
gözden geçirmiĢtir.  Türkiye‘nin, Rusya‘nın olası gaz kesintisi hamlesi ihtimaline 
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karĢı ―enerji güvenlikleĢtirmesi‖ izlediği yaklaĢık bir yıllık dönemde iki ülke 
arasındaki enerji iliĢkileri açısından belirsizliğin hâkim olduğu ara bir rejim olarak 
değerlendirilebilir.  

Olası bir gaz kesintisine Türkiye‘nin 14 gün dayanabileceği gerçeğinin ilk 
kez ―siyasi‖ olarak dile getirilmesiyle baĢlayan güvenlikleĢtirme süreci, Türk 
Akımı için imzaların atılmasıyla yerini normalleĢmeye bırakmıĢtır. Bununla 
birlikte jet krizi sonrasında Türkiye‘nin kaynak çeĢitlendirmeye ağırlık verme 
politikası normalleĢmeye rağmen devam etmektedir. Bu durum, enerji 
güvenlikleĢtirmesinin düĢük düzeyde olmakla birlikte halen devam etmekte olduğu 
olarak değerlendirilebilir. Ġki ülke arasındaki enerji iliĢkilerinin güvenlik 
dıĢılaĢtırması henüz söz konusu olmamakla birlikte Rusya ve Türkiye arasındaki 
karĢılıklı bağımlılık bir enerji kesintisi olmadan krizin atlatılmasını sağlamıĢtır. 
Kopenhag Okulu tarafından geliĢtirilen güvenlikleĢtirme spekturumuna göre 
yapılan vaka analizinde devletlerin, olağanüstü tedbirler almak istedikleri konuları, 
hâlihazırda güvenlik tehdidi olarak sunmak suretiyle, uygulayacakları yaptırımları 
meĢrulaĢtırma yolunu seçmesi durumunda Türk-Rus iliĢkileri açısından ortaya 
konulmuĢtur. Burada, enerjinin güvenlikleĢtirilmesi Türkiye‘nin, Rusya‘ya karĢı 
sertleĢen dıĢ politikasının ―meĢrulaĢtırılmasında‖ kolaylaĢtırıcı rolü üstlenmiĢtir. 
Bu durum, bağımsız bir sektör olmayan enerjinin diğer tüm güvenlik sektörlerini 
etkilemesiyle uyumlu olup iki ülke iliĢkilerinde baĢlayan kutuplaĢmanın gevĢemesi 
ve enerji iliĢkilerinin normalleĢmesi paralel bir seyir izlemiĢtir.  

Türk Akımı ve Akkuyu projelerinin tamamlanmasıyla karĢılıklı bağımlılık 
iliĢkisi derinleĢecek olan Türkiye ve Rusya‘nın Suriye sorunu baĢta olmak üzere 
bölgesel sorunlar konusunda genel olarak aynı kampta yer alması gelecekte iki ülke 
iliĢkilerinin dinamiğinde iĢ birliğinin kural, çatıĢmanın istisna olmasına yol 
açacaktır. Türkiye, enerji iĢ birliği açısından Rusya‘yı ―güvenilir partner‖ olarak 
görmekle birlikte bir yandan da AB‘nin, Rusya‘ya olan bağımlılığını azaltacak 
projeler içinde yer almaya devam etmektedir. Güney ve Doğu Avrupa pazarına 
yönelik olarak doğal gaz merkezi olma hedefi olan Türkiye açısından bu durum 
rasyonel olmakla birlikte Rusya, AB‘nin 3. Enerji Paketi karĢısında henüz AB 
üyesi olmayan Türkiye‘yi alternatif geçiĢ noktası olarak görmektedir. Ġki ülke 
arasındaki enerji iliĢkileri açısından ikinci dayanıklılık testi noktası olarak Doğu 
Akdeniz öne çıkmakta olup Rusya, henüz Batılı ülkeler kadar yüksek sesle Türk 
tezleri karĢıtı açıklamalar yapmaktan kaçınmaktadır. Bununla birlikte Rus enerji 
Ģirketleri, Türkiye‘nin bölgedeki münhasır ekonomik bölge ilanlarını meĢru kabul 
etmemesine rağmen arama geliĢtirme sürecine dahil olmuĢ durumdadır. Rusya, 
Avrupa pazarını korumak açısından Doğu Akdeniz‘i Avrupa‘ya bağlayan boru 
hattı projelerine sıcak bakmazken Türkiye‘nin çıkarları ise bahse konu boru 
hattının kendi kara suları ve topraklarından geçmesinden yönedir. DerinleĢen enerji 
iĢ birliği açısından Doğu Akdeniz, tıpkı jet krizinde olduğu gibi bir dayanıklılık 
testi olma potansiyeli taĢımaktadır ve olası bir krizde yine enerjinin 
güvenlikleĢtirilmesi spektrumunun izlenmesi söz konusu olacaktır. 
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SOSYAL VE KÜLTÜREL BOYUTLARIYLA FETÖ 

Mehmet Tayfun AMMAN

 

Öz 

Türkiye 15 Temmuz 2016‟da sosyal ve ekonomik olarak küresel ölçekte örgütlenmiĢ dinî temelli sivil bir 

yapının asker uzantıları tarafından gerçekleĢtirilen darbe teĢebbüsüyle sarsıldı. BaĢta TBMM olmak üzere 
devletin en üst organlarını hedef alan ve kendilerini durdurmaya çalıĢan silahsız insanları gözünü kırpmadan 

öldürebilen darbeciler, devlet ile halkın kararlı tepkisi karĢısında baĢarısız oldular. Türkiye üç yıldır devletin 

kılcal damarlarına kadar yayılmıĢ bu kanserden arınmaya çalıĢıyor. 

Dinî hizmetler vererek itibar ve güç kazanmıĢ bir topluluğun bir gecede terör örgütüne dönüĢmesi 

mümkün olmadığına göre, kendilerine “Hizmet hareketi” diyen ve toplumda “Gülen cemaati” olarak tanınan bu 

dinî yapının otuz kırk yıllık bir süreçte terör örgütüne dönüĢebilmesinin sosyal ve kültürel zemini üzerinde 
düĢünülmesi gerekmektedir. 

Bu bildiride FETÖ‟nün sosyal ve kültürel boyutları değerlendirilmeye çalıĢılmıĢtır. Daha açık bir 
ifadeyle FETÖ‟nün toplumun hangi kesimleri üzerinde etkili olduğu ve devĢirdiği insanları baĢlangıçta hayal bile 

edemeyecekleri bir yere nasıl sürüklediği sosyolojik bir perspektifle masaya yatırılmıĢtır. 

Bildiride ilk olarak FETÖ‟nün sosyal boyutu modernleĢme, sekülerleĢme ve kentleĢme süreçleri 
ekseninde ele alınmıĢtır. Türkiye‟nin siyasal dinamiklerle yöneldiği modernleĢme sürecinde pozitivist siyasal 

elitlerin katı sekülarist politikaları özellikle kentlerde “dine yabancılaĢma” olarak kavramlaĢtırdığımız bir zemin 

oluĢturmuĢtur. 1950‟lerde baĢlayan iç göç ve kentleĢme sürecinde eğitim düzeylerinin düĢük olduğunu bildiğimiz 
yeni kentli toplum kesimleri, daha özenli bir manevi yaĢam arzusu gibi dini, dayanıĢma ihtiyacı gibi sosyal, kentte 

tutunabilme gibi ekonomik beklentilerle dini grup yapılanmalarına yönelmiĢlerdir. Kendi seçkinlerini üreten ve bu 

seçkinler tarafından yeniden üretilen bu gruplarda din, ince idrakten yoksun yorumlarla kamusal alana çıkmıĢ; 
sahih bir din anlayıĢıyla kabul edilmesi mümkün olmayan “dinde yabancılaĢma” olarak kavramlaĢtırdığımız 

sorunlu bir yapı olarak ĢekillenmiĢtir. FETÖ, dine yabancılaĢma zemininde ortaya çıkan dinde yabancılaĢma 

olgusunun tipik bir örneğidir. 

Bildiride ikinci olarak FETÖ‟nün kültürel boyutuna dair kısmi bir değerlendirme yapılmıĢtır. Sosyal ve 

dini yapılar, onları besleyen kültür zemini olmadan toplum sahnesine çıkamazlar. Bu çerçevede özellikle Türk 

toplumunun kültürel özellikleri arasında dikkat çeken “maneviyatçılık”, “tek adamcılık” ve antropolojide 
“bağımlılık eğitimi” olarak adlandırılan çocuk yetiĢtirme tarzının FETÖ gibi dini yapıları ortaya çıkaran 

etkilerine dikkat çekilmiĢtir. 

Türkiye‟de modern rasyonel eğitimin ne ölçüde baĢarılı olduğu tartıĢmalıdır. Öğrenmeyi sevdiremeyen, 
düĢünmeyi öğretemeyen, sorgulama ve eleĢtiri becerilerini geliĢtiremeyen, kendisi üzerinde düĢünmeye sevk 

edemeyen bir milli eğitim sisteminin istemeyerek de olsa FETÖ gibi yapıların ortaya çıkmasındaki sorumluluğu 

büyüktür. Türkiye Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı da açıkça sınıfta kalmıĢ, FETÖ doğrudan devleti hedef alana kadar 
toplumu uyarma görevini yerine getirmemiĢtir. 

Bildiri, Türkiye‟nin çok büyük bir bedel ödeyerek temizlemeye çalıĢtığı FETÖ gibi bir olguyu tekrar 

yaĢamamasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: FETÖ, dine yabancılaĢma, dinde yabancılaĢma, maneviyatçılık, tek adamcılık, bağımlılık 

eğitimi. 
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Abstract 

Turkey has been shattered with a military coup attempt on July 15, 2016, carried out by military 
extensions of a religiously based civil group that is organized on a global scale in social and cultural terms. This 

attempt and its plotters who targeted the highest organs of the state, being in the first place The Grand National 

Assembly of Turkey and killed disarmed people atrociously, failed and collapsed against the determined reaction 
of the state and people. Turkey has been attempting to defecate this cancer for three years that spread through 

capillary vessels of the state. 

It is impossible for a religious group that has gained power and prestige by just giving religious services, 
to transform into a terrorist organization overnight. Hence, we must consider the social and cultural background 

and reason for the transformation of a religious group that introduced themselves as “Hizmet (meaning Service to 

People) Movement” and known as “the Gülen Community” into a terrorist organization during nearly forty years. 

In this paper, we tried to analyse the social and cultural aspects of FETO. More clearly, we try to 

elucidate in a sociological perspective on which sections of the society is more influenced by FETO and how they 
canalize and carry the people they gathered, to a point they cannot even imagine in the beginning. 

In the first place, the social aspect of the issue is evaluated in terms of modernization, secularization and 

urbanization. In the modernization period attempted with political dynamics, secularist policies of positivist 
political elites created a social background that can be named as “alienation to religion” especially in urban 

centres. During internal migration and urbanization process, which has begun in 1950s, these newly urbanized 

and low-educated sections of the society showed a tendency towards religious groups. Their common basic needs 
and goals are desire for the more pious and meticulous spiritual life, being in an alternative network of social 

solidarity, taking hold of urban life in terms of economics. In these religious groups, which have produced their 

own elite strata and have been re-produced by these new elites, religion has come out into the public sphere with 
various comments which are deprived of refined and elegant comprehension. All these developments led to a 

problematic structure that can be named as “alienation in religion”. This problematic structure is impossible to 

accept with an accurate religious understanding. FETO is a typical example of the phenomenon of „alienation in 
religion‟ that comes into being on the ground of „alienation to religion‟. 

Subsequently, we try to make a partial analysis regarding the cultural aspect of FETO. Social and 

religious entities cannot appear on the social level without a cultural background supporting and nurturing them. 
In this context, especially “spiritualism”, “bossism” and “dependency education” which is a child-rearing style 

as named in anthropology are some of the conspicuous common characteristics of our Turkish society and these 

cultural characteristics have a great influence on the formation of religious groups such as FETO. 

The success of modern, rational education in Turkey is a controversial issue. The role of the deficiencies 

in the national education system has a great influence on the formation of groups like FETO. Actually, this 

education system is very deficient in terms of enthusiasm for learning, teaching to think, developing critical skills 
and reflexive thinking. In addition, The Directorate of Religious Affairs failed on this issue because it could not 

carry out the task of warning and awakening society until FETO targeted the state. 

This paper aims at contributing to prevention of the repetition of a phenomenon like FETO whose 
devastating effects are still influential on society and state.  

Keywords: FETO (Fethullahist Terrorist Organization), alienation to religion, alienation in religion, spiritualism, 

bossism, dependency education. 
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GĠRĠġ 

Bildirime sosyoloji literatüründe olmayan ―dine yabancılaĢma‖ ve ―dinde 

yabancılaĢma‖ Ģeklinde iki yeni kavramlaĢtırma yaparak baĢlamak istiyorum. Karl 

Marx‘ın ―dinî yabancılaĢma‖ kavramından ilham alarak, ama onunla kısmî 

bağlantısı olan ve sonuçta ona yol açan bu iki kavramı Türkiye‘nin sosyal ve 

siyasal zemininde ortaya çıkan konumuzla doğrudan bağlantılı bize özgü bir 

toplumsal gerçekliği görünür hale getirmek için kullanacağım. 

―Dine yabancılaĢma‖yı ‗siyasal, sosyal ve ekonomik koĢulların etkisiyle bir 

topluma mensup bireylerin o kültürün manevi temellerini inĢa eden dine yönelik 

ilgilerinin azaltılması ve buna bağlı olarak dinî bilgi ve bilinç düzeyinin düĢmesi‘ 

olarak tanımlıyorum. ―Dine yabancılaĢma‖ya kısaca ‗dinî bilgi ve bilincin zayıflığı 

ile karakterize olgusal durum‘ da diyebiliriz. ―Dinde yabancılaĢma‖ ise ―dine 

yabancılaĢma‖ zemininde ortaya çıkan, dinin sahih kabul edilen esaslarına aykırı 

inanç ve pratiklerin din adına toplum sahnesine çıkması‘ durumudur. BaĢka bir 

ifade ile ―dinde yabancılaĢma‖ya, ‗çarpık bir din anlayıĢı ve bu anlayıĢın ürettiği 

dinen kabul edilmesi mümkün olmayan inanç ve dinî pratikler‘ de diyebiliriz. 

Bildirimde FETÖ‘nün ―dine yabancılaĢma‖ zemininde ortaya çıkmıĢ ―dinde 

yabancılaĢma‖nın tipik ve çarpıcı bir örneği olduğunu göstermeye çalıĢacak ve bu 

suç örgütünü ortaya çıkaran siyasal, sosyal ve kültürel koĢulları değerlendireceğim. 

1. SĠYASAL VE SOSYAL ARKA PLAN 

Türkiye‘de FETÖ gibi bir örgütü tarih sahnesine çıkaran dinamikler 

―siyasal‖ ve ―toplumsal‖ olmak üzere iki baĢlık altında toplanabilir. Siyasal 

dinamikler Osmanlı‘dan Cumhuriyet‘e uzanan iki yüz yıllık modernleĢme 

serüvenimizle ilgilidir.  

Türkiye‘nin modernleĢmesi bilindiği üzere toplumsal dinamiklerle değil, 

siyasal dinamiklerle gerçekleĢmiĢtir. Daha açık bir ifadeyle toplumun talepleriyle 

değil, Batı dünyasının emperyalist baskısı ve bu baskı karĢısında devleti güçlü 

kılabilmek, ülkeyi koruyabilmek amacıyla siyasal elitlerin modernleĢmeyi/ 

batılılaĢmayı kaçınılmaz, gerekli ve yararlı görmeleriyle gerçekleĢmiĢtir. Bu 

süreçte ―medeniyet kırılması‖ olarak kavramlaĢtırabileceğimiz -içinde kültür, tarih, 

dil, din ve devlet kırılmalarının yer aldığı- bir büyük kırılma yaĢanmıĢtır.  

Daha önce bir baĢka çalıĢmamda açıkladığım bu kırılmalardan burada bizi 

özellikle ilgilendiren ―din kırılması‖dır. Bu kavramla pozitivist modernist siyasal 

elitlerin bilinçli politikalarıyla dinin değersizleĢtirilerek kamusal alandan 

dıĢlanmasını kast ediyorum. Pozitivist modernist elitlerin gözünde din genç, kentli, 

eğitimli toplum kesimlerine yakıĢmayan, ömrünü tamamlamıĢ arkaik bir inanç 

sistemiydi. Pozitivizmin kurucusu olan Auguste Comte‘un insanlık tarihini 

zihniyetin evrimini esas alarak teolojik çağ, metafizik çağ ve pozitif çağ (bilim 
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çağı) olmak üzere üç evre halinde sıraladığı çok etkili olmuĢ ünlü tasnifinde de 

öngörüldüğü üzere din, modern çağda ancak yaĢlılar, köylüler ve toplumun 

eğitimsiz kesimleri için kabul edilebilir, gerilemesi ve zaman içinde yok olması 

beklenilen bir kurumdu. 

Bu sürecin hızlandırılması için dinin kamusal alandan dıĢlanması ve dinî 

seçkinlerin itibarsızlaĢtırılması gerekiyordu. Ne var ki dıĢlanan din bu süreçte yok 

olmayacak, özellikle toplumun eğitimsiz kesimlerinde ince idrakten yoksun 

yorumlarla varlığını sürdürecekti. Nitekim böyle olmuĢtur. Çok partili hayata 

geçiĢle birlikte muhafazakâr demokrat/sağ iktidarların müsamahalı politikalarıyla 

kamusal alanda din yeniden görünürlük kazanmaya baĢlamıĢtır. Ancak ciddi bir 

seviye kaybına uğrayarak ve normal koĢullarda dinî seçkinler arasında yer 

edinebilecek kapasitede olmayan, iyi niyetli olsa bile ilmi ve irfanı kıt kendi 

seçkinlerini üreterek ve onlar tarafından üretilerek toplum sahnesinde yerini 

almıĢtır. 

Bu süreç iĢlerken sanayileĢme, göç ve kentleĢme gibi modernleĢmenin 

toplumsal dinamikleri de devreye girmiĢtir: 1950‘lerde baĢlayan coğrafî 

hareketlilik ile Ģehirlere göç eden çoğu orta ve ortanın altı sınıflara mensup kiĢiler 

bir taraftan daha özenli manevi yaĢantı isteği, diğer taraftan kent hayatının getirdiği 

yalnızlaĢma, korunup kollanma arzusu, dayanıĢma ihtiyacı, eğitim, aidiyet ve 

benzeri ihtiyaçların karĢılanması, belli makam ve mevkilere ulaĢabilme özlemi gibi 

farklı psikososyal sebeplerle dinî gruplara yönelmiĢler, bu gruplar zamanla 

güçlenerek ekonomik ve siyasal alanda da etkili olmaya baĢlamıĢlardır. Kendisini 

―Hizmet hareketi‖ olarak adlandıran, toplumun ―Gülen cemaati‖ dediği grup bu 

küçüklü büyüklü yüzlerce dinî gruptan birisidir. 1970‘li yıllarda oluĢmaya 

baĢlamıĢ, 80‘lerde ülke çapında örgütlenmiĢ, 2000‘li yıllarda dinî grupların en 

büyüğü, en güçlüsü ve en etkilisi olmuĢ ve merkezi Türkiye olan küresel bir örgüte 

dönüĢmüĢtür. 

2. “DĠNDE YABANCILAġMA” ÖRNEĞĠ OLARAK FETÖ 

Bu örgütün lideri olan Fetullah Gülen yukarıda kısaca resmetmeye 

çalıĢtığımız siyasal ve toplumsal zeminin sahneye çıkarttığı bir kiĢidir. Bu ülkenin 

ilim ve irfanını tarihiyle birlikte biraz bilenler ve kendisinin konuĢmalarını 

dinleyenler, yazılarını inceleyenler, Ģunu hemen kabul edeceklerdir ki, Gülen 

normal koĢullar altında ancak sıradan bir vaiz olarak kalacak, vasat nitelikli bir 

kiĢidir. Ancak olağandıĢı koĢullarda ve ―dine yabancılaĢma‖ zemininde sahneye 

çıkmıĢ, çoğu orta ve orta alt tabakadan yeni kentli kesimlerin dine yönelen, ama 

dini de yeterince bilmeyen kesimlerini etkilemeyi baĢarmıĢtır. Bu kiĢilerin 

kendilerini yüce bir davanın fedakâr neferleri olarak görmelerini sağlamıĢ, 

hayatlarına anlam kazandırmıĢ ve kendilerini değerli hissetmelerini sağlamıĢtır. 
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Bunu baĢarabilmek ve sürdürebilmek için kifayetsiz dinî liderlerin 

baĢvurdukları bilinen mekanizmaları devreye sokmuĢtur: 

 Sürekli olarak kendisinin asla sorgulanmamasını, eleĢtirilmemesi 

sağlamaya yönelik Mehdi ya da Mesih gibi yüce bir manevi Ģahsiyet olduğunu 

telkin eden imalarda, telmihlerde bulunmuĢtur. Peygamber efendimizle sürekli 

irtibatta olduğu ve onun talimatlarıyla hareket ettiği iddiaları da buna dâhildir. 

 Bağlılarının ilim ve idraklerini sınırlandırarak geniĢ bir perspektiften 

bakabilme, karĢılaĢtırabilme, sorgulayabilme becerilerini köreltmiĢtir. Bunu 

dayandığı Nurculuk zemini üzerinden baĢarmıĢtır. Nurcu gruplarda yaygın olan 

―Risale-i Nurları okuyun yeter, baĢka kitaplara gerek yok‖ yaklaĢımı zaman içinde 

―Hoca efendiyi okuyun yeter‖e dönüĢtürülmüĢtür. 

ĠĢte ―dinde yabancılaĢma‖ adını verdiğim, dinin sahih kabul edilen 

esaslarıyla çatıĢan inanç ve pratikler bu iki hususun uzantıları olarak ortaya 

çıkmıĢtır. 

―Gülen cemaati‖ maalesef Ġslâmî görünümlü, ama Ġslâm‘ın kabul 

edemeyeceği inanç ve pratiklerle malûl bir dinî gruptur. Tamamen sivil alanda ve 

gözlerimizin önünde ortaya çıkan ve Ģahsen en az yirmi yıldır din sosyolojisi 

derslerimde yeri geldikçe tenkit ettiğim bu çarpık din anlayıĢının kabul edilemez 

bazı inanç ve pratikleri Ģunlardır: 

 “Ġbrahimî dinler” safsatası “dinler arası diyalog” hikâyesi 

Her din kendisini ―hak‖ ve diğer dinleri ―batıl‖ olarak kabul eder. Yahudiler, 

Hıristiyanlığı ve Ġslâmiyeti; Hıristiyanlar Museviliği ve Ġslâmiyeti reddederler. 

Müslümanlık da aynı Ģekilde Allah‘ın varlığını, birliğini, Hazret-i Muhammed‘in 

Allah‘ın son elçisi ve O‘nunla insanlığa gönderilen Kur‘an-ı Kerim‘in son ve 

bozulmamıĢ ilahî kelâm olduğuna inanmayı gerektirir. Gülen cemaati ise Kur‘an‘ın 

tevhid dinini ifade etmek üzere kullandığı ―Ġbrahim‘in dini‖ sözünü ―Ġbrahimî 

dinler‖ olarak çoğul hale getirerek çarpıtmıĢ ve Vatikan‘ın baĢlattığı ―dinler arası 

diyalog‖ hareketine partner olarak Hıristiyan ve Yahudilerin Hazret-i 

Muhammed‘e iman etmeseler de Cennete girebilecekleri inancını Müslümanların 

zihinlerine yerleĢtirmeye çalıĢmıĢtır. Bunu yalnızca bir dinî inanç meselesi olarak 

görmemek, yarın vatan müdafaası söz konusu olduğunda düĢmanla mücadele azim 

ve iradesini zaafa uğratacak etkilerini de hesaba katmak gerekmektedir. 

 Hatasız, günahsız, adeta hikmetinden sual olunmaz Hoca efendi 

inancı 

―Hatasız kul olmaz‖ atasözümüz aynı zamanda Ġslâmî bir inanç esasını ifade 

etmektedir. Gülen cemaati ise Fetullah Gülen‘i her sözünde hikmet, her 

davranıĢında keramet görecek Ģekilde aĢırı yüceltmiĢtir. Kendilerine ―hata yapıyor 

olamaz mı‖ diye sorulduğunda, teorik olarak ―O da insandır, hatası olabilir‖ 
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dediklerini, ancak ―peki, hiç hatasını gördünüz mü‖ denildiğinde ―asla, benim 

haddim değil‖ cevabını verdiklerini yakinen biliyoruz. Gülen, bağlılarına sanki 

insanüstü bir varlık gibi görünmektedir. 

 Rüyalarla amel etme 

Müslümanlıkta akıl ve ilim esastır. ―Rüyalarla amel edilmez‖ düsturunu 

hemen her Müslüman bilir. Gülen ise cemaatini adeta rüyalarla yönetilir ve 

yönlendirilir hale getirmiĢtir. Rüyalarda Peygamberin görülmesi, talimatların 

ondan alınması sıklıkla baĢvurulan bir yol olmuĢtur. Bu yolla bir yandan 

bağlılarının maneviyatını yükseltmiĢ, diğer yandan kendisinin yüce bir Ģahsiyet 

olarak görülmesini pekiĢtirmiĢtir. 

 Himmet toplantıları 

Gülen cemaatinin ilk örgütlenmeye baĢladığı zamanlardan itibaren para 

toplamak amacıyla düzenlediği ―himmet‖ adını verdikleri toplantılar özellikle iĢ 

çevreleri tarafından iyi bilinmektedir. Bu toplantılarda cemaatin çalıĢmaları 

yüceltilerek anlatılmakta, ―falanca ülkede okul yapacağız‖ gibi amaçlarla maddi 

destek talep edilmektedir.  Sonra sırayla toplantıdaki herkesten yapabilecekleri 

parasal yardım alenen istenmektedir. Ġyi niyetlerle toplantıya getirilmiĢ kiĢiler 

kendileri gibi geldiğini sandıkları -aslında çığırtkan olarak görevlendirilmiĢ- 

kiĢilerin söyledikleri yüksek rakamları duydukça gönüllerinden geçen mütevazı 

rakamdan utanmakta, sıra kendilerine geldiğinde sıkılarak daha yüksek rakamlar 

söylemek zorunda bırakılmakta, arkasından hemen senetler getirilip 

imzalatılmaktadır. Bu Ģekilde yaklaĢık kırk yıl boyunca on binlerce himmet 

toplantısı yapılmıĢ, bu toplantılarda trilyonlarca para toplanmıĢtır. 

Hâlbuki sahih bir din anlayıĢında, insanların utandırılarak paralarının 

alınması çirkin, kabul edilemez bir davranıĢtır. Nitekim Osmanlı döneminde 

yazılan bey‘ ve Ģira, yani alıĢ-veriĢle ilgili fıkıh bilgilerinin anlatıldığı kitaplarda –

örneğin çok okunan Hamza Efendi‘nin Bey‘ ve ġira risalesi ve Ģerhlerinde- böyle 

yapmanın ‗habis‘ bir kazanç ve haram olduğu belirtilmektedir. Ġmam-ı Gazali 

namıyla anılan büyük âlim Ebu Hamid Muhammed el-Gazali (vefatı: 1158) ise 

böyle yapanların ―haydut‖ olduğunu söylemekte ve niçin ‗haydutluk‘ olduğunu 

―Haydut sizin malınız nasıl alır? Canınıza kast ederek… Böyle yapanlar nasıl 

alıyorlar? Arınıza (utanma duygunuza) kast ederek‖ diyerek açıklamaktadır. 

Yıllar boyunca dinin habis ve haram kazanç dediği bu yolla toplanan 

paraların 15 Temmuz darbesi sonrasında –FETÖ‘nün okul, hastane, yurt ve benzeri 

mal varlığına devlet tarafından el konulmasıyla- bir gecede sahibine, yani millete 

dönmüĢ olması da çok mânidar bir olaydır. 
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 Kurban vekâleti alıp kurban kesilmemesi 

Gülen cemaatinin yıllarca Kurban bayramlarında vekâleten kurban kesmek 

üzere iyi niyetli saf insanlardan para topladığı, kurban kesmek üzerine toplanan 

paralarının önemli bir kısmının vekâlet veren kiĢinin bilgisi ve rızası olmaksızın 

baĢka iĢlere aktarıldığı bilinmektedir. ―Emanete hıyanet‖ diyebileceğimiz böyle bir 

uygulamayı sahih bir din anlayıĢı asla kabul etmez. 

 Parçalı kurban icadı 

Ġslâmiyet son derece sade ve açık bir dindir. Maddi imkânı olanlara Kurban 

bayramında Allah için kurban kesmelerini, bir kısmını kendilerine ayırıp, kalanını 

komĢularına ve yoksullara dağıtmalarını tavsiye eder. Ġmkânı olmayanlarınsa 

kurban kesmeleri gerekmez. Gülen cemaati ise baĢta öğrenciler olmak üzere 

kurban kesemeyecek durumda olanların kısıtlı paralarına bile tenezzül etmiĢ, bunun 

için dinde yeri olmayan bir kurban icat etmiĢtir. ―Parçalı kurban‖ diyebileceğimiz 

bu uygulama ile kâğıt üzerine çizdikleri bir koyun resmini çizgilerle bölerek 

toplamı bir koyun parası olacak Ģekilde fiyatlandırıp beĢ altı kiĢiden  ―baĢı senden, 

kuyruğunu ondan, ayakları ötekinden olsun‖ diyerek paralar toplamıĢlardır. 

 Önce izzet ve ikram, sonra talimat ve baskı 

Gruplarına kazanmak istedikleri -özellikle statüsü yüksek- kiĢilere izzet ve 

ikramda bulunarak ısındırmaları, yeterince kendilerinden olduğu kanaatine 

ulaĢtıklarında ―Ģu kadar kurban bulacaksın‖ ya da gazete ve dergilerine bu ay ―Ģu 

kadar kiĢiyi abone yapacaksın‖ Ģeklinde talimat vermeye baĢlamaları ve baskı 

yapmaları Gülen cemaatinin çok bilinen bir taktiğidir. Özellikle cemaat evlerinde 

kalan üniversite öğrencilerini böyle baskılarla çalıĢtırdıkları bilinmektedir. 

Gülen cemaati bütün bu iĢleriyle ―dinde yabancılaĢma‖nın tipik bir 

örneğidir. Ne acıdır ki bu çarpık dinî inanıĢ ve pratikler sivil toplumun gözleri 

önünde yıllarca devam ederken din hizmetlerinin doğrudan sorumlusu olan Diyanet 

ĠĢleri BaĢkanlığı, toplumu uyarma ve yapılmakta olan bu tür iĢlerin dinen doğru 

olmadığını duyurma noktasında üzerine düĢen görevi hakkıyla yerine 

getirmemiĢtir.  

Fetullah Gülen‘in böyle çarpık bir din anlayıĢını inĢa etmeyi baĢardıktan 

sonra cemaatini -hedefine ulaĢmak için her yolu meĢru gören, yalan, Ģantaj, iftira, 

darbe dâhil her Ģeyi yapabilen- bir suç örgütüne dönüĢtürmesi güç olmamıĢtır. 
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3. KÜLTÜREL ZEMĠN 

Sosyal ve dini yapılar, onları besleyen kültür zemini olmadan toplum 

sahnesine çıkamazlar. Bu çerçevede özellikle Türk toplumunun kültürel özellikleri 

arasında dikkat çeken ―maneviyatçılık‖, ―tek adamcılık‖ ve antropolojide 

―bağımlılık eğitimi‖ olarak adlandırılan çocuk yetiĢtirme tarzının FETÖ gibi 

yapıları besleyen niteliği üzerinde durmak gerekir. 

 Burada ―maneviyatçılık‖ ile maddî dünyanın ötesinde görünmeyen bir 

dünyanın varlığına inanmayı, ―tek adamcılık‖la liderini yüceltmeyi kast ediyorum. 

Antropologların ―bağımlılık eğitimi‖ adını verdikleri eğitim tarzı ise çocukların 

büyüklerine saygılı ve itaatkâr olarak yetiĢtirilmelerini ifade etmektedir. Dikkat 

edilirse bu kültürel nitelikler olumlu yönden bakıldığında ‗bizi biz yapan‘ değerleri 

inĢa eden hususiyetlerdir. Türk insanının ―ölürsem Ģehit, kalırsam gazi olurum‖ 

diyerek vatanı, bayrağı, milleti ve devleti için bir an tereddüt etmeden canını ortaya 

koyabilmesi bu maneviyatçılık sayesindedir. Ama yine bu maneviyatçılık, olumsuz 

yönden bakıldığında FETÖ örneğinde görüldüğü üzere insanımızın din üzerinden 

kolayca istismarına da neden olabilmektedir. Aynı Ģekilde liderini yüceltmek bir 

taraftan üste kesin itaat gibi askeri erdemleri inĢa etmekte, diğer yandan 

sorgulamayı, eleĢtirmeyi, rasyonel değerlendirme yapmayı, kendi payını ve 

sorumluluğunu üstlenmeyi engellemektedir. ―Bağımlılık eğitimi‖ bir yanıyla 

çocukların büyüklerine saygılı ve itaatkâr olmasını, ―biz bilinci‖ni, toplulukçu, 

dayanıĢmacı ve aileci olmayı temin ederken, diğer taraftan kendi ayakları üzerinde 

durma becerisini zayıflatmakta, hırslı ve baĢarılı olma arzusunu köreltmekte, 

nepotizme (aile kayırmacılığı) kapı aralayabilmektedir. 

Bizi ‗biz yapan‘ bu hasletlerin yaĢatılarak olumlu sonuçlarının devĢirilmesi; 

bunu yaparken aynı hasletlerin olumsuz sonuçlarından nasıl korunmamız gerektiği, 

cevabı kolayca verilebilecek bir soru değildir. Ama her halükârda bu zor iĢi 

baĢarma sorumluluğunun, öncelikle eğitimcilere ait olduğu söylenebilir. 

Türkiye‘de Milli Eğitim sisteminin yeterince baĢarılı olmadığı herkes tarafından 

bilinmektedir. FETÖ‘nün insan unsurunu özellikle üniversite diplomalı kiĢilerin 

oluĢturması son derece üzücü ve dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Eğitimin 

öncelikli görevi ―öğrenmeyi sevdirmek‖ ve ―düĢünmeyi öğretmek‖tir. Türkiye‘de 

eğitim sisteminin öğrenmeyi sevdirebildiği ve düĢünmeyi öğretebildiği 

söylenemez. 
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DEĞERLENDĠRME VE SONUÇ 

FETÖ terör örgütünün sosyal ve kültürel boyutlarını düĢündürmeyi 

amaçlayan bu bildirinin açıkça söylediği ya da iĢaret etmekle yetindiği hususlar 

aĢağıda maddeler halinde sıralanarak özetlenmiĢtir: 

 FETÖ ile mücadele yalnızca FETÖ ile sınırlı kalınarak yapılamaz. FETÖ 

dediğimiz zaman beĢ altı yıl öncesine kadar genel görüntü itibarıyla Türkiye‘de 

dinî grupların vitrini en güzel, en Ģık, en modern olanından, en saygı duyulanından, 

en güzel hizmetler yaptığı düĢünüleninden, gelmiĢ geçmiĢ siyasî iktidarlar 

tarafından en fazla destekleneninden söz ettiğimizi unutmamak gerekir. FETÖ 

örneği göstermiĢtir ki bir dinî grup koĢullar oluĢtuğunda bir suç örgütüne 

dönüĢebilmektedir. 

 Türk milleti nezdinde dinin saygın mevkii, saygı duyulan her Ģey gibi onu 

da istismara açık hale getirmektedir. Din ―dinden geçinenler‖den ve ―dindar 

geçinenler‖den korunması gereken bir kurumdur. Bir taraftan bizi biz yapan 

değerlerin üretici gücünü ve manevi hayatımızın temel dayanağını oluĢturmakta, 

diğer taraftan bizi zaafa uğratacak potansiyeli bünyesinde barındırmaktadır. Bu 

potansiyel gelecekte FETÖ benzeri baĢka yapıların toplum sahnesine çıkmasına 

neden olabilir. 

 Böyle yapıların bir daha karĢımıza çıkmaması için ya da samimi, iyi 

niyetli insanlarımızın böyle yapılar tarafından istismar edilip yoldan 

çıkarılmamaları için özellikle üç hususun altını çizmek önemlidir: 

- Bir dini hareket ya da grupta lider konumundaki kiĢi aĢırı yüceltiliyorsa 

oradan daima problemli yapılar ortaya çıkacaktır. Böyle bir durumu tehlike iĢareti 

olarak görmek gerekmektedir. 

- Bu kiĢi bağlılarını ilmin objektif ıĢığına yöneltmek yerine rüya ve ilham 

gibi sübjektif yollara sürüklüyorsa sıkıntı daha da büyümüĢ, tehlike vahamet 

boyutuna gelmiĢ demektir. 

- Lider konumundaki kiĢinin bağlılarını örtük yollarla dinin herkes 

tarafından bilinen muhkem kaynaklarından uzaklaĢtırdığı, sözleri ve yazılarıyla 

kendisini merkez Ģahsiyet haline getirdiği, dinin temel kaynaklarını 

önemsizleĢtirdiği, bağlılarının zihinleri sınırlandırdığı, onları göremez, düĢünemez, 

sorgulayamaz hale getirdiği görülüyorsa durum kolluk güçlerinin hazırlıklı 

olmasını gerektirmektedir. 
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 Asıl olan eğitim sisteminin öğrenmeyi sevdirerek ve düĢünmeyi öğreterek 

çocuklarımızı araĢtıran, bilen, sorgulayan, eleĢtiren, kendisi ve baĢkaları üzerinde 

düĢünebilen, empati yapabilen, millî ve dinî değerlerimizin bilinci ve bilgisiyle 

donanmıĢ ve bunları istismar edebilecek kiĢi ve çevrelere karĢı uyanık gençler 

olarak yetiĢtirebilmesidir. 

 Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı devasa bütçesi ile devletimizin din 

hizmetlerinden sorumlu kurumudur. Bu hizmeti en iyi Ģekilde vermeye çalıĢırken, 

aynı zamanda en ücra köylere kadar uzanan bürokratik örgütlenmesiyle din 

istismarına kapı aralayan durumlardan herkesten önce haberdar olması ve iĢ, kolluk 

güçlerinin müdahalesi boyutuna gelmeden toplumu uyarma ve uyandırma 

sorumluluğunu yerine getirmesi gerekmektedir. 
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Öz 

Siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik boyutları olan terörizmle mücadele birçok kurumun katılımını 
öngörmekle birlikte, uygulama çoğunlukla askerlere ve/veya kolluk personeline bırakılmaktadır. Asker ve kolluk 

açısından ise teröristlerin etkisiz hâle getirilmesi veya yakalananların adli makamlara teslim edilmesiyle görevin 

tamamlandığı düĢünülmektedir. Bu yönüyle, teröristlerin rehabilitasyonu ve yeniden topluma kazandırılmaları 
konusu hem uygulamada hem de akademik anlamda en az tercih edilen araĢtırma konuları arasında yer 

almaktadır. Bunun en önemli nedenlerinden biri veri toplamadaki zorluk olmakla birlikte, asıl nedenin tutuklanan 

veya hüküm giyen teröristlerin mücadelede saf dıĢı bırakıldıkları yönündeki genel ve yanlıĢ algı olduğu ileri 
sürülebilir. Bu nedenle Ceza Adalet Sistemi içerisinde tutukluların rehabilitasyonu ile yeniden topluma 

kazandırılmaları konusundaki çabalar Ģiddet içeren radikalleĢmeyle ve terörizmle mücadelede hayati önem 

taĢımaktadır. Bu çalıĢmanın amacı Ģiddet içeren radikalleĢmeyle mücadelede hükümlü ve tutukluların 
rehabilitasyonu ile yeniden topluma kazandırılma sürecini ceza adalet sistemi çerçevesinde incelemektir. Bu 

maksatla, terörizmle mücadele, hükümlü, tutuklu ve terörist rehabilitasyonu konusundaki kavramsal tartıĢmalara, 

uluslararası ve ulusal yasal düzenlemelere ve bazı örnek uygulamalara iliĢkin genel bir çerçeve çizilmiĢtir. 
Öncelikle, terörizm ve radikalleĢmeyle mücadele konusundaki alanyazın ile Ceza Adalet Sistemi (CAS) Modeli 

incelenmiĢ, daha sonra terörist rehabilitasyonu ve yeniden topluma kazandırma konusunda Türk hukuk 

sistemindeki yasal düzenlemelere değinilmiĢ, müteakiben Ģiddet içeren radikalleĢmeyle mücadelede süreç 
yaklaĢımını savunan bir model çerçevesinde çözüm önerileri ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır.  
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Abstract 

Even though the counter-terrorism, which has political, social, cultural and economic dimensions, 

necessitate the participation of various institutions, the main actors to be charged with the implementation of the 

counter terrorism strategies are soldiers and/or law enforcement personnel. From the security perspective, the 
soldiers and law enforcement personnel think that the mission is over, once terrorists killed or handed over to the 

judicial institutions. So, terrorist rehabilitation and reintegration as a research subject both in implementation 

and academic area, rarely find place in terrorism studies. While one of the reason is difficulties in data gathering, 
it can be argued that the real reason is the common and erroneous perception or belief which is that the terrorists 

are eliminated after being convicted or punished. For this reason, the activities related to terrorist rehabilitation 
and reintegration within the Criminal Justice System perspective is vital in counter-terrorism and struggle against 

violent radicalisation. The aim of this study is to examine rehabilitation and reintegration process for convicts and 

detainees in the fight against violent radicalization within the framework of criminal justice system. To this end, a 
general framework has been drawn on conceptual discussions about the counter-terrorism, rehabilitation of 

terrorists, convicts and detainees, international and national legal arrangements and some exemplary practices. 

Firstly, the literature on counter-terrorism, violent radicalization and the Criminal Justice System (CAS) Model 
have been examined, then the legal arrangements in the Turkish legal system have been discussed in terms of 

terrorist rehabilitation and reintegration. Lastly, some solutions have been proposed within a model which argue 

a process-approach for fighting against violent radicalisation. 
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GĠRĠġ 

Terörizmle mücadelenin ilk amacı Ģiddetin sona erdirilmesi ve kayıpların 

azaltılmasıdır. Bu amaca ulaĢtıktan sonra devletler ve terörist örgütler açısından 

çok hassas bir süreç baĢlamaktadır. Çünkü yapılan her hata süreci baĢa döndürerek 

Ģiddet seviyesini artırmaktadır. Bu sebeple terörizmle mücadelede kazanımların ve 

çatıĢmasızlık durumunun korunduğu bir süreç yönetimine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu süreç genel olarak görüĢme ve müzakereyi, silahsızlan(dır)mayı, yargılama 

veya affı ve son olarak tutuklu ve hükümlülerin rehabilitasyonu ile yeniden 

topluma kazandırılmalarını kapsar.  

Siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik boyutları olan terörizmle mücadele 

birçok kurumun katılımını öngörmekle birlikte, uygulama çoğunlukla askerlere 

ve/veya kolluk personeline bırakılmaktadır. Asker ve kolluk açısından ise 

teröristlerin etkisiz hâle getirilmesi veya yakalananların adli makamlara teslim 

edilmesiyle görevin tamamlandığı düĢünülmektedir. Bu yönüyle, teröristlerin 

rehabilitasyonu ve yeniden topluma kazandırılmaları konusu hem uygulamada hem 

de akademik anlamda en az tercih edilen araĢtırma konuları arasında yer 

almaktadır. Bunun en önemli nedenlerinden biri veri toplamadaki zorluk olmakla 

birlikte, asıl nedenin tutuklanan veya hüküm giyen teröristlerin mücadelede saf dıĢı 

bırakıldıkları yönündeki genel ve yanlıĢ algı olduğu ileri sürülebilir. Bu nedenle 

Ceza Adalet Sistemi içerisinde tutukluların rehabilitasyonu ile yeniden topluma 

kazandırılmaları konusundaki çabalar Ģiddet içeren radikalleĢmeyle ve terörizmle 

mücadelede hayati önem taĢımaktadır. 

Bu çalıĢmanın amacı Ģiddet içeren radikalleĢmeyle mücadelede hükümlü ve 

tutukluların rehabilitasyonu ile yeniden topluma kazandırılma sürecini ceza adalet 

sistemi çerçevesinde incelemektir. Bu maksatla, hükümlü ve tutukluların 

rehabilitasyonu konusundaki kavramsal tartıĢmalara, uluslararası ve ulusal yasal 

düzenlemelere iliĢkin genel bir çerçeve çizilmiĢtir. Öncelikle, terörizm ve 

radikalleĢmeyle mücadele konusundaki alanyazın ile Ceza Adalet Sistemi (CAS) 

Modeli incelenmiĢ, daha sonra terörist rehabilitasyonu ve yeniden topluma 

kazandırma konusunda Türk hukuk sistemindeki yasal düzenlemelere değinilmiĢ, 

müteakiben Ģiddet içeren radikalleĢmeyle mücadelede süreç yaklaĢımını savunan 

bir model çerçevesinde çözüm önerileri ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır. 

1. TERÖRĠZMLE MÜCADELE YAKLAġIMLARI 

―Terörizmle mücadele‖ kavramı terörizm konusundaki kavramsal 

tartıĢmalara benzer sorunlarla karĢı karĢıyadır. Çünkü aktörlerin terörizm kavramı 

konusunda benimsedikleri yaklaĢımlar mücadele için kullanılan kavramlara da 

doğrudan yansımaktadır. Terörizmi bir sonuç olarak gören yaklaĢımlar terörizmin 

nedenlerine odaklanarak mücadele stratejilerini bu çerçeveden ele alırlar. Bu 

yönüyle mücadele silahlı güç kullanımının da dâhil olduğu siyasi, sosyal, 
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ekonomik, vb. birçok tedbiri içine alacak Ģekilde bütüncül bir yaklaĢımla ele alınır. 

Terörizmi siyasi bir amaç için harekete geçen grupların baĢlangıç noktası olarak 

görenler ise terörle mücadele ve terörizmle mücadele ayrımı yaparak mücadelenin 

silahlı güç kullanarak yapılan kısmına odaklanırlar. Bu faaliyetleri anlatmak için 

kullanılan kavramlar güvenlik algısına göre değiĢebilir. Yabancı yayınlarda 

―counterterrorism‖, ―responding terrorism‖, ―combatting terrorism‖, ―struggling 

with terrorism/terrorist organisations‖, ya da ―anti-terrorism‖, ―fighting 

terrorism‖, ―war against terrorism/terror‖ gibi kavramlar göze çarparken Türkçe 

kaynaklarda ―terörizmle mücadele‖, ―terörle mücadele‖, ―teröristle mücadele‖, 

―terör örgütleriyle mücadele‖ veya ―iç güvenlik harekâtı‖ gibi kullanımlar 

görülmektedir. Çoğunlukla birbirlerinin yerine ayırt edilmeksizin kullanılan bu 

kavramlar aslında terörizm konusunda en baĢta yapılan bir tercihi bünyelerinde 

taĢırlar. Bu tartıĢma, bu araĢtırmanın kapsamı dıĢındadır. Bununla birlikte, bu 

araĢtırmada, devleti en önemli ve kapsayıcı aktör olarak gören ve çok sektörlü bir 

yaklaĢımı anlattığı düĢünülen ―terörizmle mücadele‖ kavramının tercih edildiğini 

belirtmek gerekir.  

Terörizmle mücadele yaklaĢımları en genel hatlarıyla güvenlik ve 

özgürlükler ikilemi içerisinde tartıĢma alanı bulmaktadır. Faydacı yaklaĢım 

(utilitarian) çoğunluğun mutluluğu için uygulanan her türlü politikayı meĢru 

görürken, evrenselciler (universalists) evrensel olduğunu savundukları ahlaki 

değerlerin istisnasız herkese uygulanmasında yana bir duruĢ sergilerler (Steven ve 

Gunaratna, 2004). Bu yaklaĢımlar terörizmle mücadelede devletin seçtiği 

politikaya yön vermekte, kullanılan araç ve yöntemlerin niteliği üzerinde etkili 

olmaktadır. Uygulamada baĢvurulan tedbirlerin sert veya ılımlı olması, kısa ya da 

uzun vadeli olması da bu seçime dayanmaktadır.  

Terörizmle mücadeleye uluslararası hukuk açısından bakıldığında barıĢçıl 

yollar ve kuvvet kullanmaya dayalı yaklaĢım olmak üzere iki farklı yaklaĢım dikkat 

çeker. BarıĢçıl yollar hem iç hukuku hem de uluslararası hukuk yollarının 

kullanılmasını öngörür. Bu yaklaĢım terörizmi diğer suç türleri gibi ele alan Ceza 

Adalet Sistemi (CAS)‘ne dayanır. Ġç hukuktaki bu yaklaĢım uluslararası hukuk 

açısından da terörist eylemlerin tanımlanması, devletlere ve ilgili uluslararası 

örgütlere sorumluluklar yükleyen, uluslararası bir mahkeme kurulmasını 

amaçlayan bir çerçeve sunar. Ġkinci yaklaĢım olan kuvvet kullanmaya dayalı 

yaklaĢım ise terörizme karĢı kuvvet kullanmanın hukukiliğinin araĢtırıldığı ―jus ad 

bellum‖ ve silahlı çatıĢmalar hukukunun insancıl hukuk/savaĢ hukuku kısmı olan 

―jus in bello‖ tartıĢmalarını kapsar (TaĢdemir, 2006: 3-5). 

Terörizmle mücadelede CAS, terörizmle mücadele tedbirlerinin 

etkisizleĢmesi pahasına demokratik kuralları korumayı amaçlarken savaĢ modeli 

olarak tanımlanan yaklaĢım ise liberal demokratik haklardan çok terörizmin 

önlenmesine odaklanmıĢtır. Özellikle liberal demokrasilerin CAS veya kolluk 
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yaklaĢımı ile savaĢ modeli arasında ikilem yaĢadıkları görülür (Crenshaw, 2010: 

25). Bu iki yaklaĢımı kesin çizgilerle ayırmak yerine çoğu demokratik ülkenin CAS 

ve savaĢ modelinden oluĢan melez (hibrid) bir politika izlediği görülür (Steven ve 

Gunaratna, 2004). GeniĢletilmiĢ CAS olarak ifade edilen böyle bir modelin 

Wilkinson (1977)‘un özel durumlara uygulanabilecek esnek tedbirlerin terörizmle 

mücadelede çok önemli olduğu fikrini desteklediği söylenebilir.  

Alanyazında terörizmle mücadele tedbirlerinin farklı baĢlıklar altında 

incelendiği görülmektedir. Bazı çalıĢmalarda terörizmle mücadele tedbirleri pasif 

ve aktif olmak üzere ikiye ayrılır. Ġlkinde terörist saldırıların hassasiyetinin 

azaltılmasını amaçlarken, ikincisinde önleme, caydırma ve karĢılık verme gibi 

tedbirler öngörülür (Stevens ve Gunaratna, 2004: 102). BirleĢmiĢ Milletler‘in 

tasnifini benimseyen Steven ve Gunaratna (2004) bu tedbirleri politik tedbirler, 

cezai tedbirler, adli/hukuk sistemi, askerî tedbirler, istihbari tedbirler, hareketin 

kısıtlanması, kolluk tedbirleri, karĢı propaganda ve medya olarak sıralamıĢlardır. 

Cronin ve Ludes (2004)‘in çalıĢmasında ise bu tedbirler siyasal araçlar baĢlığı 

altında diplomasi, istihbarat, kolluk, askeri güç, savaĢ hukuku, psikolojik-politik 

araçlar ve dıĢ yardım olarak ele alınmıĢtır. Demir (2017: 130-151) terörizmle 

mücadele yöntemlerini birey, örgüt, devlet ve uluslararası sistem düzeyinde 

incelediği çalıĢmasında, konuyu terörizmle mücadele araçları olarak siyasal ve 

sosyo-ekonomik araçlar, ceza adalet sistemi, istihbarat, askerî kuvvet kullanılması 

ve diplomasi baĢlıkları altında incelemiĢtir. 

Terörizmi motivasyon ve eylem kapasitesinin bir toplamı olarak formüle 

eden Ganor (2005: 41-44) ise terörizmle mücadeleyi terörist örgütlerin saldırı 

gerçekleĢtirme kabiliyetinin azaltılması ve yok edilmesi için yapılan faaliyetler ile 

teröristlerin saldırı gerçekleĢtirme motivasyonlarının azaltılması veya yok edilmesi 

faaliyetlerinin bütünü olarak ele alır. Bu yaklaĢımla; etkin-aktif askerî tedbirlerle 

birlikte teröristlerin motivasyonunu azaltıcı tedbirlerin uzun vadede terörizm 

üzerinde azaltıcı bir etki yaratacağını savunur. Ganor (2005)‘un terörizmle 

mücadele yaklaĢımı istihbarat, caydırıcılık, aktif ve pasif tedbirler, demokrasi, 

hukuki düzenlemeler ve cezai tedbirler, medya, psiko-sosyal zararlar ve 

uluslararası iĢbirliği alt baĢlıklarında irdelenmektedir.  

Terörizmle mücadele konusunda 11 Eylül öncesi ve sonrası Ģeklinde bir 

ikilem yaĢandığına dikkat çeken Crelinsten (2014) terörizmle mücadelenin beĢ 

farklı yaklaĢım içinde ele alınabileceğini ileri sürmektedir. ÇalıĢmasında baskıcı, 

proaktif, ikna edici, savunmacı ve uzun dönemli yaklaĢımlar olmak üzere beĢ 

baĢlık içerisinde 13 farklı modele yer veren araĢtırmacı, modellerde önerilen 

hususların gerçekleĢtirilebilmesi için 10 Eylül ve 12 Eylül arasındaki 

kutuplaĢmanın ötesine geçilmesini önermektedir. Bu kutuplaĢma yerine yerel ve 

küresel, taktiksel ve stratejik, politik ve ekonomik, kamusal ve özel, kurumsal ve 

bireysel, saldırgan ve savunmacı gibi farklı seviyelerde mücadele yöntemleri 
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aranması gerektiğini vurgulayan Crelinsten, uzun dönemli stratejilerin 

gerçekleĢebilmesi için devlet dıĢı aktörlerin de merkezi rol oynadığı, sadece 

uluslararası değil, bölgesel, ulusal, ulusaltı ve yerel seviyeleri dikkate alan 

kapsayıcı bir terörizmle mücadele anlayıĢının zorunluluğuna dikkat çekmektedir.  

Yukarıda kısaca özetlenen terörizmle mücadele konusundaki kavramsal 

yaklaĢımların terörizm sorununu farklı bakıĢ açılarından ele almaya imkân 

sağladıkları için bir zenginlik olarak görmek daha uygun olacaktır. Alanyazında 

terörizmle mücadeleyi vaka incelemeleri ile ele alan çalıĢmalar da mevcuttur. 

Yonah Alexander‘in öncülüğünde yapılan bir çalıĢmada (2002); dünyanın farklı 

bölgelerindeki on ülkede yürütülen terörizmle mücadele faaliyetleri analiz 

edilmiĢtir. ABD, Arjantin, Peru, Kolombiya, Ġspanya, BirleĢik Krallık, Ġsrail, 

Türkiye, Hindistan ve Japonya‘nın terörizmle mücadelesinde baĢarıya etki eden 

unsurların tespitinin hedeflendiği bu araĢtırmada; siyasal ortam, terörizm tehdidi ve 

terörizmle mücadele politikaları, hukuki durum, halkla iliĢkiler, terörizmle 

mücadelede örgütsel yapı, istihbarat, kolluk ve diplomatik yöntemler, ekonomik 

tedbirler ve askerî güç kullanımı hususları irdelenmiĢtir. Ġncelenen örneklerde, 

devletlerin terörizm tehdidi konusundaki algılamalarına göre belirledikleri politika 

ile terörizmle mücadele stratejilerinin mücadelede baĢarı veya baĢarısızlık üzerinde 

belirleyici olduğu söylenebilir. Terörizm probleminin basit veya bütüncül bir 

çözümünün olmadığını vurgulayan Alexander (2002)‘a göre; öncelikle devletlerin 

demokratik kurumların zayıflatılmasına veya kalkıĢmaya yol açacak tarzda aĢırı 

tepki vermeden mücadeleyi yürütmeleri gerekmektedir. Bazı taktiksel baĢarılar 

sonucu Ģiddetin seviyesini azaltmayı rasyonel bulan teröristlerin Ģiddeti tekrar 

tırmandırarak eskisinden daha fazla zarara yol açma potansiyelleri mücadelede 

dikkat edilmesi gereken önemli bir noktadır. Öte yandan modern toplumun ve 

mevcut altyapının eskiye oranla hassasiyeti muhtemel tehditlere karĢı uygun 

reaksiyonlar vermeleri ve imkânlar yaratmaları konusunda devletlerin dikkat 

etmesi gereken baĢka bir husustur (Alexander, 2002). 

Terörizmle mücadelede 11 Eylül‘den sonra uygulanan sert tedbirlere dayalı 

strateji ve taktiklerin yeterince etki yaratamadığı yönündeki tartıĢmalar, Ģiddet 

içeren radikalleĢme veya aĢırıcılıkla mücadele gibi bireyi ve toplumu hedef alan, 

problem odaklı ve yumuĢak güce dayanan yöntemleri ön plana çıkarmıĢtır. Bir 

yandan Ģiddet içeren radikalizm ve aĢırıcılıkla mücadele gibi daha kapsayıcı 

yaklaĢımlar öne çıkarken öte yandan mücadele stratejilerinin tamamlayıcı bir 

parçası olarak; terörist rehabilitasyonu, çözülme (disengagement) radikalleĢmeden 

dönüĢ (de-radicalization), toplumsal katılım (community engagement) ve toplumla 

bütünleĢme (reintegration) gibi süreçler üzerindeki çabalar artmaya baĢlamıĢtır. 

Singapur, Malezya, Suudi Arabistan, Mısır, Özbekistan, Endonezya, Irak, Yemen, 

Pakistan, Kolombiya, BirleĢik Krallık ve Sri Lanka rehabilitasyon programlarında 

tecrübe edinen ülkeler olarak öne çıkmaktadır (Gunaratna, 2011).  
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2. CEZA ADALET SĠSTEMĠ, CEZA ĠNFAZI VE YASAL 

DÜZENLEMELER  

Ceza Adalet Sistemi (CAS); kanunlara aykırı eylemde bulunanların veya 

Ģüphelilerin yakalanması, soruĢturulması, tutuklanması, savunulması, mahkûm 

edilmesi veya çeĢitli Ģekillerde cezalandırılması süreçlerini içeren, farklı kurum ve 

kuruluĢların yakın iĢbirliğini gerektiren bir sistemdir. CAS‘ın; kolluk, yargılama 

makamları (mahkemeler, hâkimler, savcılar, avukatlar) ve ceza infazından sorumlu 

birimler (Ġnfaz koruma memurları, Ģartlı tahliye memurları) olmak üzere üç temel 

ayağı vardır. Dolayısıyla suçluların veya teröristlerin ıslahında farklı kurumlara 

görevler düĢmektedir. Ceza hukukunun ana yaptırımı olan ceza, suç iĢleyen kiĢiye; 

suçun ve kusurluluğun ağırlığına göre uygulanan ve kiĢiyi yoksunluklara uğratan 

bir yaptırımdır. Cezanın etkisi kiĢisel özgürlüğe, yaĢam hakkına, mal varlığına ve 

çalıĢma özgürlüğüne yöneliktir. Ceza infazının temel amacı ―hükümlünün yeniden 

sosyalleĢmesini teĢvik etmek, kanunlara, nizamlara ve toplumsal kurallara saygılı, 

sorumluluk taĢıyan bir yaĢam biçimine uyumunu kolaylaĢtırmak‖tır.  

Suçluların rehabilitasyonuna iliĢkin uluslararası ilk yasal düzenleme 

BirleĢmiĢ Milletler (BM) tarafından oluĢturulan Nelson Mandela Kuralları olarak 

da bilinen ―Mahkûmların Islahı için Asgari Standart Kuralları‖dır.
1
 1955 yılında 

Cenevre‘de toplanan Suçluların Islahı ve Suçun Önlenmesi BM 1. Kongresi‘nde 

benimsenen Nelson Mandela Kuralları, Ekonomik ve Sosyal Konsey tarafından 31 

Temmuz 1957 tarihli 663 C (XXIV) sayılı ve 13 Mayıs 1977 tarihli 2076 (LXII) 

sayılı kararları ile onaylanmıĢtır (United Nations [web], 2019). Mahkûmların ıslahı 

konusunda genel prensipleri ortaya koyan bu belgede, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, 

siyasi veya diğer görüĢler, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğum veya diğer 

statülerin herhangi bir ayrımcılığa sebep olmaması temel alınmıĢtır.  

BM‘nin bu kararlarını Avrupa Cezaevi Kuralları takip etmektedir. Avrupa 

Konseyi Bakanlar Komitesinin 1987 tarihi Avrupa Cezaevi Kuralları hakkındaki 

No. R (87) sayılı tavsiyesi ile Bakanlar Komitesi tarafından, 11 Ocak 2006 

tarihinde düzenlenen 952‘nci Bakan Yardımcıları toplantısında benimsenerek 2006 

tarihinde kabul edilen Rec (2006) 2 sayılı tavsiye kararı neticesinde bu kuralların 

çerçevesi oluĢturulmuĢtur. Uluslararası bu düzenlemelerin iç hukukumuza ilk 

yansıması ise 13 Temmuz 1965 tarihli ve 647 sayılı Cezaların Ġnfazı Hakkında 

Kanun olmuĢtur. Söz konusu kanun, 13 Aralık 2004‘te köklü bir değiĢikliğe 

uğrayarak 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Ġnfazına Dair Kanun adını 

almıĢtır.
2
  

                                                           
1 UN Standart Minimum Rules for the Treatment of Prisoners. 
2 Bu Kanun‘a bağlı olarak, Ceza Ġnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Ġnfazı Hakkında 

Tüzük de revize edilerek 06 Nisan 2006‘da Resmî Gazete‘de yayımlanmıĢtır. 
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Uluslararası ve ulusal yasal metinlerde genel olarak, mahkûmların kayıtları, 

sınıflandırılması, kiĢisel temizlik, giyim, yatacak yer ve beslenme imkânlarının 

sağlanması, fiziksel aktivite imkânı ve tıbbi yardım sunulması, disiplin, ceza ve 

Ģikâyet iĢlemlerinin düzenlenmesi, dıĢ dünya ile temas, kitap okuma, ibadet imkânı 

verilmesi, kiĢisel mal varlıklarının korunması, sevk ve nakil iĢlemleri ile cezaevi 

personelinin uyacağı kuralların belirlenmesi konularında standartlar ve kurallar 

oluĢturulmuĢtur. 

3. SUÇLU VE TERÖRĠST REHABĠLĠTASYONU  

Suçluların rehabilitasyonu gerek akademik çevrelerde gerekse kamuoyunda 

sıklıkla tartıĢılan bir konu olagelmiĢtir. Son olarak, 07 Eylül 2019 tarihinde, 

Ġstanbul‘un Beyoğlu ilçesinde 23 yaĢında üniversite mezunu Halit Ayar isimli bir 

gencin, açık cezaevinden mazeret izinli olarak çıkan bir Ģahıs ile eski bir hükümlü 

tarafından bıçaklanarak öldürülmesi cezaevlerinde suçluların ne derece ıslah 

edildiği konusundaki tartıĢmaları yeniden gündeme taĢımıĢtır (Hukukihaber [web], 

2019). Çetin (2006: 21) tarafından yapılan bir araĢtırmada, Türkiye‘de terör suçları 

hariç, cezaevlerinde bulunan 52.982 hükümlü ve tutuklu arasında hüküm giymiĢ 

19.317 mahkûmun 104.319 suç iĢlediği; bu mahkûmların %48‘inin ikiden fazla suç 

iĢleyerek toplam suçların %87‘sinin (90.623) faili oldukları ve suç iĢlemeyi 

alıĢkanlık veya meslek hâline getirdikleri sonucuna varılmıĢtır. AraĢtırmanın baĢka 

bir bulgusu ise hükümlülerin %10‘unun iĢledikleri 52.000 suç ile toplam suçların 

%50‘sinden sorumlu olduklarına iliĢkindir. Mükerrer suçluluk terör suçları 

bağlamında da önemli bir sorundur. ABD‘de El Kaide üyelerinin muhafaza edildiği 

Gitmo adıyla bilinen Guantanamo Askerî Üssü‘nden serbest bırakılanların 

%14‘ünün terörist faaliyetlere devam ettiği yönünde bulgular mevcuttur (Winn, 

2009: 1). Öte yandan 2004 yılında Suudi Arabistan‘ın Tavsiye ve Reform 

Komitesince yürütülen, Ġslamın doğru öğretilmesi üzerine kurulu baĢarılı 

rehabilitasyon programından da bahsetmek yerinde olacaktır. Program sonunda 

2004-2007 döneminde programda yer alan teröristlerin sadece %3-5‘inin eski 

yaĢamlarına döndüğü tespit edilmiĢtir (Stracke, 2007: 8).  

Suçlu rehabilitasyonu tarihsel olarak farklı anlamlar yüklenen bir kavramdır. 

Ġkinci Dünya SavaĢı‘nın sonuna kadar cezanın amacı olarak görülen suçluların 

rehabilitasyon edilebileceği yönündeki anlayıĢ, 1960‘lardan sonra toplumların 

suçluları kanuna saygılı hâle getirecek tekniklerin henüz bulunmadığı, 

rehabilitasyonun bir hayal olduğu Ģeklinde bir yaklaĢıma doğru evrilmiĢtir 

(Dönmezer, 1985: 8-9). Suç ve suçlulukla mücadele konusundaki geliĢmeler ile 

insan hakları konusundaki artan farkındalık suçlu rehabilitasyonuna bakıĢı da 

etkilemiĢ, günümüzde suçun cezalandırılması konusundaki tarihsel süreç öç alma, 

hapsetme ve reformasyon süreçlerinden geçerek suçluların toplumla yeniden 

bütünleĢtirilmesi aĢamasına ulaĢmıĢtır (IĢıktaç, 2013: 629). 
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Bu noktada suçlu rehabilitasyonu ile terörist rehabilitasyonu arasında farkın 

ayırt edilmesi gerekmektedir. Her ne kadar terörizme dayanak teĢkil eden eylemler 

çeĢitli kanunlarda suç olarak tanımlanmıĢ ise de terörizm suçunu iĢleyenler ile 

diğer suçluların rehabilite edilmesi arasındaki fark gözetilmelidir. Terör 

eylemlerini, ekonomik amaçlar güden organize suçlar ile kiĢisel motivasyonlarla 

iĢlenen klasik suçlardan ayıran ―siyasal saik‖ unsuru dikkate alındığında, 

teröristlerin rehabilitasyonu sürecinin kendine has özellikler taĢıdığı 

anlaĢılmaktadır. IĢıktaç (2013: 630-631)‘ın belirttiği gibi, kiĢilerin yeniden suç 

iĢleme risk durumlarının dikkate alınması, orta ve yüksek risk grubunda yer 

alanların özel takip edilmesi gerekmektedir. Gunaratna (2011: 78), ruhani ve 

örgütsel liderleri yüksek, çoğunluğu oluĢturan ideolojik ve operasyonel açıdan aktif 

teröristleri orta, aktif ve pasif destekçilerin düĢük risk grubunda tasnif 

edilebileceğini, böylece rehabilitasyon programlarının daha etkin olacağını ileri 

sürmektedir. Dönmezer (1985: 9-10)‘in bu konuda dikkate çektiği iki husustan ilki 

rehabilite edilmeyen bir teröristin salıverme sonrası yaratacağı tehdit, diğeri ise 

cezaevinde yaratacağı muhtemel sorunlarla birlikte rehabilite sürecindeki diğer 

suçluları olumsuz yönde etkileme potansiyelidir. 

Kavramsal açıdan muğlak noktaları ortadan kaldırmak için rehabilitasyon ve 

iliĢkili olarak kullanılan ―yeniden topluma kazandırma‖ veya ―bütünleĢme‖ 

(reintegration), ―çözülme‖ (disengagement) ve ―radikalleĢmeden dönüĢ‖ (de-

radicalisation) ve toplumsal katılım (community engagement) kavramlarının 

tanımlarını gözden geçirmek yararlı olacaktır. Eski Türk hukuk metinlerinde 

çoğunlukla ıslah ve tretman olarak kullanılan suçlu rehabilitasyonu ―Mahkûmun 

ruhî, aklî ve fizik sağlığını muhafaza etmek veya iyileĢtirmek, suçlunun 

ilerlemesini ve sosyal bütünleĢmesini sağlayacak faaliyetlere yönelmesini teĢvik 

etmek, suçluluğu terk ederek sosyal yönden sorumlu bir hayat sürmesini temin 

etmek için eldeki imkânları bir araya getirmek üzere yapılan bütün giriĢimlerden 

oluĢur.‖ (Dönmezer, 1985: 12-13). Rehabilitasyon, bireyin tekrar suç iĢleme 

ihtimalini azaltmak niyetiyle, bireyin suçlu davranıĢının sebebi olduğuna inanılan 

özelliklerini (tutumlar, biliĢsel beceriler ve süreçler, kiĢilik veya ruh sağlığı, sosyal, 

eğitim ve mesleki beceriler) değiĢtirmeyi amaçlayan özel maksatlı ve planlı bir 

müdahaledir (akt. Veldhuis, 2012: 2). ―Yeniden topluma kazandırma‖ veya 

―bütünleĢme‖ ise serbest bırakıldıktan sonra bireyin kanunlara uyumlu bir hayat 

sürdüğü ve genel olarak toplumda yararlı iĢlevde bulunan tutum ve davranıĢlar 

edindiği, topluma güvenli bir geçiĢ olarak ifade edilebilir (Veldhuis, 2012: 2). 

Birey ve kolektif seviyede görülen ―çözülme‖ (disengagement) ve 

―radikalleĢmeden dönüĢ‖ (de-radicalisation) arasında da farklılık vardır. 

―Çözülme‖, bireylerin Ģiddet yöntemlerini azalttıkları ve son verdikleri davranıĢsal 

değiĢime iĢaret eder. Kısmi olabilen çözülme, Ģiddetten tamamen uzaklaĢılmasını 

gerektirmez.  ―RadikalleĢmeden dönüĢ‖ ise psikolojik ve biliĢsel bir süreçtir; 

bireyin anlayıĢında ve inançlarında kökten bir değiĢime tanıklık edilir. ―Çözülme‖, 
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sadece davranıĢın değil inancın da değiĢimini gerekli gören ―radikalleĢmeden 

dönüĢü‖ içerebilir veya içermeyebilir. Bu iki sürecin yan yana ilerlemesi de 

gerekmez. Bireyler psikolojik süreçte Ģiddetten vazgeçerken, çeĢitli nedenlerle 

Ģiddet hareketlerinde aktif hâlde kalabilirler (Bjørgo ve Horgan, 2009). Tutuklu 

iken radikalleĢmenin tersi rehabilitasyon olarak ifade edilebilirken, tutukluluk 

sonrası radikalleĢmenin tersi ise ―toplumsal katılım‖ (community engagement) 

olarak tanımlanabilir (Gunaratna, 2009: 155).  

Terörist rehabilitasyonu kavramının tarihsel kökleri 20. yüzyıl ortalarında 

Yunanistan, Malaya ve Kenya‘ya dayandırılabilir. Yunan Ġç SavaĢı‘nda (1946-

1949) hükûmete karĢı geldiği için indoktrinasyon amacıyla Makronisos adasına 

sürülen komünistler ve solcular ile Britanya kontrolündeki Malaya  (1948-1951) ve 

Kenya‘daki (1952-1960) kalkıĢmalara uygulanan rehabilitasyon programları bu 

alandaki ilk örneklerdir (Gunaratna vd., 2011: 3-4).  

Ulusal alanyazında ilk kez Sulhi Dönmezer tarafından 1985 yılında 

―Teröristlerin Rehabilitasyonu‖ baĢlıklı bir tebliğe konu olan kavram, o tarihten 

günümüze, 2019 yılı itibarıyla henüz bir teze veya makaleye konu olamamıĢtır (TR 

Dizin, 2019; YÖK Ulusal Tez Merkezi, 2019). Kavramın uluslararası alanda 

terörizm araĢtırmalarına konu olması ise görece yakın bir geçmiĢe dayanmaktadır. 

11 Eylül Saldırıları ile birlikte terörizm tehdidinin küresel bir boyuta evrilmesinden 

sonra, terörist örgütlerle mücadelede uygulamaya konulan sert tedbirlerin yeterli 

etkiyi göstermemesi birey seviyesinde radikalleĢmeyle mücadele ve terörist 

rehabilitasyonu gibi konuların gündeme alınmasına yol açmıĢtır.  Terörist 

rehabilitasyonu konusu ilk kez Siyasal ġiddet ve Terörizm AraĢtırma Merkezi ile 

Dinî Rehabilitasyon Grubu tarafından, 24-26 ġubat 2009 yılında Singapur‘da 

düzenlenen ―Terörist Rehabilitasyonu Hakkında Uluslararası Konferans‖ta
3
 

kapsamlı olarak akademik anlamda tartıĢmaya açılmıĢtır (Gunaratna vd., 2011). 

4. ġĠDDET ĠÇEREN RADĠKALLEġMEYLE MÜCADELEDE SÜREÇ 

YAKLAġIMI  

RadikalleĢmenin veya Ģiddet içeren radikalleĢmenin zaman içerisinde farklı 

etkenlerle beslenerek oluĢtuğu dikkate alındığında, mücadelenin radikalleĢmenin 

derecesi oranında ve mikro düzeyde kiĢiye özel tedbirlerle yürütülmesi gerektiği 

ortaya çıkmaktadır. Bu araĢtırmanın temel iddialarından biri Ģiddet içeren 

radikalleĢme sürecinin dört safhaya ayrılabileceği ve mücadele noktasında her 

safha için özel tedbirler geliĢtirilmesi gerektiği yönündedir. Bu bağlamda, Ģiddet 

içeren radikalleĢmeyle mücadele süreç açısından incelendiğinde ġekil-1‘de görülen 

aĢamaların dikkate alınması önem taĢımaktadır. ġekilde ifade edilen safhaların 

                                                           
3 International Conference on Terrorist Rehabilitation (ICTR), 24-26 February, Singapore, 2009, International 

Centre for Political Violence and Terrorism Research  (ICPVTR) and Religious Rehabilitation Group (RRG)  
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sınırları kısmen belirgin olmakla birlikte, doğrusal bir geliĢim olmadan da her 

aĢamada radikalleĢme görülebilmektedir. Örneğin; örgüt içinde radikalleĢme 

olabileceği gibi, cezaevinde veya tahliye sonrasında da radikalleĢme veya radikal 

fikirlerin Ģiddete ve terörizme evrilmesi mümkündür. Bu nedenle, radikalleĢmeyle 

mücadele her aĢamadaki özel duruma uygun olarak geliĢtirilmek zorundadır.  

 

ġekil-1 ġiddet Ġçeren RadikalleĢmeyle Mücadelede Süreç YaklaĢımı 

4.1. RadikalleĢme Süreci (BaĢlangıç) 

RadikalleĢme süreci, ideolojik (sağ, sol) veya anarĢist, dinî veya etnik 

motivasyon temelinde ortaya çıkmaktadır (Muro, 2016). Bu süreç motivasyona 

göre farklılıklar sergileyebileceği gibi benzer özellikler de taĢıyabilir. Dolayısıyla 

mücadele strateji ve yöntemleri motivasyonun kaynağına göre tasarlanmalıdır. 

Radikal eylem ve hareketlerin ideoloji ve amaçlar ile grup içi ve dıĢı 

dinamiklerin birleĢmesi ve son olarak Ģiddetin araçsallaĢtırılması neticesinde 

terörizme dönüĢmesi mümkündür (Kurum ve Avcı, 2018: 65-66). ġiddet içeren 

radikalleĢme veya terörizm bireysel veya grup içi süreçlerin sonucunda görülebilir. 

Genellikle cemaat, yurt, öğrenci toplulukları, düĢünce kulüpleri ve dernekler gibi 

yasal veya yasal görünümlü gruplar bu süreçlerde etkin rol oynarlar. DevĢirme 

sürecindeki bireylerin zor kullanma ve gözaltına alma gibi kolluk tedbirlerine 

maruz kalması özellikle arzu edilir. Güvenlik kuvvetleri ile karĢı karĢıya gelen 

bireyin düĢmanca tutum ve davranıĢ sergilemesi sağlanır. Böylece aĢamalı 

radikalleĢme (slippery slope), Ģiddet eĢiğinin aĢılması ve nihayetinde Ģiddetin 

meĢru gösterilmesi sağlanabilir. Öte yandan DAEġ sonrası süreçte sıkça görülen 

―kendi kendine terörist‖ olaylarında, bireyin özellikle sosyal medya üzerinden ve 

kiĢisel nedenlerle radikalleĢtikten sonra kendi rızasıyla bir örgüte katılarak veya 

katılmaksızın terörist eylemler gerçekleĢtirebildiğine Ģahit olunmaktadır.  

BaĢlangıç aĢamasında radikalleĢme ile mücadele; devletlerin önleyici kolluk 

hizmetleri çerçevesinde ve öğretim kurumlarında yürütülmektedir. Toplumdaki risk 

gruplarının belirlenmesi de bu süreçte hayati önem taĢımaktadır. Önleyici istihbari 

faaliyetlerin önemi [Ġnsan istihbaratı, teknik istihbarat, açık kaynak istihbaratı 

(sosyal medya)] Ģiddet içeren radikal eylemlerde bulunma potansiyeli olan birey ve 

grupların takibi, suç önleme alanında sıkça uygulama alanı bulan Toplum Destekli 

Kolluk, Problem Odaklı Kolluk ve Ġstihbarat Odaklı Kolluk (Intelligence-led 

policing) gibi CAS dıĢındaki bazı araçlarının kullanılması da etkili yöntemler 

olarak sıralanabilir. 

Radikalleşme Örgüt İçi Cezaevi 
Tahliye 
Sonrası 
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4.2. Örgüt Ġçi RadikalleĢme Süreci 

Örgüt içi radikalleĢme sürecinde, örgüte katılan bireyin aile ve sosyal çevre 

ile olan bağlarının koparılması en önemli yöntemlerden biridir. Öte yandan 

devĢirilen bireyin silahlı eylemlere katılımının sağlanarak, suç iĢlediği gerekçesiyle 

güvenlik kuvvetlerince aranan bir Ģahıs durumuna düĢürülmesi örgütten 

kopmaların engellenmesi için sıkça kullanılan bir yöntemdir. Örgüt içi aidiyet 

duygusu ile lidere bağlılığın geliĢtirilmesi de bu süreçte dikkat çeken yöntemler 

arasında sayılabilir. Özellikle aile ve sosyal çevre iliĢkileri zayıflatılarak enformel 

sosyal kontrolün etkisinden uzaklaĢtırılan bireyin örgüte bağlılığı da güçlendirilmiĢ 

olacaktır. 

Buna karĢılık, terörist örgüte katılan bireyin ailesi ve suça karıĢmamıĢ 

arkadaĢları vasıtasıyla ikna edilerek devlete teslim olmasının sağlanması; ceza 

indirimi, af, etkin piĢmanlık veya tanık koruma gibi yasal düzenlemelerle 

güvenceler sağlanması, terörist örgütün etnik, dinî veya ideolojik söylemine karĢı 

bir söylem geliĢtirilmesi radikalleĢme ile mücadelede etkili araçlar arasında 

sayılabilir. ĠçiĢleri Bakanı Süleyman Soylu‘nun, 2017-2019 döneminde kolluk 

kuvvetlerince yürütülen ikna çalıĢmaları sonucunda 600 teröristin adalete teslim 

olduğu yönündeki açıklamaları (Haberler [web], 2019) bu tedbirlerin önemine 

iĢaret etmektedir. 

4.3. Cezaevi Süreci 

CAS, bireyin özgürlüğünün kısıtlandığı andan itibaren devreye girmektedir. 

Kolluğun gözaltı iĢlemi ile baĢlayan bu süreçte radikalleĢmenin önlendiği, 

tohumlarının atıldığı veya teĢvik edildiği doğru veya hatalı uygulamalar 

görülebilmektedir. Terörizmle mücadelede cezaevi sürecindeki en yaygın hata ise 

tutuklanan veya hüküm giyen teröristin mücadele dıĢında bırakılmasıdır. Çünkü 

cezaevi koĢulları teröristlere dinî, etnik veya ideolojik eğitimler sunma 

potansiyeline sahip olabilir. Bu durumun hem terör suçundan cezaevinde 

bulunanlar hem de cezaevinde radikalleĢen diğer suçlular açısından etkileri vardır 

(Veldhuis, 2012: 3). Dinî radikalleĢme bağlamında 1970 ve 1980‘lerde Mısır‘daki 

cezaevlerinde tutulan ılımlı Ġslamcıların durumu dikkat çekicidir. Örneğin; ılımlı 

bir cihat savunucusu ve hükûmet karĢıtı bir kiĢi olan Ayman El-Zevahiri Mısır‘da 

cezaevinde kaldığı üç yıl içerisinde uç bir militan olmakla kalmamıĢ, örgüte 

eleman kazandırmak için de çaba sarf etmiĢtir (Stracke, 2007: 7). Türkiye 

örneğinde, özellikle 1990‘ların sonunda terör suçlarından tutukluların ve 

hükümlülerin bulunduğu cezaevlerinde idarenin kontrolü sağlayamadığı, 

cezaevlerinin bazı terörist örgütler için okul iĢlevi görmeye baĢladığı iddiaları 

gündeme gelmiĢtir. Bunun üzerine güvenlik kuvvetlerince cezaevlerinde ―Hayata 

DönüĢ‖ adı verilen ve kamuoyunda uzun süre tartıĢılan operasyonlar 

gerçekleĢtirilmiĢtir (CNN Türk [web], 2019). 
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Gunaratna (2011: 69-70) dinî, psikolojik, sosyal ve mesleki olmak üzere dört 

tür rehabilitasyon olduğunu belirtmektedir. Psikolojik, mesleki, sosyal çevre ve 

aileye yönelik rehabilitasyon kiĢinin zihnini ve kalbini değiĢtirme potansiyeline 

sahip olsa da dinî rehabilitasyon en etkili olandır. Tutukluluk sonrası travma 

yaĢayan aile ve çocukları da hedef alma yönüyle ayrı bir önem taĢıyan sosyal 

rehabilitasyon ise aile bireylerinin uç gruplardan uzak tutulması bakımından 

hassasiyet taĢımaktadır. Tutuklu ve mahkumların yeniden toplumla 

bütünleĢmesinde çok önemli olan mesleki rehabilitasyon ise bireylere kazandırılan 

bir takım yeteneklerin terörist örgütlere katkı sağlama potansiyeli nedeniyle özenle 

yürütülmesi gereken bir süreçtir (Gunaratna, 2011: 71-73). 

Cezaevlerinde rehabilite edilmesi amaçlanan hükümlülerin tahliye 

sonrasında toplumla yeniden bütünleĢmeleri amaçlandığından, salıverme için 

hazırlık süreci önem taĢımaktadır. Etkin bir rehabilitasyon ve ceza ıslahı için uygun 

fiziki tesisler, beslenme, giyinme ve sağlık hizmetleri, dıĢ dünyayla iyi iliĢkiler, 

ahlaki ve dinî yardım, iĢ bulma, çalıĢtırma, eğitim ve öğretim, egzersiz ve spor, 

eğlence imkanları gibi bir takım araçlara ihtiyaç duyulmaktadır (Dönmezer 

1997‘den akt. ġahin, 2001: 3). Salıverilme için hazırlık iĢlemlerini yürütecek 

yetiĢmiĢ personel ve idareciler de bu sürecin önemli aktörlerindendir. Tahliye 

sonrası barınma, iĢ, sosyal iliĢkiler ve özel sorunlara yönelik tedbirler alınırken 

kiĢinin terörist örgüte müzahir arkadaĢ çevresi ile temasının engelleneceği 

çözümler aranmalıdır. ĠĢ kazandırma, meslek veya sanat öğretmenin kiĢilerin 

yeniden suç gruplarına ve terörist örgütlere sığınmasını engelleyici rolü olduğu 

unutulmamalıdır. Mahkûmlara verilecek her türlü eğitimde kiĢiye uygun 

programların geliĢtirilmesi sağlanmalıdır. Cezaevinde sağlanacak çalıĢma 

imkanının rehabilitasyona sağlayacağı katkının yanında kiĢiye ekonomik gelir 

sağlama gibi önemli bir motivasyon unsuru olduğu unutulmamalıdır.  

4.4. Tahliye Sonrası Süreç 

Esaretin Bedeli isimli filmde hırsızlık suçundan Shawshank cezaevinde 

uzunca bir süre kaldıktan sonra Ģartlı tahliye edilen yaĢlı Brooks karakterinin 

sosyal hayata entegre olamaması ve geleceğe dair hiçbir umudu kalmadığı için bir 

otel odasında kendini asarak intihar etmesi tahliye sonrası bir mahkûmun 

yaĢayabileceği süreç için ibret vericidir. Bu nedenle Yücel (1986: 349)‘in 

cezalandırılmanın tahliye sonrası baĢladığı yönündeki tespiti çok önemlidir. 

Tahliye sonrası süreçte suç türü, yaĢ ve özel durumlara göre tasarlanacak 

denetim ve destekleme kapsamındaki koruma ve yardım hizmetleri maddi ve 

manevi yardım olarak ikiye ayrılmaktadır. Maddi yardım; kalacak yer, iĢ, ulaĢım, 

giyim ve kendi giderlerini karĢılaması amacıyla yeterli miktarda para; manevi 

yardım ise psikolojik sorunların üstesinden gelinmesi, toplumla bütünleĢme, halkın 

ve kitle iletiĢim araçlarının yaklaĢımları, resmî ve gönüllü kuruluĢlarla iĢbirliğinden 

oluĢmaktadır.  
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Tahliye edilen terör hükümlülerinin yeniden sosyal hayata tutunmaları diğer 

suçlularla kıyasla daha zordur. Bu kiĢilerin yeniden örgütlerin eline düĢmemeleri 

için sıkı bir takip ve koruma sağlanması gerekmektedir. Bu konuda çeĢitli kamu 

kurumları ile sivil toplum kuruluĢlarının sorumluluk almaları önemli katkı 

sağlayacaktır. 

SONUÇ 

Terörizmle mücadelede son yıllarda edinilen tecrübeler, sert tedbirler yerine 

sorunu kaynağında çözmeyi amaçlayan Ģiddet içeren radikalleĢme ile mücadele ve 

terörist rehabilitasyonu gibi daha mikro ve birey seviyesinde yöntemleri ön plana 

çıkarmıĢtır. Suç bilimi alanında, özellikle suç önleme veya ceza adalet sistemi 

çerçevesinde edinilen tecrübelerin terörizmle mücadele alanına taĢınması elbette 

mücadeleye yeni bir boyut kazandırmaktadır. Bununla birlikte terörizmle 

mücadeleyi destekleyici mahiyetteki terörist rehabilitasyonu, yeniden topluma 

kazandırma, çözülme, radikalleĢmeden dönüĢ ve toplumsal katılım gibi 

kavramların çok iyi anlaĢılması ve uygulanması gerekmektedir. Mükerrer suçluluk 

konusundaki kötümser veriler ile serbest bırakılan eski teröristlerin bir kısmının 

yeniden örgütlere katıldıkları yönündeki bilgiler sürecin ne kadar hassas 

yönetilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.  

Teröristlere yönelik baĢarılı bir rehabilitasyon programının bütüncül bir 

yasal mevzuata, ceza adalet sisteminin tüm organları baĢta olmak üzere sorumlu ve 

destekleyici kurum ve kuruluĢların iyi iĢleyen bir yapıya sahip olmasına, kurumlar 

arası ve sivil toplumla sıkı bir iĢbirliği ve koordinasyona ihtiyacı vardır. Bunlardan 

daha önemlisi ise siyasal motivasyonla bir davaya adanmıĢ hükümlünün rızasının 

alınması ve soruĢturmanın baĢladığı andan itibaren hükümlünün salıverilip yeniden 

topluma dönerek yeni bir hayat kurma süreci dâhil, kamu kurumları ile sivil 

toplumun birlikte yürüttüğü özel programların uygulanması gerekmektedir.   
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Öz 

Günümüzde terörün radikal dini niteliğinin ağır bastığı genel olarak kabul edilmekte olup, esasen 

tarihsel süreçte bu terör türünün ön plana çıkmasını sağlayan bazı önemli geliĢmelerin yaĢandığı görülmektedir. 

Bu çerçevede ilk geliĢmenin 1979 yılında Sovyetlerin Afganistan‟ı iĢgali üzerine ülkede baĢlayan direniĢ olduğu 

söylenebilir. Bu direniĢte savaĢanlar ise günümüzde radikal dini terörün en önemli temsilcileri olan El-Kaide ve 

DAEġ‟in kuruluĢuna öncülük etmiĢlerdir. Radikal dini terörün geliĢimini tetikleyen bir diğer geliĢme ise ABD‟nin 

2003 yılında Irak‟ı iĢgali sonrasında ülkede zaten var olan mezhepsel ayrımı daha da artıracak Ģekilde iktidardaki 
Sünni Baasçıları uzaklaĢtırıp, ġiileri ön plana çıkaracak adımlar atmasıdır. Bu, mezhepsel gerilimi sömüren 

DAEġ‟in Irak‟ta alan kazanmasını kolaylaĢtırmıĢtır. Üçüncü geliĢme ise, iĢsiz Arap gençlerin ekonomik ve politik 
taleplerinin tetiklediği Arap Baharı ayaklanmaları sonucunda istenilen kazanımların elde edilememesinin 

kitlelerde yarattığı huzursuzluğun alternatif olarak görülen radikal dini örgütlere olan yönelimi artırmasıdır. 

Diğer taraftan 1979 yılında yaĢanan bir devrimle ülkede ġii temelli Ġslami bir rejim kuran Ġran‟ın bölgede izlediği 
rejim ihracı politikası çerçevesinde Irak ve Suriye‟ye müdahil olması da radikal dini terörün geliĢiminde bir diğer 

önemli dönüm noktasına iĢaret etmektedir. Ayrıca Suriye lideri Esad‟ın gerek Irak‟ın iĢgalinden sonra Irak‟taki 

Amerikan güçlerini zor durumda bırakmak gerekse Arap Baharı çerçevesindeki olayların Suriye‟ye sıçramasından 
sonra koltuğunu korumak için DAEġ ile dirsek teması kurması da radikal dini terörün bölgede güç kazanmasına 

neden olan bir diğer geliĢmedir. Bu çerçevede çalıĢmada amaçlanan, günümüzde uluslararası güvenliğe yönelik 

en önemli tehdit olarak kabul edilen radikal dini terörün yaĢadığı bu dönüĢümün aĢamalarının ele alınarak 
incelenmesi yoluyla gerçek doğasının ortaya konmasıdır. 

Anahtar Kelimeler: DAEġ, Radikal Dini Terör, El-Kaide, Irak, Arap Baharı. 

FOOTPRINTS OF THE RISE OF RADICAL RELIGIOUS TERRORISM 

Abstract 

Today, it is generally accepted that the radical religious nature of terror prevails, and it is seen that there 
have been some important developments in the historical process that had led to the emergence of this kind of 

terror. In this context, it can be said that the first development was the insurgency, which started in 1979 against 

the Soviet invasion in Afghanistan. And those who fought in this resistance pioneered the establishment of al-
Qaeda and ISIS, the most important representatives of radical religious terror today. Another development that 

triggered the rising of radical religious terrorism was US's steps to remove Sunni Baathists regime in power and 

brought the Shiites instead after the occupation of Iraq in 2003. And these steps was further increased the 
sectarian divergence already existing in Iraq and facilitated ISIS to gain strength in the country. The third 

development is the failure to achieve the desired gains as a result of the Arab Spring uprisings triggered by the 

economic and political demands of unemployed Arab youth. This unrest in the masses has increased the tendency 
towards radical religious organizations, which are seen as alternative. Another important turning point is 

interference of Iran, which established a Shiite-based Islamic regime in the country following of the revolution in 

1979, to Iraq and Syria within the framework of the regime exporting policy to the region countries. In addition, 
another important reason of the strength of radical religious terrorism is that Assad‟s close contact with ISIS to 

both leave American forces in a difficult situation in Iraq following, and to protect his seat against the riots in the 

country because of the Arab Spring. In this context, the aim of this study is to reveal the real nature of radical 

religious terror, which is considered as the most important threat to international security today, by examining the 

stages of the transformation experienced by it. 

Keywords: ISIS, Radical Religious Terrorism, Al-Qaeda, Iraq, Arab Spring.  
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GĠRĠġ 

Günümüzde uluslararası güvenliğe yönelik en önemli meydan okuma olarak 
kabul edilen ve Rapoport‘un (2001) dalga teorisine göre terörizmin dördüncü 

dalgasını temsil eden radikal dini terör, tarihsel süreçte çeĢitli aĢamalardan geçerek 
günümüzdeki haline evirilmiĢtir.  

Hiç Ģüphesiz, günümüzdeki manada radikal dini terörün ilk ortaya çıkıĢı 

büyük ölçüde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği‘nin (SSCB) 1979 yılı 
sonunda Afganistan‘ı iĢgali ile iliĢkilendirilmektedir. Diğer taraftan Ġran‘da 1979 

yılında gerçekleĢen devrimle seküler Rıza ġah yönetiminin devrilerek, yerine dini 
temelli bir yönetimin kurulması da, radikal dini terörün geliĢiminde önemli bir rol 

oynamıĢtır. Ayrıca 11 Eylül olaylarını takiben ABD‘nin 2003 yılında Irak‘ı iĢgali 
ve ülkedeki Saddam varlığının tasfiyesi için Sünni kökenlilerin devlet 

memuriyetinden ve ordu görevlerinden uzaklaĢtırılması gibi adımlar da, mezhepçi 
bir politika takip eden Irak ve ġam Ġslam Devleti (DAEġ) gibi örgütlerin bölgede 

alan ve eleman kazanmasında önemli bir faktör olmuĢtur. Ġlaveten 2011 yılında 

Tunus‘ta patlak veren ve genç Arap nüfusun ekonomik ve siyasal adaletsizliklere 
tepkisi Ģeklinde ortaya çıkan Arap Baharı sonucunda, Arap dünyasında bazı 

diktatörlerin devrilmesine karĢın, beklenen ekonomik ve siyasal dönüĢümlerin 
gerçekleĢmemesi de bölgedeki radikal dini örgütlerin yeniden güç kazanmasına 

etki etmiĢtir. En nihayetinde baba ve oğul Esad dönemlerinde Suriye yönetiminin 
gerek koltuğunu korumak gerekse bölgesel geliĢmelerde söz sahibi olmak için terör 

örgütlerine verdiği destek de bölgedeki radikal dini terör tehdidini artıran 
faktörlerden biri olmuĢtur. 

Bu çerçevede günümüzde uluslararası güvenliğe yönelik en önemli meydan 

okuma olarak telakki edilen radikal dini terörün daha iyi anlaĢılabilmesi için 
yukarıda sıralanan faktörlerin ele alınarak değerlendirilmesi büyük bir önem arz 

etmekte olup, bu nedenle de bu çalıĢmada radikal dini terörün yükseliĢinde etkili 
olan faktörlerin analiz edilmesi amaçlanmıĢtır.  

1. RADĠKAL DĠNĠ TERÖRÜN GÜNÜMÜZDEKĠ HALĠNE 

EVRĠLMESĠNĠN AġAMALARI 

Rapoport (2002) 1979 yılında meydana gelen ve Müslümanları ilgilendiren 

dört olayın sözde Ġslami terörün geliĢimine etkide bulunduğuna iĢaret etmekte olup, 
bunlardan özellikle Sovyetler‘in Afganistan‘ı iĢgali ile Ġran‘da gerçekleĢen dini 

devrimin radikal dini terörün ortaya çıkmasında ve geliĢiminde son derece etkili 

olduğu söylenebilir. Diğer taraftan 2003 yılında ABD‘nin Irak‘ı iĢgali ile 2011 
yılında patlak veren Arap Baharı ayaklanmalarının tüm Arap dünyasına yayılması 

ve Suriye yönetiminin gerek Irak‘ın iĢgali gerekse Arap Baharı çerçevesindeki 
ayaklanmaların ülkede de baĢ göstermesi üzerine attığı adımların radikal dini 

terörün geliĢiminde önemli rol oynadıkları söylenebilir. Bu çerçevede radikal dini 
terörün gerçek doğasının anlaĢılabilmesi için bu bölümde yukarıda bahsi geçen 

hususlar ele alınarak daha yakından incelenmiĢtir.  
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1.1. 1979 Yılında Sovyetler Birliği‟nin Afganistan‟ı ĠĢgali  

Afganistan, Avrupa ve Asya arasında önemli bir bağlantı noktası olması 
nedeniyle tarih boyunca önemli ülke olmuĢtur. Politik tarihi boyunca Afganistan 

hiçbir zaman sömürgeleĢtirilmemiĢtir, ancak her zaman için son derece zorlu bir 
coğrafyada ―Tampon Bölge‖ olma konumunu sürdürmüĢtür (Khalid, 2011: 4-5). 

Soğuk SavaĢ döneminde özellikle Doğu Avrupa‘daki konumu 

istikrarsızlaĢan Sovyetler Birliği Afganistan ile daha yakından ilgilenmeye 
baĢlamıĢtır. Böylelikle Hint Okyanusu‘na çıkmayı hedeflemiĢtir. ABD ise gerek 

SSCB‘yi çevrelemek gerekse enerji zengini Basra Körfezi bölgesini kontrol altında 
tutmak için Afganistan‘a büyük bir önem vermiĢtir. Her iki ülkenin de bu 

amaçlarını gerçekleĢtirebilmeleri için Afganistan son derece önemlidir (Idrees ve 
Anwar, 2017: 1) 

Ülkeyi 1933 yılından beri yöneten Zahir ġah‘ın devrilmesiyle baĢlayan 

iktidar mücadelesi, 25 Aralık 1979‘da eski BaĢbakan yardımcılarından olan Babrak 
Karmal‘in Sovyetlerin desteğiyle ülkenin baĢına getirilmesiyle sonuçlanmıĢ ve 

Karmal ile birlikte Sovyet birlikleri de ülkeye giriĢ yapmıĢlardır. Esasen Sovyet 
askerlerinin, Afgan hükümetinin komünist uygulamalarına karĢı ―kutsal savaĢ‖ 

açan Müslüman gerillalara karĢı savaĢmakta olan Afgan kuvvetlerine yardım 
gerekçesiyle Afganistan‘ı iĢgal ettikleri iddia edilmiĢtir (Sander, 2000: 505). 

ĠĢgalden kısa bir süre sonra Afganistan‘da iĢgalci güçlere karĢı popüler bir isyan 
baĢ göstermiĢtir (Balasevicius ve Smith, 2007: 74; Idrees ve Anwar, 2017: 2).  

Bahsi geçtiği üzere Amerika da Afganistan ile yakından ilgilenmektedir. 

Ülkedeki kontrolün tamamen Sovyetlere geçmesini istemeyen Amerika gizli bir 
Ģekilde muhalif güçleri desteklemeye baĢlamıĢtır (Mamdani, 2005: 133). 

Amerika‘nın Afganistan‘da Sovyetler Birliği‘ne karĢı yürüttüğü mücadelenin 
gerisinde ise büyük ölçüde ―YeĢil KuĢak‖ projesinin yattığı söylenebilir. Bu 

projeyle ABD, bir taraftan Sovyet etkisinin yayılmasını durdurmayı umarken, diğer 

taraftan da SSCB içerisindeki Müslümanları harekete geçirerek Ġmparatorluğu 
içerden yıkmayı hedeflemiĢtir. Bu çerçevede Yunanistan ile Çin arasındaki geniĢ 

bir alana yayılmıĢ Müslüman çoğunluklu ülkelerde Ġslam‘a olan ilgiliyi ve yatırımı 
artırmayı amaçlamaktadır. Bu noktada YeĢil KuĢak Projesi‘nde dini eğitimin 

önemli bir rol oynadığı söylenebilir. Çocuklara ve gençlere Ġslami eğitim veren 
okullar olan medreseler, Ġslam‘ın baĢlangıcından itibaren var olsa da, ―YeĢil 

KuĢak‖ stratejisi bu okulların sayısını, özellikle de Pakistan‘da, önemli ölçüde 
artırmıĢtır. Suudilerden gelen mali destekle bu medreseler aĢırı dini ideolojinin 

Vahabi/Selefi versiyonlarının etkisi altında kalmıĢtır (Volkan, 2017: 34-35). 

Bu savaĢta Sovyetler hem asker hem de teçhizat açısından çok sayıda kayıp 
vermiĢtir. BirleĢmiĢ Milletler‘in (BM) çabalarıyla SSCB, Afganistan ve Pakistan 

arasında Cenevre‘de 14 Nisan 1988 tarihinde Cenevre AnlaĢması imzalanmıĢtır. 
Sovyetlerin dağılmasından önce her iki süper güç de Afganistan‘daki askerlerini 

çekmiĢlerdir (Idrees ve Anwar, 2017: 2).  
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SavaĢın sona ermesinin ardından Afganistan‘da Sovyetlere karĢı savaĢan 
mücahitler, günümüzde uluslararası güvenliğe yönelik olarak en önemli tehdit 

olarak kabul edilen uluslararası terörizmin temel kaynağı haline gelmiĢlerdir. 
Sovyet-Afgan SavaĢı sona erdikten sonra yabancı savaĢçılar Afganistan‘ı terk 

etmeye ve savaĢ sonrası yaĢamlarına adım atmaya baĢlamıĢlardır. Bu savaĢçılar 

büyük ölçüde baĢka yerlerdeki savaĢlara katılmayı seçmiĢler ve yöntem olarak yine 
terörizmi tercih etmiĢlerdir. Afganistan‘da dönüĢümünü tamamlayan bu yabancı 

savaĢçıların, Sovyetler ile savaĢta Afganlılara verdikleri destekten daha çok, 
uluslararası güvenliğe etkide bulunabilecek olan değerli yetenekler ile bağlantılar 

elde ettikleri söylenebilir (Atteridge, 2016: 9). Bu noktada günümüzde uluslararası 
güvenliğe yönelik en önemli meydan okuma olarak kabul edilen El-Kaide ile 

DAEġ gibi terör örgütlerinin temellerinin SSCB‘yi Afganistan‘dan atmak için 
örgütlenen mücadelede atıldığı ve söz konusu örgütlerin gerek kurucu liderlerinin 

gerekse militanlarının büyük ölçüde bu mücadelede yer alan Ģahsiyetlerden 
oluĢtuğu rahatlıkla söylenebilir (Martin, 2013: 188-189; ġen, 2011: 49-60; Weiss 

ve Hassan, 2016: 7-14). 

1.2. Ġran‟ın Rejim Ġhraç Politikası 

Ġran‘da 1979 yılında gerçekleĢen ayaklanma sonucunda batı taraftarı bir 
politika takip eden seküler Rıza ġah yönetimi devrilmiĢ ve yerine dini temelli bir 

yönetim teĢkil edilmiĢtir. Devrim sonrasında Ġran‘ın yeni yöneticilerinin, yeni bir 
anayasa, yeni bir model ve yeni bir dıĢ politika söylemi ortaya koydukları 

görülmüĢtür (Sarıkaya, 2012: 17). Bu çerçevede devrimle birlikte Ġran‘ın dıĢ 
politika perspektifinin radikal bir biçimde değiĢtiği söylenebilir. Ġran Ġslam 

Cumhuriyeti‘nin dıĢ politikasını belirleyen en büyük etken devrim ideolojisidir. Bu 
ideoloji doğrultusunda, ABD ile iyi iliĢkiler içinde olan ġah yönetimi yerine, anti-

emperyalist söylemle hareket eden ve Batı‘yı adeta ĢeytanlaĢtıran bir yönetim 
gelmiĢtir (Güzel, 2018: 55).  

Anayasa‘ya yerleĢtirilen ―devrimin tüm dünyada sürdürülmesi‖ iddiası da 

Ġran‘ın ―rejim ihracı‖ olarak ün yapacak bölgesel politikalarının temelini olmuĢtur 
(Sarıkaya 2012: 17-18).Din adamlarının ağırlıkta olduğu yeni yönetim böylece iç 

politikada giriĢtiği yeniden yapılanma sürecinin doğal bir uzantısı olarak dıĢ 
politikada da dini söylemle birlikte köklü bir değiĢime gitmiĢtir. Kendilerinin 

dünyadaki tüm Müslüman halkların savunucusu olduğunu ilan eden yeni yönetim, 
böylece sadece Ġran halkına karĢı değil, Müslüman tüm coğrafyaya karĢı bir dıĢ 

politika vizyonu ortaya koymuĢtur. Ġran açısından idealist bir dıĢ politika söylemi 
olarak ortaya konulsa da dıĢ dünya tarafından ―rejim ihracı‖ olarak algılanan bu 

söylem, günümüze kadar sürecek bölgesel çekiĢmelerin de bir anlamda temelini 
teĢkil etmektedir (Doğan, 2018: 5). 

1979 yılında Ġslami Devrim, ġah‘ın hükümetini devirdiğinden beri, Ġran‘ın 

ruhani yönetimi çıkarlarını elde etmek için bir dizi terör örgütüyle çalıĢmıĢtır. 
Günümüze gelindiğinde de terörizmin kullanımı devam etmekte ve Ġran için gerek 
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komĢularıyla gerekse ABD ile yüzleĢmesinde önemli bir dıĢ politika aracı iĢlevi 
görmektedir (Byman, 2012: 1). Bu çerçevede Ġran‘daki Ġslami rejimin devrim 

ihracı politikası çerçevesinde bölgede kendine benzer yapılar geliĢtirmek amacıyla 
Ģiddet eğilimli devlet dıĢı oluĢumları (yani terör örgütlerini) özellikle 1980‘li 

yıllardan itibaren desteklediği görülmektedir.  

Ġslami Devrim‘den bu yana Ġran‘ın terörizme destek olmasının bir takım 
nedenlerinin olduğu söylenebilir. Ġran çeĢitli vekil örgütler aracılığıyla sadece 

Ortadoğu, Orta Asya ve Orta ve Güney Amerika boyunca ideolojisini ihraç etmekle 
kalmamıĢ, aynı zamanda Ortadoğu BarıĢ Süreci‘ni kesintiye uğratarak ve kendi 

politikalarına aykırı gördüğü bölgesel geliĢmeleri engelleyerek bu örgütler 

aracılığıyla gücünü de sergilemiĢtir. Hamas, Filistin Ġslami Cihat Örgütü ve 
Hizbullah gibi terörist örgütlerin tamamı önemli oranda Ġran‘ın desteğine 

bağımlıdırlar ve bu destek Ġran‘ın söz konusu örgütlerin kendi çıkarlarına hizmet 
ettiğini düĢündüğü sürece devam edecektir (Manni, 2012: 34).  

Bu bağlamda, Ġran Ģiddet eylemi gerçekleĢtiren bazı oluĢumlara silah 

sağlamıĢ ve bu örgütlere maddi destek ve askeri eğitim sunmuĢtur. Arap 
milliyetçiliği ideolojisinin zayıflaması ve Ġslamcı hareketlerin güçlenmesi gibi 

geliĢmeleri kendi lehine değerlendirmek isteyen Ġran, bölgedeki nüfuz alanını 
geniĢletmek amacı ile alternatif bir dünya düzeni önermiĢtir. Bölgedeki alternatif 

düzen söylemi öncelikli olarak ABD ve özellikle Ġsrail‘in bölgeye yönelik 
çıkarlarını tehdit etmektedir. Bu çerçevede Ġran‘ın bölgeye iliĢkin Ġslami düzen 

önerisi özellikle Körfez bölgesindeki ġii toplumunda ve Hamas gibi Sünni 
oluĢumlarda yankı uyandırmıĢtır. Ayrıca Ġran, 1980‘li yıllardan baĢlayarak 

Lübnan‘daki ġii aktör Hizbullah üzerinden hem Lübnan siyasetinde etkili olmuĢ 
hem de bu bölgeden Ġsrail‘i baskı altına almaya çalıĢmıĢtır (Yetim, 2018: 37). 

Ayrıca Irak, Bahreyn, Pakistan ve pek çok baĢka yerlerdeki ġii militanları da 
rakiplerine ve sıkılıkla da düĢman olduğu hükümetlere karĢı kullanmıĢtır. Ġran 

özellikle devrimci ideolojisini yaymak için bu yolu kullanmıĢ ve özellikle 
Müslüman dünyasındaki savunma durumunda bulunan ve baskılanmıĢ ġii 

gruplardan da bu yönde bir politika uygulama hususunda gerekçe ve destek de elde 
etmiĢtir (Byman, 2012: 1-2). 

1.3. ABD‟nin Irak‟ı ĠĢgali 

Mart 2003‘te dünyanın güvenliğine bir tehdit olarak görülen Saddam 

yönetiminin devrilmesi amacıyla ABD ve müttefikleri tarafından ―Irak‘a Özgürlük 
Operasyonu‖ baĢlatılmıĢtır. Nisan 2003‘te tamamlanan söz konusu operasyon 

Saddam Hüseyin‘in Baasçı rejiminin devrilmesiyle sonuçlanmıĢtır (Nazir, 2006: 
49).

 
 

Irak‘taki Amerikan iĢgali ve Saddam‘ın düĢüĢü ülkedeki politik dengeyi 

önemli ölçüde değiĢtirmiĢtir. ĠĢgal sonrası Irak‘ta devlet inĢa süreci için en kritik 
dönem olan 2003-2006 yılları arasında devlet büyük ölçüde ġii-Kürt uzlaĢısının bir 

ürünü olarak ĢekillenmiĢ ve Sünnilere politik ve toplumsal alanlarda çok az yer 
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verilmiĢtir. Bu noktada devlet yönetiminden dıĢlandıklarını düĢünen Sünniler 2005 
seçimlerini protesto ederek bu tepkilerini sergilemiĢlerdir. Bu nedenle, bu durum 

Sünnilerin direniĢçilere katılması ve ġii ağırlıklı hükümet ile onun yabancı 
destekçilerine karĢı savaĢması için motive edici bir faktör olmuĢtur (Mansour, 

2017: 3).
 
 

ĠĢgali takiben ülkenin idaresi için 16 Mayıs 2003‘te müttefikler tarafından 
―Koalisyon Geçici Otoritesi‖ oluĢturulmuĢtur. Ve o tarihten itibaren, bu yönetim 

tarafından ülkede yeni bir politik sistem tesis edilebilmesi gerekçesiyle bir takım 
tedbirler alınmıĢtır (Nazir, 2006: 49). Ancak Koalisyon Geçici Otoritesi‘nin bu 

yönde aldığı bazı kararlar isyanı güçlendirici bir etki yapmıĢtır. Otoritenin aldığı en 

sorunlu iki politik karar Irak toplumunu ―Baas‘tan arındırma kampanyası‖ ile Irak 
güvenlik güçlerinin dağıtılmasıdır.  

Kararlardan ilkine göre çoğunluğu Sünni olan Baas Partisi üyeleri 
görevlerinden atılmıĢ ve gelecekte de devlet görevlerinde yer almaları 

yasaklanmıĢtır. Ġlave olarak bakanlıklarda ya da üniversiteler ve hastaneler gibi 

diğer hükümet kurumlarında görev yapan kiĢiler mülakata tabi tutulmuĢ ve Baas 
Partisi ile bağlantısı tespit edilenler görevlerinden uzaklaĢtırılmıĢlardır (Yosufi, 

2016: 96).
 
Baas‘tan arındırma kampanyasının 2003‘teki ilk dalgasından Baas 

Partisi üyesi olan yaklaĢık 400.000 kiĢi etkilenmiĢtir. Baas‘tan arındırma 

kampanyası çerçevesindeki tedbirlerin Sünni Arapların sadece %10‘unu etkilediği 
belirtilmelidir. Bu makul bir rakam olarak gözükse de, Ġkinci Dünya SavaĢı‘ndan 

sonraki Nazi‘den arındırma kampanyasından etkilenen Almanların sayısından 10 
kat daha fazladır. Mevcut durumu daha da vahim hale getiren Baas‘tan arındırma 

yasasındaki 2008 reformu ise yapılan kıyımı daha bariz bir Ģekilde gözler önüne 
sermiĢtir. Ancak bu değiĢiklik çerçevesinde görevlerinden olanların sayısının 

ilkinden daha az olduğu söylenebilir. Diğer taraftan Baas‘tan arındırma 
kampanyasının ilk dalgası anonim memur grubunu hedef alırken, ikinci dalga 

kendisini Irak politik sistemine entegre etme arayıĢında olan Sünni politikacıları 
hedef almıĢtır. 2010 seçimlerine gelindiğinde ise Baas‘tan arındırma kampanyasını 

uygulamakla görevli komisyon, pek çoğu Sünni olan 511 adayı elemiĢ ve 15 politik 
partinin de seçimlere girmesini yasaklamıĢtır (Gaub, 2017: 2). BaĢbakan Maliki 

2011 gibi geç bir tarihte bile çok sayıda kiĢiyi Baasçı oldukları iddiasıyla 
tutuklatmıĢtır (Yosufi, 2016: 97-98). Atılan bu adımların tamamı Baas Partisi 

üyeleri ile üst kademe yöneticilerinin önemli bir kısmını oluĢturan Irak Sünni 

toplumunu hedef alarak, onlara karĢılık vermeye itmiĢtir (Yosufi, 2016: 96).
 
 

Kararlardan ikincisi ise Koalisyon Geçici Otoritesi‘nin 23 Mayıs 2003‘te 

yayınlanan direktifiyle hayat bulmuĢtur. Söz konusu direktif çerçevesinde Irak 
ordusu ile diğer güvenlik kurumları dağıtılmıĢ ve eski rejim tarafından verilen tüm 

rütbe, unvan ya da statüler iptal edilmiĢtir. Bu karar aralarında Sünnilerin de yer 

aldığı 230.000 Irak eski askeri personelini, gelecekte herhangi bir iĢ ya da kariyer 
umudu olmaksızın sokağa atmıĢtır. Bu durumdaki iyi eğitimli ve silahlı pek çok 
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asker DAEġ ya da diğer isyancı gruplar tarafından yürütülen direniĢ hareketine 
katılmıĢlardır. O zamandan beri Baasçılar ve diğer eski askeri görevliler isyanın 

belkemiğini teĢkil etmektedirler. 2006 yılında Irak eski ordusunun 200 
generalinden 99‘unun direniĢte aktif görev aldığı tahmin edilmektedir. Ebu Bekir 

el-Bağdadi DAEġ‘in liderliğini devir aldığında, zayıflayan direniĢ hareketini 

yeniden canlandırmak için 2010 yılında eski Baasçılar ile ordu yetkililerini örgüte 
kazandırmak için agresif bir kampanya baĢlatmıĢtır (Yosufi, 2016: 97).

  

Her iki kampanya çerçevesinde görevlerinden alınan Iraklı Sünni Arapların 
bu Ģekilde damgalanması ise günümüzdeki ayrımcılığın kurbanları oldukları 

yönündeki algılarının temelini teĢkil ederek, onları ülkedeki cihatçı gruplara 

yaklaĢtırmıĢtır (Gaub, 2017: 2).
 
DAEġ‘in kurucusu olan Zerkavi, hem Sünni 

Arapların sistemden dıĢlanmasını hem de devlet kurumlarının Ģovenist ġii 

politikacılar tarafından ele geçirilmesini kendi çıkarına olacak Ģekilde istismar 
etmiĢtir. Saddam rejiminin devrilmesiyle, Irak Ordusu‘nun dağılması ve Baas 

rejiminden arındırma programının hayata geçirilmesi sonucunda Sünni topluluk 
Ġran destekli ġii muhaliflerin insafına terk edildiklerini düĢünmeye baĢlamıĢtır. 

Zerkavi ise ülkedeki bu mezhep ayrılığını güçlendirmeye ve Sünnileri direniĢe 
çekmeye çalıĢmıĢ ve bunda da büyük ölçüde baĢarılı olmuĢtur (Yosufi, 2016: 105-

106).
 
 

1.4. Arap Baharı 

2008 yılı itibariyle Arap dünyasındaki nüfusun %65‘i 30 yaĢının altındadır. 

Esasen bu genç yığın hem bir iĢgücü kaynağı olarak hem de iyi bir Ģekilde 

eğitilmesi halinde entelektüel olarak Arap dünyasının demografik ve ekonomik 
geleceğini teĢkil etmektedir (Proctor, 2012: 51). Ancak bu kitlenin ekonomik ve 

politik memnuniyetsizliği üst seviyededir. Arap Baharı öncesinde Orta Doğu ve 
Kuzey Afrika ülkelerinin nüfusunun % 85‘inden fazlası günlük iki dolardan az bir 

gelirle yaĢam mücadelesi vermektedir. Bir ülkedeki gelir dağılımını gösteren ―gini 
katsayısı‖ verilerine bakıldığında ise bölge ülkelerindeki gelir dağılımının her 

geçen gün daha da kötüleĢtiği açık bir Ģekilde görülmektedir (Anaraki, 2012: 59).  

Bu noktada fakirlik ile birlikte ekonomik fırsatların bulunmaması 
radikalleĢmeye katkıda bulunan birbirleriyle iliĢkili faktörler olarak 

gösterilmektedir. Ortadoğu‘daki gençlerin önemli bir kısmı içinde bulundukları 
korkunç ekonomik imkânsızlıklar dolayısıyla bir aile kuramadıkları gibi 

ebeveynlerinin evini de terk edemeyen kızgın ve iĢsiz erkek üniversite 
mezunlarından oluĢmaktaydı. Uzmanlar resmi bir ekonomide ücretler düĢtükçe 

terörizmin fırsat maliyetinin de düĢtüğüne iĢaret etmektedirler. Ayrıca Arap 
dünyasında modernleĢmenin baĢarısızlığından kaynaklanan kızgınlığın da 

terörizme katkıda bulunan önemli bir faktör olduğuna iĢaret edilmektedir. Diğer 
taraftan fakirliğin, Hamas ve Hizbullah gibi örgütlerin yoksul bölgelerde kurdukları 

okullar aracılığıyla aĢırılıkçı beyin yıkamaya zemin hazırladığına da iĢaret 
edilmektedir. Bu nedenle, politik özgürlüklerin olmamasının yanı sıra fakirliğin de 
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terörizmin en önemli göstergesi olduğu söylenebilir (Angel, 2012: 8). Ayrıca 
ekonomik zorluklara ilave olarak genç çoğunluğun büyük ölçüde batı destekli 

otoriter rejimler tarafından yönetimden dıĢlandığı da görülmektedir. Bu dengesiz 
durum ise Arap dünyasını patlama noktasına getirmiĢtir (Proctor, 2012: 51). 

Aralık 2010‘da Tunus‘ta baĢ gösteren siyasi gösteriler ve hareketlilik, kısa 

sürede batıda Fas‘tan, doğuda Umman‘a kadar yayılmıĢtır. Tüm bu ülkelerde 
değiĢen yoğunlukta da olsa askeri yüzleĢmeler yaĢanmıĢ, ancak sadece Libya‘da 

Kaddafi rejimi bir dıĢ müdahaleyle iktidardan uzaklaĢtırılmıĢtır (Ġnaç, 2011: 490). 

Diğer taraftan Arap Baharı çerçevesindeki dönüĢüm taleplerinin bölgedeki 
Ģiddeti azaltıp, diyalog temelli demokratik bir sürece evrilmesi beklenirken 

(Proctor, 2012: 51), bölgedeki radikal dini temelli örgütlerin faaliyetlerinde artıĢa 
neden olduğu görülmektedir. Bunun çeĢitli gerekçeleri bulunmaktadır. Her Ģeyden 

önce terörist örgütlerin kontrolü altındaki alanlarda yaĢayan yerel halkın kötüleĢen 
yaĢam koĢulları aĢırılıkçılara olan desteği artırmıĢtır. Hükümetlerin genellikle bu 

alanlarda daha iyi ya da gerekli yaĢam koĢullarını temin etmek için ihtiyaç duyulan 

hizmet verme sistemlerine sahip olmadıkları söylenebilir. Diğer taraftan çatıĢma 
bölgelerine yabancı güçlerin (ABD, Rusya ve Ġran gibi) müdahalesinin, pek çok 

farklı ülkeden çok sayıda yabancı savaĢçının bu bölgelere akın etmesi dolayısıyla 
çatıĢmaların Ģiddetinin artmasına katkıda bulunduğu da görülmektedir. Arap 

Baharı‘nın etkili olduğu ülkelerdeki durumun kötüleĢme hızı, söz konusu ülkelerde 
politik istikrarsızlığa ve huzursuzluğa neden olmuĢ ve bu durum aĢırılıkçı örgütler 

tarafından kendi çıkarlarına olacak Ģekilde istismar edilmiĢtir. Ayrıca Ortadoğu ve 
Kuzey Afrika bölgesinde yaĢayan gençler, radikalleĢmeye elveriĢli hale gelen bir 

krizle karĢı karĢıya kalmıĢlardır. Bölgedeki problemler daha çok ekonomik ve 
politik fırsatların bulunmamasından ve algılanan izolasyondan kaynaklanmaktadır. 

Benzer problemler bölgede yaĢayan pek çok kiĢinin Avrupa Birliği‘ne (AB) göç 
etmesine de neden olmuĢtur. Avrupa ülkelerindeki bazı genç grupların benzer 

problemler yaĢadıkları ve Avrupa ülkelerindeki azınlıkların entegrasyonuna iliĢkin 
politikaların etkisizliği dolayısıyla da, bu problemlerin bu gençlerden bazılarını 

yabancı savaĢçı olarak Ġslam Devleti gibi radikal dini örgütlere katılmaya motive 
ettiği söylenebilir. Bu Ģekilde kafaları yıkanan gençlerin ise daha da radikalize 

olmaları için günümüzde gerekli bilgiye internet ve sosyal medya aracılığıyla 
ulaĢmaları son derece kolaydır.  

Bu nedenle Arap Baharı süresince Arap bölgesindeki terörizm sorununun, 

sözde Ġslam Devleti‘nin Irak ve Suriye‘de yükseliĢi ile yeni kurulan radikal dini 
terör örgütlerinin Tunus, Libya ve Mısır gibi ülkelerde hızlı bir Ģekilde 

yayılmasının kanıtladığı gibi yeni bir boyut kazandığı söylenebilir. Bölge 
günümüzde ideolojik temelli terörist Ģebekelerle de bağlantılı olan özellikle silah, 

uyuĢturucu ve insan kaçakçılığı gibi sınıraĢan organize suçları da bünyesinde 

barındıran hibrid bir terörizm türüyle karĢı karĢıyadır. Suç örgütleri ile terörist 
gruplar yeni eleman kazanmada iĢbirliği yaptıkları gibi gerekli finansman ile silah 
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tedarikinde de iĢbirliğine gitmektedirler. Geçici ve ulus aĢırı olan böyle Ģebekeler, 
Ģiddet kullanan aktörleri, iĢbirlikçileri ve çalıĢma yöntemleri ile hızlı bir Ģekilde 

yeni politik ortam ile güvenlik ortamına uyum sağlayabilmektedirler. Bu durumun 
örnekleri Ortadoğu‘dan Kuzey Afrika‘ya kadar her yerde bulunabilir ve özellikle 

Tunus, Libya ve Mısır gibi bazı ülkelerdeki Arap Baharı sonrası politik geçiĢ 

ortamına önemli bir tehdit teĢkil ettikleri görülmektedir (International Center for 
Counter-Terrorism, 2015). 

1.5. Suriye‟nin Radikal Dini Terörü AraçsallaĢtırması  

Suriye‘nin seküler Baasçı yönetimi dini temelli örgütlerle ortak jeopolitik 
çıkarlara sahip bulunmakta olup, hiç kuĢkusuz bunlardan en önemlisi ABD ile 

Ġsrail‘in bölgedeki faaliyetlerine karĢı konulmasıdır. Bu iliĢki uzun bir süre 
gizlense de 1990‘lı yıllara gelindiğinde Hafız Esad‘ın artık eskisi gibi dini temelli 

örgütlere karĢı açıktan bir düĢmanlık gütme politikasından vazgeçtiği ifade 
edilmektedir. Çünkü Suriye‘nin artık bu örgütleri bölgesel konumunu yükseltecek, 

komĢu ülkeler üzerinde etki kurmasını sağlayacak ve hatta Suriye‘ye iç huzur 

getirebilecek belki de tek araç olarak telakki etmeye baĢladığı iddia edilmiĢtir. 
Baba Esad 2000 yılında ölüp, yerine oğlu BeĢĢar geçtiğinde, ġam yönetimi ile 

sözde Ġslami anlayıĢa sahip olan örgütler arasındaki uzlaĢmanın daha da ilerlediği 
ileri sürülmektedir (Weiss ve Hassan, 2016: 113-114). 

Esasen Suriye‘nin bölgedeki radikal dini örgütlerin yükseliĢine yakın 
dönemde yaptığı katkı, iki noktada incelenebilir. Bunlardan ilki rejimin Irak‘taki 

radikal dini gruplara verdiği destektir, ikincisi ise Arap Baharı kapsamındaki 

ayaklanmaların Suriye‘ye de sıçraması üzerine Esad‘ın koltuğunu korumak için 
attığı adımların ülkedeki ve bölgedeki radikal dini örgütlerin güçlenmesine yaptığı 

katkıdır.  

Bu çerçevede Suriye yönetiminin ABD, Saddam‘ı daha devirmeden önce 

Irak‘taki iĢgalin istikrarını bozmak için yabancı savaĢçıların Irak‘a geçiĢine 

müsaade ettiği, hatta bu geçiĢi organize ettiği iddia edilmektedir. 2007 yılında 
Amerikan birlikleri Sincar‘da El-Kaide‘nin Suriye-Irak sınır bölgelerinden sorumlu 

sözde emiri el-Musena‘yı öldürmüĢ ve el-Musena‘nın elindeki kayıtların 
incelenmesi sonucunda yabancı savaĢçıların Irak‘a Suriye vilayeti Deyruzzor‘dan 

girdikleri tespit edilmiĢtir (Becker, 2015: 96; Weiss ve Hassan, 2016: 115).  

Esad‘ın Irak‘taki cihatçı faaliyetlere yardımda bulunmasının çeĢitli 

gerekçeleri vardır. Bunlardan ilkinin Irak sonrası için ABD yönetimine bir mesaj 

verme isteği olduğu ifade edilmektedir. Sıranın kendisine de gelmesinden korkan 
Esad‘ın, Irak‘taki radikal dini örgütlere destek vererek, ABD‘ye kendi üzerine de 

gelmesi halinde Irak‘a daha fazla terörist gönderme tehdidinde bulunarak gözdağı 
verdiği iddia edilmektedir. Bu yardımın ikinci nedenini olarak ise, cihatçı 

teröristlerin ilgisini komĢu Irak‘a yönlendirerek, kendi üzerinden uzaklaĢtırmak 
isteği olduğu söylenmektedir (Weiss ve Hassan, 2016: 116-117).  
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Arap Baharı kapsamındaki hareketliliğin Suriye‘ye de ulaĢması üzerine bu 

kez Esad koltuğunu korumak için esasen içeride kendi yönetimine karĢı en büyük 

tehdit olarak görülen radikal dini örgütlere de destek vermeye baĢlamıĢtır. Suriye 

hükümeti sekiz yıllık iç savaĢ süresince Ġslam Devleti benzeri grupları, muhalifleri 

zayıflatmak ve toprak kazanmak için politik ve askeri nüfuz aracı olarak sıklıkla 

kullanmıĢtır. Bu çerçevede hükümet güçleri muhalefetin en tehlikeli iki bileĢeni 

olan Ġslam Devleti ile Nusra Cephesi‘ni zaman zaman saldırıdan korumakla 

kalmamıĢ, aynı zamanda onların kontrolü altında bulunan alanlardan doğalgaz ve 

petrol aldığı gibi, bu örgütlerle iliĢkilendirilen mahkumları serbest bırakarak da söz 

konusu örgütlere destek olmuĢtur. (Becker, 2015: 95; Behravesh, 2018). Esad‘ın bu 

Ģekilde davranmasının en önemli gerekçesi olarak ise Batı‘nın dikkatini çekmek ve 

iĢbirliğini elde etmek olduğu iddia edilmektedir (Weiss ve Hassan, 2016: 150).  

Bunun için Esad öncelikle ülkedeki mezhepçi ayrılıktan faydalanma yoluna 

gitmiĢtir. Ülkede azınlıkta olan Aleviler (yüzde 8-15), yüzde 75‘e yakın bir 

çoğunluğa sahip olan Sünnileri yönetmektedirler. Arap Baharı sonrasında Esad 

yönetimi Batı‘nın dikkatini çekmek ve teröristlerle savaĢıyor imajı vererek kendi 

mücadelesini meĢrulaĢtırmak için bilinçli bir Ģekilde Sünnileri, kendi yönetimine 

karĢı kıĢkırtmıĢtır. Bu çerçevede Arap Baharı kapsamındaki ayaklanmalar 

Suriye‘ye de sıçradığında Esad yönetimi tarafından sözlü, psikolojik ve bedeni 

olarak Sünniler üzerinde artırılan taciz ve baskılarla amaçlananın onları 

radikalleĢtirerek, aĢırı eylemler yapmaya zorlamak ve hatta radikal örgütlere destek 

vermeye ve katılmaya itmek olduğu iddia edilmiĢtir (Weiss ve Hassan, 2016: 150-

151).  

Bu amacını gerçekleĢtirmek için Esad‘ın 31 Mayıs 2011‘de ilan edilen genel 

affı da kendi çıkarları için kullandığı görülmektedir. Bu çerçevede söz konusu af 

kampanyası çerçevesinde protestocular ile aktivistlerin büyük bir kısmını 

hapishanelerde tutarak, çok sayıda Selefi-Cihatçıyı serbest bıraktığı öne 

sürülmüĢtür (Weiss ve Hassan, 2016: 161; Griffing, 2018). Suriye Askeri Ġstihbarat 

Daire BaĢkanlığı‘nda görev yapmıĢ bir yetkiliye dayandırılan bir ifadede ise 

Esad‘ın 2011 yılında ilan ettiği genel affın Suriye‘deki terörizm tohumlarını atmak 

amacıyla tasarlandığı belirtilmiĢtir. Ayrıca bir baĢka istihbarat yetkilisi, rejimin 

sadece hapishanelerin kapısını açarak bu radikalleri serbest bırakmakla kalmadığını 

kendi ekiplerini kurmalarına dahi yardımcı olduğunu ifade etmiĢtir (Griffing, 

2018).  

Ülkesindeki radikal dini unsurlara destek veren Esad‘ın bu noktadaki temel 

amacının, büyük ölçüde adalet, özgürlük ve demokrasi arayıĢı çerçevesinde 2011 

yılında patlak veren ayaklanmaları, radikal dini terörizmin bir kalkıĢması gibi 

gösterip isyancıları ―teröristler‖ olarak etiketleyerek, mücadelesini dünyanın 

gözünde meĢrulaĢtırmak ve hatta bu mücadelede Batı‘nın desteğini de elde ederek 

koltuğunu korumak olduğu söylenebilir (Becker, 2015: 97-98).  
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SONUÇ 

Rapoport‘un ―dalga teorisi‖ olarak adlandırılan kavramsallaĢtırmasında da 

ifade ettiği üzere günümüzdeki terör dalgası ―dini dalga‖ olarak adlandırmaktadır. 

―Dini dalga‖nın ise tarihsel süreç içerisinde bir dönüĢüm geçirerek mevcut haline 

evirildiği söylenebilir.  

Hiç kuĢkusuz radikal dini terörün ortaya çıkması büyük ölçüde 1979 yılı 

sonunda SSCB‘nin Afganistan‘ı iĢgali üzerine ülkede örgütlenen cihatçı 

ayaklanmayla iliĢkilendirilmektedir. Bu çerçevede ülkede Sovyet birliklerine karĢı 

savaĢan savaĢçılar günümüzdeki radikal terör örgütlerinin kuruluĢuna da büyük 

ölçüde ön ayak olmuĢlardır. Diğer taraftan 1979 yılında Ġran‘da ġah Rıza 

Pehlevi‘nin devrilmesi üzerine kurulan dini anlayıĢa sahip yönetim, benimsediği 

rejim ihraç politikası nedeniyle gerek komĢuları gerekse Batılı ülkeler tarafından 

tehdit olarak algılanmıĢtır. Söz konusu yeni rejim gerek bölge meselelerinde söz 

sahibi olmak gerekse uluslararası arenadaki yalnızlığını telafi etmek için radikal 

dini terör örgütlerini faydalı bir araç olarak görmüĢ ve onlara destek vermiĢtir. 

Ayrıca 11 Eylül olaylarına tepki olarak ABD‘nin 2003 yılında Irak‘ı iĢgali ve 

takiben ―Baas‘tan arındırma‖ kampanyası çerçevesinde yönetimde ve orduda 

hâkim konumda bulunan Sünnileri bu görevlerden uzaklaĢtırması, zaten ülkede 

tarihsel bir geçmiĢe de sahip olan mezhep çatıĢmasını tetikleyerek, mezhepçi bir 

politika güden DAEġ gibi örgütlerin gerek Irak‘ta gerekse bölgede alan ve eleman 

kazanmasına imkân tanımıĢtır. Ġlaveten büyük ölçüde Arap dünyasındaki gençlerin 

ekonomik ve politik taleplerinin bir yansıması olarak patlak veren Arap Baharı 

kapsamındaki ayaklanmaların beklenen sonucu üretmemesi Arap halkları 

arasındaki huzursuzluğu daha da artırarak alternatif olarak görülen radikal dini 

örgütlere yönelimi artırmıĢtır. Ve son olarak baba Esad döneminde de radikal dini 

örgütlerle bağı bulunan Suriye‘deki rejimin baba Esad‘ın ölümü üzerine yerine 

geçen oğul Esad döneminde de öncelikle Irak‘ın iĢgali üzerine ülkedeki iĢgal 

güçlerinin istikrarını bozmak, ikinci olarak ise Arap Baharı kapsamındaki 

ayaklanmaların Suriye‘ye de sıçraması üzerine mevcut yönetimin iktidarını 

korumak için DAEġ baĢta olmak üzere radikal dini terör örgütleriyle iĢbirliğini 

artırdığı görülmektedir.  

Tüm bu hususların radikal dini terörün ortaya çıkması ve geliĢiminde önemli 

bir rol oynadığı söylenebilir. 1979 yılında Afganistan‘ın iĢgalinden 2011 yılında 

Suriye‘de patlak veren iç savaĢa kadar olan süreçte yaĢanan geliĢmelerin radikal 

dini terörün uluslararası güvenliğe yönelik en önemli tehdide dönüĢümünde 

belirleyici bir rol oynadığı ve süreç içinde yaĢanan dönüĢümlere karĢın söz konusu 

terör dalgasının mevcut ortama uyum sağlayarak, önemli bir tehdit olarak varlığını 

devam ettirdiği görülmektedir.  
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Öz 

Uluslararası ĠliĢkilerde siyasal hedeflere uluĢabilmek için devletlerin kullandığı iki temel argüman savaĢ 

ve diplomasidir. Devletler diplomatik yollarla çözemedikleri sorunları uluslararası sistemin anarĢik yapısı 

içerisinde savaĢla çözmek eğilimini tarih boyunca göstermiĢlerdir. SavaĢ olgusu çok eski bir gerçeklik olmasına 
rağmen modern savaĢların son iki yüzyıl içinde teknoloji ve stratejilerdeki geliĢmeler nedeniyle değiĢimler 

geçirdiği bilinmektedir. Günümüzde savaĢ olgusunun geldiği son nokta ise Hibrit SavaĢ‟tır. Cephe savaĢlarının 

ortadan kalktığı; konvansiyonel savaĢ, konvansiyonel olmayan savaĢ ve sivil boyutlarıyla hegemon güçlerin 
kullandığı hibrit savaĢ yöntemini, devlet dıĢı aktörler de kullanılabilmektedir. DAEġ terör örgütü kurulduğu andan 

itibaren hibrit savaĢ konseptini etkili bir biçimde kullanmaktadır. Bu çalıĢmanın temel amacı; DAEġ‟in hibrit 

savaĢ taktikleri,  DAEġ‟in askeri, ekonomik, siyasi, sibernetik ve toplumsal alanlardaki hibrit özelliği incelemektir. 
ÇalıĢmada savaĢ olgusu ve evrimi ele açıklanmıĢ, DAEġ‟in kullandığı hibrit tehditler ele alınmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: SavaĢ, Hibrit SavaĢ, Dördüncü Nesil SavaĢ, DAEġ, Yöntem 

 

Abstract 

War and diplomacy are the two main arguments used by states to achieve political goals in international 

relations.States have shown a tendency to solve the problems ,which they could not solve by diplomatic way , with 
the way of war within the anarchic structure of the international system throught the history.Although the 

phenomenon of war is a very old reality, it is known that modern wars have undergone changes in the last two 

centuries thanks to developments in technology and strategies.Today, the last point that the phenomenon of war 
reaches is Hybrid War.The Hybrid war method  that  battlefront  war is no longer available; conventional var, 

unconventional war and the war method which hegemon powers use in the sense of civic, is also used among non-

governmental actors. DAEġ terror organisation  has been using the hybrit war  concept efficiently since it was 
established .The main purpose of this study is to examine DEAġ‟s hybrid combat tactics, the hybrid traits of DEAġ 

in the military, economic, political, cybernetic and social fields. In this study, the phenomenon of war and its 

evolution have been explained, and the hybrid threats used by DEAġ are discussed. 

 

Keywords: War, Hybrid Warfare, 4th Generation Warfare, DAESH, Method   
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GĠRĠġ 

Ġnsanlık tarihi kadar eski olan savaĢ, uluslararası iliĢkilerin en temel çalıĢma 

alanlarından biridir. SavaĢ insanlık tarihi kadar eski bir realite olmakla beraber 

zaman içerisinde çeĢitli değiĢiklere uğrayarak evrim geçirmiĢtir. SavaĢın doğası ve 

amacı değiĢmezken kullanılan yöntemler büyük değiĢimler geçirmiĢtir. SavaĢın 

farklılaĢmasında etkili olan faktörler strateji ve teknoloji alanlarındaki 

geliĢmelerdir.  

Tarihi süreçte savaĢ, konunun uzmanları tarafından Ģöyle formülüze 

edilmiĢtir: Lind vd (1989) ‗Nesiller‘, Cleverd (1991) ‗Çağlar‘, Toffler (1993) 

‗Dalgalar‘ gibi kavramlarla formüle edilirken, Hanle (1987) ‗Beceriler Dönemi‘ 

Arquilla ve Rondfelt (2000) ‗SavaĢ Araçları Dönemi‘, Liang ve Xiangsui (2007) 

‗Sınırlılık ve Sınırsızlık‘ Ģeklinde açıklama yoluna gitmiĢlerdir. Bu çerçevede 

Lind‘in ‗Nesiller‘ teorisi üzerinde savaĢ olgusu ve geliĢimi açıklanmıĢ ve ‗Hibrit 

SavaĢ‘ doktrinine geniĢ yer verilmiĢtir.  

Bu bağlamda; 2014 yılında Musul‘un iĢgali ve eylemleriyle dünya 

kamuoyunda travmatik bir etki yapan DAEġ terör örgütü, hibrit savaĢı strateji 

olarak benimsemiĢ ve önemli ölçüde de baĢarılı olmuĢtur. DAEġ iĢgal ettiği 

alanlardan elde ettiği konvansiyonel silahları Suriye ve Irak‘ta kullanmıĢtır. Terör 

örgütü, öncülü olan El-Kaide‘nin kullandığı terör ve gayri nizami harp tekniklerine 

konvansiyonel savaĢ tekniklerini ekleyerek askeri anlamda hibrit bir taktik 

uygulamıĢtır. Ayrıca siber alanı propagandasının ana omurgasına oturtarak savaĢın 

en önemli cephelerinden biri haline getirmiĢtir. Eylemselliğini sosyolojik ve 

psikolojik unsurlarla donatan DAEġ, bu anlamda hibrit savaĢı en iyi kullanan terör 

örgütlerinin baĢında gelmektedir.  

1. SAVAġ KAVRAMI VE EVRĠMĠ 

Arkeologlar ve antropologların yaptıkları çalıĢmalar sonucunda dünyanın 

değiĢik yerlerinde savaĢla ilgili izler bulmuĢtur (Stephens ve Baker, 2009: 61). 

SavaĢın insanlık tarihi kadar eski bir gerçeklik olduğu söylenebilir. ÇeĢitli 

kaynaklarda günümüze kadar farklı saiklerle 14.500 savaĢın gerçekleĢtiği ifade 

edilmektedir (Karabulut, 2017:125). Ünlü sosyolog Ġbn-i Haldun savaĢı belli 

gruplar arasında üstünlük kurma mücadelesi olarak tanımlarken; savaĢın 

sebeplerini intikam alma, düĢmanlık, idarecilerin talebi, kıskançlık ve tanrı inancı 

olarak tasnif etmiĢtir (Ġbn-i Haldun, 2004: 360). 

SavaĢ kavramı ile ilgili en önemli çalıĢmalardan biri olan ―SavaĢ Üzerine‖ 

eserinin yazarı Clausetwitz savaĢı bukalemun‘a benzetmiĢ, savaĢın doğası 

değiĢmezken, niteliğinin değiĢtiğini vurgulamıĢtır (Yalçınkaya, 2010:14). TaĢ ve 

sopalarla baĢlayan savaĢlar, nükleer savaĢlara kadar evrilmiĢtir. SavaĢ stratejileri 

zamanın ruhuna uygun olarak değiĢimlere uğramıĢtır. Stratejikler tarafından 

geliĢtirilen her savaĢ doktrini yeni ve daha iyi bir savaĢ doktrininin ortaya 
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çıkmasına neden olmuĢtur (Gürcan, 2012: 71-73). SavaĢın değiĢim ve dönüĢümünü 

politik açıdan inceleyen Kaldor‘a göre ; mutlakiyetçi devletler (imparatorluklar) 

arasındaki savaĢlar, westfalya düzeni  ve milliyetçilik akımı ile ortaya çıkan ulus 

devletler arasında yaĢanan savaĢlar, 20. yüzyıldan ittifaklar arasında gerçekleĢen 

topyekün savaĢlar, soğuk savaĢ ve son olarak etnik grupların yürüttüğü asimetrik 

savaĢlar doktrindeki değiĢimi göstermektedir (Kaldor, 2012:519). 

1648 yılında Westfalya düzeni ile geliĢen birinci nesil savaĢlar; asker 

(piyade) sayısının önem arz ettiği, hat savaĢları olarak bilinmektedir. Birinci nesil 

savaĢlarda ordular musket tüfekleri ile düz bir hat oluĢturmakta, piyadeler omuz 

omuza savaĢmaktaydı. Toplar ve tüfekler dıĢında teknolojik imkânların olmadığı 

bu savaĢ türünde teknoloji ve manevra sınırlıydı. Birinci nesil savaĢta askeri kültür 

ve düzenin geliĢtiği ifade edilebilir. Askeri üniforma, selamlaĢma ve düzen kültürü 

bu savaĢlarda geliĢmiĢtir (Lind, 2004: 12). 

I. Dünya savaĢı sırasında ve sonrasında geliĢen ikinci nesil savaĢlar; düzen 

kültürünün korunduğu, teknolojik geliĢmelerle ateĢ gücünün önem kazandığı, 

iletiĢim imkânlarının artmasıyla savaĢ alanında haberleĢme olanaklarının 

güçlendiği bir dönemi ifade etmektedir (Lind, 2004: 12-13). Sanayi devriminin 

etkileriyle buhar teknolojili zırhlı gemilerin yapılması, Amiral Mahan‘a savaĢların 

sonucunu etkileyecek deniz gücü oluĢturmasını sağlamıĢtır. Demiryolu ağlarının 

geliĢtirilmesi savaĢın en önemli parametrelerinden biri olan ikmal yeteneğini 

geliĢtirmiĢ, savaĢ alanında hız ve koordinasyon unsurlarını desteklemiĢtir. Ġkinci 

nesil savaĢların birincisinden temel farkını Fransız atasözü ―Toplar fetheder, 

piyadeler yerleĢir‖ ifadesi ortaya koymaktadır (Lind, Schmitt ve Wilson, 1989:23). 

Birinci dünya savaĢıyla zirveye ulaĢan ikinci nesil savaĢlardaki değiĢim fikir 

alanındaki değiĢikliklerden ziyade teknolojik değiĢikliklerden kaynaklanmıĢtır. Öte 

yandan daha önce keĢif için kullanılan uçaklara bomba yüklenmeye baĢlanması ile 

savaĢlarda hava gücünün etkisi görülmeye baĢlamıĢtır (Gürcan, 2012: 88). 

Üçüncü Nesil SavaĢların ortaya çıkmasında etkili olan neden, bir öncesi 

nesilde I. Dünya SavaĢındaki siper savaĢlarında asker ve ekonomik kayıpların fazla 

olmasıdır. Yeni savaĢ türünün en tipik örneği II. Dünya SavaĢında Almanların 

uyguladığı ―Blitzkrieg” (Yıldırım SavaĢı)‘dır. Yeni anlayıĢa göre hız ve manevra 

yeteneği ön plana çıkarılmıĢ, düĢman hatlarını tam olarak oluĢturamadan savaĢma 

düĢüncesi geliĢmiĢtir. Yüksek bir strateji anlayıĢı gerektiren bu savaĢ türünde; ateĢ 

gücü, yıpratma gibi taktikler yerine hız, sürpriz etkisi, düĢmanı fiziksel ve 

psikolojik olarak mevzisinden etme düĢüncesi ön plana çıkarılmıĢtır (Hammes, 

2004: 128). 

William S Lind; Keith Nightengale, John Schmitt ve Joseph Suttan‘ın 1989 

yılında ―SavaĢın DeğiĢen Yüzü: Dördüncü KuĢak SavaĢa Doğru‖ baĢlıklı makalede 

Dördüncü Nesil SavaĢları: “SavaĢ ile barıĢ dönemleri arasındaki ayrımın 

bulanıklaĢtığı, mücadelenin belirlenmiĢ muharebe sahalarının dıĢına taĢtığı, sivil 
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ve askerler arasında farkların ortadan kalktığı ve asimetrik özellikleri de içinde 

barındıran askeri, yarı-askeri ve bazende sivil gayretler bütünü” (Lind vd. 1989: 

22-26) Ģeklinde tanımlamıĢtır.  

Hammes ise Dördüncü Nesil SavaĢı;  

“Ayaklanmadan evrilmiĢ ve geleneksel savaĢlar dıĢında, savaĢ hali 

ve barıĢ arasında sınırları, cephesi ve muhabere sahası belli olmayan, 

sivil ve asker arasındaki kesin ayrımı ortadan kaldıran; tarafları 

devletler olduğu gibi, devlet dıĢı aktörlerinde olabildiği, klasik gerilla 

harekâtının ve terörizmin modernite ile revize edildiği bir savaĢ türüdür” 

(Hammes, 2005:2) Ģeklinde ifade etmiĢtir.  

Kaldor ise bu durumu “yeni savaĢlar” olarak kavramsallaĢtırmayı tercih 

etmiĢtir. Kaldor yeni savaĢların ortaya çıkmasını küreselleĢme olgusuna bağlamıĢ, 

küreselleĢme ile birlikte sosyo-politik, ekonomik ve kurumsal yapılarda meydana 

gelen değiĢikliklerin ulus devletin güç kullanma tekelini gevĢettiğini savunmuĢtur. 

Resmi orduların yerini devlet dıĢı aktörlerin almasıyla asker ve sivil arasındaki 

ayrım bulanıklaĢmıĢtır. Devlet dıĢı grupların ön plana çıkmasıyla 

devletlerarasındaki savaĢların yerini iç savaĢlar almıĢtır (Kaldor, 2007: 35-37). 

Ayrıca yeni savaĢ konseptinin konvansiyonel savaĢtan daha avantajlı olduğu 

açıktır. Yeni savaĢ konseptinin avantajları Ģu Ģekilde sıralanabilir: 

 Yeni savaĢlar mahiyeti itibariyle konvansiyonel savaĢtan çok daha ucuz ve 

yıkıcıdır. Bu savaĢlar geniĢ bir coğrafyaya yayılabilmekte, toplumun tüm 

kesimlerini etkileyebilmekte, bitiĢinin de öngörülemez olmasıyla eski savaĢlardan 

ayrılmaktadır (Münkler, 2010: 127).  

 Yeni savaĢların bir diğer özelliği herkese her zaman devam edeceği algısını 

vermesidir. Klasik savaĢlar kaynakların tükenmesi, tarafların ateĢkes imzalaması 

gibi sebeplerle biter ve barıĢ antlaĢmaları imzalanırdı. Fakat bu savaĢ türünde 

baĢlama ve bitiĢ tarihleri öngörülemediğinden ve bulanıklaĢtığından, Platon‘un 

ifade ettiği gibi ―bittiğini sadece ölülerin hissettiği” (Shultz, 2006: 28)  bir durum 

söz konusudur. SavaĢ hali süreklilik arz ederken, barıĢ hali nadiren görülmektedir. 

 Tüm bunlara ek olarak; yeni savaĢın doğası ve karakteri teknoloji ile 

harmanlandığında yıkıcılığı ve etkisi daha da artmaktadır. Robotik teknolojilerin, 

uzaktan kumandalı araçların, yapay zekânın, bilgisayar virüslerinin kullanılması bu 

savaĢ türünü karmaĢık bir yapıya büründürürken, askeri yapıları da değiĢime 

zorlamaktadır. (Lind vd., 1989:23-26). 

Dördüncü Nesil SavaĢlarda ulus devletler savaĢ tekelini kaybetmiĢtir (Junio, 

2009:256). Sivil ve asker ayrımı ortadan kalkarken, savaĢın tarafları devletler 

olabildiği gibi devlet dıĢı aktörlerde olabilmektedir (Hammes, 2004: 209). Siyasi, 

askeri, ekonomik ve toplumsal tüm alanlar bu savaĢın farklı boyutlarını ifade 
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etmektedir (Junio, 2009:257). Finansal harekâtlar medya desteği ile aktif Ģekilde 

kullanılır (Resperger, 2016: 75). Strateji, doktrin ve teknoloji bu savaĢ türünün 

vazgeçilmezleridir (Lind, 1994: 34). Hız, manipülasyon, zihin karıĢıklığı ve 

yönlendirme bu savaĢın önemli unsurlarıdır (Boyd,1995). Etki odaklı harekâtlar, 

gözlem, yönlendirme dolaylı tutum yeni savaĢta yoğun olarak kullanılır (Boyd, 

1976,Warden, 1993). Küçük ama teknolojiyle desteklenmiĢ birlikler (özel 

kuvvetler) bu savaĢta önem kazanmıĢtır. Siber saldırı unsurları, bu savaĢa katkı 

sağlar (Lind, 1989:26). Bu savaĢ türünde düĢmanı çökertmek, manevi, psikolojik, 

kültürel unsurlarını hedef almak temel hedeftir (Lind, 1989:26). DüĢmanın 

maneviyatını, moral değerlerini (din, gelenek, kültür, toplumsal) medya ve siber 

alan kullanarak kontrol etmek ve çökertmek saldırı düzenleme yöntemlerinden 

biridir.  

Dördüncü nesil savaĢta hasım ülkelerin etnik/mezhepsel ayrılıkları iç 

karıĢıklıklara dönüĢtürülebilir (Phelan, 2011:19).Aktif / planlı bir psikolojik harp 

söz konusudur. Medya ve siber alan psikolojik harp için en uygun mecralardır 

(Lind, 1994:37). Dördüncü nesil savaĢ; hedef ülkenin savaĢın faili olan devleti 

tanımadığı, savaĢın faili olan devletin vekil unsurları kullandığı, terör gruplarına 

örtülü destek verilerek olaylar karĢısında devletlerin gizli özne konumunda 

bulunduğu bir yapıya sahiptir (Lind, 1994:36). 

2. HĠBRĠT SAVAġLAR  

Hibrit teriminin Türkçe karĢılığı (melez) veya teknolojik anlamda iki farklı 

güç kaynağının birarada bulunması olarak kullanılmaktadır. Literatürde Hibrit 

SavaĢın üzerinde anlaĢılmıĢ ortak bir tanımı bulunmamaktadır. Bunun nedeni hibrit 

savaĢın karmaĢık doğası ve uzmanların hibrit savaĢı tarif ederken farklı çıkıĢ 

noktalarından hareket etmesidir (Erol, 2015:261).  

Robert A. Newson hibrit savaĢı; ―Konvansiyonel, konvansiyonel olmayan ve 

politik manipülasyonu da içeren asimetrik araçlardan oluĢan kombinasyon‖ 

olduğu ifade etmiĢ, karakter olarak ise; ―özel kuvvetler ve konvansiyonel askeri 

güçleri, istihbarat ajanlarını, politik provokatörleri, medyayı içeren; ekonomik 

araçları kullanan, siber saldırıları; vekalet savaĢını yürüten unsurları, terör ve suç 

örgütlerini, paramiliter unsurları barındırdığını” belirtmiĢtir (Newson, 2014:2).  

Hibrit tehdit unsurları ise küresel terörizm, asimetrik çatıĢmalar, göç, 

demografik sorunlar, deniz haydutluğu, etnik ve mezhepsel çatıĢmalar, sınır aĢan 

organize suçlar ile baĢarısız devletleri kapsayan bir çatı kavram olarak 

tanımlanmaktadır (Aaronson vd., 2012:115). Tanımlardan da anlaĢılacağı üzere 

hibrit savaĢ çok boyutlu bir savaĢ türüdür. Öte yandan Alexander Lanoszka hibrit 

savaĢın yeni bir savaĢ türünden çok saldırgan bir stratejiye benzediğini 

düĢünmektedir (Lanoszka, 2016). 
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Hoffman hibrit savaĢın ―geleneksel kabiliyetler, düzensiz taktikler ve 

oluĢumlar, ayrılıkçı Ģiddet, zorlama ve terör eylemleri gibi çeĢitli savaĢ 

biçimlerini” içinde barındıran bir savaĢ türü olarak tanımlamıĢtır (Hoffman, 2007a: 

8). Ayrıca Hoffman birden çok yöntemin eĢzamanlı olarak kullanılmasının hibrit 

savaĢın en önemli özelliği olduğunu vurgulamıĢtır.  

Hibrit savaĢ kavramının savaĢ çalıĢmalarında kullanılması ile birlikte bu 

savaĢ Ģeklinin (birden fazla yöntemin birarada kullanılması) yeni bir olgu olup 

olmadığı tartıĢmaları baĢlamıĢtır. Mıchael Kefman ve Rojansky hibrit savaĢ 

kavramının yeni görülmesine rağmen, ne içerdiği unsurların ne de birden fazla 

yöntemin bir arada kullanılmasının yeni bir olgu olmadığını savunmuĢtur (Kofman 

ve Rojansky, 2015:2). SavaĢ tarihide bize bunu ispatlamaktadır. Örneğin M.Ö. 5. 

Yüzyıldaki Pelopenez savaĢı (Mansoor ve Murray,2012:3-7), Amerikan iç 

savaĢında kullanılan taktikler (Mansoor ve Murray,2012:72-103), Ġngilizlerin 

Osmanlı Devletine I. Dünya savaĢında yaptığı faaliyetler, II. Dünya savaĢı öncesi 

Japonların Çin‘de kullandığı taktikler (Mansoor ve Murray,2012:225-253) hibrit 

savaĢ taktikleri olarak göze çarpmaktadır.  

Gerasimov doktrini olarak tanımlanan 2003 yılında yayınladığı ―The Value 

Of Science in Prediction‖ baĢlıklı makelede Gerasimov‘a göre 21. yüzyılda savaĢ 

ve barıĢ arasındaki ayrım bulanıklaĢmıĢtır. Bunun sebebi devletlerin artık resmi 

olarak birbirlerine savaĢ ilan edememeleridir. Bu durum klasik savaĢ konseptini 

değiĢtirmiĢtir. Gerasimov yeni savaĢ türünde askeri güçlerin siyasi, bilgi ve diğer 

askeri olmayan unsurlarla eĢ güdüm içerisinde kullanılmasını öngörmektedir 

(Neag, 2016: 17). Bu düĢünce özel kuvvetleri, özel askeri Ģirketleri, silahlı 

düzensiz kuvvetleri savaĢ sahasına dâhil etmektedir. Hibrit savaĢ stratejisi 

ekonomik, demografik ve politik konuların istismarı ile toplumsal fay hatları 

üzerine yoğunlaĢarak yıkıcı araçlarını meĢrulaĢtırmaktadır. Korhonen‘e göre Hibrit 

savaĢ taktiklerinin baĢarısız ve istikrarsız devletlerde baĢarılı olmasının sebebi de 

budur (Korhonen, 2015).  

Hibrit savaĢın güç kaynakları Ģu Ģekilde sıralanabilir:  

1. Fikirler 

2. Yönetici ve örgüt liderlerinin karizması 

3. Acı çeken bir toplum ve zor Ģartlarda direniĢ gösteren insanlar  

4. Toplumun savaĢ sebeplerine olan güçlü inancı  

5. Kullanılan taktiklerde inisiyatif kullanma ve adem-i merkeziyetçilik 

(Nemeth, 2002: 74; Banasık, 2016:166). 
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3. DAEġ‟ĠN ĠDEOLOJĠK KÖKENĠ VE GELĠġĠMĠ 

3.1 Ġdeolojik Alt Yapısı 

DAEġ terör örgütünün ideolojik temelleri Ġslam‘ın Selefi ve Vehhabi 

yorumuna dayanmaktadır (ĠĢcan,2015:9). Selef Arapça bir kelime olarak ‗öncü, 

önceden gelen, ata‘ gibi anlamları içinde barındırmaktadır. Selefilik anlayıĢı Ġslam 

dininin en doğru yorumunun Hz.Muhammed döneminde yaĢamıĢ olan sahabeler, 

sahabelerden sonra gelen tabiin ve tabiinden sonra gelen tebe-i tabiin tarafından 

uygulandığına inanır. Selefilik, kendi dini yorumu dıĢındaki bütün anlayıĢları bidat 

olarak yani dine sonradan eklenmiĢ hurafeler olarak görmektedir. Selefi hareket 

Hz. Peygamberin yaĢadığı dönem ve sonrasındaki bir asırlık dönemi 

ütopyalaĢtırmıĢ, bu dönemin dinin en iyi ve mükemmel yaĢandığı bir dönem olarak 

ön plana çıkarmıĢtır. Bunu da yeterli görmeyen selefi anlayıĢ, yaptıkları tarihsel 

yorumu hukuki olarak bağlayıcı hale getirmiĢlerdir. 

Günümüzde Selefilik denilince genelde Ortadoğu kökenli El Kaide ve DAEġ 

gibi terör örgütleri akla gelmektedir. Selefi düĢünce‘nin tek bir çeĢidi söz konusu 

değildir. Literatürde birçok farklı sınıflandırma yapılmıĢsa da içerik olarak üçlü bir 

sınıflandırma ön plana çıkmaktadır (Akgün ve BozbaĢ, 2013: 16). 

1. Ġlmi Selefilik: Temel gayesi Selefi düĢünce tarzının eğitim yoluyla 

yayılması olan Kuran ve sünneti tebliğ ve davet yöntemleriyle benimsetmeye 

çalıĢan gruplardır. 

2. Siyasi Selefilik: Siyasi Parti kurarak veya sivil toplum kuruluĢları, sosyal 

kulüpler, vakıflar, dernekler ve benzeri yapılanmalar ile sosyal alanda 

faaliyetleriyle Selefi düĢünce sistemini hâkim olmasını sağlamaya çalıĢan 

gruplardır. 

3. Cihadi Selefilik: Silahlı mücadele yöntemini savunan ve kullanan Selefi 

düĢünceye sahip El Kaide ve DAEġ benzeri terör örgütleridir. Selefi dünya 

içerisinde sayıları az olsa da yaptıkları Ģiddet eylemleriyle dünya gündemini en çok 

meĢgul eden Selefi organizasyonlar bunlardır (Akgün ve BozbaĢ, 2013: 16). 

3.2 DAEġ Terör Örgütünün GeliĢimi 

Ortadoğu‘ya yapılan dıĢ müdahaleler cihadi selefi örgütlerin bölgede ortaya 

çıkmasına neden olmuĢtur. Sovyetlerin Afganistan‘a müdahalesi El-Kaide terör 

örgütünü doğururken, ABD‘nin Irak müdahalesi DAEġ terör örgütünün ortaya 

çıkmasını tetiklemiĢtir. El-Kaide‘den evrilen DAEġ‘in ilk nüvesi 2003 yılında 

ABD‘nin Irak iĢgali sonrası Ürdün asıllı Ebu Mus‘ab ez-Zerkavi tarafından 

‗Tevhid ve Cihad‘ örgütü olarak kurulmuĢtur (Kirdar,2011:4). Kısa süre bu isimle 

Irak‘ta direniĢ içerisinde yer alan örgüt, El-Kaide‘ye biat ederek ‗Irak El-Kaidesi‘ 

adını almıĢtır. Irak‘ta yaptığı eylemlerle direniĢte güçlü bir pozisyon sağlayan 

örgüt, 2006 yılında çatı örgütlenme olan ‗Mücahidler ġura Konseyi‘ ne katılmıĢtır 
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(TaĢtekin,2016:92-93). 7 Haziran 2006‘da Zerkavi‘nin ABD tarafından 

öldürülmesi sonrası örgütün liderliğine Ömer El Bağdadi geçmiĢ ve örgütün ismini 

‗Irak Ġslam Devleti‘ olarak değiĢtirmiĢtir. Örgüt özellikle Anbar, Diyala, Felluce ve 

Bakuba gibi bölgelerde etkili olmuĢtur (Gürler ve Özdemir, 2014:122).  

ABD Irak‘tan çekilmeden önce ‗Sahva Hareketi‘nin desteğiyle örgüt üst 

yönetiminden Ebû Ömer el-Bağdadi, Ebû Hamza el-Muhacir gibi isimleri 

öldürmüĢ ve örgütün büyük ölçüde güç kaybetmesini sağlamıĢtır (Weiss ve 

Hassan, 2016:130). Ebu Ömer el Bağdadi öldürüldükten sonra liderlik sorunu 

örgütün Ģer‘i sorumlusu ol Ebû Muhammed el-MeĢhedani‘nin açıklamasıyla son 

bulmuĢ, Ebubekir el Bağdadi ismi örgütün baĢına geçmiĢtir. Ebubekir el Bağdadi 

2011 yılında patlak veren Suriye iç savaĢını fırsata çevirerek alan hâkimiyetini 

geniĢletmiĢtir. Ebu Bekir el Bağdadi 2013 Nisan ayında yayınladığı bildiride; 

Nusra cephesini fesh ettiğini açıklamıĢsa da El Nusra lideri Colani bu durumu 

kabul etmeyerek faaliyetlerine El-Kaide çatısı altında devam edeceğini ifade 

etmiĢtir (Weiss ve Hassan, 2016:175). Bunun üzerine Bağdadi, örgütün ismini 

‗Irak ġam Ġslam Devleti‘ olarak değiĢtirmiĢtir. Eymen El Zevahiri‘nin açıklamaları 

ile El Kaide ve DAEġ arasındaki ipler 2014 ġubat ayında tamamen kopmuĢtur. 

Irak ve Suriye‘de etkili olan DAEġ yayılmacı stratejisi ile toprak hâkimiyetini 

geniĢleterek 29 Haziran 2014‘te halifelik ilan etmiĢ, ‗Ġslam Devleti‘ adını 

kullanmaya baĢlamıĢ ve Ebubekir El Bağdadi halife olarak ilan edilmiĢtir (Stratejik 

Ortak, 2017). 

Yabancı Terörist SavaĢçıların katkısıyla hem bölgesel hem de küresel bir 

tehdit olan DAEġ, Türkiye‘nin düzenlediği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı 

harekâtlarıyla önemli darbeler almıĢ, DAEġ‘e karĢı kurulan uluslararası 

koalisyonun hava saldırıları ile birlikte önemli ölçüde zayıflatılmıĢtır. DAEġ aldığı 

önemli darbelerle savunmacı bir yaklaĢım sergileyerek, gücünü elindeki iki önemli 

Ģehre Musul ve Rakka‘ya yöneltmiĢtir. Terör örgütü 2017‘de dini ve siyasi 

merkezleri olan iki Ģehri de kaybetmiĢtir (YeĢiltaĢ ve Öncel, 2017:8).  

4. HĠBRĠT SAVAġ VE DAEġ 

DAEġ ideolojisini toplumlara bir kurtuluĢ ideolojisi olarak sunmuĢ, 

mesiyanik söylemi ile genç kesimler üzerinde etkili olmuĢtur. Halifelik söylemi ve 

devlet benzeri yapısı ile toplumda ötelenmiĢ kesimlere siyasal bir proje sunmuĢtur. 

Fikirlerini modernite ile birleĢtiren terör örgütü hazırladığı propaganda içerikli 

videolarla dini altyapısı yeterli olmayan insanlar üzerinde etkili olmuĢtur. Terör 

örgütünün liderleri, özellikle Zerkavi‘nin karizmatik kiĢiliği propaganda amaçlı 

kullanılmıĢtır. Irak‘ın iĢgali, Ortadoğu‘nun sosyo-ekonomik durumu, yabancı 

müdahaleler ve otorite boĢluğu gibi sebepler bölgede acı çeken insanları DAEġ‘e 

mobilize ederek taban kazandırmıĢtır. Network Ģeklinde gevĢek yapılanması, 

militanlarına tanıdığı inisiyatif ve ademi merkeziyetçi yapısı ile DAEġ, hibrit 

savaĢın güç kaynaklarından yararlanmıĢtır. 
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DAEġ terör örgütü kurulduğu yıllardan itibaren özellikle Suriye ve Irak‘ta 

teritoryal bir hâkimiyet kurduktan sonra Hibrid savaĢ taktiklerinin hepsini 

kullanmıĢ bir örgüttür (Zelin, 2016). DAEġ terör örgütü devlet benzeri yapısı, 

farklı savaĢ taktiklerini bir arada kullanma becerisi, yayılmacı saldırgan politikaları 

ile mücadele edilmesi zor bir örgüt olmuĢtur. Örgüt ideolojik olarak dini 

referanslarla desteklediği teorisini topyekün savaĢ stratejisi ve apokaliptik bir 

vizyonla desteklemiĢtir. Merkezden çevreye doğru jeopolitik bir yayılma ile geniĢ 

bir coğrafyada hâkim olmak isteyen örgüt, taktiksel olarak hibrid (melez) savaĢ 

doktrinine göre hareket etmektedir (YeĢiltaĢ, 2015:64-66). 

Hibrit savaĢ yöntemleri değiĢkenlik gösteren taktikler içermektedir. Örneğin; 

Mayıs 2015'te DAEġ, Ramadi'yi ele geçirme sırasındaki savaĢ planını 

değiĢtirmiĢtir. Sosyal medyayı susturmuĢ, operasyonel güvenlik açısından gizliliğe 

azami önem vermiĢtir. Üç gün süren ilk saldırıdan sonra DAEġ, Irak güvenlik 

güçlerinin savunma alanlarını imha etmek ve binaları çökertmek için Ģasisi üzerine 

patlayıcı yüklenmiĢ 27 araç kullanmıĢtır (Coker, 2015). Altı ay sonra DAEġ, 

çatıĢmanın değiĢen Ģartlarına uyum sağlayarak Ramadi‘de, karmaĢık savunmalar 

yapmıĢ ve araziyi koruma çabasıyla Irak güçlerine karĢı keskin niĢancı, makineli 

tüfek ve havan ateĢi ile karĢılık vermiĢtir (Gordon, 2015). 

DAEġ, 2019 Temmuz ayından itibaren yayın organı Ġdrak Medya üzerinden 

„Akıbet Muttakilerindir‟ (Libya) isimli videoyu yayınlamıĢtır. ‗Akıbet 

Muttakilerindir‘ temalı videoları ġam, Bengal, Batı Afrika, Horasan, Kafkas, Orta 

Afrika, Sina, Yemen, Doğu Asya, Somali ve Türkiye Vilayetleri içinde 

yayınlamıĢtır (Ġdrak Medya, 2019). Ayrıca En-Nebe Ġnfografik tarafından 

hazırlanan ‗Akıbet Muttakilerindir‘ baĢlıklı infografikte Ġbn-i Kayyım atfen ‗SavaĢ 

dönüĢümlüdür. Zafer sabırla beraberdir‟ sözleriyle baĢlayarak; savaĢın dönüĢümlü 

olduğu zamana ve mekana, güce göre değiĢkenlik gösterdiği ifade edilerek, 

militanlar konsolide edilmeye çalıĢılmıĢtır. 

4.1. DAEġ ve Sivil Halk ĠliĢkisi 

Hibrit savaĢta baĢarılı olmak için sivil halka temel hizmetlerin sağlanması, 

yerel yönetimin desteklenmesi ve güvenliğinin sağlanması gereklidir. Gerilla 

harbinin balık analojisi bu savaĢ türü içinde önem arz etmektedir. Halk desteğinin 

kazanılmaması savaĢın zaferle sonuçlanmasını engelleyebilmektedir (Mccuen, 

2016: 108). DAEġ Suriye‘de ve Irak‘ta hâkim olduğu topraklarda devlet benzeri 

bir yapılanmaya giderek, halka sağlık, eğitim, gıda hizmetleri verirken halk 

desteğini almayı hedeflemiĢtir. Ġdeolojik söylemleriyle özellikle bölgedeki Sünni 

halkın tek temsilcisi olduğu iddiasını gündemde tutmaya çalıĢmıĢtır (Dabıq, 

2016:10-14). 
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4.2. DAEġ ve Hibrit SavaĢın Sibernetik Boyutu 

Hibrit savaĢta cepheler mekânsal olmaktan çıkmıĢtır. Siber alan hem barıĢ 

döneminde hem de savaĢ dönemlerinde düĢmanın moral gücüne etki amaçlı 

propaganda aparatı olarak kullanılabilmektedir. BiliĢim ağları istihbarat toplamak, 

düĢman otoritesini zaafa uğratmak ve saldırılarla alt yapıyı çökertmek için önemli 

bir araç haline gelmiĢtir. Kitleleri yönlendirmenin, eleman temin etmenin en kolay 

yolu Facebook, Twitter, Youtube gibi sosyal medya platformları olmuĢtur. Sivil 

halk bu platformlarda kolaylıkla yönlendirilebilmektedir. 

Teknoloji insanlara birçok kolaylık ve avantaj sağlamasına rağmen 

beraberinde teknoloji bağımlılığı, bilgi güvenliği gibi sorunlarda getirmiĢtir 

(Münkler, 2016:23). Siber saldırılar günümüzde kolaylıkla yapılabilmektedir. 

ĠletiĢim tamamen gizli yapılabilmekte, kaynak gösterilmeyen kimsenin sorumlu 

tutulamayacağı bir alan oluĢmuĢtur. Öte yandan yazılım olanaklarının geliĢmesi 

takip ve tespit imkanlarını zorlaĢtırmaktadır. Günümüzde bilgisayar virüslerinin 

etkisi toplumları ayrıĢtırmak, kargaĢaya neden olmak açısından askeri operasyonlar 

kadar önemli görülmektedir (Lind, 2004:11). DAEġ siber alanı çıkardığı dijital 

dergilerle ve kriptolu uygulamalarla en iyi kullanan örgütlerin baĢında gelmektedir. 

Hibrit savaĢın en önemli alanlarından biri olan siber alanı etkili bir Ģekilde 

kullanan DAEġ, militanlarına eylem talimatı vermekten eğitime, eğitimden eleman 

teminine, eleman temininden propagandaya kadar geniĢ bir spektrumdan 

faydalanmaktadır. 2017 yılında Ġnternet ortamında (pdf) olarak yayınladığı „Yalnız 

Kurdun El Kitabı‟ bunun en temel örneklerinden biridir. DAEġ bu yayında 

bağlılarına sadece yapabilecekleri eylem Ģekillerini göstermemiĢ, aynı zamanda 

eylemlerini nasıl yapacaklarını en ince ayrıntısına kadar tarif etmiĢtir. ‗Yalnız 

Kurdun El Kitabı‘nda iĢaret edilen eylem Ģekilleri Ģunlardır;  

1. Park halindeki arabayı yakma 

2. Motor Yağı veya Gres Yağı ile yol kazasına neden olmak 

3. Otoyollarda Lastik patlatma 

4. Orman Yangını BaĢlatma 

5. Araçlarla Saldırı (Örgüt bu eylem tarzına Nihai Biçme Makinası 

demektedir.) 

6. Binaları Yerle Bir Etme (Gaz Patlaması Yaratmak) 

7. Bomba Yapımı (Mutfak Malzemeleri Ġle )  

8. Uzaktan Kumandalı Patlama 

9. AteĢli Silahlarla Saldırı Eğitimi (Tabanca/AK-47)  
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DAEġ ideolojik faaliyetlerini ve eleman kazanma taktiklerini medya ve siber 

alan üzerinden devam etmektedir. Bu amaçla Ġslam‘ın kaidelerini manipülatif bir 

Ģekilde yorumlamaya devam etmektedir. Bu kapsamda sadece savaĢ ve terör 

taktikleriyle ilgili yayınlar yapmamakta, aynı zamanda yaĢam tarzına göre fetvalar 

yayınlayarak kitlesini kendi sınırları içerisinde tutmaya çalıĢmaktadır (Ġdrak 

Medya,2018). DAEġ yayın organlarında ―Fetvalar‖ bölümü adı altında kendi 

ideolojisini dayatmaya devam etmektedir.  

4.3. DAEġ ve Hibrit SavaĢın Ekonomik Boyutu  

Kaldor‘a göre; ―ÇağdaĢ çatıĢmalar; yağmalara, adam kaçırma, kontrol 

noktaları oluĢturma, uyuĢturucu ve insan kaçakçılığı, diasporadaki dövizleri 

harekete geçirme‖ gibi çeĢitli yollarla finanse edilmektedir. Hibrit savaĢlarda 

özellikle devlet dıĢı aktörlerin mali kaynağını yasadıĢı faaliyetler ve bağlıların 

verdikleri bağıĢlar domine etmektedir. 

Ekonomik hedeflere yönelmek DAEġ‘in hibrit yaklaĢımlarından biridir. 

DAEġ yayınlarında ekonomik hedeflere bağlılarını yöneltmektedir. Ekonomik 

saldırıların kısa, orta ve uzun vadede düĢmana vereceği zararlar vurgulanarak 

teĢvik edilmektedir. 

DAEġ Toprak hâkimiyetini kaybettikten sonra ekonomik olarak ta 

gerilemiĢtir. DAEġ‘in ekonomik gücü önemli ölçüde askeri baĢarısına ve alan 

kontrolüne bağlıydı. Devlet benzeri yapısıyla tarımsal faaliyetlerden, iĢgal ettiği 

bölgelerdeki tarihi zenginliklerden faydalanan örgüt 2014-2015 yıllarında dünyanın 

en zengin terör örgütü olarak değerlendirilmiĢtir. Son dönemde eski mali gücünden 

uzak olsa da eylem yapacak kadar mali gücü olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda 

örgüt zaman zaman gelir elde etmek amaçlı kampanyalar yapmaktadır. ‗Mal ile 

Cihat‘ adı verilen bu kampanyalarda Ġbn-i Teymiye ve Ġbn-i Cezviye gibi 

ideolojilerin temeli olan figürlerinde sözlerine atıf yapmaktadır. Bu kampanyalarda 

yine seçmeci, manipüle edici bir yaklaĢım sergileyen örgüt, Mal ile cihadı 6 

aĢamada değerlendirmektedir.  

1. Genel olarak Cihad için Ġnfak Etmek 

2. Müslümanların Gazvelerini Donatmak için Ġnfak Etmek  

3. Mücahitlerin Araç-Gereçleri için Ġnfak Etmek 

4. Mücahitlerin Binekleri için Ġnfak Etmek 

5. Mücahitlerin Aileleri için Ġnfak Etmek  

6. Müslümanların Esirlerini kurtarmak için Ġnfak Etmek (En Nebe,2019) 

4.4. DAEġ ve Hibrit SavaĢın Siyasi Boyutu 

Hibrit savaĢın unsurları düzeni bozmak ve istikrarı istikrarsızlaĢtırmak için 

kurgulanmıĢ, hedef ülkenin kontrolü kaybetmesi amaçlanmıĢtır. Hedef ülke 
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toplumlarında yönetilebilirlik duygusunun kaybedilmesiyle iç karıĢıklıklar ortaya 

çıkacaktır. Hibrit savaĢı icra eden devlet veya devlet dıĢı aktörler ise bu krizi fırsata 

çevirecektir. Bu kapsamda yöneticilerin ĢeytanlaĢtırılması, halkla devlet arasına 

bariyerler konulması, halkın devlete olan güveninin sarsılması, moral değerlerin 

hedef alınması yöntemleri kullanılır. DEAġ yayın organlarında Türkiye baĢta 

olmak üzere diğer Müslüman ülkeleri ve liderlerini tekfir etmekte, terör örgütünün 

Ġslam‘ın tek temsilcisi olduğunu savunmaktadır. Demokrasinin ayrı bir din 

olduğunu savunan örgüt demokrasi ile yönetilen bir ülkenin ‗Dar‘ul Harp‘ 

olduğunu iddia etmektedir. (Konstantiniyye, 2015:8) 

4.5. DAEġ ve Sosyolojik (Toplumsal) Boyutu 

Hibrit savaĢta toplumun zihnini etkileyecek ve topluma ulaĢacak eylemler 

sosyolojik savaĢın kapsamı içerisindedir. Bu bağlamda hedef kitlenin inancı, 

kültürü, dili, yönetim yapısı, eğitimi, medyası, psikolojik bütünlüğü 

provokasyonlarla hedef alınmaktadır (Çağlayan, 2017). 

DAEġ terör örgütünün eylemlerinde toplumsal dinamikleri göz önünde 

bulundurduğu, eylemler öncesinde eylemin örgüte getirecekleri ve sözde 

düĢmanlarına vereceği etkinin analiz edildiği görülmektedir. Bu durumun en somut 

örneği Türkiye‘de birçok DAEġ eyleminin sorumlusu olan Yunus DURMAZ‘ın 10 

Ekim Gar Saldırısının sonuçlarını değerlendirdiği metinde açıkça ortaya 

konmaktadır.  

Yunus Durmaz, 2 Ekim‘de Suriye‘deki sorumlu kiĢeye yazdığı mesajda; 

DĠSK, KESK, TTB ve TMMOB‘un sol görüĢlü, PKK yanlısı ve Ġslâm karĢıtı 

olduklarını, sosyalist bir devlet kurmak istediklerini belirtmiĢtir. Katılımcı 

örgütlerden Ezilenlerin Sosyalist Partisinin (ESP) karĢısına ‗Suruç‘ta ameliye 

yaptığımız oluĢum‘ diye not düĢmüĢtür. Mesajın devamında Sol örgütler komünist 

yapılanma olduğunu ekleyerek ilerde DAEġ‘e karĢı savaĢacak hizipler arasında 

olduğunu ifade etmiĢtir. Durmaz eylemin sonuçlarını ‗Muhtemel Siyasal Sonuçlar‘ 

baĢlığı altında; 

 Eylemin gerçekleĢtirilmesi durumunda Türkiye‘de istikrar vaadinde 

bulunan AK partinin güvenirliliği sarsılacaktır. 

 AK partinin oyları düĢecek ve ikinci seçim sonucunda koalisyon 

kurulacaktır. 

 Ülkedeki sol kesimin eylem sonrası sokağa çıkarak toplumsal eylemler 

gerçekleĢtirebilir ve bu durum toplumda korkuya ve istikrarsızlığa neden olabilir. 

 Eylemin sebebi olarak AK Parti hükümetinin gösterilebilir ve bununla 

birlikte PKK‘nın Türkiye‘de eylem yapması meĢrulaĢır. 

 Eylem yeri baĢkent Ankara olacağından devlete bir gözdağı verilmiĢ olur. 
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 Muhafazakâr ve milliyetçi kesimler eyleme sevinir. 

 Türkiye tarafından Ġslam Devleti‘ne operasyonlar ve baskı artar. 

 AK parti haçlı koalisyonuna verdiği destek meĢrulaĢabilir. 

 Eylem neticesinde halk mitingleri artırırsa seçim ertenebilir (Saymaz, 

2017:179) tespitlerini yapmıĢtır. 

4.6. DAEġ ve Hibrit SavaĢın Askeri Boyutu 

DAEġ, Suriye ve Irak‘taki alan hâkimiyetini kaybettikten sonra gayri nizami 

harp tekniğini sıklıkla uygulamaya baĢlamıĢtır. Küçük gruplarla (1-2 kiĢilik) 

suikast ve bombalı eylemler gerçekleĢtiren örgüt, yumuĢak hedeflere yönelmiĢtir. 

Bu örgütün hem gizlilik, hem de öngörülemezlik gücünü arttırırken, mücadele eden 

birimlere istihbarat ve müdahale açısından zorluklar yaratmıĢtır. Ayrıca örgüt silah 

ve mühimmat sıkıntısını farklı enstrümanlar kullanmaya baĢlamıĢ, mensuplarına 

hiçbir Ģey bulamıyorsanız tarım alanlarını yakın talimatını vermiĢtir. Örgüt bu 

faaliyetlerine ―Yıpratma Gazvesi‖ adını vermiĢtir (Ġdrak Medya,2019). DAEġ 

yayılmacı stratejisini Ebubekir Naci‘nin VahĢetin Ġdaresi kitabından almaktadır. Bu 

kitapta sayılan prensipler ve aĢamalar hibrit savaĢın özellikleri ile örtüĢmektedir. 

VahĢetin idaresi için 12 temel gereklilikten bahsedilmektedir: 

 Devlet inĢası için bürokratik yapının geliĢtirilmesi, 

 Farklı gruplarla koalisyon kurulması, 

 DüĢmana saldırı için hazırlık yapılması ve düĢmanın ekonomik 

varlıklarının yağmalanması, 

 Ġstihbarat ağının kurulması, 

 Ġç direniĢe karĢı hazırlıklı olunması ve engellenmesi, 

 Finansal yollarla yerel halkın sadakatinin sağlanması, 

 Yerel halkın korunması için iç güvenlik teĢkilatı kurulması, 

 Halka gıda, sağlık gibi hizmetlerin sunulması, 

 Devlet sınırlarının iĢgalden korunması için gerekli tedbirlerin alınması, 

 ġeriat kanunlarının uygulanması, 

 SavaĢacak dindar, militan gençlik oluĢturulması, 

 Ġslami içtihatlarla birlikte maddi bilimlerden de yararlanılması (Weiss ve 

Hassan, 2016:45-46). 
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4.6.1. Terörizm ve Gerilla Taktikleri 

Hibrit savaĢlar savaĢ alanını farklı boyutlarda ve katmanlarda 

geniĢletmiĢtir. Terörist organizasyonlar neredeyse bir devletin imkânlarından 

faydalanır hale gelmiĢtir. Terörizm savaĢ, taktik ve manevradan daha fazlasıdır. 

AteĢ gücü azdır, terörizm için sınırlı olan gücünü ne zaman ve nerede harekete 

geçireceğidir (Lind vd., 1989, 1994).  

Terör örgütlerinin bilinçli olarak sivilleri hedef alması toplumda planlı, 

koordinasyonlu bir korku ve kaos hali oluĢturmaya matuftur. Terör örgütleri bu 

Ģekilde devletleri politika değiĢtirmeye zorlamaktadır (Waldmann, 2005; Hoffman, 

2006). Terörizm hibrit savaĢın önemli unsurlarından biri olan gerilla harbi 

taktiklerini sıklıkla kullanmaktadır. Terör örgütleri küçük hücre ve gruplarıyla hafif 

silahlarla devletin güvenlik güçlerini hedef alarak ta toplumda devlete güveni 

sarsmak istemekte; bu güvensizlik ve istikrarsızlıktan yararlanmaktadır. 

4.6.2. Ġstihbarat 

Ġstihbarat kısaca; hasım veya hasım olabilecek hedeflerle ilgili, her türlü araç 

kullanılarak bilgi elde etme, doğrulama, analiz etme ve enformasyona 

dönüĢtürmektedir. Devletler güvenlik amacıyla bilgi toplar ve istihbarata göre 

taktik ve stratejik amaçlarla kullanırlar. Hibrit savaĢın doğası gereği yapılacak tüm 

faaliyetler istihbarat imkân ve kabiliyetlerine bağlıdır. Teknolojik imkânların 

geliĢmesiyle birlikte insan istihbaratının önemi ―sızma-sızdırma‖ artmıĢtır. 

Gizliliğe azami derecede önem veren DAEġ, öğrenen örgüt konseptini 

devam ettirmekte; kendisine karĢı mücadele eden istihbarat ve operasyonel 

birimlerin imkan ve kabiliyetlerine yönelik istihbarat faaliyetleri yürütmekte ve 

karĢı tedbirler geliĢtirmektedir. DAEġ‘in ‗Emni‘ olarak adlandırdığı bir istihbarat 

yapılanması bulunmaktadır. Örgütün Ġdrak Medya isimli yayın organında 19 Aralık 

2018 yılında yayınladığı haberde bu durum net bir Ģekilde görülmektedir. 

‗Emniyet, yolda yürürken yüzünüzü tarayacak‘ baĢlıklı haberde; Türkiye‘deki Kent 

Güvenlik ve Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi hakkında bilgiler 

verilmiĢtir (Ġdrak Medya, 2018). Ayrıca Sanal Ağlar ve VPN ile ilgili bilgilere yer 

verilen sitede takibe karĢı koyma tekniklerine yer verilmiĢtir.  

DAEġ alan hâkimiyetini kaybettikten sonra Ġstihbarata KarĢı Koyma 

faaliyetlerini arttırmıĢ, küçük hücreler halinde hareket etmeye baĢlamıĢtır. Bu 

kapsamda örgüt mensuplarına akıllı telefonlar baĢta olmak üzere teknoloji 

kullanımını sınırlandırmıĢ, hatta kriptolu iletiĢime ağırlık vermiĢtir. Bu nedenle 

bağlılarına Ġnsansız Hava Araçları gibi sinyallerin kaynağını araĢtıran sistemler, 

WĠ-FĠ ġebekeleri, GPS (Evrensel Konum Belirleme Sistemi) ve Cep Telefonu 

ġebekeleri ile ilgili teknik bilgiler vererek tedbirli olmalarını örgütlemektedir 

(Ġdrak Bülteni, 2018: 2). 
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Örgüt özellikle silahlı dronlar, sosyal medya araçları, yapay zeka, Ģifreli 

iletiĢim, sanal para birimleri, Dark Web, saldırgan siber yetenekler gibi alanlara 

yönelmektedir. DAEġ kendisine taban oluĢturmak, dezenformasyon faaliyetlerini 

yürütmek, eylemlerini koordine etmek amacıyla bu araçları kullanmaya devam 

edecektir. (CSIS, 2018: 43). 

4.7. DAEġ ve Kamuoyu 

Hibrit savaĢta bilgi harekatı enformasyon ve dezenformasyon önemli bir 

cephedir. Hibrit savaĢlarda hedef ülkenin kamuoyu, kendi kamuoyu ile birlikte 

uluslararası kamuoyunda bilgi bombardımanına tutulmaktadır (Mccuen, 2008:107). 

Halkın idrak/biliĢsel müktesebatı hedef alınmaktadır. Hibrit savaĢlarda düĢmanı 

içerden çökertmek sosyo-kültürel ve toplumsal sahasına yayılmak, gerçekle gerçek 

olmayanı ayırmayı zorlaĢtıracak algı körlüğü yaratmak kamuoyunda etkili olmanın 

temel yollarıdır (Greene ve Elffers, 2014:525).  

Post-Modern bilgi ve medya çağı hayatımızın her alanına nüfus etmektedir. 

Medyanın 5.güç olduğu günümüzde insanların öznel ve arı bir düĢünceye, algıya 

sahip olması mümkün görülmektedir. Hoffman, bazı algı operasyonlarının fiziksel 

savaĢ alanındaki neticelerden daha önemli olduğunu ifade etmiĢtir (2007b: 53). 

DAEġ terör örgütü algı oluĢtururken uzun analizler ve gözlemler sonucu bu 

operasyonları yürütmektedir. Sosyal medya; bilgi toplanması, kandırma ve 

yanıltma içeren enformasyonla terör örgütleri için elveriĢli bir araç haline gelmiĢtir.  

4.8. DAEġ, Psikolojik SavaĢ ve Algı Operasyonları 

DAEġ, Psikolojik savaĢ tekniklerini etkili bir Ģekilde kullanan bir terör 
örgütü olarak; toplumların zihinlerine yönelik algı operasyonlarını, toprak 
kayıplarından sonra daha da arttırmıĢtır. Kendisinin güçlü olduğunu, eski gücünden 
bir Ģey kaybetmediği algısını toplumlar üzerinde kullanarak; bağlılarını konsolide 
ederken örgüte yeni elemanlar kazandırmak için psikolojik savaĢ tekniklerini 
kullanmaktadır. Örneğin; 15 Ağustos 2019 tarihinde Hatay‘da Reyhanlı ilçesindeki 
Gültepe Mahallesindeki asri mezar taĢlarına saldıran kimliği belirsiz kiĢiler 
―Yakında geleceğiz. Biz Ġslam Devleti‟yiz”(Sputniknews,2019) yazılarını 
mezarların üzerine yazmıĢtır.  

DAEġ güç kaybettikten sonra Medya stratejisini devam ettirse de 
propaganda ve medya araçları olan dijital dergi konseptini küçültmek zorunda 
kalmıĢtır. Haftalık Ġdrak Bülteni çıkarmaya baĢlayan örgüt, Ġdrak Medya‘da 
yayınladığı haberleri ve analizleri bültenle paylaĢmaya baĢlamıĢtır. Bültenlerinde 
Konstanniye, Rumiyah ve Dabık‘ta daha önce yayınladığı makalelere de yer 
vermiĢtir. DAEġ, haftalık bültenlerinde küresel terör faaliyetlerini sunarken, tekfir 
ettiği ve kendisi gibi düĢünmeyen Müslüman ülkeleri /alimleri eleĢtiren /hedef 
gösteren yayınlarına devam etmiĢtir (Ġdrak Bülteni, 2018: 6). 
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SONUÇ 

SavaĢ olgusu tarihsel süreç içerisinde teknolojik ve stratejik değiĢimler 

geçirerek daha karmaĢık ve daha muğlak bir hal almıĢtır. Asimetrik yöntemlerle 

bezenen savaĢ karĢımıza vekalet savaĢı olarak çıkmaktadır. Suriye ve Irak‘ta 

yaĢananlar, hibrit savaĢta terör örgütlerinin en elveriĢli unsur olduğunu 

doğrulamıĢtır. Hibrit savaĢ hegemon güçlere hedeflerini gerçekleĢtirmede 

konvansiyonel, konvansiyonel olmayan ve sivil müktesebatıyla hizmet etmektedir. 

Devlet dıĢı aktörlerden biri olan DAEġ terör örgütü kurulduğu andan itibaren hibrit 

savaĢ konseptini etkili bir biçimde kullanmıĢtır. Ayaklanmadan evrilmiĢ arka planı, 

bölgenin tarihsel, sosyolojik ve teolojik yapısını stratejisinde kullanan örgüt, kısa 

zamanda önemli bir toprak parçasına sahip olmuĢtur. Ġdeolojisini pragmatik, 

seçmeci ve tekfirci   bir  anlayıĢ üzerine inĢa etmiĢtir. Cihadi selefi anlayıĢın 

yanında öncülü olan El-Kaide‘den en temel farkı ġiilere yönelik çatıĢmacı ve sert 

yaklaĢımı olmuĢtur. DAEġ‘in hibrit yöntemi yaptığı eylemlerle sınırlı kalmamıĢ, 

iletiĢim stratejisinde siber alanı etkili olarak kullanmıĢtır. DAEġ eylem yaptığı 

ülkelerde eylem hedeflerini seçerken etnik/mezhepsel ve dini olguları gözeterek 

sembolik hedefleri seçmiĢtir. Psikolojik savaĢı da önemli ölçüde stratejik iletiĢim 

aracı olarak benimseyen örgüt sosyal medya üzerinden yayınladığı videolarla 

topluma karĢı moral bozma ve biliĢsel faaliyetlerde bulunmuĢtur. 

Ekonomisini devlet benzeri yapısıyla hem vergilendirme yaparak hem de 

kriminal (tarihi eser kaçakçılığı, fidye, haraç vb.) faaliyetlerden sağlamıĢtır. DAEġ 

Türkiye‘nin baĢarılı bir Ģekilde icra ettiği Fırat Kalkanı harekâtı sonrası toprak 

hâkimiyetini ve önemli ölçüde militanlarını kaybetmiĢtir. DAEġ bu süreçte 

hücrelerini daha da küçülterek istihbarata karĢı koyma tekniklerini 

çeĢitlendirmiĢtir. Ekonomik olarak zayıflayan örgüt iletiĢim stratejisinde de 

küçülmeye gitmiĢ propaganda ve algı çalıĢmalarını Ġdrak Medya üzerinden 

yapmaya baĢlamıĢtır. Eylemlerinde ‗Yıpratma Gazvesi‘ söylemini kullanmaya 

baĢlayarak küçük gruplarla vur-kaç eylemlerine yönelmiĢtir. Sadece DAEġ değil 

PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü de benzer Ģekilde hibrit tehditleri 

kullanmaktadır. Terörizmin modernite ile harmanlandığı günümüzde devletlerin 

hibrit tehditlerle mücadele kapasitelerini geliĢtirmeleri gerekmektedir. SavaĢın en 

önemli cephelerinden biri haline gelen siber alanda yeni yatırımlar yapılması gerek 

siber güvenlik gerekse örgütlerin propaganda alanlarını sınırlandırmak açısından 

büyük önem arz etmektedir. DAEġ terör örgütü ile mücadele askeri baĢarıların 

önemi yadsınamaz ancak DAEġ‘in propagandasını etkisiz kılacak karĢı propaganda 

geliĢtirilmelidir. Hibrit mukabele olanakları mutlak surette güçlendirmeli ve sivil 

alanlarla iĢbirliği arttırılmalıdır.  
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Abstract 

This article seeks to examine the emergence of Boko Haram, the nature of counter-terrorism response 

and the regional impact of the Boko Haram threat. Since 2009, Boko Haram has become one of the biggest threats 
to local and regional security in Nigeria and the larger Sahel region. Although several scholars have conducted 

research on the group, limited attention has been given on how it emerged from a little-known group to a regional 

non -state actor that continues to shape the security dynamics of the entire region. From the onset, the government 
adopted the more fashionable but less popular strategy of military operations with little regard for the deep-rooted 

socio-economic and political problems that led to the emergence of the outlawed group. This article argues that 

part of the larger problem to solving the threat of Boko Haram is the fragility of the states in the region underlined 
by chronic poverty and low economic development. The military option has so far failed to effectively curb the 

activities of Boko Haram and instead, the group has become bolder in its terror activities.  

Keywords. Terrorism, Counter-Terrorism, Boko Haram 

 

SAHEL‟DE TERÖRĠZM VE TERÖRĠZMLE MÜCADELE: BOKO 

HARAMIN ORTAYA ÇIKIġI VE DEVLETĠN MÜCADELE ġEKLĠ 

Öz 

Bu çalıĢma Boko Haram‟ın ortaya çıkıĢını, terörle mücadelenin doğal sürecini ve Boko Haram tehdidinin 

bölgesel olarak etkilerini incelemektedir. 2009 yılından bu yana, Boko Haram, Nijerya‟nın ve Sahel bölgesinin 
hem yerel hem de bölgesel olarak en büyük tehditlerinden birisi haline gelmiĢtir. Örgüt hakkında birçok 

akademisyen çalıĢma yürütmüĢ olmasına rağmen, Boko Haram‟ın nasıl küçük bir gruptan bölgesel devlet dıĢı 

aktör haline geldiği ve bütün bölgedeki güvenlik dinamiklerini nasıl Ģekillendirdiği sınırlı bir ilgiye tabi olmuĢtur. 
BaĢlangıçtan itibaren hükümet, daha revaçta olan bir strateji izleyerek önceliği askeri operasyonlara vermiĢ ve 

toplumun köklerine kazınmıĢ halde olan sosyal-ekonomik ve politik problemlerin bu kanunsuz örgütün oluĢumuna 

sebebiyet verdiğini göz ardı etmiĢtir. Boko Haram tehdidinin ortadan kaldırılması adına çözülmesi gereken büyük 
problemlerden birisi olarak görülen, bölgedeki kırılgan devlet yapısı ile beraber kronik hale gelmiĢ olan yoksulluk 

ve yetersiz ekonomik geliĢme bu çalıĢmanın temel tartıĢma konusunu oluĢturmaktadır. Askeri stratejileri içeren 

seçenekler Ģimdiye kadar Boko Haram‟ın faaliyetlerini etkili bir Ģekilde kesmeyi baĢaramamıĢken, aynı zamanda 
örgütün terör faaliyetlerinde daha cesur bir hale gelmesine sebep olmuĢtur. 
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INTRODUCTION 

Terrorism has evolved into a global threat that poses serious challenges to 

peace and security and at worst, the survival of states. Consequently, terrorism and 

counter-terrorism remains one of the key agendas of governments and 

academicians who attempt to galvanize efforts that may lead to development of 

practical solutions or policies to manage this new form of threat. However, 

counter-terrorism is a complex issue and efforts are increasingly subjected to 

international human rights scrutiny because of various reasons key being the 

existing thin divide between counter-terrorism measures and human security 

(Nyadera, 2019).  

Hodgson and Tadros (2013) highlight the absence of a standard definition to 

terrorism as one of the leading challenges facing governments and other relevant 

legitimate institutions in counter-terrorism response. Nyadera (2019) argues that 

while governments tend to prefer using force against armed groups even if they 

may be harbouring legitimate grievances, such responses are recipes for igniting 

ferocious confrontations. Windsor (2003: 44), highlights that factors such as a 

denial of fundamental human rights and freedoms or socio-political, economic and 

cultural marginalization provide grounds for easier radicalization of individuals in 

the society. As such, it becomes imperative that counter-terrorism measures 

involve a holistic approach that adopts both military approaches as well as solving 

underlying issues that encourage radicalization and expose vulnerable societies to 

extremism.  

Between 2001 and 2011, a study by Lehrke and Schomaker (2016) identifies 

that the government of Nigeria has extensively adopted targeted killings, boosting 

security on key government infrastructures and arresting Boko Haram leaders and 

members as the key counter-terrorism strategies. Further analysis by Lehrke and 

Schomaker (2016: 731) show that whereas this is effective in the short-term, they 

are counter-productive in the long-term especially concerning the local population 

who may be affected from the counter-terrorism war.  

1. HOW DID BOKO HARAM EMERGE IN NIGERIA? 

Whereas the emergence of Boko Haram has often been associated with 

Mohammed Yusuf, the group traces its early beginnings in 1995 as a religious 

study group called the Muslim Youth Organization led by Abubakar Lawan at the 

University of Maiduguri in Borno state, northern Nigeria. However, it was in the 

early 2000s that Boko Haram emerged as an extremist religious organization 

advocating for the strict implementation of Sharia law according to the group‘s 

own radical interpretations (Onapajo and Uzodike, 2012: 26). This extremist stance 

put the group at logger-heads with the central government of Nigeria because of 
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their attempt to interfere with governance and education systems which they 

viewed as ‗western‘ and therefore, ―forbidden‖. The leadership of Boko Haram 

justified this stance citing the existing low development and economic 

marginalization in the Muslim-dominated northern Nigeria. To Boko Haram, the 

under-development of the region was the consequences of corruption and bad 

influence on leaders who received Western education.  

Since 2009, Boko Haram‘s reign of terror has been the biggest security 

challenge especially to Nigeria where the group is dominant and in the lager Sahel 

region. The group has evolved from their previous demands for strict adherence to 

Sharia laws to the pursuing the establishment of an Islamic State in West Africa. 

This shift has also seen the group transform how it conducts its terror campaigns. 

Notably, Boko Haram has become a more organised terrorist organization with 

defined chain of command, ideology, military organization, intelligence gathering 

capabilities, recruitment drives, access to financing, ownership of high-power 

military hardware and training of members. These new capabilities earned the 

group the title of the world‘s deadliest terror organization in 2015 (Institute of 

Economic Peace, 2015). 

Nonetheless, within Nigeria where the group established itself, the weak 

institutional capacity of Nigeria in delivering state mandates such as provision of 

adequate social services; provision of public goods and, weak and unresponsive 

governance are among the key underlying factors for the emergence of Boko 

Haram. These factors contributed to the rise of Boko Haram as a protest by the 

group to the failures of the Nigerian government to address the chronic 

underdevelopment in northern Nigeria (Onuoha, 2010: 58). Kaplan (2015) argues 

that the economic disparities between southern and northern Nigeria and high rates 

of poverty became a basis for the augmentation of grievances that pushed 

vulnerable youths to join the organization as a means of earning a living. Byman 

and McCants (2017) provide a broader context on the reasons for the emergence of 

Boko Haram to include conservative religious views; youth unemployment; poor 

governance and inequalities in the society. In addition to these underlying 

grievances, the response of the government between 2002 and 2009 to the group‘s 

activities intensified and embedded the conflict further as the group became more 

determined to institute sharia law in the areas of influence as they sought to expand 

further across the region. 
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2. THEORETICAL FRAMEWORK 

One of the fundamental arguments of the theory of ungoverned spaces is the 
assumption that states should possess legitimacy, and be viewed as capable of 

delivering public goods and services. Such as security and development. As such, 
when the state fails to meet this mandate, it becomes very likely that regions may 

descend into anarchy and provide opportunities for non-state actors to operate. This 
is what characterises the Sahel region, which hosts some of the most volatile 

regions in Sub-Saharan Africa. 

Consequently, governance becomes a key component in determining the 
stability of these regions. Herbst (2000) argues that African states have may have 

either a favourable or an unfavourable political geography that is determined 
availability and distribution of resources, population and geographical size. The 

capacity and capability of state control therefore is highly influenced by the 
political geography because it determines the likelihood of violence to erupt. 

Herbst (2000) opines that the smaller the state, the less likely violence will erupt 

and vice versa because of the inability of the state to adequately police larger 
territories. The theoretical underpinnings of ungoverned spaces therefore illuminate 

the experience of the Sahel region where Boko Haram has established base of 
operations. 

According to Boone (2003), the regimes found in Western Africa practice a 
system of transactional governance anchored on economic interests leading to four 

categories of ungoverned space. These include areas where the state is present and 

extractive; indirectly present and non-extractive; indirectly present and extractive; 
and non-incorporated. Lastly, Mehler (2004) emphasizes that the institutional 

configurations of African states that is based on multiple power centres 
(individuals) and sources that are linked through hierarchies and alliance determine 

the extent and depth of power across different parts of the state. 

The arguments by both Boone (2003) and Mehler (2004) therefore 
underlines that there are limits to the power of the state. This is because the 

differences in application of governance may lead to some parts of the territories 
being governed properly while others become marginalized. The marginalized 

regions are relegated to the economic and political peripheries characterized by 
high rates of poverty and political irrelevancy (Ralph, 2010). These regions are in 

the periphery of effective central and hierarchical state power that Herbst (2000) 
consider as being ungoverned. 

The Sahel belt has transformed into a hotbed of terror is vast, destabilized 

and has large parts that are under underpopulated due to tough environmental 
conditions. The assumption is that large part of the region is ungoverned and has 

provided grounds for violent groups such as Boko Haram to flourish, engage in 
conflict with local communities, train, recruit new members, and generate new 

support from other similar ideologically driven terror groups internationally. 
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3. MANIFESTATION OF RADICALISM AND VIOLENCE BY BOKO 

HARAM  

Since 2009, the clash between Boko Haram and the civilian central 

government of Nigeria has been most felt by civilians in the Muslim-dominated 

northeastern Nigeria and the neighbouring states in the Lake Chad Basin such as 

Cameroon, Niger and Chad. The conflict that has left thousands of innocent people 

dead, scores injured and a dire humanitarian crisis in the region has become a 

concern for the international community. The group has evolved to develop crude 

warfare tactics such as abduction, kidnapping, burning villages, recruitment of 

child soldiers, corporal punishment of elders who refuse their ideology and 

condemn their violent activities and extortion of local businesses.  

On the 14
th
 April 2014, Boko Haram orchestrated one of the most daring 

terrorist acts when its militants kidnapped 276 girls from a school in Chibok, 

northern Nigeria. According to Punch (11
th
 May 2014), reports that surfaced after 

the kidnapping indicated that the many of the girls were transferred to different 

locations in Nigeria, Chad, Cameroon and as far as Central African Republic near 

the border with Sudan (Birao). Boko Haram leader Abubakar Shekau later 

appeared in a video on 12
th
 May 2014 demanding prisoners exchange for the 

release of his fellow ―brethren‖ held by the government in Borno, Kano, Yobe, 

Enugu, Lagos and Kaduna states. Shekau threatened that failure by the government 

to meet this demand would lead to sale of the kidnapped Chibok schoolgirls in 

slave markets. This exposed the Nigerian government under the regime of 

Goodluck Jonathan to international condemnation for its failure to guarantee 

security to school-going children.  

However, 57 girls escaped within hours of their abduction, 103 were later 

released following negotiations between the Nigerian government and Boko Haram 

and, 112 girls remain unaccounted for four years since their abduction in 2014 

(Crisis Group, 2018). In February 2019, Boko Haram also attempted to kidnap 

students at the Government‘s Girls‘ Secondary School and Technical College in 

Dapchi, Yobe state (Dapchi Girls) and managed to round-up 113 out of the 906 

students along with several teachers. Once again, the government managed to 

recover 107 of the kidnapped girls on 21
st
 March 2019 after another negotiation 

that established a temporary ceasefire to allow the insurgents safe passage to return 

the girls to their bases. According to Crisis Group (2019), the freed girls reported 

that five of their colleagues died due to exhaustion and trauma at the camps where 

the insurgents held them while one continued to remain in captivity for refusing to 

denounce her Christian faith.   
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Figure 1: Kidnappings in Nigeria since 2015 (Council for Foreign Relations, 

2019) 

The first attack by Boko Haram aimed towards the international community 

was in August 2011 when its insurgents orchestrated a bomb attack on the United 

Nations building in Abuja. On the 27
th
 August 2011, a car rammed through the 

security barriers at the UN building that houses 26 humanitarian and development 

agencies comprising of a workforce of 400 UN employees before crushing on the 

reception area and exploding (BBC 21 August 2011). According to BBC (2017), 

18 people were reported to have died on the scene while several others seriously 

injured.   

Since 2016, Boko Haram insurgents have increased violent attacks against 

civilians. According to ACLED (2019), 64% of attacks by Boko Haram were 

directed towards civilians and 18% of all the attacks being battles with government 

forces. This article argues that the increased violence perpetrated by Boko Haram 

insurgents against civilians is to enable the group to enhance greater control on 

their spheres of influence. It also suggests that the group has acquired greater 

control of these areas than in the previous years. According to Dowd (2019), 

terrorist groups resort to such extreme violence against civilians as counter-reaction 

to degraded insurgency capacity or because the group is the most dangerous in the 

area and does not receive civilian support.   
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This strategic use of violence by Boko Haram can also be as a result of 

fragmentation of a non-state actor and this has serious consequences in the 

direction of the conflict as it impacts on the intensity, outcome, duration and the 

resolution of conflict (Kydd and Walter, 2006; Findley and Rudolf, 2012; 

Johnstone, 2007). One of the approach used in case there is fragmentation within a 

group. It is because the different factions compete to ―outbid‖ each other and as 

such, violence against civilians serves the purpose of persuading both the state and 

the civilians to yield to their demands because this enables the group to send a 

warning that they are strong and very resolute to inflict serious violence when their 

demands are not met. According to Bloom (2005) outbidding by fragmented 

terrorist groups, intensify terrorism tactics such as use of suicide bombings as the 

true ―test‖ of militancy where factions compete to dominate the influence of each 

other (Bacon, 2014).   

This analogy is applicable to the case of Boko Haram that is currently 

comprised of two factions that both claim affiliation with the Islamic State. The 

rejection of Abubakar Shekau‘s command by the Islamic State in 2015 in favour of 

Abu Musab created division within Boko Haram (BBC, 03 August 2016). 

Abubakar Shekau accused his former top lieutenant of attempting a coup against 

his leadership (The Sun, 17 July 2018). However, Shekau still maintains his 

affiliation claim with the Islamic State under which he continues to operate. 

Notably, while Abu Musab‘s faction is the one legitimately recognised by the 

Islamic State, the group has always been analysed as the splinter group and not the 

main organization. According to Reuters (30 April 2018), the faction led by Abu 

Musab has shown greater resolution to inflict violence and influence since 2017. 

 

Figure 2: Civilians Killed by Boko Haram in Nigeria (2012-2018) (Armed 

Conflict Location & Event Data Project ACLED, 2019)  
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The US government estimates that Boko Haram have been directly 

responsible for over 35,000 civilian deaths between 2011-2018 and the 

displacement of an additional two million people leading to an urgent need for 

humanitarian assistance. The number of civilian casualties by Boko is high because 

of the tactics employed by the insurgent group that has enabled them target 

vulnerable members of the community such as schools, churches, mosques and 

hospitals. 

Boko Haram just like other global terror organizations adopted 

organizational and tactical strategies such as using female suicide terrorist bombers 

to inflict extreme violence on civilians. The use of female suicide bombers is not 

new in global terrorism as it has been widely used by other terrorist groups such as 

the Kurdistan Worker‘s Party (PKK) in Turkey (Altinay, 2013) and the Black 

Widows of the Chechen Rebels (Kurz and Bartles, 2007). According to Warner and 

Matfess (2017: 28), Boko Haram, which was previously reliant on male suicide 

bombers, shifted to female suicide bombers to orchestrate single or multiple 

coordinated attacks. From June 2014 to February 2018, during different wave of 

attacks (W1-W5), 469 female suicide bombers were used by Boko Haram in 240 

terrorist events killing 1,673 people and injuring 2,967 (Warner and Matfess, 

2017).  

 

Figure 3: Female Suicide Terrorism by Month 2014-2018 (Pearson and Zenn, 

2018) 

This article cannot authoritatively stipulate the motivations behind female 

suicide attacks in the larger Lake Chad Basin at the behest of Boko Haram and it 

remains subject for further research. Nonetheless, drawing from the patterns of 

Boko Haram, this article underlines that coercion remains one of the reasons for 



Terrorism and Counter-Terrorism in The Sahel: The Origins of Boko Haram and Government 

Response 

487 

female participation in suicide bombings. This is because there are accounts of 

female bombers who have at times refused to take the final steps of detonating 

explosive devices mounted on them. Additionally, the forced recruitment by Boko 

Haram in the regions where they dominate leaves little room to identify willing or 

coerced female suicide bombers. 

4. REGIONAL IMPACT OF BOKO HARAM 

Boko Haram‘s activities have significantly expanded beyond the 

geographical confines of Nigeria. Since 2011, Boko Haram has expanded to other 

parts such as northern Cameroon, Chad and Niger. While their previous expansions 

from Nigeria to other parts of the region was partly due to the military operations 

by the government of Nigeria, their current expansion does not reflect a tactical 

retreat. Rather, Boko Haram insurgents appear to be exploiting the porous borders 

within the Lake Chad Basin to bolster their ranks and advance its interests. 

Moreover, confrontations between Boko Haram and government forces that 

has increased significantly has endangered thousands on civilians in the region who 

are caught in-between the lines of fire. For instance, Boko Haram has become 

notorious for kidnaping civilians and conducting forced recruitment of civilians 

including children to bolster their fighting ranks. This tactic by Boko Haram has 

created an atmosphere of intense fear and insecurity as they continue to attack 

civilians to establish new frontlines in the conflict and divide government attention 

to the group. The people occupying regions that have been infiltrated by the Boko 

Haram infidels have also been subjected to reduced enjoyment of fundamental 

human rights and freedoms such the freedom of movement or right to free worship 

without being a terror target by the Boko Haram insurgents. 

Boko Haram conflict has led to extensive devastation of vital infrastructures 

across the affected the Lake Chad Basin. The burning down of entire villages by 

both the government forces and Boko Haram terrorists has reduced crucial access 

to essential public services and causing widespread trauma, poverty and hardship. 

The refugee crisis in the area has worsened and this has put the region in a path of 

continued underdevelopment. Displacement of civilians from their villages in the 

Lake Chad region has also given rise to significant, rapid, and informal urban 

growth, presenting significant new urban management and development 

challenges. The population of cities and towns around the region has multiplied, 

with places like Maiduguri more than doubling its size in the last two years (Global 

Emergency Overview, 2018). This is also true for intermediate cities and small 

towns across the Lake Chad. 

 



Billy AGWANDA, Israel Nyadera NYABURI 

488 

 

Figure 4: Violent Activities by Boko Haram January 2016- May 2019 (ACLED) 

The Boko Haram crisis has also had negative economic impacts due to the 

increased fiscal pressures on regional governments. The high numbers of internally 

and externally displaced people has necessitated regional governments to 

contribute in the provision of basic needs such as food, water and shelter. 

Secondly, in the urban centres where new displaced populations are settling in, 

there is an increase in price volatility because of increased demand or decreased 

supply of basic items such as food. Whereas displaced people make significant 

efforts to remain economically active, their capacity to do so in the Lake Chad 

region is highly constrained due to the loss of their assets such as livestock, homes 

and farmland and very limited access to financial resources. According to OCHA 

(2017), cereal production in Cameroon decreased 25% and, there was an increase 

in food insecurity by 39% in 2017. More than 65,000 children exposed to severe 

malnutrition in Cameroon.  

There have also been diplomatic rows between Nigeria and Cameroon over 

cross-border attacks against Nigeria. Cameroon had initially showed willingness to 

support Nigeria‘s fight against Boko Haram but appeared to have tacitly withdrawn 

such support following Boko Haram‘s ―warning‖ attacks against the country 

because of her cooperating with Nigeria. In 2017, a diplomatic row ensued when 

Cameroonian troops crossed over into Nigeria in pursuit of rebels from northern 

Cameroon and Nigeria was accused by the Cameroonian government of harbouring 

Anglophone rebels from Cameroon (Reuters, 20 December 2017). 
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5. RESPONSE TO THE BOKO HARAM THREAT BY NIGERIA 

Since 2009, Boko Haram crisis resulted in the loss of thousands of lives and 
displacement of many more. This article argues that while Boko Haram, is 
essentially in charge of this bad situation, government response has also played a 
role in the displacement of civilians and loss of lives. The war against Boko Haram 
has been characterised by extreme violence by the insurgents and excessive use of 
force by governments. The response by the governments in the region have 
adopted both long-term and ad-hoc measures to counter the threat of Boko Haram. 
Significantly, the transnational and agile character of the group has necessitated 
more efforts beyond the conventional state counter-terrorism measures to a 
comprehensive multidimensional and regional response. 

5.1. Military Operations 

The Nigerian government established the Joint Task Force (JTF) in June 
2011. This task force was instituted as a special military task force to restore peace 
in northern Nigeria that had been deeply infiltrated by the Boko Haram terrorists. 
The immediate response of this special task force was to organize counter-
terrorism initiatives against the group. According to a report by Aljazeera (24 
September, 2012), the Joint Task force in one of its major crackdowns arrested 156 
members of the Boko Haram terrorist group and killing about 35 members in the 
process including leading Boko Haram leaders in Adamawa and Ayobe states. The 
successes by the special task force that were characterized by high casualties from 
the Boko Haram even further intensified the government‘s resolve to continue with 
its anti-terrorism operations against the group.  

In 2011, the government deployed 3,600 soldiers to the Maiduguri and other 
neighbouring towns in northeast Nigeria to supplement the contingent from Chad 
and Niger who were under the Joint Multi-National Task Force (JMNTF) that had 
been initially established to counter Boko Haram (Daily Trust, 6 November, 2013). 
However, these military forces were inadequate as they were stretched across a 
very expansive region and as such, the government contributed an additional 2,000 
forces well equipped with heavy military artillery. As the threat of Boko Haram 
grew, President Jonathan ordered a state of emergency in the Adamawa, Yobe and 
Borno states in North East Nigeria (Onuoha, 2013: 5-7). A report by Aljazeera 
(2013) also documents that in addition to the government military offence against 
Boko Haram, civilian vigilante groups and youths from city neighbourhoods 
organized themselves to support the government offensive against Boko Haram. 
These groups stormed into the homes of suspected Boko Haram members, hacking, 
manhandling, killing and handing them over to the military (Aljazeera, 2013).  

The Joint Task Force coordinated with the civilian vigilantes and they 
instigated measures such as granting these groups identification cards and assigned 
each unit with designated areas to patrol. Moreover, despite the vigilante groups 
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emerging as civilian volunteer groups, the government established a system of 
stipend from state coffers to cater for any treatments that may be needed in case of 
injuries sustained during the violent encounters with Boko Haram and financial 
assistance to the families of those slain during such confrontations (Crisis Group, 
2013). 

Additionally, the Nigerian government through the Joint Task Force have 
established cordon and search operations under the guidance of the National Police. 
According to Umar (2013: 38-43) these operations are conducted as follow-ups of 
intelligence reports about suspected members of Boko Haram terrorist group. 
Indeed, such operations to a large extent have led to success through the capture of 
suspected members of Boko Haram as well as recovery of ammunitions, arms, 
explosives and other equipment‘s that are used in the production of improvised 
explosives. However, in certain instances, these searches have sometimes been 
vehemently opposed by the civilians who consider this as infringements on 
fundamental human rights. This has consequently led to instances of absence of 
cooperation between the public and the Nigerian security agencies.  

Despite the return of relative peace to certain regions such as in Borno 
leading to the gradual return of civilians, most of the region remain insecure 
(Falode, 2016: 4). Consequently, this has translated into allegations that the 
military are pursuing a ‗garrison town‘ strategy because of their tendency to 
emphasize in the urban centres at the expense of the countryside (Mahmood and 
Ani, 2018: 8).  

5.2. Nigerian Counter-Terrorism Laws  

The Nigerian government has adopted not only military power but also 
legislated key counter-terrorism laws that have strengthened the criminal justice 
system enforced by the police and the judiciary. Before the emergence of Boko 
Haram, counter-terrorism laws were foreign to Nigeria. Nevertheless, since 2009, 
the country‘s legislative arm has established laws that accommodate the new 
security challenges facing the state. Such laws include the Terrorism Prevention 
Act of 2011 that was signed into law by President Goodluck Jonathan on 3

rd
 June 

2011. This law was  amended in 2013 and renamed as Terrorism Act of 2013. 
Fundamentally, the objective of this law was to criminalize terrorism in Nigeria. 
Liable to heavy penalties for individuals who found guilty of perpetrating terrorist 
activities. The Terrorism (Amendment) Act, 2013 stipulates the measures 
necessary for the prevention, prohibition and combating of terrorist activities and 
financing of terrorism in Nigeria. The Act also provides for the effective 
implementation of the Convention on the Prevention and Combating of Terrorism, 
and the Convention on the Suppression of the Financing of Terrorism. This act 
therefore, does not only address the issue of prohibition and prevention of 
terrorism, but also, recognises the need to adhere to provisions of international 
conventions on terrorism financing and prevention. 
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5.3. Non-Military Response to Boko Haram Threat 

The Nigerian government has taken actions such as imposing state of 

emergencies in Borno, Yobe and Adamawa states that have been threatened by 

Boko Haram. The state of emergencies have restricted movement and imposed 

curfews to the locals. Additionally, the government taken measures to address the 

humanitarian crisis that has emerged from the conflict and jump-started 

reconstruction and reintegration through government initiatives such as the Bama 

Initiative and the Operation Safe Corridor that de-radicalizes ex-militants. 

However, these government-led initiatives have had extensive effects on the 

local livelihoods because these initiatives have created constraints through the 

imposed night curfews, ban on local trade of cattle and fish, restrictions on 

transportations of goods such as fertilizers, fuel and the use of motorcycles.  

5.4. Regional Collaboration 

The threat of Boko Haram has rapidly evolved into a regional crisis thereby 

necessitating a regional response in order to address the crisis. It has become 

imperative for the other neighbouring West African government to secure their 

borders in order to deal with the threat of terrorism, prevent drugs and human 

trafficking, control the flow of illegal weapons and improve intelligence gathering, 

sharing and application. 

There have been growing concerns about the developing ties between Boko 

Haram and other extremist groups. In 2010, Boko Haram attempted to establish 

links with the Al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM) (Balaban, 2018: 19) in 

order to gain the technical expertise in non-conventional warfare. These concerns 

for instance led to the deployment of troops by Nigeria to Mali to help facilitate the 

war against Islamic militants, which was providing amongst other issues; financial 

assistance, training and a safe haven for Boko Haram members. Combating the 

threat of Islamic militants in Mali therefore was a way of weakening Boko Haram 

in Nigeria (The Vanguard, 15 January 2013). 

5.5. Global Collaboration 

Previously, the international donor community in Nigeria was hesitant in 

acknowledging the intensity of the Boko Haram crisis. This hesitation may have 

been due to the reluctance of the international community to act due to the 

continuous reassurances by the Nigerian government that the threat of Boko Haram 

was well under the control of the state‘s security agencies. As such, various donor 

governments preferred engaging Boko Haram through the existing government 

structures rather than surpassing local state authorities even though incidences on 

bureaucratic obstructions, absence of committed interlocutors and in fighting 

between the different levels of government slowed down the process (Edwards, 

2017: 21-22).  
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Secondly, the hesitation exhibited by international donor community such as 

the United Nations (UN) in declaring an emergency in the region was due to 

already extensive resource commitments (Edwards, 2017: 21-22). The international 

community was involved in providing emergency humanitarian assistance in South 

Sudan, Syria, Yemen and Iraq and as such, backed by its extensive natural 

resources and government assurance that the threat was under state control; Nigeria 

was deemed to be in lesser need for international aid (Lanzer, 2017). The existing 

cooperation between the international community and Nigeria prior to the crisis 

was mostly in development projects in sectors such as education and health. 

Thirdly, there was limited communication and a rapidly deteriorating 

security situation that created very tough conditions to establish accurate 

assessment of a rapidly evolving crisis in Nigeria. The declaration of the state of 

emergency in Borno, Yobe and Adamawa states in 2013 additionally severed 

proper conflict and humanitarian assessment. Despite the earlier efforts by the 

Nigerian military in 2015 to beat Boko Haram into retreat, the high levels of 

insecurity curtailed the return of civilian administration as access to several regions 

remained under the tight control of the military. 

In May 2012, Nigeria signed a memorandum of understanding with the 

United States at a time of increasing threat from Boko Haram against the local, 

national and international targets. The memorandum of understanding provided for 

joint military cooperation‘s through joint military exercises, training programmes 

and additional funding to both the military and the police (Security Assistance 

Monitor, 2015). The Nigerian government also accepted offer for assistance from 

the United States in tracing, gathering intelligence, strategic communications and 

negotiating for the release of the Chibok girls. The United States also trained an 

additional 650 Nigerian forces on how to combat terrorism. 

The Nigerian government also signed a memorandum of understanding with 

the United Kingdom on bilateral military cooperation. According to the Foreign 

Affairs Select Committee Report (2014), the United Kingdom agreed to offer 

military assistance and training, provide judicial training, legal frameworks, 

counter-terrorism strategies, crisis management, anti-terrorist finance training and 

further assistance to the Office of the National Security Advisor. Additionally, the 

report form the select committee documents that Nigeria and United Kingdom 

signed a 20-year security-training pact (Hairiya, 2017: 39). 

The kidnapping of the 200 Chibok girls from school in northern Nigeria in 

2014 accorded Nigeria extensive international support. Global leaders also agreed 

to share intelligence and develop regional counter-terrorism strategies in order to 

deal with the threat of Boko Haram during the three summits that were held in 

Abuja, London and Paris (DHQ Press Release, 2014). The outcome of these 

summits led to the establishment of the External Intelligence Response Unit 
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(EIRU) comprised of Nigeria, France, United Kingdom, Chad, Benin, Niger and 

the United States. Consequently, these policies enabled Nigeria to extend its 

counter-terrorism activities through multinational mechanisms. 

5.6. Other measures 

The Nigerian government has also put in place other measures in countering 

the threat of Boko Haram such as improving the physical security of buildings and 

other small towns through the installation of close circuit television cameras (cctv) 

in order to enhance surveillance, intelligence gathering and prosecution of 

terrorism-related offenses. According to Okoli et al. (2014), the government has 

also developed and broadcasted security tips in digital media to create awareness in 

dealing with the Boko Haram threat.  

CONCLUSION 

This study identifies that the underlying factor that influences the direction 

of the conflict involving Boko Haram and response of the government itself. 

Primarily, underdevelopment remains as a key component of the conflict that needs 

to be addressed. The regions where Boko Haram have established operations 

remain underdeveloped with limited or no access to public goods and services. The 

commitment of the government to allocate more resources towards the welfare of 

the people such as construction of schools, hospitals, roads and market centres 

remains unclear. The unilateral prioritisation of military operations 

indiscriminately against Boko Haram and civilian members of the society is 

counter-productive as it only erodes the already waning legitimacy of the state in 

regions where the terror group operates. The government therefore needs to double 

its effort to rebuild relations with the local population, since this is considered as a 

critical component in intelligence gathering that may assist in dismantling the 

terrorist organization. Immediate measures need to be taken to secure public 

facilities such as schools and hospitals  

In conclusion, sustained counter-terrorism operations in collaboration other 

regional and international actors has seen Boko Haram lose ground. However, 

having proven their resilience, the threat to national and regional security remains 

active until domestic structural problems in Nigeria are addressed. While it is 

imperative that military operations against the group is sustained, the restrictions 

on movement and trade affect the daily life of people in the region. This remains 

untenable in the long-term and it is imperative that government should ensure 

adequate security and replace the purely military approach to the crisis with the 

relaunch of trading activities and production in regions affected by the crisis.   
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Öz 

Halkın Mücahitleri Örgütü (HMÖ), Ġran‟ın 1960‟lı yıllarda yaĢadığı hızlı ekonomik ve sosyolojik 

dönüĢüm yıllarında ortaya çıkmıĢ, çoğunluğu Tahran‟da eğitim gören üniversite öğrencilerinden oluĢan, Marksist 

Ġslamcı görüĢleri benimseyen bir terör örgütüdür. HMÖ, 1970‟li yıllardan itibaren siyasi mücadelenin sonuç 
vermeyeceği gerekçesiyle silahlı eylemlere baĢlamıĢtır. HMÖ, bu dönemde üst düzey Ġranlı yetkililer ile Ġran‟da 

görev yapan ABD‟li askeri personele yönelik suikastlar gerçekleĢtirmiĢtir. Ġran‟da, 1979‟da gerçekleĢen devrim 

sürecine katılan HMÖ, bir süre sonra yeni rejim ile ters düĢmüĢ ve taraflar arasında çatıĢmalar baĢlamıĢtır. 
Örgüt yöneticileri, 1981‟de Fransa‟ya kaçarken, örgüt mensupları, 1986‟da, Irak‟a yerleĢerek, silahlı 

faaliyetlerini buradan yürütmüĢlerdir. Ġran-Irak SavaĢı‟nın sonlarına doğru, Irak Ordusuyla beraber Ġran‟a karĢı 

savaĢan HMÖ, savaĢtan sonra da Bağdat yönetimine karĢı ayaklanan ġiilere ve Kürtlere yönelik düzenlenen 
operasyonlara destek vermiĢtir. HMÖ‟nün, 1990‟lı yıllardaki etkinliği azalırken, ABD‟nin, 2003 yılında Irak‟ı 

iĢgal etmesi sonrasında, Irak‟tan da çekilmek zorunda kalmasına sebep olan geliĢmeler yaĢanmıĢtır. Ġran ve Irak 

ordularının, HMÖ‟nün Irak‟taki kamplarını sürekli hedef almalarının sonucunda, örgüt mensupları, 2016‟da, 
ABD‟nin de yönlendirmesiyle, Arnavutluk‟a yerleĢmiĢtir. Örgüt, kurulduğundan beri Ġran‟a yönelik, suikast ve 

kamu binalarına yönelik bombalı ve havanlı saldırılar düzenlemiĢtir. Ġran da aynı sertlikte cevap vermiĢ ve ülke 

içinde ve dıĢında düzenlediği operasyonlarda örgüt mensupları öldürülmüĢ veya idam edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler : Terör, Güvenlik, Ġstikrar, Ġran, Halkın Mücahitleri Örgütü /  

PEOPLE'S MOJAHEDIN ORGANIZATION (PMO), REGARDING 

THE SECURITY POLICIES OF IRAN 

Abstract 

The People's Mojahedin Organization (PMO) emerged during Iran's rapid economic and sociological 
transformation in the 1960s. It is a terrorist organization, mostly composed of university students studying in 

Tehran, and adopting Marxist Islamist views. Since the 1970s, the PMO has started armed actions on the grounds 

that the political struggle will not yield results. During this period, the PMO assassinated high-level Iranian 
officials and US military personnel in Iran. In Iran, the PMO participated in the revolutionary process in 1979 

and after a while it contradicted the new regime and the clashes began. While the executives fled to France in 

1981, the members of the organization settled in Iraq in 1986 and carried out their armed activities. Towards the 
end of the Iran-Iraq War, the PMO, which fought against Iran with the Iraqi Army, they supported the operations 

against the Shiites and Kurds who rebelled against the Baghdad administration. While the effectiveness of the 
PMO declined in the 1990s, there were situations that caused them to withdraw from Iraq after the invasion of 

Iraq in 2003 by the USA. As a result of that Iran and Iraqi armies constantly targeted the PMO camps in Iraq, and 

members of the organization settled in Albania following the US guidance in 2016. Since its establishment, the 
organization has carried out assassinations and bomb attacks on Iran and public buildings. Iran responded with 

the same hardness, and members of the organization were killed or executed in operations organized inside and 

outside the country. 
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GĠRĠġ 

Ġran, zengin petrol kaynaklarına sahip olan bir Orta Doğu ülkesidir. Ġran‘ın 

bu kaynakları küresel aktörlerin iĢtahını kabartmıĢ ve her dönemde dıĢ müdahaleye 

açık bir ülke hâline gelmiĢtir. Birinci Dünya SavaĢı‘nın sonunda, Ġran‘ın kuzeyinde 

Ruslar, güneyinde ise Ġngilizler etkin güç hâline gelmiĢlerdir. Bu etkiyi 

dengelemek isteyen Ġran ġahı Rıza Han, Ġkinci Dünya SavaĢı sırasında Almanya ile 

yakınlaĢma siyaseti izlemiĢtir. Ancak bu siyaset, Ġngiltere ve Sovyet Sosyalist 

Cumhuriyetler Birliği (SSCB) tarafından tepkiyle karĢılanmıĢ ve nihayetinde Ġran, 

1941 yılında Ġngiltere, SSCB ve ABD tarafından iĢgal edilmiĢtir. ĠĢgal sonrasında 

Rıza Han tahttan indirilmiĢ ve yerine o dönemde 22 yaĢında olan oğlu Muhammed 

Rıza ġah geçmiĢtir (Garthwaite, 2016: 212-213). Ġdari ve siyasi yönden tecrübesiz 

olan Muhammed Rıza ġah döneminde, Ġran çok ciddi ekonomik krizler yaĢarken, 

ülke yönetiminde Meclis‘in etkinliği artmıĢtır (Garthwaite, 2016: 216). 

Ġkinci Dünya SavaĢı‘ndan sonra iĢgalci devletler, Ġran‘dan çekilirken, 

Muhammed Rıza ġah da ülkenin yönetimine ağırlığını koymaya baĢlamıĢtır. Ancak 

ekonomik ve siyasi sorunlar nedeniyle, toplumsal olaylarda artıĢ yaĢanmıĢ ve ġah, 

1951 Nisan ayında, Millî Cephe lideri Albay Muhammed Musaddık'ı BaĢbakanlığa 

getirmek zorunda kalmıĢtır (ĠSAM, 2000: 402-403). Ġngiltere karĢıtı bir siyaset 

izleyen Musaddık, 1951 yılında, Meclis‘ten, Ġngiliz-Pers Petrol ġirketi'nin 

millileĢtirilmesi yönünde bir karar çıkarttırmıĢtır. Bu karar sonrasında, Ġran'ın 

petrol satıĢını engelleyen, uluslararası yaptırımlar baĢlamıĢ ve bu yaptırımlar 

neticesinde ülkede siyasi ve ekonomik sorunlar baĢlamıĢtır (ĠSAM, 2005: 565). 

Nihayetinde, Muhammed Musaddık, CIA destekli bir darbe ile görevden 

uzaklaĢtırılmıĢ ve ġah ülke yönetimindeki hâkimiyetini güçlendirmiĢtir. Ancak, 

ġah her ne kadar ülke yönetimindeki hâkimiyetini güçlendirmiĢ olsa da, CIA 

destekli bir darbe ile iktidarını koruması ve siyaseten ABD‘ye bağımlı bir lider 

durumuna düĢmesi, ġah‘ın halk nezdinde itibarını zedelemiĢtir. 

ġah, artan petrol gelirleri sayesinde iktidarını güçlendirici adımlar atarken, 

Ġran bu dönemde çok önemli bir toplumsal dönüĢüm yaĢamıĢtır. Ġran‘ın nüfusu 

hızla artarken, köylerden kentlere doğru hızlı bir göç hareketi yaĢanmıĢ ve 

"Ģehirlerin köyleĢmesi" Ģeklinde ifade edilebilecek bir durum ortaya çıkmıĢtır 

(Garthwaite, 2016: 222). ġehirlere göç eden niteliksiz nüfus, çoğunlukla inĢaat ve 

imalat gibi emek yoğun sektörlerde çalıĢırken, köylerde kalanlar da toprak 

ağalarının inisiyatifinde hayatlarına devam ediyorlardı. ġah, bir taraftan yükselen 

toplumsal muhalefeti bertaraf etmek, diğer taraftan da meĢruiyet tabanını büyüyen 

Ģehirli orta sınıfa kaydırarak, toprak ağalarından uzaklaĢmak maksadıyla, 1963 

yılında, çeĢitli reformları içeren Beyaz Devrim‘i baĢlatmıĢtır. Beyaz Devrim 

kapsamında: toprak reformu yapılması, ormanların ve otlakların millîleĢtirilmesi, 

devlet fabrikalarına ait hisselerin satıĢı, iĢletmelerin kazançlarının % 20'sinin 
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iĢçilere dağıtılması, seçim reformu yapılması, cehalete karĢı bilgi ordusunun 

kurulması, sağlık ordusu kurulması, kalkınma ve yeniden inĢa ordusu kurulması ve 

modernleĢmeyi kırsal kesime kadar ulaĢtıracak gönüllülerden oluĢan halkseverlik 

evleri kurulması kararlaĢtırılmıĢtır (Erdoğdu, 2008: 166).  

Beyaz Devrim sürecinde, Ġran‘ın sanayileĢmesi yönünde çok önemli adımlar 

atılmıĢ ve küçük, orta ve büyük ölçekli fabrikaların sayısında önemli artıĢlar 

yaĢanmıĢtır. SanayileĢmenin yanı sıra, demiryolları, karayolları ve liman gibi 

altyapı yatırımları neticesinde de sanayi ürünleri üretiminde de önemli artıĢlar 

yaĢanmıĢtır (Abrahamian, 2014: 176). Ancak sanayi sektöründe istihdam edilen 

nüfusun, hem çalıĢma koĢullarındaki olumsuzluklar, hem de hızla artan nüfus 

nedeniyle yaĢanan çarpık kentleĢme, önemli miktarda memnuniyetsiz bir nüfusun 

ortaya çıkmasına sebep olmuĢ ve ġah‘ın yanına çekmeyi amaçladığı kitleler, 

muhalefet saflarına katılmıĢtır. Toprak reformu ile toprak sahibi olan köylülerin 

ġah'a olan desteklerinin artması ve büyük toprak sahiplerinin gücünün 

zayıflatılması amaçlanmıĢtır. Ancak toprak reformu ile büyük toprak sahipleri, 

ġah‘a tepki gösterirken, yeni toprak sahibi olan köylüler, finansman, araç gereç ve 

tecrübe yetersizlikleri nedeniyle, kendilerine verilen arazileri iĢleyememiĢler ve 

büyük Ģehirlere göç etmiĢlerdir. Bu köylülerin tarım arazilerini terk etmeleri 

nedeniyle tarımsal üretim azalmıĢ ve bu durum gıda enflasyonu yaĢanmasına sebep 

olmuĢtur. Ayrıca kentlere göç eden köylülerin beklediklerini bulamaması ve 

kentlerdeki nüfus yığılmasının daha da artması, Ģehirli nüfusun ġah‘a duyduğu 

rahatsızlığın artmasına sebep olmuĢtur. Ayrıca bu reform ulemaya ait vakıf 

arazilerini kapsam dıĢında tutmasına karĢın, özel mülkiyetin korunması talebiyle, 

ulema da bu reforma karĢı çıkmıĢ ve muhalefetini göstermiĢtir (Garthwaite, 2016: 

228-230). Eğitim ve sağlık alanında da önemli adımlar atılmıĢ olsa da, hem yapılan 

yatırımların ihtiyaçların gerisinde kalması, hem de beklentinin yüksek 

tutulmasından ötürü halkta bir hayal kırıklığı yaĢanmasına, beklenen siyasi 

sonucun alınamamasına sebep olmuĢtur. 

1. HALKIN MÜCAHĠTLERĠ ÖRGÜTÜ (HMÖ)‟NÜN KURULUġU VE 

ĠDEOLOJĠSĠ 

Ġran‘ın yaĢadığı bu siyasi süreçte, toplumun çeĢitli kesimlerinden muhalefet 

hareketleri ortaya çıkmaya baĢlamıĢtır. Halkın Mücahitleri Örgütü (HMÖ) de bu 

Ģartlarda ortaya çıkmıĢtır. Tahran Üniversitesi öğrencileri olan Muhammed 

Hanifnejad, Saeid Mohsen ve Ali Asghar Badizadegan, 6 Eylül 1965 tarihinde, 

HMÖ‘nü kurmuĢlardır. Örgüt, 1965-1969 yılları arasında önceliğini eleman temini 

ve teĢkilatlanma faaliyetlerine vermiĢtir (People‘s Mojahedin Organization of Iran, 

[web], 2018). HMÖ. Kurulduğu dönemde, Ġslamcılık ile Marksizm sentezinden 

oluĢan bir ideolojik yapıya sahipken, kapitalist sınıfın tasfiyesi, SSCB‘ye yakınlık 

ve ABD ile Batı‘ya ise karĢıtlık üzerine bir ideolojik söylem geliĢtirmiĢtir (Çandar, 

1981: 45). Örgüt, 1970‘li yıllarda silahlı eylemlere baĢlamıĢtır. Örgütün silahlı 
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faaliyetlere baĢlamasında, kendisinden önceki örgütlerin sadece siyasi mücadele ile 

bir sonuca ulaĢamadığı kanaati etkili olmuĢtur. Örgüt, 1970‘li yıllarda 

gerçekleĢtirdiği eylemlerde, bir taraftan Pehlevi rejimini, diğer taraftan Tahran‘daki 

altyapı sistemlerini hedef alırken, Ġran‘daki yabancı görevlilere yönelik suikastlar 

gerçekleĢtirmiĢtir. Ġran Ġstihbarat TeĢkilatı SAVAK‘ın, deĢifre etmesi neticesinde, 

23 Ağustos 1971‘de örgütün 35 üyesi tutuklanmıĢ, bu üyelerin sorguları sonrasında 

elde edilen bilgiler doğrultusunda ise örgütün 70 üyesi daha tutuklanmıĢtır. Ġran, 25 

Mayıs 1972‘de tutuklu bulunan örgütün kurucularını (Muhammed Hanifnejad, 

Saeid Mohsen ve Ali Asghar Badizadegan) ve merkez kadro liderlerini idam 

etmiĢtir. Bu idamlar sonrasında, cezaevinde bulunan Mesud Recevi, örgüt 

içerisinde ön plana çıkmıĢ ve bir süre sonra örgütün liderliğini ele geçirmiĢtir (Koç, 

2019: 10-11). 

2. ĠSLAM DEVRĠMĠ SONRASI HALKIN MÜCAHĠTLERĠ ÖRGÜTÜ 

(HMÖ) 

Ġran‘da, 1979 yılında yaĢanan Ġslam Devrimi‘nden kısa bir süre önce 

cezaevinden çıkan Mesud Recevi, devrim sürecinde muhalefet hareketlerine destek 

vermiĢtir. Ancak devrimden sonra, ülke yönetiminde Ayetullah Humeyni‘nin 

mutlak hâkim olmasına karĢı çıkan HMÖ ile yeni rejim arasında görüĢ ayrılıkları 

baĢlamıĢtır. Örgütün ideolojik olarak Velayet-i Fakih (Humeyni tarafından 

yapılandırılan, 12 Ġmam anlayıĢına ve inancına göre Ġmamların Peygamberin 

yerine geçerek velayet ya da temsil boĢluğunu doldurması esasına dayalı bir 

yönetim sistemi) sistemine karĢı çıkması nedeniyle, Humeyni, Recevi‘nin 

cumhurbaĢkanlığı adaylığını veto etmiĢ, bunun üzerine HMÖ mensupları anayasa 

referandumunu boykot etmiĢlerdir. Bu geliĢmeler neticesinde, Humeyni‘ye bağlı 

Hizbullahçılar ile HMÖ mensupları arasında çatıĢmalar baĢlamıĢtır. Bu süreçte, 

Halkın Mücahitleri Örgütü, Humeyni tarafından Halkın Münafıkları Örgütü olarak 

tanımlanırken, HMÖ mensupları ise yeni kurulan rejimi ―mollaların diktatörlüğü‖ 

olarak ilan etmiĢlerdir. HMÖ, sahip olduğu kamuoyu desteğinin yanı sıra 

CumhurbaĢkanı Benisadr tarafından da desteklenmekteydi. Bu nedenle Benisadr, 

1981 yılında, Humeyni tarafından görevinden azledilmiĢ ve 29 Temmuz 1981‘de, 

Mesud Recevi ile birlikte Fransa‘ya kaçmıĢlardır. Benisadr‘ın yerine 

cumhurbaĢkanı olan Muhammed Ali Recai ile BaĢbakan Muhammed Cevad 

Bahonar ise 30 Temmuz 1981‘de, HMÖ tarafından gerçekleĢtirilen suikast ile 

öldürülmüĢlerdir. HMÖ‘nün baĢlattığı terör eylemlerine, Ġran rejimi, Devrim 

Muhafızları ve Devrim Mahkemeleri eliyle, aynı Ģiddetle karĢılık vermiĢ ve bu 

süreçte çok sayıda HMÖ mensubu, çeĢitli operasyonlarda ya öldürülmüĢ ya da 

yakalanarak idam edilmiĢtir (Koç, 2019: 11-12). 
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3. KÖRFEZ SAVAġLARI SIRASINDA HALKIN MÜCAHĠTLERĠ 

ÖRGÜTÜ (HMÖ) 

HMÖ, 1981-1986 arasında, Fransa‘da faaliyet göstermiĢtir. Ġran‘ın, HMÖ‘ne 

yönelik mücadele stratejisi, ülke içinde çatıĢmalarda öldürme veya tutuklayıp 

yargılama ve idam etme Ģeklinde gerçekleĢirken, ülke dıĢında Ġran‘a müzahir 

örgütler kullanılarak vekâleten mücadele yöntemi tercih edilmektedir. Örneğin, 

Ġran‘ın, Fransa‘ya yönelik, HMÖ‘nün bu ülkedeki faaliyetlerini sonlandırması 

talepleri sonuçsuz kalmıĢtır. Ancak Hizbullah, 1986 yılında, Lübnan‘da, bir grup 

Fransız vatandaĢını kaçırarak rehin almıĢ, yapılan müzakereler sonucunda da, 

HMÖ mensupları Fransa‘dan ayrılmak zorunda kalmıĢtır. HMÖ, 1980-1988 

arasında yaĢanan Ġran-Irak SavaĢı (Birinci Körfez SavaĢı) süresince, Iraklı 

yetkililerle temasta olmuĢ ve örgüt Fransa‘dan ayrıldıktan sonra bu ülkeye 

yerleĢmiĢtir (Öztürk, 2018: 168).  

HMÖ, Irak‘a yerleĢtikten sonra, çoğunlukla Bağdat‘ın çevresinde (EĢref, 

Celula (Bağdat‘ın 160 km kuzeydoğusunda, Ġran sınırına yakın), Bedii, Bakırzade, 

Merkez (Parsian) kampları), Irak‘ın güneyinde (Hümayun (Amare Ģehrinin 

yakınlarında), Muzremi (Kut Ģehrinde), Habib (Basra Ģehrinin yakınlarında) 

kampları) ve kuzeyinde (Alevi Kampı (Bağdat‘ın 210 km kuzeyinde) yer alan 

çeĢitli kamplarda konuĢlanmıĢtır (Koç, 2019: 20-21). EĢref Kampı örgütün merkez 

iĢlevi gören en büyük kampıdır. Bağdat civarındaki diğer kamplarda lojistik ve 

eğitim gibi faaliyetler yürütülürken, diğer kamplar operasyonel iĢlevler görmüĢtür. 

HMÖ, Ġran-Irak SavaĢı sırasında, Irak‘ın desteğiyle, Ġran‘a karĢı savaĢmıĢ ve Ġran 

Ordusu‘nun önemli kayıplar vermesine sebep olmuĢtur. SavaĢ sonrasında, Irak‘ın 

güneyinde ġiiler, kuzeyinde de Kürtler, Bağdat yönetimine karĢı ayaklanmıĢ, HMÖ 

ise bu ayaklanmaların bastırılmasında askerî destek sağlamıĢtır. 

Irak, 2 Ağustos 1990‘da Kuveyt‘i iĢgal etmiĢ, BirleĢmiĢ Milletler Güvenlik 

Konseyi (BMGK) ise Irak‘ın Kuveyt‘ten çekilmesi için 15 Ocak 1991‘e kadar süre 

vermiĢtir. Irak‘ın çekilmemekte ısrar etmesi üzerine, uluslararası koalisyon gücü, 

17 Ocak 1991‘de Irak‘a askeri harekât baĢlatmıĢ ve Irak, Kuveyt‘ten çekilmek 

zorunda kalmıĢtır. (Ġkinci Körfez SavaĢı) Bir süre sonra Irak‘ın güneyinde (32. 

paralelin güneyi) ġiileri ve kuzeyinde (36. paralelin kuzeyi) de Kürtleri korumak 

maksadıyla güvenli bölgeler oluĢturulmuĢtur. HMÖ, bu süreçten sonra, Irak‘taki 

tüm unsurlarını EĢref Kampı‘na toplamak zorunda kalmıĢ ve 1990‘lı yıllar boyunca 

iĢlevini önemli ölçüde yitirmiĢtir. 

ABD, 2003 Mart ayında, Irak‘ı iĢgal etmiĢ ve ülkedeki Saddam Hüseyin 

yönetimi sona ermiĢtir. (Üçüncü Körfez SavaĢı) Bu iĢgalden sonra ABD birlikleri, 

2003 Nisan ayında, EĢref Kampı‘na bir operasyon düzenlemiĢ, 2003 Mayıs ayında 

ise taraflar arasında ateĢkes anlaĢması imzalanmıĢ ve HMÖ ile EĢref Kampı, ABD 

himayesine girmiĢtir (Milliyet, [web], 2003). Saddam Hüseyin‘in devrilmesinden 



Mehmet Bora SANYÜREK 

502 

sonra, nüfusun çoğunluğunu oluĢturan ġiiler, Irak‘ın baĢat siyasi aktörü hâline 

gelmiĢlerdir. Mezhebi ve siyasi yakınlık nedeniyle, Ġran ile uyumlu siyaset izleyen 

ġiiler, bu ülkenin güvenlik kaygılarına kayıtsız kalmamıĢlardır. Bu kapsamda, Irak 

Ordusu, EĢref Kampı‘na yönelik çok sayıda operasyon düzenlemiĢ (28 Temmuz 

2009, 8 Nisan 2011, 1 Eylül 2013) ve bu operasyonlarda, çok sayıda HMÖ 

mensubu öldürülmüĢ, yaralanmıĢ veya tutuklanmıĢtır. EĢref Kampı‘nın, Irak 

Ordusu‘nun açık hedefi olmaya baĢlaması sonrasında, HMÖ mensupları, 17 ġubat 

2012‘de, ABD gözetiminde, Bağdat yakınlarındaki Liberty Kampı‘na intikal 

ettirilmiĢlerdir. Ancak Liberty Kampı da hedef olmaktan kurtulamamıĢ ve Ġran bu 

kampa yönelik, 15 Haziran 2013, 29 Ekim 2015, 4 Haziran 2016 tarihlerinde füze 

saldırıları gerçekleĢtirmiĢtir. Bu saldırılarda çok önemli kayıplar veren HMÖ, ABD 

desteğiyle ve gözetiminde, 9 Eylül 2016 tarihinde, Arnavutluk‘un baĢkenti 

Tiran‘da kurulan EĢref-3 Kampı‘na yerleĢmiĢtir (Koç, 2019: 57). 

4. HALKIN MÜCAHĠTLERĠ ÖRGÜTÜ (HMÖ)‟NÜN ARNAVUTLUK 

YILLARI 

HMÖ‘nün, Arnavutluk‘ta 2.000 civarında militanının olduğu iddia 

edilmektedir. Tiran‘daki EĢref-3 kampı‘ndaki HMÖ mensuplarının, çeĢitli sosyal 

medya araçlarını kullanarak, Ġran karĢıtı propaganda, yalan haber yayma, 

kıĢkırtma, kamuoyu oluĢturma ve kitlesel hareketlere zemin hazırlama gibi siber 

operasyonlar gerçekleĢtirdikleri iddia edilmektedir. Ġranlı yetkililer ise bu 

faaliyetleri ―siber terörizm‖ olarak tanımlamaktadırlar (Koç, 2019: 41). 

ABD, HMÖ‘nü, Arnavutluk‘a yerleĢtirirken, bu ülke ile iyi ikili iliĢkilerini 

kullanmıĢ olup, Ġran‘a olan uzaklık sayesinde kampın muhtemel saldırılardan 

korunmasını amaçladığı söylenebilecektir. Ayrıca ABD‘nin, HMÖ eliyle, Ġran‘ın 

Balkanlar‘da yürüttüğü yumuĢak güç ve kamu diplomasisi faaliyetlerini etkisiz 

hale getirmek istediği değerlendirilmektedir. 

5. HALKIN MÜCAHĠTLERĠ ÖRGÜTÜ (HMÖ) TARAFINDAN 

GERÇEKLEġTĠRĠLEN EYLEMLER 

HMÖ, kurulduğu tarihten itibaren, hem Ġranlı yetkililere yönelik, hem de 

Ġran‘da görev yapan ABD‘li asker ve sivil bürokratlara yönelik çeĢitli eylemler 

gerçekleĢtirmiĢtir. Ayrıca Ġran-Irak SavaĢı sırasında, Irak‘ın himayesine giren 

HMÖ, hem Ġran ile savaĢmıĢ, hem de Irak yönetimine karĢı ayaklanan ġiilere ve 

Kürtlere yönelik düzenlenen operasyonlara katılmıĢtır. HMÖ‘nün silahlı / bombalı 

faaliyetlerini Ģu Ģekilde sıralamak mümkündür: 

- ―1970‘li yıllarda, Ġran‘da görev yapan ABD‘li asker ve sivil bürokratlara 

yönelik suikastlar düzenlenmesi,  

- 1979 yılında, Tahran‘daki ABD Büyükelçiliği‘nin basılarak, 52 ABD‘li 

diplomatın, 444 gün boyunca rehin alınması, 
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- 1981 yılında, Ġslam Cumhuriyet Partisi merkezinin bombalanarak, 74 üst 

düzey bakan, milletvekili ve üst düzey yetkilinin öldürülmesi, 

- 1981 yılında CumhurbaĢkanı Muhammed Ali Recai ile BaĢbakan 

Muhammed Cevad Bahonar‘ın bombalı eylemle öldürülmeleri, 

- 1988 yılında, Ġran-Irak SavaĢı sırasında, Ġran Ordusu‘na yönelik geniĢ 

kapsamlı saldırılar [Afitab (GüneĢ) Operasyonu, Çilçirağ (Avize) Operasyonu, 

Firuğ-ı Cavidan (Sonsuz IĢık) Operasyonu] düzenlenmesi, 

- 1991 yılında, ġiilerin ve Kürtlerin baĢlattığı ayaklanmalara karĢı Irak‘ın 

baĢlattığı operasyonlara [Morvarid (Ġnci) Operasyonları] destek verilmesi,  

- 1992 yılında, üst düzey Ġranlı diplomatlara yönelik, 13 farklı ülkede 

suikastlar düzenlenmesi, 

- 1998 yılında, Ġran‘daki hapishanelerin genel yöneticisi olan Ayetullah 

Esadullah Lajeverdi‘ye suikast düzenlenmesi, 

- 1999 yılında, Ġran Genelkurmay Ġkinci BaĢkanı Tuğgeneral Ali Seyit 

ġirazi‘ye suikast düzenlenmesi,  

- 2000 yılının ġubat ayında, Büyük Behmen Operasyonu ile Ġran‘daki 

hedeflere yönelik bir dizi saldırı gerçekleĢtirilmesi, 

- 2000 yılının Nisan ayında, Ayetullah Hamaney‘in konutuna yönelik havan 

topu ile saldırı düzenlenmesi, 

- 2000 yılının Temmuz ayında, Ġstihbarat Bakanlığı‘na yönelik havan topu 

ile saldırı düzenlenmesi (Milliyet [web], 2003), 

- 2001 yılında, Ġran‘daki hükümet binalarına yönelik havan topu saldırıları 

düzenlenmesi, 

- 2010-2012 yılları arasında, nükleer enerji üzerine çalıĢan Ġranlı 

mühendislerin öldürülmeleri‖ (Öztürk, 2018: 173-174). 

6. TÜRKĠYE-ĠRAN ĠLĠġKĠLERĠNDE HALKIN MÜCAHĠTLERĠ ÖRGÜTÜ 

(HMÖ) 

Ġran, kendisine tehdit olarak gördüğü unsurlarla, ülke içinde Devrim 

Muhafızları eliyle mücadele ederken, ülke dıĢında kendisine müzahir çeĢitli 

örgütleri ve yapıları kullanmaktadır. Türkiye ile iliĢkilerinde de pragmatik bir 

siyaset izleyen Ġran, menfaatleri doğrultusunda yakınlaĢabilirken, Türkiye‘ye karĢı 

kullanabileceği terör örgütlerini de desteklemekten geri durmamıĢtır. Bu bağlamda 

Ġran, son yıllara kadar PKK bölücü terör örgütünü desteklemiĢ ve ülkesinin Türkiye 

sınırına yakın topraklarında bu örgüte bazı kamplar tahsis etmiĢtir. PKK‘nın Ġran 
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kolu olan PJAK‘ın artık kendisini de tehdit etmeye baĢlamasıyla birlikte, Ġran, 

terörle mücadele alanında Türkiye ile iĢbirliği yapmaya baĢlamıĢtır. 

Ġran, Türkiye‘ye karĢı sadece PKK‘yı değil, kendisiyle ideolojik yakınlığı 

olan, çeĢitli dini motifli terör örgütünü (Hizbullah, Ġslami Hareket, Müslüman 

Gençlik, vs.) de kullanmıĢtır. Bu örgütler, 1980‘li ve 1990‘lı yıllarda, Türkiye‘de 

çeĢitli suikastlar düzenleyerek, hem ülke huzurunu kaçırmayı, hem de Ġran‘ın siyasi 

hedeflerine hizmet etmeyi amaçlamıĢlardır. Söz konusu örgütler, bir taraftan 

Türkiye‘deki Ġran rejimine muhalif Ġranlıları hedef alırken, diğer taraftan Türk 

kamuoyunda saygınlığı olan kiĢileri de hedef alarak, iç karıĢıklık çıkarmayı 

amaçladıkları söylenebilecektir. 

Ġran‘a müzahir, dinî motifli terör örgütlerinin, Türkiye‘de gerçekleĢtirdiği 

eylemlerin bazılarını Ģu Ģekilde sıralayabiliriz:  

- Prof. Dr. Muammer Aksoy (31 Ocak 1990), Gazeteci Çetin Emeç (7 Mart 

1990), Yazar Turan Dursun (4 Eylül 1990), Doç. Dr. Bahriye Üçok (6 Ekim 1990), 

Gazeteci Uğur Mumcu (24 Ocak 1993), Prof. Dr. Ahmet Taner KıĢlalı (21 Ekim 

1999), Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan (24 Ocak 2001)‘ın 

öldürülmeleri, 

- ―Devrik Ġran ġahı Rıza Pehlevi yanlısı olarak bilinen BinbaĢı ġehmuz 

ġahverdulu‘nun, 16 Mayıs 1985‘te Ġstanbul Küçükyalı‘da öldürülmesi,  

- ġah‘ın gizli servis subaylarından Albay Hamdi Aziz Muradi‘nin 23 Aralık 

1985‘te Ġstanbul Bahçelievler‘de çapraz ateĢle öldürülmesi,  

- ġah‘ın eski koruma görevlisi Albay Ferzane Ahmed Hamid‘in, 24 Ekim 

1986‘da Ġstanbul Ataköy‘de öldürülmesi, 

- HMÖ mensubu Muhammed Hasan Mansuri ile Iraklı rejim muhalifi 

liderlerinden Behnan Fadıl‘ın, 25 Temmuz 1987‘de öldürülmeleri, 

- HMÖ mensubu Hüseyin Mir Abedini‘nin, eĢiyle birlikte, 14 Mart 1990‘da 

Ġstanbul Atatürk Havalimanı giriĢinde silahlı saldırıya uğrayarak ağır 

yaralanmaları,  

- Rejim muhalifi Albay Abbas Golizade‘nin, 1991 yılında Ġstanbul 

Kadıköy‘deki evinden çıkarken kaçırılması ve üç gün sonra ölü olarak bulunması, 

- Rejim muhalifi Ali Ekber Gorbani‘nin, 5 Haziran 1992‘de Yalova‘da bir 

ormanlık arazide gömülü olarak ölü bulunması, 

- HMÖ‘nün Ulusal Devrim Konseyi Güvenlik Sorumlusu Zehra Recabi ve 

HMÖ sempatizanı Ali Moraid‘in, 21 ġubat 1996‘da Ġstanbul Aksaray‘daki 

evlerinde öldürülmeleri‖ (Milliyet [web], 2000). 
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SONUÇ 

Ġran'da, 1960'lı yıllarda yaĢanan siyasi ve ekonomik sorunlar nedeniyle, 

ġahlık rejimine karĢı muhalefet hareketleri baĢlamıĢtır. ÇeĢitli siyasi görüĢlerin 

örgütlenmesiyle oluĢan muhalif gruplar, 1979'daki devrime öncülük etmiĢlerdir. Bu 

muhalif gruplardan biri de Ġslamcı-Marksist ideolojiye bağlı ve Ali ġeriati'nin 

görüĢlerini benimseyen Halkın Mücahitleri Örgütü (HMÖ)'dür. Örgüt mensubu 

üniversite öğrencileri, 1960'lı yılların ortalarında, "Ģehir gerillası" modeliyle 

örgütlenmiĢ ve silahlı faaliyetlere baĢlamıĢlardır. Dönemin Ġran istihbarat teĢkilatı 

tarafından, 1971'de yapılan operasyonlarda, örgütün üst yönetimi tutuklanmıĢ ve 

çoğu idam edilmiĢtir. 

ġah yönetimine karĢı 1979 Devrimi'ni Humeyni taraftarlarıyla birlikte 

gerçekleĢtiren HMÖ, daha sonra Ayetullahlar ile görüĢ ayrılıkları yaĢamıĢ ve 

iktidardan dıĢlanmıĢtır. Örgüt, 20 Haziran 1981'de Tahran'da geniĢ katılımlı bir 

miting düzenlemiĢ, ancak rejim tarafından mitinge çok sert bir müdahale 

yapılmıĢtır. HMÖ, bu müdahaleye misilleme olarak aralarında cumhurbaĢkanı ve 

baĢbakanın da bulunduğu, çok sayıda üst düzey yetkiliye yönelik suikastlar 

gerçekleĢtirmiĢtir. Humeyni'nin örgüte yönelik kapsamlı bir mücadeleye 

baĢlamasıyla birlikte, örgütün üst yönetimi Fransa'ya kaçmıĢ, Ġran'da kalan 

unsurları ise yer altına çekilerek silahlı eylemlere yönelmiĢlerdir. 

HMÖ, 1986 yılına kadar faaliyetlerini Fransa'dan yürütmüĢtür. Bu tarihten 

sonra Irak'a yerleĢen HMÖ, Ġran-Irak SavaĢı sırasında Irak'ı desteklemiĢ ve Irak'ın 

yanında savaĢmıĢtır. Bu durum Ġran kamuoyunda tepkiyle karĢılanırken, örgüt 

Ġran'daki tabanını kaybetmeye baĢlamıĢtır. HMÖ, savaĢ sonrasında da Irak'taki 

varlığını devam ettirmiĢ ve Saddam Hüseyin himayesinde faaliyetlerine devam 

etmiĢtir. 

HMÖ, 1990'lı ve 2000'li yıllarda Ġran'ın üst düzey yöneticilerine ve çeĢitli 

ülkelerdeki diplomatlarına karĢı suikastlar düzenlemeye devam etmiĢtir. Ġran 

Ġstihbaratı ise düzenlediği operasyonlarla örgütün çeĢitli ülkelerde faaliyet gösteren 

üst düzey elemanlarını etkisiz hale getirmiĢtir. Muhammed Hatemi'nin, 1997 

yılında cumhurbaĢkanı olmasıyla birlikte Ġran, sorun yaĢadığı ülkelere yönelik daha 

uzlaĢmacı bir politika izlemeye baĢlamıĢtır. Bu uzlaĢmacı politika neticesinde, 

Amerika BirleĢik Devletleri (ABD) 1997 yılında, Avrupa Birliği (AB) ise 2000 

yılında, Halkın Mücahitleri Örgütü'nü terör örgütleri listesine almıĢtır.  

HMÖ, 1990'lı yıllar boyunca Türkiye-Ġran iliĢkilerinde de belirleyici bir 

unsur olmuĢtur. Ġran'ın, bir taraftan devrim ihracı stratejisi kapsamında 

Türkiye'deki radikal Ġslamcı grupları ve bazı terör eylemlerini desteklemiĢ, diğer 

taraftan da PKK terör örgütünü Türkiye'ye karĢı kullanmıĢtır. Bunun karĢılığında, 

HMÖ'nün çok sayıda mensubunun Türkiye'de yaĢaması Ġran'ı rahatsız etmiĢ ve 

Ġran'ın istihbarat örgütü SAVAMA, 1990'lı yıllarda Türkiye'deki HMÖ 

mensuplarına yönelik suikastlar gerçekleĢtirmiĢtir. 
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ABD'nin Irak'ı iĢgal etmesiyle birlikte, Orta Doğu'daki dengeler değiĢmiĢ, 

Irak'ta nüfusun çoğunluğunu oluĢturan ġiiler, ülkenin yönetiminde baĢat aktör 

hâline gelmiĢlerdir. Bu geliĢme Orta Doğu siyasetinde Ġran'ın önünü açmıĢ ve 

ġiiler üzerinden etkisini artırmıĢtır. ġii Hilali veya ġii Jeopolitiği olarak tanımlanan 

bu durum, önemli sayıda ġii nüfusunu barındıran Arap ülkelerinde kaygıyla 

karĢılanmıĢtır. 

HMÖ, Saddam Hüseyin'in tahsis ettiği EĢref Kampı'nı üs bölgesi olarak 

kullanmıĢtır. ABD ise, örgütün silahlı unsurlarını Irak kuzeyindeki Kürt bölgesine 

kaydırmıĢtır.  

ABD'nin HMÖ'ye yönelik politikası ile ilgili olarak: 

- ABD'nin HMÖ'yü Ġran'ı istikrarsızlaĢtırıcı ve dengeleyici bir aktör olarak 

gördüğü, bu nedenle Baas rejimiyle yakın iliĢkileri olmasına rağmen, Irak'taki 

faaliyetlerine izin verdiği, 

- Irak'ta Saddam sonrası süreçte etkin duruma gelen ġiilerin tepkisini 

çekmemek için Bağdat'a çok yakın mesafede yer alan kamptaki silahlı unsurların 

Irak kuzeyine kaydırıldığı, bu sayede bir taraftan ġii grupların tepkisi 

engellenirken, diğer taraftan da Ġran'ın veya Ġran destekli silahlı grupların Irak 

kuzeyine yönelik yapabileceği bir saldırıya karĢı Kürt grupların takviye edildiği 

değerlendirilmektedir.  

Ġran dıĢ politikasında, 2000'li yıllardaki sertleĢmenin etkisiyle AB 2009'da, ABD 

2012'de, HMÖ'yü terör örgütleri listesinden çıkarmıĢtır. Ancak Irak'ta, Ġran'a yakın 

olan ġii grupların etkisiyle HMÖ, 2013'ten sonra Irak'tan çıkmaya baĢlamıĢ ve 

Arnavutluk'a yerleĢtirilmiĢtir. 

HMÖ, günümüzde, bir taraftan Ġran'ın Balkanlar'daki yumuĢak güç 

faaliyetlerini dengelemeye çalıĢırken, diğer taraftan da Ġran içerisinde rejim karĢıtı 

istikrarsızlaĢtırıcı faaliyetlerine devam etmektedir. Ancak Ġran halkı nezdinde 

güvenilirliğini kaybeden örgütün baĢarılı olma ihtimalinin bulunmadığı 

değerlendirilmektedir. Ayrıca Ġran'ın kendisine tehdit olarak gördüğü çeĢitli 

ülkelerdeki unsurları yerli iĢbirlikçileri vasıtasıyla etkisiz hale getirdiği, kendi 

istikrarını sağlamak için karĢı ülkeyi istikrarsızlaĢtırmaktan çekinmediği 

görülmektedir. Bu bağlamda gerek Türkiye içindeki Ġran yanlısı gerekse Ġran 

içindeki Türkiye yanlısı grupların yakından takip edilmesi önem arz etmektedir. 
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ZEYTĠN DALI HAREKÂTI HAKKINDA POLĠTĠK VE ASKERÎ 

DEĞERLENDĠRME 

Ali Bilgin VARLIK
*
 

Öz 

Zeytin Dalı Harekâtı, Türkiye'nin öz savunma hakkı ve terörle mücadele faaliyetleri kapsamında 20 

Ocak-26 Mart 2018 tarihleri arasında Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik olarak icra edilmiĢtir. Muharebe 

literatüründe sınırlı güç kullanma konsepti çerçevesinde gerçekleĢtirilen bu harekât uluslararası ve iç hukukun 

ilkelerine uygunluğu kadar, insani hassasiyetleri gözeten yönüyle de dikkat çekicidir. ABD, Rusya, Ġran ve 

Suriye'nin Türkiye ile çatıĢan çıkarlarına karĢın, bu ilkelere uygunluk, harekâtın diplomatik yönetimini büyük 

ölçüde kolaylaĢtırmıĢtır. Bu harekâtta Türkiye güvenlik diplomasisinin bütün yöntem ve stratejilerini baĢarıyla 
uygulamıĢtır. Diğer taraftan bu harekât, terör örgütlerinin bir toprağı savunmadaki teknik ve taktik olduğu kadar 

zihni eksiklikleri nedeniyle baĢarılı olamadıklarına yeni bir örnek oluĢturmuĢtur. Türk Silahlı Kuvvetleri bu 

harekâtta geleneksel kuvvet yapısından farklı olarak asimetrik bir kompozisyon ile muharebe etmiĢtir. TSK, devlet 
dıĢı bir aktör olan ÖSO'yı bu harekâtta sistemik olarak kullanmıĢtır. BaĢarılı bir müĢterek harekât konsepti 

uygulaması olmasına karĢın bu harekât, tipi ne olursa olsun askerî harekâtın doğasında mevcut 'sürtünme 

etkisi'nin bu harekâtta da iĢlediğini göstermiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Zeytin Dalı Hakekatı, Suriye iç savaĢı, terörizmle mücadele, sınırlı kuvvet kullanma, Afrin 

operasyonu. 

A POLITICAL AND MILITARY ASSESSMENT ON OPERATION „OLIVE 

BRANCH‟ 

Abstract 

Within the framework of Turkey's right to self-defence and combat against terrorism, the Olive Branch 

Operation was conducted at Syria's Afrin region between 20 January and 26 March 2018. The operation carried 
out within the scope of limited use of force concept in terms of warfare literature is remarkable of its compliance 

with the principles of international and domestic law, as well as its priorities on humanitarian concerns. Despite 

the conflicting interests of the United States, Russia, Iran and Syria with Turkey, these principles have facilitated 
diplomatic management of the operation. Turkey has successfully implemented all methods and strategies of 

security diplomacy. In military terms, this operation sets a new example of the fact that terrorist organizations can 

not be successful in defending a territory because of their technical and tactical limitations as well as their mental 
deficiencies. Unlike the traditional force structure, the Turkish Armed Forces fought with an asymmetric 

composition in this operation. The TAF involved FSA systematically in this operation. Although it was a successful 

conduct of joint operation concept, this operation, showed that, the inherent nature of 'friction effect' which is 
present in each military operation regardless of its type, also worked in this operation.  

Keywords: Operation Olive Branch, Syrian civil war, combat against terrorism, limited use of force, Afrin 

operation.  
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GĠRĠġ 

Türkiye'nin 20 Ocak-26 Mart 2018 tarihleri arasında Afrin bölgesine icra 
ettiği Zeytin Dalı harekâtı, Suriye Ġç SavaĢı‘nda terörle mücadele kapsamında 

yaratmıĢ olduğu politik ve askerî etkileri itibariyle önemli bir nirengi 
oluĢturmuĢtur. 24 Ağustos-29 Mart 2017 tarihleri arasında icra edilen Fırat Kalkanı 

Harekâtı‘ndan 295 gün sonra baĢlayan bu harekât, Türkiye‘nin terörle mücadelede 
kararlılığındaki istikrarı gösterdiği kadar sınır ötesindeki güvenlik ortamını 

Ģekillendirmedeki stratejik planının ikinci aĢamasını oluĢturması itibariyle de 
dikkat çekicidir. Harekât, askerî olduğu kadar uluslararası ve iç politikaya, 

ekonomiye ve insani zorunluluklara iliĢkin yönleriyle güvenlik bilimlerinin ilgi 
alanlarını büyük çoğunlukla kapsayan hususları içermektedir. 

Bu bildiri, giriĢ ve sonuç dıĢında üç ana bölümden oluĢmaktadır. Harekâtın 
politik veçhesini içeren birinci bölümde öncelikle harekâtın arka planını oluĢturan 

diplomatik ve askerî geliĢmelere yer verilmiĢtir. Müteakiben harekâtın hukuki 
dayanakları ve gerekçeleri ile dıĢ tepkilere değinilmiĢtir. Askerî analizi içeren 

ikinci bölümde önce harekât bölgesinin özellikleri ortaya konmuĢ, müteakiben 
çatıĢan taraflar hakkında genel bilgi verilmiĢ ve harekâtın cereyan tarzı, birer 

haftalık dönemler halinde incelenmiĢtir. Bildirinin üçüncü bölümü önceki 

bölümlerde yer alan analizler üzerine inĢa edilen politik ve askerî değerlendirmeyi 
kapsamaktadır. 

Bu çalıĢmanın literatüre temel katkısı, Zeytin Dalı Harekâtı‘nın politik ve 
askerî değerlendirmesini akademik ve harekât analiz yöntemlerini birlikte ele 

alarak yapmıĢ olmasında aranmalıdır. Böylece güvenlik çalıĢmalarında 
gerçekleĢtirilmesi oldukça önemsenen çok-disiplinli araĢtırma metodolojisinin 

gerekleri yerine getirilmeye çalıĢılmıĢtır. Buna ilâve olarak resmi ve açık kaynaklar 
üzerinden elde edilen çok sayıda ve ayrıntılı veriden istifadeyle analitik incelemeye 

ve istatistikî karĢılaĢtırmalı çalıĢmaya dayanan analiz ve değerlendirmelerin 
literatüre sağlayacağı katkı okuyucunun takdirlerine maruzdur. 

1. POLĠTĠK ANALĠZ 

1.1. Politik GeliĢmeler 

Avrupa‘da 1990‘larda yaĢanan Soğuk SavaĢ sonrası ortamının siyasi artçı 
dalgası, Orta Doğu‘ya 20 yıl sonra Arap Baharı ile ulaĢmıĢtır. Bu tecrübenin 

Suriye‘deki sürümü, 15 Mart 2011‘de daha fazla özgürlük ve refah talepli sivil 
itaatsizlik eylemleriyle baĢlayıp kısa sürede önce bir iç çatıĢmaya sonra da 

uluslararasılaĢmıĢ iç savaĢa dönüĢmüĢtür. 

Bu süreçte Rusya ve Ġran baĢlangıçtan itibaren giderek artan bir Ģekilde 
Suriye rejiminin yanında yer alırken ve ABD liderliğindeki koalisyon, bir taraftan 

birbirinden çok farklı özellikleri haiz silahlı muhalif grupları ÖSO (Özgür Suriye 
Ordusu) çatısı altında yapılandırmaya çalıĢırken diğer taraftan DAEġ/IġĠD ile 

doğrudan ve dolaylı mücadele etmek durumunda kalmıĢtır. 
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PYD/PKK, DAEġ‘in yarattığı tehlikeye karĢı elde en kullanıĢlı vasıta 

olmanın avantajlarından istifadeyle, silahlı gücü YPG (krlĢ. Temmuz 2012) 
vasıtasıyla, Ocak 2013‘te Kobani ve Afrin‘de, Ocak 2014‘te Cezire‘de kurduğu de 

facto özerk yönetim (kanton) alanlarını Suriye kuzeyinin tamamına yakın bir 
bölümünü kapsayacak Ģekilde geniĢleterek 16 Mart 2016 tarihinde sözde 

federasyon ilan etmiĢtir. Suriye‘nin % 25‘ini kapsayan bu geniĢlemede; Suriye‘nin 
kuzey kesiminde Esat Rejiminin yarattığı otorite boĢluğu, askerî kapasite kullanımı 

bakımından doruk noktasına eriĢmesine karĢın gaye noktasına ulaĢamayan 
DAEġ‘in Koalisyon Kuvvetleri‘nin yoğun hava harekâtı ile zayıflatılması, 

ABD‘nin kuzey Suriye‘deki diğer muhalif grupları PYD/PKK liderliğinde SDG 
(Suriye Demokratik Güçleri) çatısı altında toplaması, PKK‘nın Türkiye‘deki 

―Çözüm Süreci‖nden istifadeyle Türkiye ve Irak‘daki unsurları ile YPG‘yi takviye 
etmesi baĢlıca etkenleri oluĢturmuĢtur. PYD/PKK‘nın süreç içerisinde giderek 

geniĢlettiği kanton bölgelerindeki konuĢlanması, örgüte bir taraftan Suriye 
topraklarının %34'üne karĢılık gelen bir alana hakim olmasına imkân verirken 

diğer taraftan Türkiye‘yi güneyden kuĢatan bir koridor oluĢmasına neden olmuĢtur. 

Gücünün zirvesinde olduğu 2014-15 yıllarında Irak ve Suriye‘de 8 milyon 

civarında insanın yaĢadığı 100.000 km
2
‘lik alana hâkim olan DAEġ, Suriye‘deki 

varlığının omurgasını, ülkenin kuzeyindeki El Halil-Deyri Zor-Rakka-Halep 
stratejik güzergahı üzerinde tesis ederken aynı zamanda PYD/PKK‘nın iĢgal 

edemediği bölgelerde Türkiye ile sınır hattında temas oluĢturmuĢtur. 

Herkesin herkesle çatıĢtığı Suriye Ġç SavaĢı‘nda baĢta DAEġ ve PYD/PKK 

olmak üzere muhtelif grupların Suriye kuzeyindeki mevcudiyetleri nüfuzları 
altında bulundukları devletlerin siyaseten Türkiye‘yi çevrelemesine neden 

olmuĢtur. Nüfuz bölgesi yoluyla komĢuluk iliĢkisinde iç içe girmiĢ iliĢlerin 
karmaĢıklığı, Türkiye‘nin askerî ve siyasi hareket serbestisini giderek daraltmıĢtır. 

Bu kapsamda; askerî gücünü büyük ölçüde tüketen Esat rejiminin silahlı 
kuvvetlerini büyük ölçüde ikame eden Suriye Hizbullahı ve Kuds devrim 

muhafızları vasıtasıyla Ġran, DAEġ ilintili örgütlere örtülü destek veren Suudi 
Arabistan baĢta olmak üzere çok sayıda devletten söz etmek mümkündür. 

Bunlardan en önemlisini Ģüphesiz, Fırat Nehri‘nin doğusunda Rusya‘nın, batısında 
ABD‘nin himayeci iliĢkilerinin Türkiye‘ye siyasi ve askerî yansımaları oluĢturur. 

Türkiye‘yi Zeytin Dalı Harekâtını icra etmeye taĢıyan özel koĢullar, Suriye 
Ġç SavaĢı genelinde yaĢanan politik ve askerî geliĢmelerin bağlamından ayrılamaz. 

Suriye‘de iç savaĢı sonlandırmak için düzenlenen uluslararası giriĢimler, BM 

nezdinde Cenevre ve Rusya-Türkiye-Ġran garantörlüğünde Astana ve Soçi olmak 
üzere iki eksende ilerlemiĢtir. Cenevre görüĢmeleri diplomatik baĢarısızlığın 

resmini, Astana ve Soçi toplantıları ise masada olabilmenin yegâne yolunun sahada 
askerî olarak var olmaktan geçtiğinin altını çizmiĢtir. BarıĢ görüĢmeleri ile 

sahadaki askerî geliĢmeler arasında doğrudan bir etkileĢim mevcuttur.  
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1.2. Harekâtın Hukuki Dayanakları, Gerekçeleri 

Zeytin Dalı Harekâtı‘nın hukuki gerekçeleri öz savunma hakkı ve terörizmle 

mücadele olmak üzere iki sütun üzerine inĢa edilmiĢ, bunlar arasındaki bağ ise 

gerek iç gerekse uluslararası norm ve mevzuatla tutarlı bir Ģekilde örülmüĢtür. 

Harekâtın icrası esnasında bu ilkelere riayet edilerek uluslararası camianın olası 

tepki ve engellemelerinin önüne geçilmiĢtir.  

Harekâtın öz savunma hakkına dayanan gerekçesinin temeli, BM 

SözleĢmesi‘nin 51. maddesinde ifadesini bulur. Türkiye‘nin bu hakkı ön alıcı (pre-

emptive) bir Ģekilde kullandığını öne süren yaklaĢımlar, Ģu gerekçelerle kuvvetli 

dayanaktan yoksundur. Öncelikle, Türkiye‘ye yönelik saldırılar, asimetrik savaĢma 

yöntemleri ile icra edilen terörist saldırılardır. Bu nedenle konvansiyonel 

yöntemlerin kullanıldığı iĢgal içeren saldırı yöntemleri için gereken Ģartların 

doğması beklenmemelidir. Buna karĢın saldırı eylemlerinin niteliği Türkiye‘nin 

güvenliğini tehdit eder boyutlara ulaĢmıĢtır. Nitekim, 2015-17 yılları arasında 

Suriye kaynaklı terör saldırıları neticesinde 316 sivil vatandaĢ hayatını 

kaybetmiĢtir. Bu saldırılar giderek artan bir Ģekilde devam etmiĢtir. Son bir yıl 

içerisinde ise Suriye sınırından Türkiye'ye 700'den fazla saldırı düzenlenmiĢtir 

(Ġnternet Haber, 2018). Bu saldırılar Zeytin Dalı Harekâtı‘nın ilk on günü boyunca 

roket saldırılarına dönüĢmüĢ, terörist unsurların menzil dıĢına itildiği 2 ġubat 2018 

tarihine kadar devam etmiĢtir (Varlık, 2018a). 20 Ocak-2 ġubat tarihleri arasında 

terör örgütü Türkiye‘ye 60 roketli saldırıda bulunuĢ, bunlardan 14‘ü Hatay, 10‘u 

Kilis Ģehir merkezlerine isabet etmiĢtir. Bu saldırılarda 7 sivil hayatını kaybetmiĢ, 

113 sivil ise yaralanmıĢtır (Varlık, 2018a). 

Harekâtın terörizmle mücadele kapsamındaki gerekçesinin temeli, 

BMGK‘nın; 1624 (2005), 2170 (2014), 2178 (2014) sayı ve ―Terörist Eylemler 

Kaynaklı Uluslararası Güvenlik ve BarıĢa Tehditler‖ konulu kararları ile 1373 

(2001) sayılı, terör örgütlerine karĢı gerekli önlemlerin alınmasına iliĢkin kararı 

oluĢturur. Ayrıca, ġam yönetiminin, topraklarından Türkiye'nin güvenlik ve 

istikrarını tehlikeye atacak eylemlere izin vermeyeceği, PKK'ya silah, lojistik ve 

mali destek sağlamayacağı ve propaganda faaliyetlerine izin vermeyeceği 

yönündeki hususları içeren 1998 tarihli Adana Mutabakatı‘ndaki taahhütlerini 

yerine getirmemiĢ olması Türkiye‘nin ‗baĢının çaresine bakması‘nı (self-help) 

meĢrulaĢtırmıĢtır. 

Ġç hukuk bakımından ise bu harekât, TBMM‘nin Anayasa‘nın 92. maddesine 

istinaden ilk kez 2 Ekim 2014 tarih, 1071 sayı ve "Irak ve Suriye'deki terörist 

örgütlerden Türkiye'ye yönelebilecek saldırıların bertaraf edilmesini öngören 

BaĢbakanlık Tezkeresi"ni bir yıl süreyle uzatan 23 Eylül 2017 tarihli kararına 

dayanmaktadır. Devletin güvenlik aygıtının iĢleyiĢi gereği ise Zeytin Dalı 

Harekâtı‘na iliĢkin, Millî Güvenlik Kurulunun 17 Ocak 2018 tarihli tavsiye kararı 
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alınmıĢtır (MGK, 2018). Bu kararın 3‘ncü maddesi 23 gün sonra baĢlayacak olan 

harekâtın gerekçelerini ortaya koymaktadır. Bu kapsamda; diplomatik nezaketi 

gözeten bir üslupta da olsa, ABD‘nin PYD-PKK‘yı silahlandırmıĢ olmasının ulusal 

güvenliğe tehdit oluĢturduğuna, güneyde bir terör koridorunun oluĢmasına izin 

verilmeyeceğine, sınır emniyeti ve bölge halkının can güvenliği için gerekli 

tedbirlerin alınacağına dikkat çekilmiĢtir. 

BaĢbakan‘ın 21 Ocak 2018 tarihli açıklamasında ise sınırdan itibaren 20-30 

km‘lik bir alanın terör unsurlarından temizlenerek Afrin bölgesinde terör 

örgütlerinin sistematik zulmü nedeniyle 300.000 civarındaki yerlerinden edilenlerin 

geri dönmesini amaçlayan harekâtın dört safhadan oluĢtuğunun altı çizilmiĢtir 

(Haber Türk, 2018a). Bu dönemde yapılan açıklamalarda, harekâtın hedefindeki 

kuvvetler olarak PYD-PKK ve DAEġ birlikte zikredilmiĢtir. 

1.3. DıĢ Tepkiler 

- ABD Savunma Bakanlığı‘ndan yapılan açıklamada; bu bölgenin ABD‘nin 

operasyon alanı kapsamında olmadığı, koalisyonun odak noktasının DAEġ‘i 

bertaraf etmek olduğu, ABD'nin terör örgütü PKK'ya herhangi bir destek vermediği 

ve terör listesine yer alan PKK konusunda Türkiye‘nin kaygılarının anlaĢıldığı 

belirtilmiĢtir (TRT Haber, 2018).  

- Ġlk açıklamasında bu geliĢmeyi endiĢeyle karĢıladığını açıklayan Rusya 

ise Afrin‘deki askerî birliklerini Tel Rifat‘a sevk ederek ABD‘nin benzeri, 

gönülsüz de olsa harekâtı zımnen kabul etmek durumunda kalmıĢtır (NTV Haber, 

2018). Türkiye‘nin güvenliğini tesis ve terörizmle mücadeledeki bu kararlılığı Rus 

parlamentosunda Zeytin Dalı Harekatı‘na karĢı tedbir alınması yönündeki 

tekliflerin Kremlin tarafından geri çevrilmesine neden olmuĢtur. Nitekim, 20 Ocak 

2018‘de' Rusya Savunma Bakanlığı, ABD'nin YPG'ye yaptığı 'kontrolsüz' silah 

yardımının Afrin'de tansiyonun yükselmesinin ana nedeni olduğunu açıklamıĢtır 

(BBC News, 2018).  

- Ġngiltere ve Fransa‘dan, Türkiye'nin kendi sınırlarının güvenliği 

konusundaki meĢru çıkarının tanındığı yönünde açıklamalar gelmiĢtir (Haber Türk, 

2018b; Amerika‘nın Sesi, 2018). Azerbaycan, Katar, Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti benzer yönde açıklamalar yapmıĢtır.  

- Ġran, Irak, Bulgaristan, Mısır, Ġsveç ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 

aleyhte açıklamalarda bulunmuĢlardır. 

- Fransa‘nın talebi üzerine Suriye‘deki insani durumu görüĢmek üzere 

toplanan BMGK, Türkiye‘ye itidal çağırısında bulunan bir karar almıĢtır (Reuters, 

2018). AB‘den çeliĢkili açıklamalar gelirken, Avrupa Parlamentosu Türkiye‘nin 

bölgeden çekilmesi yönündeki kararı onaylamıĢtır (Sputnik, 2018). NATO 

Türkiye‘nin terörden en fazla zarar güren üyesi olduğunu ve güvenliğini sağlama 
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hakkını vurgulayan bir açıklama yapmıĢtır (Deutsche Welle, 2018). Arap Birliği 

Türkiye‘nin müdahalesini endiĢeyle karĢıladığını bildirmiĢtir (Hürriyet, 2018).  

- PYD/PKK‘nın örgütlendiği; Almanya, Avusturya, Danimarka, Fransa, 

Hollanda, Irak, Suriye, Ġngiltere, Ġsveç, Ġsviçre, Lübnan, Norveç ve Vatikan'da 

operasyonu kınayan protestolar düzenlenmiĢtir.  

Türkiye‘nin siyasi liderliği harekâtın gerekçeleri ve seyri hakkında 

muhataplarını her platform ve vasıtayla bilgilendirmiĢtir. Bu kapsamda; 

CumhurbaĢkanı dünya liderleriyle telefon diplomasisini, DıĢiĢleri Bakanı, ikili 

iliĢkileri ve Münih Konferansı gibi küresel forumları yoğun olarak kullanmıĢ, 

TBMM DıĢ iliĢkiler Komisyonu ise NATO, AB, Ġslam ĠĢ Birliği TeĢkilatı‘nın 

üyeleri ile komĢu ve bölge ülkelere mektuplar göndermiĢtir (Sabah, 2018). 

2. ASKERÎ ANALĠZ 

Zeytin Dalı Harekâtı, kullanılan kuvvetler, maksadı, nihai hedefi itibariyle 

askerî literatürdeki sınırlı kuvvet kullanma ve terörizmle mücadele konsepti 

dahilinde değerlendirilebilir.  

2.1. Harekât Bölgesinin Analizi  

Afrin Ġlçesi‘nin 2.270 km
2
‘lik alanını kapsayan harekât bölgesinin 

kuzeybatı-güneydoğu istikametinde en uzun derinliği yaklaĢık 82 km, doğu-batı 

istikametinde ise 57 km civarındadır. Bölge, kuzeyde doğudan batıya, Kilis-Akbez 

hattı ile Gaziantep‘e; batıda kuzeyden güneye, Akbez-Kırıkhan-Reyhanlı hattı ile 

Hatay‘a komĢudur. Türkiye-Afrin sınır hattı 147 km‘dir. Bölgenin doğu sınırını 

Azez-Tel Rif‘at hattının batısı oluĢturur. Bölge, güneyde Halep ile komĢudur. 

 Kilis‘in kuzeyinden doğup Suriye topraklarında yol aldıktan sonra 

Hatay‘da Türkiye topraklarına yeniden giren 149 km uzunluğundaki Afrin 

Çayı‘nın açtığı vadi bölgeyi ikiye ayırır. Bu vadinin batısında kalan kesim 

bütünüyle dağlıktır. Dağlar kuzeyden güneye doğru alçalırsa da ulaĢım, kısıtlı 

kapasiteli dağ yolları ile sınırlıdır. 

Afrin, Suriye‘nin nüfus bakımından en büyük vilayeti olan Halep‘in (2012 

tahmini, 4,87 milyon) idari sınırları içinde yer alır. Ġlçenin yedi nahiyesi 

bulunmaktadır. Bunlar: Afrin Bülbül, Cinderes, Raco, ġarran, ġeyh el-Hadid ve 

Maabatlı‘dır. 2005 verilerine göre ilçe nüfusu 172.000 civarında olup, bunun 

yaklaĢık 36.500‘ü ilçe merkezinde yaĢamıĢtır. Bu nüfusun çoğunluğunu Kürtler 

oluĢturmaktadır. Suriye Kürtlerinin %40‘ının iskân olduğu Cezire‘den sonra 

%30‘unun bu bölgede yaĢadığı tahmin edilmektedir (Gambill, 2004; Bozbuğa, 

2014).
 
Kürtler ilçe merkezi ile batıdaki Kürt Dağı‘nda bulunan diğer nahiyelere 

bağlı 360 köyde yaĢarlar. Arap ve Türkmenler ise ilçe merkezinde ve kuzeyde 

Azez‘e yakın yerlerde meskûndurlar. Halkın tamamına yakını Sünni‘dir. 
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Harita 3. Harekât Bölgesinin Coğrafi Yapısı 

Bölge askerî bakımdan, Halep‘i kuzeybatıdan, Ġdlib‘i kuzeyden kontrol eden, 

Suriye‘den Türkiye‘ye geçiĢ yollarına hâkim olan konumuyla önem taĢır. Nitekim, 

geçmiĢte bölge PKK teröristlerinin Türkiye‘ye geçiĢ üssü olarak sıklıkla 

kullanılmıĢtır. Suriye Ġç SavaĢı, bölgenin jeopolitiğine yeni bir anlam 

kazandırmıĢtır. 2012 ortalarında Esat rejimi güçlerinin çekilmesinin ardından, Ocak 

2014'te PYD/PKK, Cizre ve Ayn El Arab/Kobani‘yi müteakip Afrin‘de de ‗kanton‘ 

adıyla tek taraflı özerklik ilan etmiĢtir. Suriye Ġç SavaĢı‘nın ilerleyen evrelerinde bu 

bölgeler birbirleriyle irtibatlanmıĢ ve Türkiye‘nin Suriye ile olan güney sınırının 

tamamını kuĢatmıĢtır. Nitekim Cerablus-Azez hattından itibaren 40 km 

derinliğindeki alanı emniyete alan Fırat Kalkanı Harekâtı‘nın maksatlarından biri 

de bu kuĢatılmıĢlığı kısmen de olsa ortadan kaldırmaktır. 

Askerî harekât bakımından hareket serbestisi, Afrin Vadisi‘nin açtığı 

güzergâh hariç olmak üzere dar geçit ve boğazlara inhisar ettiğinden savunana 

avantaj sağlar. Sık orman ve maki ile kaplı alanlar savunana gizleme imkânı verir. 

Derinlikteki ulaĢtırma hatları Afrin ile irtibatlı olduğundan savunanın takviye 

almasını kolaylaĢtırır. 
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2.2. Kuvvetlerin Analizi 

2.2.1. Terör Örgütleri 

Bölgede ağırlıklı olarak PYD/PKK unsurları ile bunlarla ittifaklaĢan, SDG 

ve DAEġ ilintili gruplar yer almıĢtır. Medyaya yansıyan haberlerden 

PYD/PKK‘nın bölgede 10-13 bin kadar silahlı elemanı olduğu değerlendirilmiĢtir. 

Bunun, 2.000-3.000‘inin YPG unsurlarından, 2.000-3.000‘inin milis 

kuvvetlerinden, 4.000-5.000‘inin yerel emniyet unsurlarından, 2000‘inin Süryani 

ve Araplardan, 600‘ünün çoğunluğunu yabancı savaĢçıların oluĢturduğu muharebe 

ihtisası yüksek unsurlardan meydana geldiği kıymetlendirilmiĢtir (Varlık, 2018b).  

Bölgenin terörist unsurlar bakımından askerî analizinde, özellikle 1995‘ten 

itibaren süregelen çalıĢmalarla birbiriyle irtibatlı örtülü koruganlardan oluĢan 

yoğun direnek noktaları ile savunma için tertiplenmiĢ olması dikkat çekicidir. 

Ayrıca, PYD/PKK‘nın El Yapımı Patlayıcı (EYP) kullanımı bakımından en önde 

gelen terör örgütü olduğu bilinmektedir. Bölgedeki çok sayıdaki yerleĢim yeri, 

meskûn mahallerde muharebe esaslarına göre hazırlanmıĢtır. Cinderes-Afrin yolu 

üzerinde Bableit Havalimanı ve Afrin‘in 15 km doğusundaki Minniğ Askerî Üssü 

ve Havalimanı, havadan ikmal imkânı sağlamıĢtır. Nitekim, ABD bu üssü yoğun 

olarak kullanmıĢtır. Harekât bölgesinin derinliğinin dar olması ve mevcut son 

derece güçlü tahkimatın verdiği aĢırı özgüven nedeniyle PYD/PKK, araziyi elde 

bulundurmak adına Türkiye sınırından itibaren mevzi savunması esaslarına göre 

tertiplenmiĢtir. 

2.2.2. Zeytin Dalı Harekâtı Kuvvetleri 

Harekât, Hava Kuvvetleri unsurlarının desteğinde 2‘nci Ordu tarafından icra 

edilmiĢtir. Bu harekâtın en belirgin özelliklerinden biri Silahlı Kuvvetlerin kara 

kuvvetlerinden oluĢan geleneksel yapılanmasından farklı bir kuvvet terkibi 

kullanılmasıdır. Bu kapsamda, teĢkil edilen görev kuvvetlerinde Ordu‘nun emrine 

diğer bölgelerden bazı piyade, komando birlikleri ile jandarma ve polis özel 

harekât timlerinin takviye olarak verildiği medyaya yansımıĢtır. Zeytin Dalı 

Harekâtı, Fırat Kalkanı‘na oranla ÖSO‘nun daha sistemik olarak kullanılmıĢ olması 

yönüyle dikkat çekicidir. Ayrıca, Türk Kızılay‘ı da insani yardım ihtiyaçlarını 

karĢılamak üzere bu harekâtta görev almıĢtır. 

2.3. Harekâtın Cereyan Tarzı (Harita-2) 

Haftalık dönemler hâlinde meydana gelen önemli geliĢmeler müteakip 

paragraflarda, ele geçirilen bölgeler, tesirsiz hâle getirilen terörist sayısı ile TSK ve 

ÖSO kayıpları ise Tablo 1'de sunulmuĢtur. 
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Tablo 1. Ele Geçirilen Bölge, Tesirsiz Hâle Getirilen Terörist Sayısı ve Kayıplar 

Hafta Ele Geçirilen Toplam Kritik Arazi Arızası 
Tesirsiz Hale 

Getirilen Terörist 

Kayıplar 

TSK /ÖSO 

1. Hf. (20-26 

Ocak) 

Dönem Ġçinde: 221 3941 3/131 

Nahiye bya 
Köy+ 

Mezra 
by 

Dağ, 

Tepe  
by - - 

2. Hf. (27 Ocak-2 

ġubat) 

Dönem Ġçinde: 62 Toplamda: 282 503 10/44 

Nahiye  
Köy+ 

Mezra 
21+1 

Dağ, 

Tepe  
6 

Toplamda Toplamda 

8972 13/572 

3. Hf. (3-9 ġubat) 

Dönem Ġçinde: 123 Toplamda: 463 165 2/by 

Nahiye 1 
Köy+ 

Mezra 
29+3 

Dağ, 

Tepe  
13 

Toplamda Toplamda 

10623 153/by 

4. Hf. (10-16 

ġubat) 

Dönem Ġçinde: 214 Toplamda:654 533 16/by 

Nahiye 1 
Köy+ 

Mezra 
44+3 

Dağ, 

Tepe  
17 

Toplamda Toplamda 

15954 314/by 

5. Hf. (17-23 

ġubat) 

Dönem Ġçinde: 365 Toplamda: 1015 380 1/by 

Nahiye 1 
Köy+ 

Mezra 
73+6 

Dağ, 

Tepe  
20 

Toplamda Toplamda 

19316 326 

6. Hf. (24 ġubat-2 

Mart) 

Dönem Ġçinde:187 Toplamda: 1197 503 9 

Nahiye 5 
Köy+ 

Mezra 
91+6 

Dağ, 

Tepe  
20 

Toplamda Toplamda 

24347 417 

7. Hf. (3-9 Mart) 

Dönem Ġçinde: 488 Toplamda: 1678 343 1 

Nahiye 5 
Köy+ 

Mezra 
131 

Dağ, 

Tepe  
31 

Toplamda Toplamda 

27778,b 428 

8. Hf. (10-16 Mart) 

Dönem Ġçinde: 76 Toplamda: 243 792 3 

Nahiye by 
Köy+ 

Mezra 
by 

Dağ, 

Tepe  
by 

Toplamda Toplamda 

35699 459 

9. Hf. (17-23 Mart) 

Dönem Ġçinde: 39 Toplamda: 282 171 1 

Nahiye by 
Köy+ 

Mezra 
by 

Dağ, 

Tepe  
by 

Toplamda Toplamda 

374010 4610 

18 Mart günü Afrin ilçe merkezine girilmiĢtir 

10. Hf. (24-29 

Mart) 

Dönem Ġçinde: 50 Toplamda: 33211 60 6 

Nahiye 6 
Köy+ 

Mezra 
282+6 

Dağ, 

Tepe  
23 

Toplamda Toplamda 

380011 5211 

Açıklamalar: 

aby: Bilgi yok   
b Gnkur.BĢk.lığının 5 Mart 2018 tarihli açıklamasında 2777 olarak verilen sayı 

dönem sonunda CumhurbaĢkanı tarafından 3171 olarak güncellenmiĢtir. 

Kaynak 

1 Gnkur.BĢk.lığı, 2018a 2 Gnkur.BĢk.lığı, 2018b 3 Gnkur.BĢk.lığı, 

2018c 
4 Gnkur.BĢk.lığı, 2018d 5Stratejik Ortak 2019  6 

Gnkur.BĢk.lığı, 2018e 
7 Gnkur.BĢk.lığı, 2018f 8 Gnkur.BĢk.lığı, 2018g 9 Gnkur.BĢk.lığı, 

2018h 
10 Gnkur.BĢk.lığı, 2018i 11 Gnkur.BĢk.lığı, 2018j 

 1'inci haftada (20-26 Ocak 2018) Türk birlikleri sekiz istikametten 

bölgeye giriĢ yapmıĢtır. Azez istikametinde ilerleme kaydedilirken diğer bölgelerde 

sınıra yakın yerleĢim yerlerine yoğunlaĢma mecburiyeti, dağlık arazinin hareketi 
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kısıtlayan yapısı ve terör unsurlarının kuvvetli tahkimatı nedeniyle ilerleme sınırlı 

kalmıĢtır. Yoğun sis ve yağıĢ harekâtı her operasyon bölgesinde olumsuz 

etkilemiĢtir. Kilis ve Azez arasında bir kısmı Türkiye‘de bulunan Buseyra Dağı 

bölgesinde 104 sızma giriĢiminin gerçekleĢtiği Ģiddetli çatıĢmalar meydana 

gelmiĢtir.  

 2‘nci haftada (27 Ocak-2 ġubat 2018) kuzeydoğuda Buseyra Dağı, 

kuzeyde Bülbül Dağı‘nın büyük bölümü ele geçirilmiĢ, batıda Ayn Batman Dağı 

bölgesinden Raco istikametinde görece hızlı, diğer bölgelerde ise mutedil ilerleme 

kaydedilmiĢtir. 

 3'üncü haftada (3-9 ġubat 2018) kuzeydoğuda, Azez batısında Buferyon 

Dağı, Buseyra Dağı kuzeyi ve batıda ġeyh Hadid-Racu arasındaki bölgede geliĢme 

kaydedilmiĢtir. 3 ġubat 2018‘den itibaren Münbiç ve Rakka‘dan bazı PYD/PKK 

unsurlarının Afrin‘i takviye gayreti içinde olduğu yönünde haberler basına 

yansımıĢtır (Varlık, 2018c). 

 4'üncü haftada (10-16 ġubat 2018) bölgedeki kısıtlı dört güzergâhı takip 

eden kara birlikleri sınırdan itibaren 10-15 km derinlikteki bir alanı ele geçirmiĢtir. 

Sınır birliklerine mekanize ve zırhlı birliklerden oluĢan takviyelerin intikal ettiği 

yönünde haberler alınmıĢtır. 10 ġubat 2018'de T 129 Atak helikopteri düĢmüĢtür. 

Harita-2. Zeytin Dalı Harekâtı'nın Cereyan Tarzı (Varlık, 2018a) 



Zeytin Dalı Harekâtı Hakkında Politik Ve Askerî Değerlendirme 

519 

 5'inci haftada (17-23 ġubat 2018) sınır hattının 27,25 km'si, muharebe 

sahasının 147 km
2
‘lik bir bölümü ele geçirilmiĢtir. Böylelikle toplamda 147 km 

uzunluğundaki Türkiye sırının %82‘sine karĢılık gelen 120 km‘si, 2270 km
2
‘lik 

muharebe sahasının %18‘ine karĢılık gelen 415 km
2
‘lik bir alan emniyete alınmıĢtır 

(Stratejik Ortak, 2018).  

Harekât kuzeydoğuda Buseyra Dağı ve Buferyon Tepesi‘nin bulunduğu 

bölgede, kuzeyde Darmık Dağı‘ndan Bülbül istikametinde, batıda Ayn Batman 

Dağı‘ndan Raco istikametinde, güneybatıda Hamam‘dan Cinderes istikametinde 

ilerleme kaydetmiĢtir. Meskûn mahallerde muharebe için Jandarma Özel Harekât 

(JÖH) ve Polis Özel Harekât (PÖH) timleri bu dönemde devreye girmiĢtir. 

Harekâtın 35. gününde (23 ġubat 2018) Afrin‘e girmek isteyen rejime bağlı 

unsurların oluĢturduğu bir konvoy Türk topçu ateĢiyle durdurulmuĢtur. 

 6'ncı haftada (24 ġubat-2 Mart 2018) sınır hattının tamamı emniyete 

alınmıĢ, 200 km
2
‘lik bir alan ele geçirilmiĢtir. Böylece muharebe sahasının 

%24,4‘üne karĢılık gelen 615 km
2
‘lik saha PYD/PKK unsurlarından temizlenmiĢtir 

(Stratejik Ortak, 2019). 

 7'nci haftada (3-9 Mart 2018) 200 km
2
‘lik bir alan ele geçirilmiĢtir. 

Böylece muharebe sahasının %36‘sına karĢılık gelen 815 km
2
‘lik saha PYD/PKK 

unsurlarından temizlenmiĢtir (Stratejik Ortak, 2019). 

 8'inci haftada (10-16 Mart 2018) 11 Mart 2018 itibariyle 135 km
2
 ele 

geçirilmiĢtir. Böylece muharebe sahasının %58,2‘si PYD/PKK unsurlarından 

temizlenmiĢtir (Stratejik Ortak, 2018). 10 Mart‘tan itibaren bölgedeki Esat rejimine 

bağlı unsurlar, 14 Mart‘tan itibaren ise PYD/PKK‘nın YPG unsurları çekilmeye 

baĢlamıĢtır (Varlık, 2018d). 

Birliklerin ileri unsurları Afrin merkezine, kuzeydoğuda, Azez 

istikametinden 4 km; güneybatıda, Cinderes bölgesinden 11 km kadar yaklaĢmıĢtır. 

Kuzeybatı ve batıda ise Afrin merkezine 18 km mesafedeki- sınıra yakın 

bölgelerde yoğunlaĢan yerleĢim yerlerinde muharebeler devam etmiĢtir (Stratejik 

Ortak, 2019).  

 9'uncu haftada (17-23 Mart 2018) Afrin Ġlçe merkezine girilmiĢtir (18 

Mart). BaĢbakan, 22 Mart günü Zeytin Dalı Harekâtı‘nın tamamlandığını, 

bölgedeki çok sayıda EYP‘nin temizlenmeye devam edildiğini açıklamıĢtır 

(Stratejik Ortak, 2019). 

 10'uncu haftada (24-29 Mart 2018) 24 Mart 2018‘de Afrin ilçe 

merkezinin tamamında kontrol sağlanmıĢ, 1 baraj, 1 havaalanı, 1 askerî üssün de 

dâhil olduğu 50 kritik arazi arızası PYD/PKK unsurlarından temizlenmiĢtir. Rus 

askerlerinin bulunduğu Tel Rıfat ve çevresi PYD/PKK unsurlarında kalmıĢtır. 
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 Müteakip Haftalarda Kaydedilen GeliĢmeler 

6 Nisan 2018‘de yapılan açıklamada 650 civarında EYP ve 80 mayının 

etkisiz hâle getirdiği bildirilmiĢtir. Aynı açıklamada 243 meskûn mahallin, 2270 

km
2
‘lik muharebe sahasının % 89'una karĢılık gelen 2015 km

2
‘lik alanın emniyete 

alındığı, toplamda 52 TSK, 232 ÖSO mensubunun Ģehit olduğu bildirilmiĢtir 

(Gnkur.BĢk.lığı, 2018j). 12 Temmuz 2018‘den itibaren yerel kolluk kuvvetleri 

göreve baĢlamıĢtır.  

Etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 9 Kasım 2018‘de 4.585 olarak 

açıklanmıĢtır. Zeytin Dalı Harekâtı‘nda toplam Ģehit olan asker sayısı 55‘tir. 

ġehadete ulaĢan askerlerimizin 46‘sı 18 Mart‘a kadar olan süreçte, daha sonra Ģehit 

olan 9 askerimiz ise EYP patlaması sonucu ve hastanede hayatlarını 

kaybetmiĢlerdir. 

4. ASKERÎ DEĞERLENDĠRME 

4.1. PYD/PKK ve DAEġ Cephesinden 

PYD/PKK‘nın harekât esnasındaki genel performansı, terör örgütlerinin 

düzenli muharebe taktiklerini uygulamadaki baĢarısızlığı hususundaki kurala bir 

istisna oluĢturmamıĢtır. Nitekim, 1990-95 döneminde Irak‘ın kuzeyinde benzeri 

taktikle uğradığı büyük yenilgi bu hususta önemli bir örnek teĢkil etmiĢtir. Bunun 

benzerini ise DAEġ Suriye ve Irak‘ta 2017-18‘de tecrübe etmiĢtir. Örgütün askerî 

bakımdan kaybedeceği bir hareket tarzını benimsemesinin baĢlıca nedenleri 

arasında Ģu hususları saymak mümkündür. 

- Arazinin savunan tarafa büyük avantajlar bahĢeden yapısı, 

- Afrin bölgesinin 1990‘lardan itibaren inĢa edilen, güçlü direnek noktaları 

arasında hava taarruzlarına ve topçu atıĢına karĢı korunaklı, çepeçevre ve derinlikte 

savunma esaslarına göre tahkim edilmiĢ savunma hat ve kademelerinden oluĢan 

yapısının örgüte vermiĢ olduğu özgüven, 

- Ağır kayıpları göze alma pahasına Ayn el Arab/Kobani‘dekinin benzeri 

bir mit yaratmayı, Irak‘taki PYD‘nin bağımsızlık ilân etme yönündeki baĢarısız 

referandum giriĢiminin ardından Kürt toplumu içinde oluĢan itibar boĢluğunu 

doldurmayı amaçlamıĢ olması, 

- Kayıp verileceği aĢikâr olan alanlarda kendisi için kıymet taĢıyan 

unsurlardan ziyade yerel militanları kullanarak akıttığı kan üzerinden tabanını 

konsolide etme çabası, 

- DıĢ destekçilerinden açık ya da örtülü destek alabileceği yönündeki 

algısı, 

- Esat rejiminin müdahalesini sağlayarak zaman kazanacağı, müteakiben 
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de uluslararası müdahalenin geleceği yönündeki beklentisi. 

Harekât esnasında DAEġ bağlantılı bazı unsurların PYD/PKK saflarında yer 

alması, terör örgütleri arasında yerel seviyedeki yatay bağlantıyı ortay koyduğu 

kadar bunların sağladıkları ortak dıĢ destek merkezlerinin yönlendirmesinin de 

sonucu olabileceğini düĢündürmektedir. 

ġubat 2018 sonuna kadar bölgede tutunmaya çalıĢan PYD/PKK unsurlarının 

bu tarihten itibaren bölgeden çekilme gayreti içine girmesinin nedenleri arasında su 

hususlar öne çıkmaktadır: 

- Afrin ile nahiyeleri arasındaki bağlantıyı sağlayan güzergâhların ele 

geçirilmiĢ olması, 

- Yerel militanlar ile merkez arasındaki dayanıĢmanın erimesi, 

- PYD/PKK‘nın daha fazla kuvvet kaptırmaktan kaçınarak müttefiki ABD 

için elveriĢli vasıta olma özelliğini muhafaza etme ihtiyacı. 

Rusya‘nın Tel Rifat‘tan daha geriye çekilmemesinin; Zeytin Dalı 

Harekâtı'nın Suriye rejim kuvvetleri ile çatıĢma ihtimalini önlemek ve harekâtın 

ileri sınırını belirlemek maksatlı olduğu değerlendirilmektedir. 

4.2. TSK Cephesinden 

Arazinin savunmayı kolaylaĢtıran coğrafi özellikleri ve terörist örgütün 

bölgedeki kuvveti nedeniyle buraya yapılacak herhangi bir harekâtın kaçınılmaz 

ağır kayıplara neden olacağı yönündeki değerlendirmelere karĢın Türk 

Genelkurmayı‘nın bu riski üstlenme inisiyatifi terörle mücadelede dikkat çekici bir 

kararlığın ifadesidir.  

TSK‘nın sivil unsurların zarar görmemesi ve asgari kayıpla harekâtın 

tamamlanması yönündeki yüksek önceliği, harekâtın kapsam ve mahiyetini; hava 

harekâtını, topçu bombardımanını ve birliklerin manevralarını ĢekillendirmiĢtir. Bu 

durum, yerleĢim yerlerine kanalize olmak durumunda kalan harekâtın, sivil halkın 

emniyeti için temkinli ve TSK‘nın genel ilerleme hızından daha yavaĢ ilerlemesine 

neden olmuĢtur. 

Bölge atıĢı yapabilen hava harekâtı ve topçu ateĢlerinin kullanılmasında 

sivillerin zarar görmemesi için azami gayret sarf edildiği istatistiki verilerle de 

kanıtlanmıĢtır (ġekil 1.). Bu kapsamda: 

 DAEġ‘e karĢı koalisyonun Musul‘a 19-23 Temmuz 2017 ve Rakka‘ya 

15-20 Temmuz 2017 tarihlerinde icra ettiği hava harekâtı ile TSK‘nın 20 Ocak-3 

ġubat 2018 döneminde Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında icra ettiği hava harekâtı 

uçak-vurulan hedef itibariyle karĢılaĢtırılmıĢtır. KarĢılaĢtırmada esas alınan 

dönemler saptanırken gözlemlenen sonuçta oluĢabilecek hata payının ileri sürülen 
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sav aleyhine gerçekleĢmesi adına Musul ve Rakka operasyonlarının mutedil 

seyrettiği, Zeytin Dalı Harekâtı‘nın ise hava harekâtı bakımından en yoğun olduğu 

dönem örneklem olarak alınmıĢtır. Buna göre bahse konu dönemler içinde:  

- Musul operasyonunda, 30 uçakla 86 hedef vurulmuĢtur. Rakka 

operasyonunda, 126 uçakla 157 hedef vurulmuĢtur. Zeytin Dalı Harekâtı‘nda, 133 

uçakla 538 hedef vurulmuĢtur. Bu, günlük ortalamada Musul‘da 6 uçakla 17 

hedefin, Rakka‘da 21 uçakla 26 hedefin, Zeytin Dalı Harekâtı‘nda 10 uçakla 41 

hedefin vurulduğu anlamına gelmektedir.  

- Hedef baĢına uçak miktarı oranlandığında Musul‘da bir uçağa 3 hedefin, 

Rakka‘da bir uçağa 1,3 hedefin, Zeytin Dalı Harekâtı‘nda ise bir uçağa 4 hedefin 

tahsis edildiği görülmektedir. Her üç harekâtta da benzer nitelikteki uçakların 

yaklaĢık kapasitelerle mühimmat taĢıdığı dikkate alındığında daha az uçakla daha 

çok hedefe angaje olan Türk Hava Kuvvetlerinin daha az mühimmat kullandığı 

ortaya çıkmaktadır. Bu sonuç; savaĢ pilotu kalitesinin yüksekliği, uçak veya pilot 

sayısının azlığı, hedeflerin çokluğu vb. bir kısmı birbiri ile örtüĢen bir kısmı ise 

çatıĢan nedenlere bağlanarak yorumlanabilirse de her durumda değiĢmeyen 

çıkarımlardan biri, daha az mühimmatın kullanılması yönündeki tercihi ortaya 

koymaktadır. 

 

ġekil-1: Musul-Rakka-Afrin Hava Harekâtlarının Mukayeseli KarĢılaĢtırması 

(Varlık, 2018a) 

Musul – Rakka – Afrin Hava Harekatlarının Mukayesesi

UÇAK

HEDEF

Musul  19-23 TEM 2017

30

86

06 21 10

GÜNLÜK ORTALAMA ORTALAMA ORTALAMA

17 26 41157

126

Rakka 15-20 TEM 2017

HEDEF
UÇAK = 3 1,3 4

538

133

Afrin 20 OCA-03 ŞUB 2018
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 Diğer taraftan, her iki hava kuvvetinin kullandıkları harekât konsepti de 

bu verileri doğrulamaktadır. Koalisyon hava kuvvetlerinin harekât konsepti, 

bombardıman filoları ile halı bombardımanı taktiğini içermektedir. Bu yöntemde 

esas olan sivil hedef hassasiyetini gözetmeksizin bölgenin tamamının ateĢ altına 

alınmasıdır. Buna karĢın, Türk Hava Kuvvetlerinin harekât konsepti, sivil 

kayıpların azami ölçüde önüne geçilmesine imkân veren önceden saptanan ya da 

kara birliklerinin ateĢ isteği üzerine askerî hedeflerin vurulmasını öngörmektedir. 

Askerî doktrinde zayiat ve kayıplara iliĢkin harekât analiz ve planlama 

yöntemleri esas alınarak yapılan hesaplamalarda karĢılaĢılması olası zayiattan çok 

daha azının verilmiĢ olması sevk ve idaredeki önemli bir baĢarı ölçütü olarak 

görülmektedir. Bununla beraber harekât esnasında ve sonrasında EYP kaynaklı 

kayıpların mevcudiyeti bu hususta akademik ve bilimsel araĢtırmalardaki 

noksanlığı ortaya koymaktadır. 

Zeytin Dalı Harekâtı‘nda asimetrik harekât icra eden terör örgütüne karĢı 

gerekli olan muharebe formasyonu ihtiyacını karĢılamaya yönelik olarak, karma 

sınıf-silah-birlik yapılanmasına azami ölçüde gidilmiĢtir. Bu kapsamda, JÖH, PÖH, 

mekanize ve zırhlı birlikler ile piyade ve komando birliklerinin bir arada 

kullanılmasına ilâve olarak harekâtın ÖSO ile tam bir iĢ birliği içinde 

gerçekleĢtirilmiĢ olması dikkate değerdir. 

Zeytin Dalı Harekâtı, ―tipi ne olursa olsun askerî harekâtın doğasında 

mevcut sürtünme‖ etkisinin iĢlediğini göstermiĢtir. Sürtünmeye neden olan 

mekânsal, askerî, beĢerî, sosyo-psikolojik ve siyasi etmenlerin, harekât uzadıkça 

planlama aĢamasında mevcut olmayan yeni dinamikleri harekete geçirme 

olasılığını ortaya çıkarmıĢtır. Türkiye, askerî harekâtın yönetiminden politik-askerî 

iĢlevlere ve dıĢ politikaya kadar olan bütün alanlarda gelecek odaklı, gerçekçi, çok 

disiplinli ve esnek bir yaklaĢım sergilemiĢtir.  

Harekâtın ilerleyen safhalarında taktik ve operatif seviyede Rusya, ABD, 

Ġran ve Esat rejiminin askerî unsurlarıyla koordinasyon ihtiyacı artmıĢtır. Bu 

ihtiyaçların karĢılanabilmesi için politik seviyede birtakım inisiyatifler geliĢtirilmiĢ 

olmasına karĢın mevcut tıkanıklığın aĢılamadığı durumlar, bölgedeki bazı YPG 

unsurlarının imhadan kurtulmasına imkân sağlamıĢtır. 

Türkiye‘nin bu harekât esnasında Ġdlib çatıĢmasızlık bölgesindeki gözlem 

noktalarının inĢasını da tamamlamıĢ olması, gelecek perspektifli bir yaklaĢımın 

uygulandığı anlamına gelmektedir. Ancak müteakip dönemde Ġdlib‘deki yerleĢim 

yoğunluğunun Afrin‘de açılacak yeni yerleĢimlere aktarılmasında aynı baĢarının 

gösterildiğini söyleyebilmek mümkün değildir. 

Harekâtın sevk ve idaresindeki yetkinlik ve terör örgütünün takviye alma 

gayretlerinin boĢa çıkarılması da dahil olmak üzere inisiyatif geliĢtirmesine engel 
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olunması, TSK‘nın C4ISR (Command, Control, Communication, Computer, 

Intelligence van Reconnaissance) kapasitesini ortaya koymuĢtur. 

Henüz tam bir yetkinliğe ulaĢmamıĢ olsa da ulusal harp sanayisinde 

kaydedilen önemli geliĢmenin, harekâtın sürdürülebilirliği ve baĢarısında önemli 

bir etken olduğu da değerlendirilmektedir. 

5. POLĠTĠK DEĞERLENDĠRME 

BaĢlangıçtan itibaren Türkiye, harekâtın uluslararası ortamında politik 

yönetiminde her kanaldan ve sürekli bilgilendirmeyi esas alan diplomasi ile ön 

alıcı, inisiyatif geliĢtiren bir stratejik iletiĢim uygulamıĢtır. Bu iletiĢimde, farklı 

aktörlerin tutum ve beklentilerine karĢı, strateji ve oyun kuramının modellerini 

büyük çoğunlukla uygulamıĢtır. Örneğin ABD ve Rusya‘ya karĢı ―ya Türkiye‘nin 

ya da terör örgütlerinin tercih edilmesi‖ yönünde tek seçenekli zorlayıcı bir 

diplomasi uygulanırken, AB üyelerine karĢı son derece hassas oldukları ―mülteci 

göçünün azaltılması ödüllü‖ sıfır toplamlı olmayan, kazan-kazan stratejisi 

uygulanmıĢtır. 

Uluslararası kamuoyunun tutumunda olumsuz geliĢmelerin önüne 

geçilmesinde; Türkiye‘nin meĢru müdafaa ve terörizmle mücadeleyi esas alan, 

Suriye‘nin toprak bütünlüğüne saygıyı öne çıkaran yaklaĢımı ve sivillerin zarar 

görmemesi yönündeki kararlı tutumu belirleyici olmuĢtur.  

Ġç politikada, kamuoyundan harekâta verilen desteğin, harekât boyunca 

devam etmiĢ olması harekâtın baĢarısında önemli etkenlerden birini oluĢturmuĢtur. 

Buna karĢın baĢlıca iki ana konuya daha fazla özen gösterilmesi gerektiği ortaya 

çıkmıĢtır. Bunlar:  

- Türkiye‘nin Afrin‘i iĢgal ve ilhak ettiğine yönelik iddiaları boĢa çıkaracak 

Ģekilde bazı sembollerin kullanılmasından ve söylemlerden kaçınılması, 

- Özellikle ana akım medyada, harekât bölgesinin özelliklerini ve bu tür bir 

harekâtın taĢıdığı dinamikleri dikkate almaksızın yapılan sözde askerî yorumlarla, 

gerçekçi olmayan beklentiler yaratılmasının, sağlıksız baĢarı-baĢarısızlık 

değerlendirmelerinin yapılmamasıdır. 

ABD‘nin Afrin‘deki PYD/PKK unsurları ile iliĢkisi olmadığı yönündeki 

açıklamaları, Rusya‘ya etki sahalarını hatırlatan ve Rusya‘yı harekâta karĢı tepki 

vermeye yönlendiren, PYD/PKK‘ya da Rusya‘nın güvenilmez olduğunu 

algılatmaya çalıĢan politik-psikolojik bir hamle olarak kıymetlendirilmektedir. 

Ġranlı yetkililerin harekâta destek vermemiĢ olması, Suriye rejimi ile olan 

yakın ittifakını Rusya aleyhine geliĢtirme çabası olarak ve genelde Kürt dinamiği, 

özelde PYD/PKK üzerinde etkiyi muhafaza etme hamlesi olarak 

kıymetlendirilmektedir. 
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SONUÇ 

Politik seviyede, harekât gerek iç hukuk gerekse uluslararası hukuk norm ve 

ilkelerine uygun olarak planlanıp icra edilmiĢtir. Politik liderlik seviyesinde 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, CumhurbaĢkanlığı, BaĢbakanlık, Millî Güvenlik 

Kurulu birbirini bütünleyen ve iyi eĢgüdüm sağlayan bir yaklaĢım sergilemiĢtir. 

Uluslararası konjonktürde mevcut olumsuzluklara karĢın DıĢiĢleri Bakanlığı, 

küresel ve bölgesel güçler arasında gerçekleĢtirdiği dengeleme ile askerî harekât 

için gerekli siyasi koĢulları hazırlamayı baĢarmıĢtır. BM kapsamında yürütülen 

Cenevre görüĢmelerindeki tıkanıklığı aĢmakta Rusya ve Ġran ile birlikte 

gerçekleĢtirilen Astana ve Soçi görüĢmeler dizisinin bu dengelemede önemli bir 

etkisi olmuĢtur. Ġdlib çatıĢmasızlık bölgesinin tesisinde Türkiye‘nin rol 

üstlenmesinde Zeytin Dalı Harekâtı‘nın etkisi olmuĢtur. 

Askerî Seviyede, Zeytin Dalı Harekâtı, meĢru müdafaa ve terörizmle 

mücadeledeki kararlılığı ortaya koyması, sivil kayıplara karĢı azami hassasiyet 

gözetmesi, dost zayiatını asgari seviyede tutan sevk ve idare biçimi ve ÖSO 

unsurlarını da kapsayan müĢterek harekât anlayıĢı ile baĢarılı bir örnek 

oluĢturmuĢtur. Harekât, Türk Silahlı kuvvetlerinin kara kuvvetleri ağırlıklı 

konvansiyonel kuvvet oluĢturma biçiminden içerdiği farklılıklar itibariyle kapsamlı 

yaklaĢımı benimseyen bir savaĢma konseptini ortaya koymuĢtur. 

PYD/PKK, Suriye iç savaĢında çatıĢan taraflar arasında stratejik denge 

seviyesine ulaĢmıĢ olsa da bu harekâtta, terör örgütlerinin konvansiyonel muharebe 

ortamındaki baĢarısızlıklarına yeni bir örnek oluĢturmuĢtur. Bunda terör örgütünün 

askerî bakımdan gaye noktasına ulaĢmadan doruk noktasına eriĢmiĢ olması kadar, 

katletmeye odaklı bir yapının bir toprağı savunmada yaĢadığı teknik, taktik ve 

psikolojik dikotomi belirleyici olmuĢtur.  
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Öz 

Uluslararası hukuk, diplomatik tanımaya iliĢkin belli kriterler ortaya koymuĢ olmasına karĢın, bu kriterlerin her 

durumda nesnel bir karĢılık bulduğu söylenemez. Nitekim devletlerin bağımsızlaĢması süreci, her örnekte aynı Ģekilde 
gerçekleĢmemektedir. Uluslararası hukukta tanımanın kurucu değil ve yalnızca açıklayıcı bir eylem olduğuna iliĢkin bir 

yaklaĢım bulunmaktadır. Yani bir toplumun, belli bir toprak parçası üzerinde bağımsız bir devlet kurmasının, o toplumun 

iradesiyle gerçekleĢtiği ve bu durum baĢkalarınca tanınmasa dahi, bahsedilen bölgede kurulan yapının varlığının 
yadsınamayacağı ortadadır. Ne var ki, bu yapı tanınıp, onunla iliĢki kurulmadığı müddetçe, devlet olarak belirmiĢ bu siyasal 

varlığın uluslararası meĢruiyeti sağlanamamaktadır. Diplomatik tanımaya iliĢkin kurallar, genel-geçer manada ortaya konmuĢ 

olsa da, siyasal sebeplerden dolayı tanıma iĢlevinin yürürlüğe sokulmadığı durumlar da ortaya çıkmaktadır. Bu siyasal sebepler, 
bağımsızlaĢan yapının iç yapısından kaynaklandığı gibi, onu tanımak istemeyen devlete iliĢkin tarihsel, sosyo-kültürel sorunlar 

ve baĢkaca uluslararası sebeplerden de kaynaklanıyor olabilir. Self-determinasyon ilkesinin içeriğine ve uygulamasına dönük 

belirsizlik, diplomatik tanıma hususundaki sorunu tüm yönleriyle betimlemektedir. Bu durum, özellikle Soğuk SavaĢ sonrasında 
belirgin bir biçimde ortaya çıkmıĢ durumdadır.  

Anahtar Kelimeler: Egemenlik, Self-determinasyon, Ġç SavaĢ, Yugoslavya, SSCB. 

 

DIPLOMATIC RECOGNITION AS AN INTERNATIONAL SECURITY ISSUE: 

EXAMPLES OF KOSOVO, ABKHAZIA AND SOUTH OSSETIA  

Abstract 

While international law has introduced certain criteria for diplomatic recognition, it cannot be said that these 
criteria have provided an objective response. In fact, the process of independence is not the same in every case. There is an 

approach to recognition in international law that is not a founder but is merely an explanatory action.  In other words, it is 

clear that the existence of the structure established in the mentioned region cannot be denied even if the establishment of an 
independent state is realized by the will of that society and this situation is not recognized by others. However, as long as this 

structure is not recognized, international legitimacy of this state cannot be ensured. While the rules on diplomatic recognition 

have been introduced in a general-passive manner, there are cases when recognition function has not been put into effect for 
political reasons. These political reasons may also be due to historical, socio-cultural and other international reasons, as also 

it may be the result of the internal structure of that independent structure. The uncertainty about the content and application of 

the self-determination principle depicts all aspects of the issue of diplomatic recognition. This is especially evident after the 
Cold War. 

Keywords: Sovereignty, Self-determination, Civil War, Yugoslavia, USSR. 

                                                           
* Doç. Dr., Giresun Üniversitesi Uluslararası ĠliĢkiler Bölümü. E-mail: gktrkt@gmail.com ORCID: 0000-0001-

9170- 1854  

mailto:gktrkt@gmail.com


Göktürk TÜYSÜZOĞLU 

532 

GĠRĠġ 

Uluslararası politikada tartıĢma konusu olan en önemli hususlardan biri, 

siyasal birimlerin nasıl ―devlet‖ statüsü alabileceği ve bu bağlamda egemenlik 

kavramının nasıl anlamlandırılabileceği olmaktadır. Ġçsel ve dıĢsal olarak ikiye 

ayrılan egemenlik kavramı çerçevesinde ise, özellikle dıĢsal egemenliğin altı 

çizilerek, belli bir bölge ve halk üzerindeki egemenliğini, diğer devletlere kabul 

ettirebilen aktörlerin, ancak o devletlerle ―devlet‖ statüsünde iliĢkiler kurabileceği 

belirtilmektedir. diğer devletlere kabul ettirebilmiĢ ülkelerin BM, devletlerin toprak 

bütünlüğünü siyasal ve hukuki bağlamda en önemli ilkelerden biri olarak 

belirlemiĢtir. Ne var ki, özellikle 20. yüzyılın baĢından itibaren halkların ―self-

determinasyon‖ ilkesi çerçevesinde hareket edebilecekleri ve bu ilkenin ―ulusal 

egemenliğin‖ temel unsuru olduğu yönünde bir ön kabul de bulunmaktadır. Ne var 

ki, self-determinasyon ilkesinin, siyasal yönde bir ayrılma hakkı tanımadığı ve 

yalnızca sömürge toplumları tarafından kullanılabilen ya da farklı etnik/ulusal 

grupların bağlı olduğu ülkelerin ―izin vermesi‖ halinde harekete geçirilebilecek bir 

hak olduğunun da altı çizilmektedir.   

Egemenlik ve self-determinasyon ilkesinin yanı sıra, devlet kavramı da hem 

siyasal hem de hukuki çerçevede sıklıkla tartıĢılan bir faktördür. Nitekim modern 

devlet kavramına farklı yönlerden bakmamıza neden olan örnekler belirmiĢ 

durumdadır. De jure-de facto devlet ayrımına eklemlenmiĢ baĢkaca tanımlamalar 

da özellikle dıĢsal egemenlik unsuruna bağlı olarak tartıĢılmaktadır. Siyasal 

ayrılıkçılık ve self-determinasyon ilkesi/hakkı gibi hususlar da bahsedilen devlet 

türleri ile yakından iliĢkilidir. Yeni devlet türlerinin ve egemenlik kavramına iliĢkin 

farklı yaklaĢımların, özellikle ―modern devlet‖ anlayıĢı üzerine temellendirilmiĢ 

uluslararası hukuk özelinde arızalara ve belirsizliklere neden olduğu da ortadadır. 

Hukuk temelinde açığa çıkan bu belirsizlikler, siyasal temelde güçlü olan 

aktörlerce, diplomatik tanıma hamleleri özelinde, kendi lehlerine ya da çıkarlarına 

referansla kullanılmaya çalıĢıldığında ise ciddi sorunlar doğmaktadır.  

Bahsedilen sorunlar, Soğuk SavaĢ'ın sona ermesine paralel olarak dramatik 

bir artıĢ gösterdiği de ortadadır. Özellikle SSCB ve Yugoslavya'nın dağılması 

ekseninde ve sonrasında, Avrasya genelinde ve Balkanlar ile Güney Kafkasya 

özelinde beliren siyasal ayrılıkçılık giriĢimleri ve ardından oluĢan ―donmuĢ çatıĢma 

bölgeleri‖ de esasen self-determinasyon ve egemenlik gibi faktörlerin mevcut 

gerçeklikler ile olan uyumsuzluğu özelinde belirmiĢtir. Kosova, Abhazya ile Güney 

Osetya gibi hukuki statüsüne iliĢkin belirsizlikler taĢıyan siyasi yapılar özelinde 

yürütülen egemenlik, diplomatik tanıma ve devlet tartıĢmalarını da bu yönde 

değerlendirmek gerekmektedir.  
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ÇalıĢmada öncelikle egemenlik kavramı üzerinde durulacaktır. Sonrasında 

ise devlet kavramı hakkında bilgi verilecektir. Self-determinasyon ilkesi/hakkı ve 

diplomatik tanıma üzerinde değerlendirmelerde bulunulduktan sonra ise Kosova, 

Abhazya ile Güney Osetya'nın siyasal statüleri ve diplomatik tanınırlıkları 

hakkında bilgi verilecektir.  

1. EGEMENLĠK KAVRAMI 

Devletler, yalnızca yönetme ve Ģiddet tekeline sahip olma iradeleriyle değil, 

aynı zamanda yönetme, emretme ve Ģiddet tekelini kullanma hakkına haiz 

olduklarını hem kendi halklarına hem de uluslararası aktörlere kabul ettirebilme 

gücünü içselleĢtirmeleriyle ortaya çıkarlar. Nitekim yalnızca ―güç‖ sahibi olduğu 

düĢünülen, fakat yönetme ve emretme ―hakkını‖ kendi halkına ve diğer uluslararası 

aktörlere meĢru bir biçimde kabul ettiremeyen siyasal yapıların uzun vadede 

varlıklarını sürdürmeleri çok zor olacaktır. Burada önemli olan ―hak‖ unsurudur. 

Zira siyasal anlamda böyle bir hakkın varlığının kabul edilmesi, meĢruiyet 

temelinde kurulmuĢ devletler yaratacaktır. Yeni bir devletin biçimlenmesi ise, 

önceden var olduğu belirtilen egemenliğin yeniden ele alınıp konsolide edilmesiyle 

olabileceği gibi, baĢka devletlerin zaman içerisinde gücünü yitirerek tarih 

sahnesinden silinmesi ve güçlü olduğu ifade edilen aktörün ayakta kalmasıyla da 

gerçekleĢebilecektir (KurubaĢ, 2004: 50). 

Hoffman, egemenliğe iliĢkin olarak dört farklı biçimin varlığından söz 

etmektedir. Bunlar ise, gerçek, yasal, siyasi ve popüler olarak adlandırılmaktadır. 

Devlet içerisinde mutlak bir çerçevede kanun yapma gücüne haiz olan aktör, 

gerçek egemenliğe sahiptir. Parlamentoların kanun çıkardığı ve uygulanmasını 

sağladığı yönetim biçimlerinde ise yasal egemenlik söz konusudur. Siyasi parti ve 

seçmenler gibi ―yasal‖ egemenliğin yürütülmesini sağlayan aktörler ise siyasi 

egemenliğin sahibidir. Popüler egemenlik ise, Özçelik ve Pataraya'nın da altını 

çizdiği üzere, devletin kendi vatandaĢlarıyla ilgilidir. VatandaĢ, toplantı ve gösteri 

yürüyüĢleri, protesto gösterileri ve seçimler esnasında oy kullanarak ya da sandığı 

boykot ederek egemenliğin yürütülmesi sürecinde önemli bir rol oynar (Hoffman, 

1998: 12-13). 

Egemenliğe iliĢkin ―de facto‖ ve ―de jure‖ ayrımı da önemlidir. Buna göre, 

de jure egemenlik, hükmetme hakkı ve yetkisinin belli kanunlar eliyle ortaya 

konmuĢ olması demektir. Bu durumda, egemenliğin kullanımına iliĢkin herhangi 

bir kafa karıĢıklığı ya da pürüz söz konusu değildir. De facto egemenlik durumunda 

ise, ülke içerisinde gücü elinde tutan ya da otorite konumunu içselleĢtirmiĢ aktörün 

―fiili‖ gücünü kullanarak yönetimi elinde tuttuğunu, fakat siyasal anlamda karĢılık 

bulan bu etkinliğin ―yasal‖ bir temelinin ya da karĢılığının olmadığını görüyoruz 

(Özçelik ve Pataraya, 2019: 5). 



Göktürk TÜYSÜZOĞLU 

534 

Caspersen ise, egemenliği iki temel çerçevede ele almıĢtır. Ġç ve dıĢ 

egemenlik olarak tanımlanan bu ayrım ekseninde devletlerin varlıklarına meĢruiyet 

kazandırdığını ifade eden Caspersen, uluslararası boyutun altını çizen bir 

değerlendirmede bulunmuĢtur. Buna göre, iç egemenlik, devletin kendi topraklarını 

ve kaynaklarını kontrol etmesi, yasa yaparak, uygulama hakkına haiz olması ve 

bunun da kendi halkınca meĢru görülmesidir. DıĢ egemenlik ise, devletin, diğer 

devletlerle diplomatik ve siyasal iliĢkiler kurabilmesini, savaĢ ve barıĢ kararlarını 

verebilmesini ve hatta bağımsızlığını simgelemektedir (Caspersen, 2012: 103-104). 

Caspersen'in belirttiği ve Özçelik ile Pataraya'nın da altını önemle çizdiği üzere, bir 

devletin var olması için iç egemenliğe sahip olması da yeterlidir. Yani diğer 

devletlerin onu tanıması, devlet olmanın kurucu bir unsuru değildir. Diğer 

devletlerin, bir devletin varlığını tanıması ve onunla diplomatik iliĢki kurması, o 

devletler için, bahsedilen devletin varlığının meĢru görülmesi anlamına 

gelmektedir (Özçelik ve Pataraya, 2019: 5). Ayrıca devletler tanıma kararını 

verirken, kendi çıkarlarına uygun kararlar alır ve uygular. Bu bağlamda, dıĢ 

egemenlik çok daha siyasal bir içeriğe sahiptir.  

Stephen D.Krasner ise egemenliği dört farklı çerçevede ele almaktadır. 

Bunlardan birinci ise modern devlet anlayıĢının oluĢumunda büyük bir payı olan 

1648 tarihli Westphalia AntlaĢması'na referansla betimlenen Westfalyan 

egemenliktir. Bu egemenlik türünde, her devlet kendi topraklarında, sınırları 

içerisinde karar alma ve uygulama hususunda tekel yetkisine sahiptir. Ayrıca, bu 

egemenlik türünde, bir devlet, tıpkı kendisine yapılmasını kabul etmeyeceği gibi, 

baĢka bir ülkenin egemenlik alanına, yani iç iĢlerine müdahale etmemeyi 

kabullenmektedir. Ġkinci çerçeve ise, uluslararası yasal egemenlik olarak 

adlandırılmaktadır. Buna göre, belli toprak parçası üzerinde yasal bir kontrole sahip 

olan devletlerin tanınması uluslararası yasal egemenliğin yapı taĢıdır. (Krasner, 

1999: 14-20). Fakat Krasner'e göre, bu egemenlik türü iç egemenliği ve toprak 

bütünlüğünü garanti edemeyecektir. Yani bu tür, daha çok Caspersen'in betimlediği 

dıĢ egemenlik ile ilgili bir içeriğe sahiptir. Krasner'in ortaya koyduğu üçüncü 

egemenlik Ģemsiyesi ise yurtiçi egemenlik olarak bilinmektedir. Bu egemenlik 

türünde ise, kendi sınırları içerisinde bir yönetimin nasıl biçimlendirildiği ve 

denetim anlamında baĢarılı olup olmadığıyla ilgilenmektedir. Hukukun üstünlüğü, 

vatandaĢların haklarının korunması, adalet ve sosyal refah gibi faktörler de yurtiçi 

egemenlik kavramı ile ilgilidir. Bu minvalde, yurtiçi egemenlik kavramı da 

Caspersen'in iç egemenlik tanımı ile aynı manaya gelmektedir. Krasner tarafından 

ortaya konan son egemenlik türü ise karĢılıklı bağımlılık egemenliği olarak 

anılmaktadır. Devletlerin kendi sınırlarını kontrol edebilme kapasiteleri ve 

küreselleĢmenin sınır aĢan mahiyeti ile oldukça yakından ilgili olan bu türde ise, 

devletin kendi sınırlarından geçen malların, kiĢilerin ve fikirlerin akıĢını 

denetleyebilme kapasitesinin altını çizmektedir (Özçelik ve Pataraya, 2019: 6-7) 

Buna göre, devlet, sınırlarından içeriye nelerin girip, çıktığını bilemezse, 
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egemenliğinden o düzeyde vazgeçmiĢ olmaktadır. Pek tabi ki, devletlerin, Krasner 

tarafından betimlenen tüm bu egemenlik türlerine aynı düzeyde haiz olduklarını 

söyleyebilmek mümkün değildir. Bu hususta, devletler arasında ciddi farklılıklar 

gözlemlenebilmektedir. Bu durum, özellikle iç egemenliğe sahip, fakat dıĢ 

egemenlik konusunda ciddi kısıtlamalar ile karĢı karĢıya kalan yapılar için geçerli 

olmaktadır.  

Robert H. Jackson tarafından ortaya konan ve Özçelik ile Pataraya'nın 

aktardığı bir baĢka egemenlik sınıflandırması ise pozitif ve negatif egemenlik 

olarak bilinmektedir (Jackson, 1990: 27-30). Buna göre, devletlerin bağımsız bir 

çerçevede etkin bir Ģekilde iç ve dıĢ politika uygulama yetileri, onların pozitif 

egemenliklerini gösterir. Pozitif egemenlik, bilimsel ve ekonomik geliĢmiĢliğe 

bağlı olarak değiĢken bir içeriği yansıtır. Esas itibarıyla, pozitif egemenliğin yaĢam 

kalitesi faktörüne entegre olduğu da ifade edilebilir.  Negatif egemenlik ise, 

devletlerin içiĢlerine müdahale edilmemesi ya da devletlerin kendi içiĢlerine dıĢ 

aktörlerin karıĢmasını engellemesi anlamına gelmektedir (Jackson, 1990: 27-30). 

Bu egemenlik türü, değiĢmez ve mutlak bir görünüme sahiptir. Bu iki egemenlik 

anlayıĢının aynı anda her devlette bulunması mümkün olmayabilmektedir. Yani, 

devletler negatif egemenliğe haiz olup, bağımsız duruĢlarının altını çizebileceği 

gibi, pozitif egemenlik anlamında sorunlu olup, vatandaĢlarına gerekli geliĢmiĢliği 

ya da faydayı sağlayamadıkları için eleĢtirilebilirler.  

2. DEVLET KAVRAMI 

Soğuk SavaĢ'ın sona ermesi ve özellikle SSCB ile Yugoslavya'nın dağılması, 

modern devlet kavramının içeriği ve hukuki görünümüne iliĢkin ciddi tartıĢmaları 

beraberinde getirmiĢtir. Nitekim özelliklle ―çift kutuplu‖ sistemin çöküĢüyle 

birlikte, ideolojiyle perdelenmiĢ ve sistemsel rekabet ya da konsolidasyonun 

gölgesinde kalmıĢ birçok devlet içi ve devletler arası mesele gözler önüne 

serilmiĢtir. Etnik, dinsel/mezhepsel ya da bölgesel bir bağlamda beliren iç savaĢlar 

ve ayrılıkçı hareketler ile SSCB ve Yugoslavya gibi federatif yapıların dağılması, 

sınırların ve toprak bütünlüğünün ortadan kalkmasına yol açtığı gibi, insani 

müdahale gibi yeni tür hukuki/siyasal kavramlara ya da küreselleĢmenin artan 

hızına dayalı olarak devlet egemenliğinin ciddi anlamda zedelenmesi söz konusu 

olmuĢtur (Francioni ve Bakker, 2013). Yani, devlet kavramı hem siyasal bağlamda 

hem de hukuki çerçevede yaratılmıĢ bir kafa karıĢıklığı ile karĢı karĢıya kalmıĢtır.  

Devlet olmayı anlamlandıran ilkeler, belli uluslararası belgeler ile hukuki 

çerçevede ortaya konmuĢtur.  1933 tarihli Montevideo SözleĢmesi, devletlerin 

sahip olmaları gereken temel özellikler olarak; belli bir bölge, o bölgede sürekli 

yaĢayan nüfus, bu bölge ve nüfus üzerinde iç egemenliğe haiz bir hükümet ile diğer 

devletlerle iliĢki kurma yetisi/kapasitesi gibi hususların altını çizmektedir (ILSA, 

2019). Yugoslavya'nın dağılma sürecinde kurulmuĢ olan Badinter Komisyonu ise 
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egemen bir siyasi otorite, o otoritenin yansıtılacağı bir bölge ile nüfusu devletin 

temel özellikleri olarak kabul etmektedir (Azarkan, 2016: 143-184). Özçelik ve 

Pataraya da devletin temelde üç önemli vasfı olduğunu kaydetmektedir. Bunlar ise 

ülke, insan topluluğu ve kendi üzerinde herhangi bir otorite tanımayan bir siyasal 

yönetimdir (Özçelik ve Pataraya, 2019: 9). 

Ne var ki, özellikle dıĢ egemenlik kavramının da bir yansıması olarak 

görülebilecek olan ―diğer devletlerle iliĢki kurma yetisi/kapasitesi‖ hususunun bu 

tanımlar ekseninde ayırt edici bir faktör olarak ortaya çıktığı görülebilir. Yani, bu 

husus ―zorunlu‖ bir kriter olarak görülmemektedir (Özçelik ve Pataraya, 2019: 9) 

Fakat iç egemenlik en önemli kriter olarak görülmekte ve altı çizilmektedir. Yine 

de, devlet olmanın temel özelliklerine iliĢkin farklı görüĢler ortaya atılmaktadır ve 

üzerinde anlaĢılmıĢ genelgeçer bir tanıma ulaĢılabilmiĢ değildir. Nitekim bazı 

yazarlar, dıĢ egemenlik kriteri olmadan ―devlet‖ olmanın gereğinin yerine 

getirilemeyeceğini açıkça ifade etmektedir.  

Günümüzde devletin sahip olması gereken bu temel kriterlerin üzerine 

yenileri de eklenmektedir. Reform yapma iradesi, sosyal refah düzeyinin yüksek 

tutulması, demokratik yönetim, güvenlik birimlerinin etkinliği ve siyasal 

tartıĢmalardan uzak tutulması, insan ve azınlık haklarına saygı ile etkin bir eğitim 

ve sağlık sistemi oluĢturulmuĢ olması gibi hususlar, bunlar arasında 

gösterilmektedir. Bu arada ―devlet‖ kavramına iliĢkin olarak altı çizilen en önemli 

faktörlerden biri olan ―egemen eĢitlik‖ ilkesi sık sık tekrarlanıyor olmasına karĢın, 

güç unsuruna dayalı iliĢkiler uluslararası hukuku birçok noktada zorlamaktadır.  

Günümüzde, devletlerin bir bölümü dıĢ egemenliğe sahip olmalarına karĢın, 

iç egemenliğin ortadan kalkmasına yol açabilecek bir etkisizlik içerisine 

girebilmekte ve vatandaĢlarına sunması gereken temel hizmetleri ve güvenliği dahi 

sunamayacak hale gelebilmektedir. Fakat, bu durumun aksine, bazı yapılar da iç 

egemenliğe sahip olmalarına ve bu anlamda herhangi bir etkisizlik ya da meĢruiyet 

sorununa sahip olmamalarına rağmen, diğer devletlerin siyasal beklentileri ya da 

çıkar hesaplarından dolayı diplomatik tanınma sorunu yaĢamaktadır. Bu durum, 

uluslararası hukukun zedelenmesine ve siyasal manada ciddi sorunların doğmasına 

yol açmaktadır.  

3. DĠPLOMATĠK TANIMA VE SELF-DETERMINASYON 

Tanıma, devlet olmanın kurucu unsurları arasında yer almamaktadır. Yine de, 

hukuki bir karar olarak tanımanın koĢulları ve beraberinde neleri getirebileceği de 

devletler tarafından belirlenmiĢtir. Yani, tanımayla birlikte devletler arasında 

hukuki sonuçlar doğuracak bir iliĢki türü geliĢmektedir. Diplomatik manada 

tanıma, esasen, uluslararası politikada yaĢanan geliĢmelere, sistemin görünümüne 

ve devletlerin siyasal çıkarlarına bağlı olarak kullanılan bir araçtır. Bu anlamda, 

tanımanın ne zaman, hangi koĢullarla ve kimleri kapsayacak Ģekilde yürürlüğe 
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gireceğini devletler kendileri belirlemektedir. Diplomatik tanıma, hukuki sonuçlar 

doğuracak bir eylem olmasına karĢın, mahiyet itibarıyla siyasi bir içeriğe sahiptir. 

Diplomatik manada tanınmak isteyen devletlerin, bu talebi yönlendirdikleri 

devletlerin ve örgütlerin koĢullarına ve çıkarlarına uygun hareket etmek zorunda 

kalmaları da tanıma iĢleminin siyasi yönüne ıĢık tutmaktadır. Tanıma iĢlevinin 

devletlerin kendi çıkarlarına ve isteklerine bırakılmıĢ olması da bu iĢlemin, devlet 

olma hususunda kurucu bir eylem olmadığını göstermektedir.  

Uluslararası politikanın sabit bir görünüme sahip olmaması ve zaman 

içerisinde birçok yeni devletin bağımsızlığını ilan etmesi ya da yeni devletler 

oluĢturmak üzere bazı devletlerin kendi varlıklarına son vermeleri, tanıma 

hususunu ön plana çıkaran bir faktördür. Yine birçok sömürge ya da vesayet 

altındaki yapının da özellikle Soğuk SavaĢ yıllarında bağımsızlığına kavuĢması ya 

da Soğuk SavaĢ'ın bitiĢi sonrası eski Sovyet coğrafyası ile Yugoslavya'dan arda 

kalan topraklarda ayrılıkçı yapıların görünürlüğünün artması da devletlerin 

tanınmasına iliĢkin hukuki ve siyasal arızaları gözler önüne sermiĢtir (Wolff ve 

Rodt, 2013: 799-802).
 
 

Eminoğlu'nun da altını çizdiği üzere, Brown, tanımayı ―devletler arası 

iliĢkilerin yapısının ve içeriğinin belirlenmesi giriĢimi‖ olarak değerlendirmektedir. 

Pazarcı da tanımayı, ―bir uluslararası hukuk kiĢisinin kendi dıĢında gerçekleĢen bir 

olayı, durumu, iddiayı ya da belgeyi kendi adına hukuki olarak kabul ettiğini ve 

hukuksal iliĢkilerini de bu zemin üzerine kuracağını betimleyen tek taraflı bir 

eylem‖ olarak tanımlamaktadır (Eminoğlu, 2015: 125. Pazarcı, uluslararası 

hukukta tanımaya iliĢkin en önemli unsurun, yeni aktörlerin/birimlerin diğer 

uluslararası aktörler tarafından tanınması olduğunu ifade etmektedir. Zira tanıma, 

tanıyan devlet açısından, yeni devletle olan iliĢkilerde hukuksal bir çerçeve 

yaratacaktır. Bir aktörün, devlet olarak tanınması ile birlikte, o devletin varlığı 

hukuki olarak ortaya konmakla birlikte, bahsedilen yapıyı baĢka kaç devletin 

―tanıdığı‖ ya da bu devleti tanıma eyleminin değiĢik zamanlarda yapılmıĢ 

olmasının ya da bu devletin tanınmamıĢ olmasının ne gibi sonuçlara yol 

açabileceği önemli bir husustur (Pazarcı, 2004: 336-337). Zira tanınmamıĢ bir 

devletin uluslararası hukuk temelinde bir sorumluluğunun olup olmadığı konusu 

halen tartıĢılmaktadır. Devletler, tanıma iĢlevini kendi istek ve çıkarları 

doğrultusunda gerçekleĢtirir ve normal koĢullarda hiçbir devlet diğerine tanıma 

yönünde baskı uygulayamaz.  

Tekrar belirtmek gerekir ki, devletler, tanınınca ortaya çıkmaz. Zira o devlet 

iç egemenliğe sahip olarak zaten var olmuĢtur ve tanıma, yalnızca onu tanıyan 

devlet ya da devletlerle hukuki ve siyasal anlamda temas kurma yetisi 

kazandırmaktadır. Ne var ki, tanıma konusu, birçok devlet tarafından kendi 

çıkarlarına entegre bir siyasal araç ya da baskı unsuru olarak da kullanılmaktadır. 



Göktürk TÜYSÜZOĞLU 

538 

Uluslararası hukuka göre, bir devlet baĢka devletlerle diplomatik temas kurmak ve 

antlaĢmalar yapabilmek için onu ―devlet‖ olarak tanımak zorundadır. Ayrıca hiçbir 

devlet, baĢka bir yapıyı ―devlet‖ olarak tanımaya zorlanamaz. Diplomatik tanıma, 

tanımak isteyen devletin tek taraflı beyanıyla gerçekleĢebileceği gibi, iki hükümet 

arasında ―nota değiĢimi‖ ile de yapılabilir.  

Uluslararası hukukta tanıma iki çerçevede ele alınmaktadır. Bunlar ise 

kurucu ve açıklayıcı teorilerdir (Pazarcı, 2004: 337). Diplomatik tanımaya iliĢkin 

kurucu teoriye göre, bir devletin uluslararası hukukta ―kiĢi‖ olarak ele alınabilmesi 

için diğer devletler tarafından tanınması gerekmektedir. Bu iĢlemde önemli olan, 

bir yapının iç egemenlik sahibi olarak devlet olduğunu iddia etmesi değil, diğer 

devletlerin onu ―devlet‖ olarak görmesi ve hukuki olarak da tanıyarak diplomatik 

temas kurmasıdır (Özçelik ve Pataraya, 2019: 11-12) Yani, devlet olma kriteri 

ancak diğerlerinin bunu kabul etmesi ile mümkün olmaktadır. Fakat bu noktada en 

önemli sorun, bazı devletler tarafından tanınan, bazılarınca da tanınmayan 

devletlerin durumunun ne olacağıdır (Vidmar, 2012: 361-387). Tanıma kararının, 

devletlere bırakılmıĢ siyasal bir karar olması, ―kurucu‖ teorinin en temel eksikliğini 

oluĢturmaktadır. Zira uygulama itibarıyla, devletler, her devlete karĢı aynı 

pozisyonu sergilememektedir. Yani, bu yönde ortaya konmuĢ ―hukuksal‖ bir 

zorunluluk yoktur. Bu nedenle, kurucu teorinin, genel-geçer bir içeriğe haiz 

olmamasından dolayı, devlet olmanın gereği olarak kabul edilmediğini görüyoruz. 

Nitekim devlet olabilmek için; insan topluluğu/halk, ülke ve egemenliğe haiz bir 

yönetim yeterli olmaktadır.  

Açıklayıcı teori ise, diplomatik tanımayı devlet olmanın vazgeçilmez ya da 

kurucu unsurlarından biri olarak görmemektedir. Tanıma yalnızca, mevcut olan 

durumun tanıyan devletlerce kabul edilmesi anlamına gelmektedir. Diplomatik 

tanıma kararını alıp uygulama hususunda her devlet kendi çıkarına ya da iradesine 

göre hareket etmektedir. Yani, açıklayıcı teoriye göre, devletin var olmasını 

sağlayan diplomatik tanıma değildir (Aksar, 2013: 240-241). Tanıma 

gerçekleĢmeden de devletler var olabilmektedir. Tanıma iĢlemi yalnızca, tanıyan 

devlet tarafından, tanınan yapının hukuki ve siyasal açıdan belirsiz olan durumuna 

son verilmesi anlamını taĢımaktadır.  

Özçelik ve Pataraya'nın aktardığına göre, uluslararası hukuk çerçevesinde 

tanımaya iliĢkin olarak birçok farklı aktörden bahsedilmektedir. Bunlar; BM üyesi 

olarak tüm devletler tarafından tanınan, BM üyesi olmasına karĢın bazı devletler 

tarafından tanınmayan (Ġsrail), BM'nin bir üyesiyken baĢka bir devletle adı 

değiĢtirilen (Tayvan), BM üyelerinin önemli bir bölümü tarafından tanınan 

(Kosova) ve bir ya da birkaç BM üyesi tarafından devlet olarak tanınan aktörler 

(KKTC, Abhazya, Güney Osetya) ile hiçbir devlet tarafından tanınmayan yapılar 

(Transdinyester) gibi örneklerdir (Özçelik ve Pataraya, 2019: 11).  
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Kurucu ve açıklayıcı görüĢün dıĢında, devletlerin tanınmasıyla ilgili iki ayrı 

tanıma biçimi daha vardır. Bunlar ise, Pazarcı'nın deyimiyle, ―de facto tanıma‖ ve 

―de jure tanıma‖ olarak adlandırılmaktadır (Pazarcı, 2004: 338-339). De facto 

tanıma, geçici ve sınırlanmıĢ bir tanımayı ifade etmektedir. TamamlanmamıĢ ve 

belirsizlik içeren bu tanıma biçiminde, tanıyan devlet, tanıdığı devletin 

bağımsızlığı, otoritesi ve ülke içerisindeki siyasal otoritesine dair kuĢku 

taĢımaktadır ve bu kuĢkular ortadan kalkana değin, geçici ve sınırlı bir tanımaya 

gitmektedir. Bu tanıma biçiminde, ticari ve konsolosluk temelinde iliĢkiler 

kurulabilir. Fakat ileri düzey bir diplomatik iliĢki tesis edilmez. De jure tanıma ise, 

bir devleti tam olarak tanıma anlamına gelmektedir. Tanıyan ve tanınan devletler, 

diplomatik iliĢkiler kurar ve bunlar hukuki sonuç doğuracak biçimde yazılı 

belgelerle açıkça ortaya konmaktadır.  

Diplomatik manada fiilen tanınmıyor olsa da devletlerin uluslararası 

iliĢkilerin bir parçasını oluĢturduğu ortadadır. Nitekim tanınmayan devletler de 

―devlet olma iradelerini‖ açıkça ve tek taraflı bir eylemle ortaya koymuĢ 

bulunmaktadır. Fakat tanınmayan bir devletin, ―devlet‖ olarak baĢarısı, devlet 

olabilme iradesini sürdürmesine ve bağımsızlığı ile egemenliğini sürdürebilmesine 

bağlıdır (Çakmak, 2014: 74). Yeni devlet, bu tutumunu sürdürdüğü takdirde, belli 

bir zaman sonra çabasının karĢılığını alabilmekte ve diplomatik olarak 

tanınabilmektedir. Bu durum, ―de facto‖ tanımanın da zamanla ―de jure‖ tanımaya 

evrilebileceğinin de altını çizmektedir. Ne var ki, devletlerin ne zaman ve ne Ģartta 

tanınacağı hususunu açıklıkla ortaya koyan genel-geçer bir hukuki belge 

bulunmamaktadır. Yani bu husustaki kafa karıĢıklığı devam etmektedir. Siyasi 

sebepler ve çıkarlar bu alanda hukuki ya da yasal düzenlemelerin önündedir. BM 

AntlaĢması, 1975 tarihli Helsinki Nihai Senedi, 1990 tarihli Paris AntlaĢması ve 

1991 tarihli AB tarafından kabul edilmiĢ ―Doğu Avrupa ve Eski Sovyetler 

Birliği'nde Yeni Devletlerin Tanınması ile Ġlgili Rehber‖ bu hususta ön plana 

çıkıyor olsa da yeni koĢullar, güç iliĢkileri ve siyasal çıkarlar, devletlerin 

tanınmasına iliĢkin yasal çerçeveyi karmaĢık bir bağlama entegre etmektedir 

(Özçelik ve Pataraya, 2019: 13-14).  

KuĢkusuz, devlet olarak tanınmanın birçok yararı bulunmaktadır. Bunlardan 

en önemlisi, IMF ya da Dünya Bankası gibi kuruluĢlara üye olabilme ve verdikleri 

mali/finansal yardımlardan yararlanabilme yetisi tanımasıdır. Ayrıca devlet olarak 

tanınma sonrasında, yabancı yatırım alabilme ve diğer devletlerle ekonomik iĢ 

birliğine gidebilme gibi hususlar söz konusu olmaktadır (Özçelik ve Pataraya, 

2019: 14-15). Uluslararası kuruluĢlar ve Ģirketlerce verilen destek kapsamında 

altyapı yatırımları için gereken fonların sağlanabilmesi ve yine yabancı yatırımlar 

ekseninde yeni iĢ olanakları yaratılabilmesi de devletleri rahatlatan unsurlar 

arasında sayılabilir. Devletler diplomatik anlamda tanındığı takdirde uluslararası 

örgütlere üye olarak kendisi aleyhinde oluĢabilecek hususları kontrol altına 
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alabileceği gibi, çeĢitli hususlarda uluslararası mahkemelere baĢvurabilme yetisine 

de kavuĢmaktadır. Uluslararası antlaĢma ve sözleĢme yapma hakkının doğması da 

göz önünde bulundurulması gereken bir diğer etkendir. Ayrıca bir siyasal yapı 

devlet olarak tanındığı anda toprak bütünlüğü ve egemenliği de uluslararası 

hukukun garantisi altına alınmakta ve bahsedilen topraklara yönelik dıĢ 

müdahaleler de engellenebilmektedir.  

Özellikle Soğuk SavaĢ'ın sona erdiği dönemden baĢlayarak ―devlet olma 

hakkına‖ sahip olduğunu iddia eden ve bu nedenle siyasi statüsü tartıĢmalı birçok 

yapı ortaya çıkmıĢ durumdadır. Uluslararası iliĢkilere ve hukuka meydan okuyan 

tutumları ile varlıklarının altını çizmeye çalıĢan bu aktörler, haritanın çeĢitli 

kısımlarında ortaya çıkmıĢ ―kara delikler‖ olarak görülmektedir (Batta, 2013). Bu 

tartıĢmalı yapıların bazıları belli bir uluslararası tanınmıĢlık seviyesine ulaĢmıĢken 

bir bölümü hiçbir Ģekilde tanınmıĢ değildir. Fakat belli bir düzeyde tanınmıĢ olsun 

veya olmasın, bu birimler içerisinde faaliyet gösteren devlet aygıtı, bağımsızlık 

ilanı, otoriteyi yansıtan çeĢitli önlemler alma ile dıĢ politika uygulamalarına 

gidebilme gibi hususlar özelinde çalıĢmaya devam etmektedir. Tanınmayan 

devletler olarak görülebilecek bu yapıların statüsü, uluslararası politikada nereye 

yerleĢtirilebilecekleri ve uluslararası hukuk çerçevesi içerisine nasıl alınabilecekleri 

konusu günümüzün en önemli tartıĢma konularından birini oluĢturmaktadır 

(Caspersen ve Stansfield, 2011).  

Bu yapıları adlandırma hususunda çok farklı içerikler ortaya çıkmıĢ 

durumdadır. Özçelik ve Pataraya'nın aktardığı ve Caspersen, Geldenhuys, Kingston 

ile Spears, Kolossov ile O'Loughlin, Pegg ve Markedonov gibi uzmanların 

betimlediği unsurlardan bazılarının üzerinde durmak gerekmektedir. Nitekim daha 

önce kısaca değindiğimiz ―de facto‖ devlet tanımlaması da adlandırma hususunda 

en fazla üzerinde durulan husus olmuĢtur. Pegg tarafından betimlenen ―de facto‖ 

devlet;  

“doğal yeteneği ile iktidara gelen ve toplum desteğine sahip örgütlenmiĢ 

bir siyasal yapının oluĢtuğu topraklarda kurulur. Bu siyasal yapı, kontrolü 

altında tuttuğu topraklarda yaĢayan halka devlet hizmetleri sunabilecek bir 

kapasitededir. Ayrıca bu yapı, kendisini diğer devletlerle temas kurabilecek 

yeterlikte görür ve tam bağımsızlık ile egemen bir devlet olarak tanınmayı diğer 

devletlerden talep eder. Ne var ki, sürekli bir tanınmaya (de jure) ulaĢamazsa 

uluslararası toplum tarafından gayrımeĢru olarak görülmeye baĢlanır” (Pegg, 

1998).  

Özçelik ve Pataraya, Caspersen tarafından betimlenen ve tanınmayan 

devletlerin dört önemli özelliği olarak görülen unsurların da altını çizmiĢtir. Buna 

göre, tanınmayan devlet bağımsız olmalı ve topraklarının en az üçte ikisini kontrol 

altında tutmalıdır. Ġkincisi, devlet demokratik bir çerçevede inĢa edilmeli ve 

böylece hükümet meĢrulaĢtırılmalıdır. Üçüncüsü, bağımsızlık ilanı ya da 

referandumu ile ―bağımsızlık‖ yönündeki talep açıkça ortaya konmalıdır. Dördüncü 
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husus ise, tanınmanın kendisi olarak görülmektedir. (Özçelik ve Pataraya, 2019: 

17). Bu hususta, Caspersen, ―koruyucu devlet‖ olarak adlandırdığı bir devletin 

altını çizer ve bu devletlerin, bağımsızlık ilan eden ve devlet olarak tanınmak 

isteyen siyasal yapıların bu yöndeki temel destekleyicisi olan ülkeler olduğunu 

belirtir. (Caspersen ve Stansfield, 2011: 24). Rusya'nın Abhazya ile Güney Osetya 

özelindeki tutumu buna örnek olarak gösterilebilir. Bu bağlamda, Caspersen'e göre, 

koruyucu devlet tarafından devlet olarak tanınmak, diğer devletlerin tanınmasından 

daha önemlidir. Ayrıca bu tanıma, ilerleyen dönemde diğer devletlerin de o yapıyı 

―devlet‖ olarak tanıması hususunda bir emsal oluĢturabilecektir.  

Florea da de facto devletleri belli bir bölgede Ģiddet kullanma tekeline sahip, 

fakat tanınmayan ayrılıkçı aktörler olarak betimlemiĢtir. Ona göre, de facto 

devletler, ―devlet olmayan birimler‖ adı altında farklı bir uluslararası hukuk aktörü 

olarak görülmeli ve buna uygun çözümlemeler yapılmalıdır (Florea, 2014: 788-

811). De facto devletlerin en önemli özelliklerinden biri de, devlet olmayı 

arzulayan ayrılıkçı yapıların bağlı oldukları ―ana devletin‖ ordularını mağlup 

etmesi ve dıĢ destek gelmeden de kendilerini yönetebilecek ve meĢru olarak 

görülen iç yapılara sahip olmalarıdır. Nitekim bu yapılar tanınmasa bile, o 

topraklarda etkin bir güç olarak egemenlik kurdukları bilinmekte ve buna göre 

hareket edilmektedir.  

Tanıma hususu üzerinde durmuĢ bir diğer yazar olan Geldenhuys ise 

tanınmayan devletlere iliĢkin ―tartıĢmalı devlet‖ tanımlamasını yapmıĢtır. Ona 

göre, tanınmayan yapıların ―tartıĢmalı‖ nitelemesine kavuĢabilmek için en az 3 yıl 

bu Ģekilde varlıklarını sürdürmüĢ olmaları gerekmektedir (Goldenhuys, 2009: 26-

28). Yani Geldenhuys, tanınmayan devlet kavramı içerisine net bir zaman dilimi 

yerleĢtirmiĢtir. Ona göre de, 3 yılı aĢkın bir süre tanınmayan devlet statüsünde 

kalacak olan devlet örgütlenmeleri, önünde sonunda ayrıldıkları devlet ve BM 

tarafından da tanınacaktır.  

Kolsto ise tanınmayan devletlere iliĢkin olarak ―quasi-devlet‖ 

isimlendirmesine baĢvurmuĢtur (Kolsto, 2006: 723-740). Ne var ki, iki ismin bu 

devlet türüne bakıĢının belli bir farklılık içerdiği söylenmelidir. Kolsto, quasi 

devletlerin, uluslararası hukuk çerçevesinde tanınabilmek için mücadele etmekte 

olmalarına karĢın henüz baĢarıya ulaĢamamıĢ, kendi ülkesi üzerinde egemen ve en 

az 2 yıldır da bu konumunu devam ettiren yapılar olması gerektiğinin altını çizerek, 

Geldenhuys'in 3 yıl olarak koyduğu zaman dilimini 2 yıla indirmiĢtir. (Özçelik ve 

Pataraya, 2019: 18-19). Kolsto'ya göre, Transdinyester, Abhazya, Güney Osetya, 

KKTC gibi yapılar quasi devlet statüsüne haizdir. Jackson ise, quasi devletlerin 

insan haklarını korumakta baĢarısız, egemen olduğunu iddia ettiği topluma devlet 

hizmetlerini sunmakta yetersiz ve sosyal refahı sağlayamayacak yapılar olduğunu 

belirterek, bu devlet türüne oldukça negatif yaklaĢmaktadır. Ona göre, quasi 

devletler dıĢ yardıma muhtaçtır ve bunun en büyük sorumlusu da bu yapıların 
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modern devlet statüsüne eriĢimini engelleyen uluslararası hukuktur (Jackson, 

1990).  

Özçelik ve Pataraya'nın çalıĢmasında da altı çizilen ve O'Loughlin ile 

Kolossov'un çalıĢmalarında adı geçen bir baĢka tanınmayan devlet türü ise ―pseudo 

(sahte)‖ devlettir. Bu devlet türü, kendi içerisinde kurumsal yapısını oturtmuĢ ve 

oturtmamıĢlar olarak da ikiye ayrılmaktadır (Özçelik ve Pataraya, 2019: 18-19). 

Kurumsal yapısını oturtmuĢ pseudo devlet, diplomatik tanınma dıĢında bir devletin 

sahip olması gereken tüm niteliklere sahip yapılar olarak görülmektedir. 

KurumsallaĢmamıĢ olanlar ise, kendi içerisinde devlet inĢası sürecini sürdüren ve 

sınırlı bir egemenliğe haiz ve tanınmaya sahip olmayan yapılardır (Kolossov ve 

O‘Loughlin, 1998: 151-176).  

Tanınmayan devletleri, ―devlet dıĢı aktörler (non-state actors)‖ olarak 

tanımlayan belli çalıĢmalar da vardır. Ne var ki, devlet olma kapasitesine haiz 

ancak henüz tanınma hususunda ileri bir adım atamamıĢ olan bu yapıları örgütler 

ya da sivil toplum kuruluĢları seviyesine indirgeyen bu tanımlamanın sorunlu 

olduğu açıktır. Markedonov ise, ―kısmen tanınmıĢ devlet‖ olarak bir tanımlama 

yapmakta ve hem BM üyesi olmayan hem de BM üyelerinin önemli bir bölümü 

tarafından tanınmayan devletleri bu çerçevede değerlendirmektedir (Markedonov, 

2015: 195-206). Bu yapılar, iç egemenliğe sahiptir ya da bunu korumaya 

çalıĢmaktadır, belli bir uluslararası tanınırlığa da haizdir ve hedefleri de diplomatik 

tanıma noktasına ulaĢarak BM üyesi olmaktır.  

Devletlerin tanınması söz konusu olduğunda hukuki çerçevede üzerinde en 

fazla durulan husus ―self-determinasyon (halkların kendi kaderini kendilerinin 

belirlemesi)‖ olmaktadır. Aslında tanımanın self determinasyonun sonucu olarak 

ortaya çıkacağı ortadadır. Yeni devletlerin tanınması, 200 yıldan fazla bir süredir 

―self-determinasyon‖ kavramının arkasında yatan halk iradesi düĢüncesiyle 

açıklanmaktadır. Ne var ki, Amerikan Devrimi ve Fransız Devrimi özelinde 

yaratılan bu düĢünce, ancak I. Dünya SavaĢı sonrası Wilson Ġlkeleri sonucunda 

hukuki bir bağlama kavuĢturulmaya çalıĢılmıĢtır (KurubaĢ, 2004: 152). Ancak 

uluslararası hukuk, self-determinasyon ilkesinin uygulanmasına iliĢkin net bir 

çerçeve ortaya koyabilmiĢ değildir. Hans Kelsen, self-determinasyon ilkesinin 

gerisindeki mantığı açıklarken; belli bir ülke içerisinde kendisini yalnız olarak 

gören ve kendisi gibi olduğunu gördüğü insanlarla birlikte hareket eden bir grubun 

diğer grup ya da gruplarla belli sosyal bağlar kurması ya da paylaĢmasına binaen 

kendi devletlerini kurmaları olarak betimlenebilecek bir değerlendirme yapmıĢtır 

(Kelsen, 1941: 605). Yani, bahsedilen bu gruplar, içerisinde bulundukları devletlere 

herhangi bir aidiyet hissetmemekte ve kendilerine ait bir devlet kurmak 

istemektedir. Tabi ki, böyle bir yapının oluĢması, ancak uluslararası toplum 

tarafından tanınmalarıyla mümkün olabilecektir.  
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Wilson Ġlkeleri'nin self-determinasyonu özendiren yaklaĢımı baĢtan ciddi bir 

heyecan ve destekle karĢılanmıĢ olmasına karĢın, uygulanmasının oldukça zor 

olması, özellikle de bağımsız olacak devletlerin nasıl ve kimler tarafından 

belirleneceğine iliĢkin kuralların belli olmamasından dolayı pratikte ciddi 

sorunlarla karĢı karĢıya kalmıĢtır. Hangi halkların self-determinasyon 

uygulamasına baĢvurabileceği, bu halkların bağımsızlık isteklerinin nasıl ortaya 

çıkacağı ve ne tür haklara ya da yükümlülüklere haiz olacaklarının belirlenmesi 

konusunda kimin karar verici olabileceği gibi hususlar ciddi anlamda belirsizlik 

içermektedir.  

I. Dünya SavaĢı sonrası Wilson tarafından bir hak olarak ortaya konan self-

determinasyon hiçbir uluslararası belgede ―hak‖ olarak yer alamamıĢ ve yalnızca 

bir ilke olarak üzerinde durulmuĢtur. Gerek 1945 tarihli BM SözleĢmesi'nin 45. ve 

55. maddeleri gerekse de 1960 ve 1970 yıllarında BM tarafından alınan kararlarda 

―self-determinasyon‖ sözcüğünden bahsedilmiĢ, fakat tüm bu belgelerde self-

determinasyon hakkının nasıl uygulanacağından bahsedilmeden bu ilkeye saygı 

duyulacağının üzerinde durulmuĢtur (Cop ve Eymirlioğlu, 2005: 115-146).  

Kelsen'e göre, bir devletten ayrılabilmek iki farklı statü çerçevesinde 

mümkün olmaktadır. Bunlardan birincisi olan ―savaĢan‖ statüsü, iç savaĢlar 

ekseninde ortaya çıkmaktadır. Silahlı ve devlet dıĢı aktörlerin uluslararası 

politikaya müdahil olmaları anlamında geçici ve ilk aĢama olarak bilinen savaĢan 

statüsü yalnızca iç savaĢlar için söz konusu olabilmektedir. Ayaklanan ya da isyancı 

statüsü ise bir devlet hükümetine isyan ederek ayrılmak ya da ayrı bir devlet 

kurabilmek için hareket eden güçlerin belli hususları yerine getirmesiyle, üçüncü 

devletlerin/aktörlerin, bu kuvvet kullanma sürecine has olarak isyan eden ya da 

ayaklanan kuvvetleri tanıdığı görülmektedir. Bu tanımanın sağlanabilmesi için, bir 

yanda zaten tanınan bir hükümetin, diğer yanda ise düzenli ve sorumlu bir ordu ile 

hareket eden ve ülkenin bir kısmında kontrolü elde tutan isyancı kuvvetlerin 

bulunması gerekmektedir (Kelsen, 1941: 616-617).  

SavaĢan statüsünün tanınması tamamıyla devletlerin takdirine kalmıĢtır. 

Fakat bunun için temelde üç Ģartın yerine getirilmiĢ olması gerekmektedir. 

Bunlardan birincisi, devlet içindeki çatıĢmanın yerel bir aktör tarafından 

baĢlatılması ve devlet topraklarının küçük bir bölümünde baĢladıktan sonra 

nüfusun büyük bir kısmını içine alan geniĢ kapsamlı bir uluslararası savaĢa 

dönüĢmelidir. Ġkinci önemli husus ise, ayaklanan kuvvetlerin kendilerine ait 

gördükleri toprakların büyük bir bölümünü kontrol altına almıĢ ve yönetmeye 

baĢlamıĢ olmaları gerekmektedir. Son olarak ise, ayaklanan kesimin savaĢ 

hukukuna uygun bir Ģekilde hareket etmesi ve sorumlu bir otoriteye bağlı olarak 

düzenli bir ordu ekseninde mücadelesini yürütüyor olması önemlidir (Cop ve 

Eymirlioğlu, 2005: 131). Ayrıca bu üç Ģartın yanı sıra, savaĢ halinin belli bir süreye 

ve yoğunluğa ulaĢmıĢ olması da bir dıĢsallık olarak kritik önemdedir.  
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Devletlerin toprak bütünlüğüne saygı duyulması hususunda uluslararası 

hukuka yerleĢik olan ilke, siyasal temelde ayrılmayı yasaklamaktadır. Ne var ki, bu 

husus Eminoğlu'nun da altını çizdiği üzere, yalnızca devletlerarası iliĢkiler alanı ile 

sınırlıdır (Cop ve Eymirlioğlu, 2005: 131-132). Yani, ayrılmayı engelleyebilecek ya 

da yasaklayacak herhangi bir hukuk kuralı da yoktur.  Ayrılma durumu, bahsedilen 

bölgede barıĢı sağlayabilecek ve egemenliği beraberinde getirecek bir kontrolün 

sağlanması ile gerçekleĢebilmektedir. Self-determinasyon kavramına iliĢkin ilke 

veya hak olduğuna yönelik tartıĢmalar sürerken, bu kavramın ayrılma hakkını 

çağrıĢtırdığına iliĢkin bir ön kabul de bulunmaktadır. Bir etnik/ulusal azınlığın, 

daha önceden var olmayan bir egemenliği inĢa etmek üzere içinde yaĢadığı 

devletten ―ayrılarak‖ yeni bir devlet kurması bu çerçevede ele alınmaktadır. Fakat 

bu uygulama, devletlerin toprak bütünlüğünün altını önemle çizen BM kurallarıyla 

çatıĢtığından bu örgüt tarafından kabul edilmemektedir. Ne var ki, bugün iç 

egemenlik ile iliĢkilendirilerek ve bunun bir sonucu olarak görülerek ayrılıkçı self-

determinasyon hakkının varlığını savunan analizler de yapılmaktadır.  

Self-determinasyon ilkesine iliĢkin olarak ortaya çıkan ilk mesele, kendi 

kaderini belirleyecek halkın kim olduğudur. Ġkincisi ise, bu ilkenin ayrılma hakkını 

içerip içermediği ve nasıl uygulanabileceğidir. Üçüncü mesele ise, bu ilkenin bir 

uluslararası hukuk kuralı haline gelip gelmediğidir (KurubaĢ, 2004: 154). Nitekim 

uluslararası belgelerde ―halk‖ kavramının içeriği net bir Ģekilde betimlenmemiĢtir. 

Bu bağlamda, yaĢadığı devlette baskı ve zulme uğradığını iddia eden halklar, bu 

ilkeye dayanarak ulusal kurtuluĢ mücadelesi yürüttüğüne iliĢkin bir ön kabulü 

yansıtabilmektedir. BM, bu ilkeyi, ―yabancı sömürüsü, egemenliği ya da iĢgali 

altında olan halklar‖ için benimsemiĢ olduğunu ifade ediyor olsa da bugün için 

artık sömürge ya da iĢgal özelinde değerlendirilebilecek bir uygulama kalmadığı 

için, halk teriminden kimin kast edildiği üzerinde durulmalıdır. Nitekim bu hususta 

yapılan hiçbir tanım ortak noktayı bulabilecek nitelikte değildir. Bunun temel 

nedeni de devletlerin kendi ülkeleri içerisinde BM tarafından yapılan tanıma uygun 

halkların bulunabileceğini düĢünmek istememeleridir. Zira böyle bir durumda, bu 

halklar egemenlik iddiasında ve talebinde bulunarak bahsedilen devletlerin ülkesel 

bütünlüklerini tehlikeye atabileceklerdir (KurubaĢ, 2004: 155).  

1981‘de yayınlanan BM Raporu'nda halk teriminden ne anlaĢılabileceği belli 

ölçütlerle ortaya konmuĢtur. Buna göre, ayrı bir kültür, dil ya da din, ortak bir tarih 

ve toplumsal kimliği sürdürmeye yönelik bir bağlılığın yanı sıra tanımlanmıĢ bir 

toprak parçası üzerinde bütünleĢen grup, halkı oluĢturur (BM, EriĢim 

Tarihi:17.09.2019). Bu minvalde, etnik gruplar, ulusal ve etnik azınlıklar ile 

ulusların halk olma potansiyeline sahip oldukları ve belli bir devletin de farklı 

halklardan meydana gelebileceği söylenebilir. Bir görüĢe göre ise, bu grupların bir 

halk olarak görülebilmeleri için, ―öteki‖ tarafından tanınma yönünde belli 

hamlelerde bunulmuĢ olması gerekmektedir. Yani içinde yaĢadığı devlet veya 
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uluslararası toplumun bu yönde bir ön kabulü ya da tanımayı betimlemiĢ olması 

önemli bir kriterdir. 

Crawford ise, bir halkın tanımlanmasının amaca ve çıkara göre 

değiĢebileceğini belirterek, kavramın ―siyasal‖ olan doğasının altını çizmektedir. 

Bu noktada, self determinasyon hakkı söz konusu olduğunda iki tür halkın 

varlığından bahsedilebilmektedir. Bu ilkeyi ―hak‖ olarak kullanma yetisine ya da 

gücüne sahip olan halklar ve bu güce ya da yetiye sahip olmayan halklar. Yani, halk 

olmak ciddi anlamda siyasal bir nitelik taĢır ve güç ile çıkar gibi kavramlarla yakın 

bir iliĢkisi vardır (KurubaĢ, 2004: 155).  

Self-determinasyon, bağımsızlık gibi önemli bir hakkı beraberinde getirdiği 

için, ayrılma ile çok yakından ilgilidir. Bu bağlamda, ayrılma talebine destek 

arayan birçok grup, self-determinasyon ilkesini ―hak‖ çerçevesinde gösterme 

eğilimindedir. Halbuki dıĢ egemenlik olarak da değerlendirilebilecek self-

determinasyon uluslararası hukuka göre yalnızca sömürge halkları için geçerlidir. 

Yani yalnızca sömürge halkları için self-determinasyon hakkından söz 

edilebilmektedir. Bir devlet içinde yaĢayan etnik/ulusal azınlıklar tarafından ortaya 

konacak ayrılma talepleri BM tarafından meĢru ve geçerli görülmemektedir. Bunun 

temel nedeni de, daha önce de belirttiğimiz gibi, BM sisteminin merkezine 

yerleĢtirilmiĢ olan ―devlet ülkesinin bütünlüğü‖ prensibidir. Bu prensibe göre, bir 

devlet ülkesinin bütünlüğü, ancak o devletin izin vermesiyle hukuki geçerliliği de 

olan değiĢikliklere uğratılabilir. Uluslararası hukuk çerçevesinde böyle bir 

uygulamanın hakim olmasının önemli nedenlerinden biri, demokratik kurum ve 

kuralların tam manasıyla yerleĢmediği çok etnikli/uluslu devletlerde 

parçalanmalara neden olmanın önüne geçebilmek ve böylece ekonomik, siyasi ve 

sosyal temelde yetersiz ve güçsüz devletlerin ortaya çıkmasını engelleyerek 

sistemin istikrarını sağlama isteğidir. Ayrıca bu ilke bir hak olarak genel geçer bir 

bağlama kavuĢursa, her etnik grup ve hatta kabile kendi devletine sahip olabilmeyi 

bir hak olarak benimseyebilecektir.  

Ayrılma kavramının andlaĢmalar hukuku ve BM Genel Kurul Kararlarınca 

tanımlanmamıĢ olduğunu görüyoruz. Crawford'a göre ayrılma, ―eski egemen 

devletin rızası olmadan kuvvet kullanılarak ya da kullanma tehdidinde bulunularak 

yeni bir devletin kurulmasıdır‖ (Crawford, 2006:375). Anderson ise, aynı kavramı, 

―yeni bir devlet kurabilmek için varolan bir devlet parçasından (ister sömürge 

olsun, isterse de olmasın) belli bir toprak parçasının geri alınması‖ olarak 

tanımlamaktadır (Anderson, 2013: 342-345). TaĢdemir'in aktardığına göre, 

Buchanan ise, ayrılma kavramını rızaya dayalı ve tek yanlı olarak ikiye 

ayırmaktadır. Ona göre, rızaya dayalı ayrılma hakkı anayasal bir süreç çerçevesinde 

uygulanırken, tek yanlı ayrılma hakkı ise rıza veya anayasal yetkilendirme 

hususları varolmadan mevcut bir devletin topraklarının bir bölümünde bağımsız bir 
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siyasal birimin kurulması Ģeklinde hayata geçirilir. Ayrılma hakkı genel itibarıyla 

kaos, istikrarsızlık ve yıkıcılık gibi kelimelerle anlamlandırılmaktadır (TaĢdemir, 

2016: 649).  

TaĢdemir'in Buchanan'dan aktardığına göre, rızaya dayalı ayrılık kendi 

içerisinde iki alt grupta incelenmektedir. Bunlardan birincisi anayasal temelde 

ayrılmadır. Bu ayrılma türünde devletin ayrılmaya rıza göstermesi söz konusudur. 

Rıza da çeĢitli müzakereler yoluyla ya da anayasanın açık bir hükmüyle ortaya 

konmaktadır. Anayasanın açık hükmü genellikle federe ya da eyalet birimlerine 

sahip ülkelerde varolmaktadır. Ġkinci tür ise siyasal müzakere yoluyla ayrılma 

olarak bilinmektedir. Burada devlet anayasal anlamda baĢka bir çözüm 

bulamadığında ve ayrılıkçı olan birim ya da birimlerle iliĢkiler barıĢçıl ve dostane 

bir görünüm arz ettiğinde siyasi müzakere yolu kullanılır. Ġrlanda Cumhuriyeti'nin 

BirleĢik Krallık'tan ve Singapur'un Malezya'dan ayrılması bu bağlamda 

değerlendirilebilir (TaĢdemir, 2016: 649-651).  

Tek yanlı ayrılma içerisinde bulunulan devletin rızası olmadan ve kuvvet 

kullanma tehdidi ya da direkt olarak kuvvet kullanma yoluyla olmaktadır. Bu 

ayrılma türünde anayasal bir ayrılma hakkı olmadığı gibi, siyasal müzakere de 

baĢarısızlığa uğramıĢtır. TaĢdemir'e göre, tek yanlı ayrılma hakkını ―asıl‖ hak 

olarak gören ve ―düzeltici‖ hak olarak gören yaklaĢımlar da anlamlıdır. Düzeltici 

hak yaklaĢımına göre, belli bir devlet içerisinde ağır insan hakkı ihlalleri gören ya 

da haksız bir Ģekilde toprakları ilhak edilen ya da özerklik ve azınlık hakları sürekli 

bir Ģekilde kısıtlanan ve belli bir bölgede yoğunlaĢmıĢ olan bir grubun ahlaken 

ayrılma hakkı bulunmaktadır. Asıl hak yaklaĢımına göre ise ayrılma hakkı hiçbir 

kısıtlamaya uğratılamaz ve içerisinde yaĢanan devlet hak gaspı uygulamıyor olsa 

da bir bölgede yaĢayan belli bir grubun ayrılma hakkı bulunmaktadır. TaĢdemir'in 

Buchanan'dan aktardığına göre, asıl hak yaklaĢımı içerisinde de iki anlayıĢ 

bulunmaktadır (TaĢdemir, 2016: 649-651). Buna göre, ayırt edici yaklaĢım etnik 

kimlik, milliyet, din/mezhep gibi belli karakteristik özellikler üzerinden tanımlanan 

grupların self-determinasyon özelinde ayrılma hakkı bulunmalıdır. Asıl hak olarak 

gören yaklaĢım içerisindeki ikinci anlayıĢ ise ―iradeci‖ bağlamda 

tanımlanmaktadır. Ġradeci bağlama göre ise, belli bir grubun ayrılma hakkından 

yararlanabilmesi için herhangi bir karakteristik özelliği bulunmasına da gerek 

yoktur. Ayrılma hakkı tamamen grubun kendi içsel tercihi ile ilgilidir. Ayrılmak 

isteyen grubu belli bir devletin egemenliği altında tutmak o grubun içsel ve kolektif 

tercihini dikkate almamak ya da baskılamak anlamına gelmektedir.  

4. KOSOVA, ABHAZYA VE GÜNEY OSETYA'NIN MEVCUT SĠYASAL 

STATÜLERĠNĠN ANLAMLANDIRILMASI  

Yugoslavya'nın dağılması sonrası, bu ülkeden arda kalan sorunlar içerisinde 
en önemlilerinden biri Kosova'nın statüsüne iliĢkin hukuki ve siyasal tartıĢma 
olmuĢtur. Tito'nun Yugoslavya özelinde karĢı karĢıya kaldığı ―milliyetler meselesi‖ 
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özelinde çözmekte en fazla güçlük çektiği hususların baĢında gelen Kosova'nın 
siyasal aidiyeti konusu, 1974 tarihli Yugoslavya Federal Anayasası'na göre belli bir 
sonuca bağlanmıĢtı (The Constitution of the Socialist Federal Republic of 
Yugoslavia, EriĢim Tarihi 18.5.2019). Arnavut ve Sırp ulusal kimliklerinin çatıĢtığı 
bir bölge olan Kosova, bu anayasaya göre Sırbistan Federal Sosyalist 
Cumhuriyeti'ne bağlı ―özerk‖ bir bölge haline getirilmiĢ ve bölgeye geniĢ çaplı 
siyasal muhtariyet hakları tanınmıĢtır. Bugünkü kadar olmasa da, Arnavutların 
ciddi bir çoğunluğa sahip olduğu bölgede kültürel, sosyal ve yönetimsel anlamda 
Arnavut kimliğinin altını çizen ve bölgenin yönetiminde çoğunluğu söz sahibi 
yapmaya çalıĢan bir özerklik temsili yaratılmak istense de, Sırpların kendi ulusal 
kimliklerinin önemli bir parçası olarak gördükleri Kosova'da, Belgrad'a bağlı olsa 
da, farklı bir ulusal aidiyetin altını çizen bir siyasal yapının oluĢmasına karĢı 
çıkması, statü sorununun yalnızca ertelenmesine yol açan bir yaklaĢım 
geliĢtirilmiĢtir. 1974 tarihli Yugoslav Anayasası, Vojvodina ile birlikte Sırbistan'a 
bağlı özerk bir bölge olarak belirlediği Kosova'nın, ülkenin kurucu devletleri olarak 
betimlenen 6 cumhuriyetin sahip olduğu ―self determinasyon yoluyla birlikten 
ayrılma hakkına‖ sahip olmadığını ilan etmiĢtir (Nagash, 2013: 66-76). Yani, 
Kosova'nın geleceğini Sırbistan'ın kararına ve geleceğine hukuki anlamda bağımlı 
kılmıĢtır.  

Nitekim Yugoslavya'nın dağılması esnasında, cumhuriyet statüsüne sahip 
bileĢenler bağımsızlıklarını ilan ederken ve AT'nin kurduğu Badinter Komisyonu 
da bu kararları desteklerken, Temmuz 1990'da bağımsızlığını ilan eden ve bunu 
Badinter Komisyonu'nun önüne getirmek isteyen Kosova'nın talebi kabul 
edilmemiĢtir (TürkeĢ ve AkĢit, 2007: 79- 114). Tito'nun 1980'de ölümü sonrası, 
özellikle Milosevic'in iktidara gelmesiyle Kosova'da Arnavut kimliğinin 
baskılanması ve bölgenin özerklik statüsünün önce içinin boĢaltılıp daha sonra da 
kaldırılması, Yugoslavya'nın dağılma sürecine de girmesiyle, Kosova'nın 
bağımsızlığı yönündeki faaliyetlerin ve istekliliğinin de artmasına yol açmıĢtır. Ne 
var ki, bu bölgenin 1974 tarihli Yugoslavya Anayasası'na göre ayrılma hakkının 
olmaması ve ―self-determinasyon‖ hakkının kullanımı hususunda BM'de ve 
uluslararası politika ekseninde üzerinde uzlaĢılmıĢ genel bir uygulamanın 
bulunmaması gerek Badinter Komisyonu‘nun gerekse de BM'nin Kosova 
konusunda herhangi bir karar almasını engellemiĢtir. Birlik cumhuriyetlerinin tek 
tek ayrılması sonrasında Sırbistan ve Karadağ'dan ibaret bir federasyon haline 
gelen ve Sırp kimliği özelinde hareket eden Yugoslavya ise, daha en baĢından 
itibaren, Kosova'nın bağımsızlık ilan etme hakkı olmadığı, bunun anayasaya aykırı 
olduğu gibi aynı zamanda devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğünün altını 
çizen uluslararası hukuk uygulamasına da aykırı olduğunu belirterek, Rugova 
önderliğindeki Kosovalı Arnavutların taleplerini reddetmiĢtir (Bekaj, 2010). 
Sonrasında ise, Kosova'da büyük çaplı bir iç savaĢın baĢladığını ve UÇK ile 
Yugoslav Ordusu ile Kosova'daki Sırp milisleri arasında yaĢanan bu mücadelenin 
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oldukça kanlı bir sürece eklemlendiğini biliyoruz. Meselenin çözümü için yapılan 
müzakereler sonuç vermeyip, özellikle de Rambouillet'de gerçekleĢtirilen 
görüĢmeler de sonuçsuz kalınca ABD'nin çabasıyla NATO'nun bir operasyon 
gerçekleĢtirdiğini ve Belgrad'ın da vurulduğu bu operasyon neticesinde Yugoslav 
Ordusu'nun Kosova'dan çekildiğini biliyoruz (Hering, 2000: 224-245). BM 
Güvenlik Konseyi tarafından alınan 1999 tarihli ve 1244 tarihli karar ise, 
Kosova'nın halen resmen Yugoslavya'nın (2000'den itibaren Sırbistan-Karadağ, 
2006'dan sonra ise Sırbistan) toprağı olduğunu kabul etmekle birlikte, bölgenin 
yönetimini uluslararası bir koalisyona (UNMIK) devretmiĢ ve güvenliğin de 
NATO'nun öncülük ettiği ve BM gözetiminde oluĢturulan Kosova Gücü (KFOR)'ne 
bırakmıĢtır (Security Council Resolution 1244 (1999)). 1244 sayılı bu karar, 
Kosova dahil Sırbistan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini garanti etmekle 
birlikte sorunun BM gözetiminde müzakereler ekseninde çözümleneceğini 
belirtmektedir. 1999-2008 yılları arasında Kosova'nın yönetimi ve güvenliği 
uluslararası bir vesayet ekseninde sağlanmıĢ ve bu süreçte devlet kurumları 
inĢasına da baĢlanmıĢtır. Bu zaman diliminde, Belgrad'ın PriĢtine üzerindeki 
egemenliği ―fiilen‖ ortadan kalkmıĢtır.  

BM Kosova Özel Temsilcisi Martti Ahtisaari'nin Kosovalı Arnavutlar ve 
Sırbistan ile görüĢerek hazırladığı rapor, tarafların geri adım atmaya niyetinin 
olmadığını ortaya koymuĢtur. Ahtisaari, Kosova'nın geniĢ çaplı bir özerklik 
çerçevesinde de olsa Sırbistan'a bağlı kalamayacağını, yaĢanan iç savaĢ ve 
1999'dan itibaren kurgulanan uluslararası yönetim çerçevesinde farklı bir gerçeklik 
oluĢtuğunu ve bu nedenle de ―uluslararası gözlemcilerin nezaretinde‖ Kosova'ya 
bağımsızlık verilmesinin uygun olacağı tavsiyesini veren bir rapor hazırlamıĢtır 
(Gallucci, 2018). Bu rapor, Belgrad ve ona destek veren Moskova ve Pekin gibi 
aktörlerce reddedilmiĢ olmasına karĢın, PriĢtine'de ve Washington, Londra ve Paris 
gibi Batılı baĢkentlerde memnuniyetle karĢılanmıĢtır. Sonrasında ise, 17 ġubat 
2008 tarihi itibarıyla, Kosova'nın ―tek taraflı‖ olarak bağımsızlığını ilan ettiğini 
biliyoruz. Bu bağımsızlık, ilk anda ABD, Ġngiltere, Fransa, Türkiye gibi ülkeler 
baĢta olmak üzere çok sayıda devletçe tanınmıĢ, Sırbistan'ın yanı sıra Rusya, Çin, 
Yunanistan, Ġspanya ve Güney Kıbrıs gibi aktörlerce de reddedilmiĢtir. ġubat 2019 
itibarıyla, BM üyesi 116 ülke Kosova'nın bağımsızlığını tanımakta, 28 AB 
üyesinden 23'ü de tanıyan ülkeler arasında bulunmaktadır. Bu ülkenin 
bağımsızlığını tanımayan 5 AB üyesi ise, ayrılıkçılık temelli problemler yaĢayan ya 
da Kosova'nın bir emsal teĢkil etmesinden çekinen Ġspanya, Güney Kıbrıs (Kıbrıs 
Cumhuriyeti), Slovakya, Romanya ile Güney Kıbrıs'a destek veren Yunanistan 
olmuĢtur (https://balkaneu.com).  

Kosova'nın 17 ġubat 2008 tarihi itibarıyla ilan ettiği bağımsızlık bildirgesi 
sonrasında, ―tek taraflı‖ olarak bağımsızlık ilan eden PriĢtine'nin ―self-
determinasyon‖ hakkının olup olmadığına dair tartıĢmalar alevlenmiĢtir. Nitekim 
BM AntlaĢması ve çeĢitli uluslararası belgeler, devletlerin toprak bütünlüğü 
ilkesinin altını kalın çizgilerle çizmekte ve self-determinasyon ilkesinin 
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uygulanmasını oldukça sınırlı bir bağlamda ele almaktadır. Kosova'nın ―self-
determinasyon‖ ilkesini bir ―hak‖ olarak uygulaması noktasında iki faktörün 
önemli olduğu değerlendirilmektedir. Bunlardan birincisi, Kosova'nın yeniden 
Sırbistan'a eklemlenmesini sağlayacak herhangi bir çözümün kalmamıĢ olmasıdır. 
Ġkinci husus ise, Kosova'nın sui generis, yani kendisine özgü bir örnek olduğu ve 
herhangi bir Ģekilde emsal teĢkil etmesi ihtimalinin olamayacağının altını 
çizmektedir (https://balkaneu.com). TaĢdemir'in aktardığına ve Ker-Lindsay'in 
belirttiğine göre, Kosova'nın sui generis bir örnek oluĢturmasını sağlayan üç temel 
unsur bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Yugoslavya içerisinde ―özerk‖ bir bölge 
olan ve statüsü zaten her daim tartıĢılmıĢ olan Kosova'nın bu dağılma sürecindeki 
pozisyonudur. Ġkincisi ise, 1990'lı yıllarda Kosova topraklarında yaĢanan ağır insan 
hakları ihlalleri ve iç savaĢın yarattığı duygusal kopuĢ ve Kosova ile Sırbistan 
arasında oluĢmuĢ siyasal mesafe olarak görülmektedir. Üçüncü unsur ise, Kosova 
Krizi'ne BM'nin cevabı ve 1999-2008 yılları arasında bölgede yaratılmıĢ ―de facto‖ 
siyasal yapının altını çizdiği devlet mekanizması olmuĢtur (Lindsay, 2013: 837-
856).  

TaĢdemir'e göre, bu üç temel unsurdan birincisi çerçevesinde ele alındığında, 
Kosova'nın 1974 tarihli Yugoslavya Anayasası'na göre ―özerk‖ bir bölge olması ve 
özerk bölgelerin anayasal anlamda self-determinasyon hakkıyla yetkilendirilmemiĢ 
olması göz önünde bulundurulmalıdır. Ġkinci argüman üzerinde durulduğunda ise, 
Kosova'nın bağımsızlık giriĢimi düzeltici ya da son çare olarak baĢvurulan ayrılma 
hakkı (remedial secession) doktrini çerçevesinde ele alınmaktadır. Bu doktrine 
göre, eğer bir siyasal birimin ―içsel self-determinasyon‖ hakkı sistematik olarak 
ihlal edilirse, o birimin ―dıĢsal self-determinasyon‖ hakkı doğmaktadır. Bu hak, 
ayrılma hakkının altını çizmektedir. Yani Kosovalı Arnavutların insan ve azınlık 
haklarının dönemin Yugoslav (Sırp) yetkililerince sistematik olarak ihlal 
edilmesinden dolayı Kosovalı Arnavutlar için düzeltici ya da son çare olarak 
ayrılma hakkı doğmuĢtur. Ne var ki, Kosova özelinde, bu görüĢü zayıflatan ya da 
anlamsızlaĢtıran bir durumun yaĢandığı da belirtilebilmektedir. Zira düzeltici 
ayrılma hakkı ekseninde bakıldığında, 1999'da gerçekleĢtirilen NATO müdahalesi 
öncesinde Kosova'da çok ağır insan hakları ihlalleri söz konusuyken, 2008'de ilan 
edilmiĢ bir bağımsızlık için bu hakkın ortaya konması mümkün görünmemektedir. 
Zira 1999-2008 arası dönemde Kosova'daki yaygın insan hakları ihlalleri ortadan 
kalkmıĢtır (Arsava, 2009: 13). Bu dönemde Kosova, uluslararası bir yönetim 
tarafından idare edilmiĢ ve 1244 sayılı karara istinaden de yerel bir özerklik söz 
konusu olmuĢtur. Bu nedenle, Stefan Wolff, Kosova'nın düzeltici ayrılma hakkı 
ekseninde değerlendirildiğinde bir hata olduğunu ortaya koymaktadır (Wolff ve 
Rodd, 2013: 815-816). Bazı yorumcular ise, Kosova'nın uzun süre uluslararası bir 
yönetim tarafından idare ediliyor olmasını ―koruma altında olması‖ olarak 
değerlendirmiĢ ve böyle bir yapının yeniden Belgrad'a bağlanmasını imkânsız 
görmüĢlerdir.  
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Sırbistan, Kosova'nın ilan ettiği bağımsızlığın kendi toprak bütünlüğünü 
ihlal ettiğini ve yasal bir temeli olmadığını belirterek bu kararı reddetmiĢtir. 
Belgrad, bu tutumunun yanı sıra, kuvvet kullanmayacağını belirterek 15 Ağustos 
2008 tarihi itibarıyla BM Genel Kurulu'na baĢvuru yaparak, PriĢtine'nin tek taraflı 
bağımsızlık bildirgesinin uluslararası hukuka uygunluğu konusunda danıĢma 
görüĢü sunulmasını istemiĢtir. Belgrad'ın bu isteği Eylül 2008'de yürürlüğe konmuĢ 
ve Uluslararası Adalet Divanı, 22 Temmuz 2009 tarihinde verdiği kararla 
Kosova'nın ―bağımsızlık bildirisinin‖ uluslararası hukuka aykırı olmadığına kanaat 
getirmiĢtir. Fakat Divan'ın Kosova'nın Sırbistan'dan ayrılmasının üzerinde 
durmadığını, bu konuda kendisini yetkili görmediğini ve yalnızca bağımsızlık 
bildirgesini hukuki olarak değerlendirdiğini belirtmek gerekir. Ayrılma hususunda 
Divan'dan görüĢ istenmediği gibi, UAD, bu konuyu siyasal bir süreç olarak 
değerlendirerek konuyla ilgili herhangi bir değerlendirmede bulunmamıĢtır 
(TaĢdemir, 2016: 655). 

Kosova'nın, bugün itibarıyla, kendi toprakları özelinde kuzeyde Sırp 
azınlığın ağırlıklı olarak yaĢadığı 4 belediye dıĢında (Kuzey Mitrovica, Zvecan, 
Leposavic, Zubin Potok) (Europe Report No. 211, 2011) içsel egemenliğe sahip bir 
devlet aygıtına sahip olduğunu belirtmek gerekir. Bahsedilen dört belediye ise, 
Sırbistan ile AB gözetiminde yürütülen müzakereler ekseninde geniĢ çaplı bir 
özerkliğe sahip olacak Ģekilde ―Sırp Belediyeler Birliği‖ olarak kurgulanmak 
istenmektedir (https://balkaninsight.com). Ne var ki, bu konuda herhangi bir 
ilerleme sağlanabilmiĢ değildir. Zira bölge halkı Kosova'ya bağlı kalmak 
istemediği gibi, Belgrad'ın, PriĢtine'nin otoritesini tanıması anlamına gelecek bu 
hususta istekli olmadığını belirtmek gerekir. Yani, ―tek taraflı‖ bir bağımsızlık ilanı 
ile kendi statüsüne dair tartıĢmalı bir süreci baĢlatmıĢ olan Kosova'nın, kendi 
toprakları içerisinde de içsel egemenliğini yansıtamadığı belli bir bölgenin olduğu 
ve bu bölge halkının da tıpkı PriĢtine'nin yaptığı gibi self-determinasyon ilkesine 
yaslanmaya çalıĢtığını da belirtmek gerekmektedir. Bu durum, Kosova'nın yanı 
sıra, baĢta Bosna-Hersek olmak üzere, Balkanlar'da ve hatta dünyanın pek çok 
ihtilaflı bölgesinde aynı tutumun sergilenmesine yol açabilecek bir uygulamaya 
iĢaret etmektedir.  

Geldenhuys'in tanımlamasına göre değerlendirildiğinde, Kosova'nın, 
statüsüne iliĢkin tartıĢma 3 yılı aĢkın bir süredir devam ettiği için ―tartıĢmalı 
devlet‖ olarak değerlendirilmesi mümkündür. Bu durum, Kolsto ve O'Loughlin 
tarafından tanımlanan ―quasi devlet‖ tanımlamasını da Kosova açısından anlamlı 
kılmaktadır. Ayrıca Kosova, Caspersen'in önemle altını çizdiği üzere, baĢta ABD 
olmak üzere Batılı devletleri bağımsızlığına destek hususunda ―koruyucu devletler‖ 
olarak yanında bulmuĢ bir yapı arz etmektedir.  

Kosova'nın ―self-determinasyon‖ yönünde aldığı tek taraflı bağımsızlık 
kararının barıĢ, istikrar ve bölgesel güvenlik gibi hususlar üzerinden çok geniĢ bir 
tanıma çerçevesine kavuĢması, kararın ―siyasal‖ doğasının altını çizmiĢ ve ayrılıkçı 
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bölgelerin dıĢ politika stratejileri bağlamında araçsallaĢtırılabileceğini ortaya 
koymuĢtur. Zira Kosova'nın ―sui generis‖ olduğu ifade edilen bağımsızlık kararı, 
farklı ülkelerce, farklı ayrılıkçı bölgeler temelinde de ―sui generis‖ olduğu iddia 
edilecek emsallerle karĢılanabilirdi. Nitekim Rusya ve Çin ile bu bağımsızlık 
ilanını tanımayan 5 AB üyesi baĢta olmak üzere, hem kendi içerisinde ayrılıkçı 
eksende sorunlarla karĢı karĢıya olan hem de uluslararası hukukun zorlanmasıyla 
beliren bu örneğin çeĢitli sorunlara yol açabileceğini belirten birçok ülke ve aktör, 
PriĢtine'nin Belgrad'dan kopmasına karĢı çıkmıĢtır. Bu ülkeler, devletlerin toprak 
bütünlüğü ve devlet egemenliği gibi kavramları ön planda tutmuĢtur. Fakat bu 
yöndeki açıklamalar ve uyarılar ciddi bir tesir yaratmamıĢ ve özellikle Sırbistan'ın 
en önemli destekçisi olarak bilinen Rusya, eski Sovyet coğrafyasında kendisiyle iyi 
iliĢkiler içerisinde olmayan ülkelere yönelik ―ayrılıkçı bölgeler‖ kozunu 
kullanmaya baĢlamıĢtır. Bu yönde Moskova'nın ilk ve en önemli adımı ise, 
1990'ların baĢından bu yana Gürcistan içerisinde ayrılıkçı bir eğilime haiz ve ―de 
facto‖ bağımsız yapılar olarak bilinen Abhazya ile Güney Osetya'nın 
bağımsızlıklarını tanıma noktasında gelmiĢtir.  

―Renkli devrimler‖ içerisinde en önemlilerinden biri olarak bilinen Gül 
Devrimi neticesinde iktidara gelen SaakaĢvili'nin NATO ve AB üyeliğini ön plana 
koyan ve Rusya'yı kıyasıya eleĢtiren tavrından ve eylemlerinden memnun olmayan 
Rusya, 1990'ların baĢından bu yana zaten koruması altında bulundurduğu Abhazya 
ile Güney Osetya'nın bağımsızlığını Ağustos 2008'deki kısa süreli savaĢ sonrasında 
tanımıĢtır (Cheterian, 2009: 155-170). Dönemin Rusya Devlet BaĢkanı Medvedev, 
Kosova'nın tanınması durumunda Rusya'nın benzer bir hamleyi bu bölgeler 
özelinde uygulamaya koyabileceğini belirtmiĢti (https://www.nytimes.com). Bu 
nedenle, ―de facto‖ bağımsız Abhazya ile Güney Osetya'nın Rusya tarafından 
―bağımsız‖ devlet olarak tanınması ve bu bölgelerin Rusya ile geniĢ kapsamlı 
güvenlik antlaĢmaları yaparak aynı ülkeyi ―koruyucu devlet‖ olarak ilan etmesi hiç 
de sürpriz olmamıĢtır. Rusya da tıpkı Kosova özelinde Batılı aktörlerin yaptığı gibi 
barıĢ, istikrar ve bölgesel güvenlik gibi faktörlerin altını çizmiĢ ve Kosova'nın ―sui 
generis‖ bir örnek olmayacağını, Abhazya ile Güney Osetya'nın da özü itibarıyla 
Kosova ile aynı paydada birleĢtiklerini ilan etmiĢtir (TaĢdemir, 2016: 656).  

Gürcistan'ın bağımsızlığını ilan ettiği süreç esnasında bu ülkeye bağlanmayı 
istemedikleri için önce SSCB'nin içerisinde kalmak isteyen, SSCB'nin dağılması 
sonrasında ise ―bağımsızlık‖ ilanında bulunan bu iki bölge ile Gürcistan arasında 
silahlı çatıĢmalar ve hatta etnik temizliğe varan bir iç savaĢ yaĢanmıĢtır. Sonuç 
itibarıyla, Rusya'nın arabuluculuğunda varılan ateĢkes ve Rus askerlerinin barıĢ 
gücü adı altında her iki bölgenin Gürcistan ile olan sınırlarına yerleĢmesiyle biten 
iç savaĢ ortamı, Rusya'nın bu bölgelerin ―koruyucusu‖ olduğu gerçeğini açıkça 
gözler önüne serdiği gibi, ―tek taraflı‖ bağımsızlık ilan eden bu bölgelerin ilerleyen 
süreçte ―de facto‖ bir devlet inĢasına gitmelerini de beraberinde getirmiĢtir 
(Blakkisrud ve Kolsto, 2012: 281-298).  
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Abhazya, SSCB'nin ilk yıllarında sahip olduğu ―cumhuriyet‖ statüsünü 
ilerleyen dönemde (Stalin dönemi) kaybetmiĢ ve Gürcistan'a bağlı ―özerk‖ bir 
cumhuriyete dönüĢtürülmüĢtür (Bagdasaryan ve Petrova, 2017). Nitekim SSCB‘nin 
dağılma sürecine girdiği dönemde bu statünün yeniden ―cumhuriyet‖ statüsüne 
yükseltilmesi yönünde giriĢimlerde bulunarak Gürcistan'a bağlı olmak istemediğini 
gösterse de bu yöndeki talebine yanıt alamamıĢtır. Bu bağlamda, Gürcistan'ın 
bağımsızlığı ve SSCB döneminde olduğu üzere Abhazya‘yı kendisine bağlı 
―özerk‖ bir cumhuriyet olarak ilan etmesi ve ayrıca bu özerkliğin içerisini 
boĢaltabilecek hamlelerde bulunması ihtimali Sohum'u önce tek taraflı bağımsızlık 
ilanına, sonrasında ise Gürcistan Ordusu ile savaĢa sürüklemiĢtir. Bu süreç 
ekseninde ise, Gürcü Ordusu'nun ilk zamanlarda elde ettiği baĢarıyı 
sürdüremediğini ve Rusya‘nın da Abhazya‘yı koruma yönünde giriĢimde 
bulunması sonrasında hem Gürcü Ordusu'nun hem de bölgede çoğunluğu oluĢturan 
Gürcülerin Abhazya‘yı terk ettiğini görüyoruz. 1993 sonrasında bölge ―de facto‖ 
bağımsız ve kendi devlet aygıtını inĢa eden bir yapı kurgulamıĢtır. Benzer bir 
durum Güney Osetya için de geçerlidir. SSCB döneminde Kuzey ve Güney olmak 
üzere ikiye ayrılmıĢ olan Osetya'nın Kuzey kısmı, Rusya'ya bağlanmıĢ, Güney 
Osetya adlı coğrafi açıdan çok da büyük olmayan bölge ise ―özerk bölge‖ statüsü 
ekseninde Gürcistan'a bağlı hale getirilmiĢtir. Ne var ki, tıpkı Abhazlar gibi Osetler 
de Gürcülerle akraba olan bir halk değildir. Onların da en önemli talebi, Kuzey ve 
Güney Osetya'nın birleĢerek Rusya içerisinde kalması olmuĢtur 
(https://www.rferl.org). SSCB'nin dağılması esnasında, bölgenin Gürcistan'da 
kalması ve Abhazya ile dayanıĢma içerisinde Gürcistan'a karĢı mücadele etme 
kararlılığı gösteren bölgenin ―özerk‖ statüsünün kaldırılarak Tshinvali adıyla 
Güney Osetya'nın doğrudan Tiflis'e bağlı hale getirilmesi, Güney Osetya'nın da 
―tek taraflı‖ olarak bağımsızlık ilanına gitmesine ve SSCB'ye bağlı bir cumhuriyet 
olduğunu ilan etmesiyle sonuçlanmıĢtır. Ne var ki, 1991 sonrasında SSCB'nin 
dağılması ve Güney Osetya'nın bu durumda ―bağımsızlık‖ ilanına baĢvurabilecek 
olması Gürcistan'ı bölgeye askeri müdahaleye itmiĢtir. Ne var ki, Gürcü Ordusu, 
tıpkı Abhazya'da olduğu gibi, bu bölgede de Rusya'yı karĢısında bulmuĢ ve 
bölgeden çekilmek zorunda kalmıĢtır. Böylece her iki bölgede de Gürcistan'ın fiili 
egemenliği son bulmuĢtur. Fakat hukuki çerçevede ve BM ekseninde her iki 
bölgenin de Gürcistan'a bağlı olduğu kabul edilmektedir. Bu durum, Ağustos 
2008'de Rusya'nın yaptığı hamleyle bu bölgeleri kendisi adına bağımsız devlet 
olarak tanımasıyla da değiĢmemiĢtir. Nitekim bu iki bölgeyi, Rusya dıĢında, 
Moskova'nın talebi ve yardımları doğrultusunda birkaç BM üyesi ülke daha 
tanımıĢtır (http://tass.com/world/1007058 EriĢim Tarihi 18.5.2019). Ne var ki, 
Abhazya ile Güney Osetya'nın ―siyasal‖ manada çok fazla destek alamıyor oluĢu, 
bu bölgelerin Kosova'nın sahip olduğu diplomatik tanınırlığa eriĢmesini 
güçleĢtirmiĢtir. Kosova artık sorun olarak anılmaktan daha fazlası haline 
gelmiĢken, Abhazya ile Güney Osetya, Güney Kafkasya özelinde istikrarsızlık 
yaratan sorun alanları olarak kabul görmektedir.  
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Abhazya ile Güney Osetya‘nın SSCB dönemindeki statüleri ―özerk 
cumhuriyet‖ ve ―özerk bölge‖ olarak tespit edildiği için, SSCB Anayasası'na göre 
―birlik cumhuriyetlerine‖ tanındığı ifade edilen ―self-determinasyon ilkesini‖ 
kullanarak birlikten ayrılarak bağımsız olma hakkına sahip olmadıkları ifade 
edilebilir. Nitekim birlik cumhuriyetlerinin dahi bu haktan yararlanmasının ne denli 
zor olduğu ve baskılandığı düĢünüldüğünde (1977 tarihli SSCB Anayasası‘na 
uygun olarak 1990'da yapılan ―birlik cumhuriyetlerinin SSCB'den ayrılmalarıyla 
ilgili sorunların çözümüne iliĢkin kanun ile o cumhuriyette sürekli olarak oturan 
Sovyet yurttaĢlarının düzenlenecek referandumda 2/3'ünün onayı gerekliydi), birlik 
cumhuriyetlerine bağlı özerk cumhuriyet ve bölge gibi yönetimsel yapılara ―self-
determinasyon‖ hakkının tanınmadığı anlaĢılabilmektedir (Demir, 2003: 41-71). 
Nitekim bu nedenden dolayı, Abhazya ile Güney Osetya'nın, SSCB'nin dağılmasına 
yakın bir zaman diliminde, Moskova‘dan, kendilerine de birlik cumhuriyeti olma 
izninin verilmesini talep ettiğini ve bu yönde ―tek taraflı‖ ilanlara baĢvurduklarını 
görüyoruz. Ne var ki, bu giriĢimler, SSCB merkez yönetimi tarafından kabul 
görmemiĢ ve her iki bölgenin de ―birlik cumhuriyeti‖ olan Gürcistan'a bağlı olduğu 
teyit edilmiĢtir. 

Gürcistan, tıpkı Kosova özelinde Sırbistan'ın üzerinde durduğu gibi, 
Abhazya ile Güney Osetya'nın ―tek taraflı‖ bağımsızlık ilanlarının uluslararası 
hukuka yerleĢik ―devletlerin toprak bütünlüğü‖ ve ―egemenliği‖ ilkelerine aykırı 
görmüĢ ve bu anlamda uluslararası toplumdan kendisine destek istemiĢtir. Nitekim 
Rusya ve birkaç BM üyesi ülke dıĢında bu hususta destek alan Tiflis, Kosova 
özelinde bu ilkenin çiğnendiğini ve Kosova'nın ―jus cogens‖ bir örnek 
olamayacağını bu bölgenin bağımsızlık ilanı esnasında da belirttiğini ifade eden 
Moskova'yı ikna edememektedir. Rusya, Kosova'nın, Güney Osetya ve Abhazya 
için açık bir emsal olduğunu ve hukuki durumları arasında fark görmediğini 
belirtmektedir. Rusya, her iki bölgenin de içsel egemenlik sahibi olduğunu ve 
yaĢanan iç savaĢın ardından ―de facto‖ bağımsız yapılar haline dönüĢen Abhazya 
ile Güney Osetya‘da bir devletin sahip olması gereken hemen her unsurun inĢa 
edildiği ve yapılandırıldığı birer devlet örgütlenmesinin oluĢturulduğunu 
kaydetmektedir. Tıpkı Kosova özelinde yaĢandığı üzere, Abhazya ile Güney 
Osetya‘nın statüsüne dair yapılan müzakerelerde de sonuç alınamamıĢ olması bu 
yönde üzerinde durulan bir diğer husustur.  

Abhazya ile Güney Osetya‘nın içsel self determinasyon haklarını, içerisinde 
yaĢadıkları ülkede karĢı karĢıya bulundukları insan ve azınlık hakları ihlalleri ve 
silahlı saldırılar nedeniyle dıĢsal self determinasyona çevirme ihtiyacı 
hissettiklerine dair bir analiz de yapılabilir. Bu yönde, özellikle 1990'ların baĢında 
Gürcü Ordusu‘nun her iki bölgeye yönelik olarak giriĢtiği operasyonlar ön planda 
tutulmaktadır. Ne var ki, tıpkı Kosova‘da olduğu gibi, varılan ateĢkes sonrası 
Gürcistan'ın bölgedeki egemenliği fiilen son bulduğu için, bu bölgelerde Tiflis 
eliyle giriĢilen insan/azınlık hakları ihlalleri son bulmuĢtur. Yani, 1993 sonrası için 
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bu hususu ön planda tutarak dıĢsal self-determinasyon hakkını savunmak hukuki 
anlamda zorlama bir anlayıĢa iĢaret edecektir.  

Rusya, Abhazya ile Güney Osetya‘nın Gürcistan‘ın düzenlediği ya da 
düzenleyebileceği askeri operasyonlardan korunmasında, devlet aygıtının inĢasında 
ve tek taraflı bağımsızlık ilanının tanınması noktasında ―koruyucu devlet‖ rolünü 
oynamıĢtır. Her iki bölgenin de, tıpkı Kosova özelinde de anlamlandırılabileceği 
gibi, 3 yıldan fazla bir süredir bağımsız devlet olma iddiasında bulunmaları ve bu 
durumu tanıyan BM üyelerinin olmasından dolayı ―tartıĢmalı‖ ve ―quasi‖ devlet 
statülerine haiz oldukları da ifade edilebilir.  

SONUÇ 

Devletlerin tanınması, hukuki bir iĢlem olmasına karĢın, uluslararası politika 
ekseninde değerlendirilmesi gereken en önemli hususlardan biridir. Zira açıklayıcı 
bir iĢlem olduğuna iliĢkin genel bir kabul olduğu söylenebilecekse de bir yapının, 
bağımsız devlet olarak, diğerleriyle eĢit bir iliĢki geliĢtirebilmesi, o yapının diğer 
devletler tarafından diplomatik manada tanınmasına çok yüksek bir bağımlılık 
göstermektedir. Nitekim içsel egemenliğe sahip olmak, aynı oranda dıĢ egemenliğe 
sahip olunacağına iĢaret eden bir uygulamaya iĢaret etmemektedir. Self-
determinasyon uygulamasının genel-geçer bir geçerliliğe kavuĢturulamamıĢ olması 
ve sömürge halklarının bağımsızlaĢması ya da özgürleĢtirilmesi süreci dıĢında bir 
―hak‖ vasfına dönüĢtürülememesi bu durumun temel nedenidir. Bugün itibarıyla 
self-determinasyonun bir ―ilke‖ mi, yoksa bir ―hak‖ mı olduğuna iliĢkin uygulama 
odaklı genel bir yanıt verilememektedir. Ne var ki, hukuki eksende 
değerlendirildiğinde ve özellikle BM uygulaması gözden geçirildiğinde, ―sömürge 
yönetimleri‖ dıĢında self-determinasyonun bir ilke olarak görüldüğü 
anlaĢılmaktadır.  

Ġçsel self-determinasyon uygulamasına, içinde yaĢadıkları devlet özelinde bir 
yanıt verilmediği takdirde, dıĢsal self-determinasyon uygulamasına gidilmesinin bir 
―hak‖ olduğuna iliĢkin analizler de yapılmaktadır. Zira de facto, tartıĢmalı, quasi ya 
da pseudo devlet kategorilerinden biri çerçevesinde analiz edilmemek ve istikrarlı 
bir bölgesel güvenlik sisteminin geliĢtirilebilmesi için, bu tarz siyasal yapıların 
diplomatik tanınırlığa haiz ve dıĢ egemenliğini açıkça yansıtan aktörler haline 
dönüĢtürülmesinin değerli olacağı kaydedilmektedir. Bu noktada da özellikle 
koruyucu devletlerin, diplomatik tanınma arayan siyasal yapılara verdiği ya da 
vereceği destek ön plana çıkmaktadır.  

Self-determinasyon uygulamasına iliĢkin dönüm noktası ise Kosova‘nın 17 
ġubat 2008‘de ilan ettiği tek taraflı bağımsızlık olmuĢtur. Eski Yugoslavya 
Anayasası'na göre böyle bir yetkisi olmamasına ve BM tarafından kabul edilen 
toprak bütünlüğü ve egemenlik ilkesini ihlal ediyor olmasına karĢın, ―jus cogens‖ 
bir uygulama olarak gösterilen Kosova'nın bağımsızlığı, özellikle koruyucu 
devletin siyasal gücü ve etkinliği ekseninde önemli oranda kabul görmüĢtür. 2019 
itibarıyla BM üyesi 116 devlet tarafından diplomatik anlamda tanınmıĢ olan 
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Kosova'nın bağımsızlığı, UAD tarafından ise yalnızca ilan edilen ―bağımsızlık 
bildirgesi‖ ekseninde değerlendirilmiĢ ve bu bildirge hukuka aykırı olarak 
görülmemiĢtir. Fakat UAD'nin ―ayrılma‖ hakkı bağlamında bir değerlendirme 
yapmadığına dikkat çekmek gerekir. Sırbistan, Rusya, Çin ve 5 AB üyesi baĢta 
olmak üzere birçok ülkeyse, ayrılıkçı giriĢimleri özendirerek devletlerin toprak 
bütünlüğü ilkesine zarar vereceği gerekçesiyle, olumsuz bir emsal olarak 
gördükleri bu bağımsızlığı kabul etmemiĢtir. Rusya, bu bağımsızlığı kabul 
etmemekle birlikte, eski Sovyet coğrafyasında kendi çıkarları lehinde kullanmayı 
ve Kosova'yı bir emsal olarak göstermeyi de denemektedir. Abhazya ile Güney 
Osetya ise bu noktada ön plana çıkmaktadır. 

Abhazya ile Güney Osetya'nın SSCB içerisindeki statüleri, Kosova'nın 
Yugoslavya içerisindeki statüsüne benzer bir görünüme haizdi ve hukuken bu 
bölgelerin de birlikten ayrılma hakkı bulunmuyordu. Devletlerin toprak bütünlüğü 
ilkesi ekseninde değerlendirildiğinde de bu iki bölgenin Gürcistan'a bağlı olmaları 
gerekmektedir. Ne var ki, her iki bölge de 1990'ların baĢında yaĢanan silahlı 
çatıĢmaların ardından ―de facto‖ bağımsız birer yapıya dönüĢmüĢ ve Rusya'yı da 
koruyucu devlet vasfıyla yanlarında bulmuĢlardır. Hem Sohum hem de Tshinvali, 
iç egemenliğe haiz olduklarını ve Gürcistan'da yaĢanan hak gaspları ve insan 
hakları ihlalleri nedeniyle içsel self-determinasyonu, dıĢsal olana çevirdiklerini ilan 
etmiĢlerdir. Rusya ise, 2008'de yaĢanan kısa süreli bir savaĢında ardından, hem 
kendi çıkarlarına aykırı hareket eden Tiflis'i cezalandırmak hem de Kosova'nın 
olumsuz bir ―emsal‖ olabileceğini gösterebilmek adına, Abhazya ile Güney 
Osetya'yı birer bağımsız devlet olarak tanımıĢ ve birkaç BM üyesinin daha 
tanımasını sağlamıĢtır. Bu yönden, sürecin Kosova'ya benzer iĢlediği, fakat bu 
örnekle UAD kararı bulunmadığı söylenebilir. Ayrıca, Abhazya ile Güney 
Osetya'nın bağımsızlıklarını Rusya dıĢında yalnızca birkaç BM üyesinin tanıması, 
Kosova ile kıyaslandığında çarpıcıdır. Kosova'nın arkasındaki koruyucu 
devletin/devletlerin gücü ve siyasal etkinliği bu hususta derhal gözler önüne 
serilmektedir.  

Bu örneklerden yola çıkarsak, bugünün dünyasında çok önemli bir rolü olan 
siyasal ayrılıkçılık hareketlerinin hukuki statüsü konusunda genel-geçer bir 
uygulamanın var olmadığını söyleyebiliriz. Self-determinasyon ilkesinin, hak 
olarak kullanılması hususundaki hukuki mevzuatın belirsiz olması ve uluslararası 
aktörlerin kendi güçlerine ve çıkarlarına referansla çeĢitli bölgelerin ya da yapıların 
ayrılıkçılık giriĢimlerini meĢrulaĢtırmaya çalıĢması ise, diplomatik tanıma 
unsurunun önemli bir güvenlik problemi olarak belirmesine yol açmaktadır.  
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Öz 

Türkiye, Uluslararası Ceza Mahkemesi‟nin kuruluĢ aĢamasında büyük katkılar sağlamıĢ olsa da 

Mahkeme‟nin yargılama yetkisi dıĢında kalmayı tercih etmiĢtir ve yakın zamanda Mahkeme‟ye taraf olma eğilimi 
de göstermemektedir. Zira Türkiye‟nin Roma Statüsü‟ne taraf olarak Mahkeme‟nin yargılama yetkisini kabul 

etmesi halinde, Mahkeme‟nin, Türkiye‟nin güvenliğini tehdit eden PKK terör örgütü ile olan mücadelesini 

„uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatıĢma‟ olarak değerlendirme olasılığı oldukça yüksektir. Zira Roma 
Statüsü „uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatıĢmalar‟ için gerekli eĢiği oldukça aĢağı çekmiĢtir. Her ne kadar 

uluslararası hukukçuların çoğunluğu, terör örgütlerinin silahlı çatıĢma tarafı olmayacağını ifade etse de silahlı 

çatıĢmaların değiĢen doğası, değiĢen ve geliĢen insancıl hukuk bu tür bir analizin literatürde bulunması 
gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle bu çalıĢma, terör örgütü PKK ile Türkiye‟nin terörle mücadelesinin, 

Uluslararası Ceza Mahkeme tarafından, Roma Statüsü ‟nün 8. maddesinin 2. kısmında düzenlenen „uluslararası 

nitelikte olmayan silahlı çatıĢma‟ olarak değerlendirilebilme olasılığını üzerine konumlandırıp, bu 
kategorizasyonun olası sonuçlarını hem hukuki hem de politik olarak analiz etmeyi amaçlamaktadır. 
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Terör, SavaĢ Suçları. 
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Abstract 

Although Turkey had supported the establishment of the International Criminal Court (ICC), it decided to 

stay outside the ICC‟s jurisdiction and it seems that Turkey will not be a party to it. If Turkey ratifies the Rome 
Statute, the ICC may define the clashes between terrorist group PKK and the Turkish government as a non-

international armed conflict. This is because the Rome Statute reduces the threshold for a non-international armed 

conflict. Some scholars argue that reducing the threshold for non-international armed conflict could make this 
concept closer to war against terrorism. Yet, the Turkish government argues that the conflict does not meet the 

threshold for the application of Article 8 of the Rome Statute. Turkey has asserted that its military operations 
revolve around the concept of counter-terrorism. In the light of above given information, the aim of this study is 

analysing Turkey‟s war on terrorism under the Rome Statute. I aim to see whether the Court may interpret the 

situation as a non-international armed conflict. The reason of taking this research is the lack of comprehensive 
work in the relevant literature. 
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GĠRĠġ 

2002 yılında yargılama yetkisini kullanmaya baĢlayan Uluslararası Ceza 

Mahkemesi, daimi nitelikte kurulan ilk uluslararası ceza mahkemesidir. Zira II. 

Dünya SavaĢı sonrasında kurulan Nürnberg ve Tokyo geçici ceza mahkemeleri, 

sınırlı bir süre için, sınırlı bir bölgede yargılama yetkilerini kullanmıĢlardır (Parlak, 

2015:39). Ġkinci Dünya SavaĢı sonrası ortaya çıkan söylem ―never again‖, ―bir 

daha asla‖ düĢüncesi olmuĢtur. Bu söylemdeki amaç çok ciddi boyutlara varan sivil 

ölümlerinin gerçekleĢmesine asla izin verilmeyeceği yönündeydi. Ancak 

1990‘larda, Eski Yugoslavya ve Ruanda da etnik ve dini sebeplere bağlı olarak 

çıkan çatıĢmalarda sivil ölümleri çok ciddi boyutlara ulaĢmıĢtır. Sorumluların 

yargılanması amacıyla BirleĢmiĢ Milletler tarafından, 1993 yılında Eski 

Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi ve 1994‘te de Ruanda Uluslararası Ceza 

Mahkemesini kurulmuĢtur (Uzun, 2003:25).
 
Ancak her iki mahkemenin de daimi 

bir statüsü bulunmamaktadır. Geçici mahkemelere sürekli duyulan ihtiyaç, 

uluslararası toplumu bu nitelikte bir uluslararası ceza mahkemesi kurmaya 

yönlendirmiĢ ve 1998 yılında kurulan Uluslararası Ceza Mahkemesi, 2002 yılında 

yargılama yetkisini kullanmaya baĢlamıĢtır. Diğer uluslararası mahkemelerin 

aksine, Uluslararası Ceza Mahkemesi, suç ve cezaların Ģahsiliği ilkesi gereğince, 

devletleri değil, suçu iĢleyen bireyleri herhangi bir istisnaya yer vermeksizin 

yargılamaktadır. 

1. ROMA STATÜSÜ ve KAPSAMI 

1.1. Uluslararası Suçlar  

Mahkeme‘nin statüsünü oluĢturan Roma Statüsü, Mahkeme‘nin iĢleyiĢini, 

görev ve yetkilerini, Mahkeme‘nin yargılama yetkisine giren suçların tanımlarını, 

unsurlarını detaylı bir Ģekilde düzenlemektedir. Bu kapsamda Roma Statüsü‘nün 

hem bir uluslararası sözleĢme hem de bir ceza kanunu olduğunu söylemek yanlıĢ 

olmayacaktır. Statü‘de düzenlendiği üzere, Mahkeme her türlü uluslararası suça 

yönelik yargılama yetkisini kullanmamaktadır. Mahkeme yalnızca soykırım, 

insanlığa karĢı suçlar, savaĢ suçları ve saldırı suçuna yönelik yalnızca bireyleri 

yargılamaktadır.  

Soykırım suçu 6. maddesinde düzenleme konusu yapılmıĢtır. Buna göre, 

soykırım, ―ulusal, etnik, ırki ya da dini bir grubu kısmen veya tamamen yok etmek 

amacıyla‖ gerçekleĢtirilen eylemler olarak düzenlenmiĢ ve eylemlerin kapsamı 

madde metninde detaylandırılmıĢtır (Roma Statüsü, m.6). Soykırım suçu açısından 

temel olarak tartıĢılan husus, soykırım suçunun iĢlenmesi için ‗plan‘ Ģartının 

gerekli olup olmadığı yönünde olmuĢ ancak madde metninde plan Ģartına yer 

verilmemiĢtir. Fakat Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı, Ömer El BeĢir‘in 

tutuklama kararında plan unsurunun soykırım suçunun ayrılmaz bir parçası 

olduğunu ifade etmiĢtir (Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Dosya No. 
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ICC-02/05, Summary of Prosecutor‟ s Application under Article 58 (14 July 2008), 

paras. 49–52). Bu nedenle her ne kadar madde metninde yer almasa da uygulama 

açısından planın varlığı suçun iĢlenmesi için zorunlu bir unsurdur.  

Mahkeme‘nin yargılama yetkisi içine giren diğer suç, Roma Statüsü‘nün 7. 

maddesinde düzenlenen insanlığa karĢı suçlardır. Ġnsanlığa karĢı suçlar, ―herhangi 

bir sivil nüfusa karĢı yaygın veya sistematik bir saldırının parçası olarak iĢlenen 

aĢağıdaki eylemleri kapsamaktadır…‖ Düzenleme de dikkat çeken hususlardan 

biri, saldırının yapıldığı sivil nüfus açısından herhangi bir özel Ģartın öngörülmemiĢ 

olmasıdır. Zira kapsam içine alınan sivil nüfus, bir etnik, ırk, din vs. grup ile 

sınırlandırılmamıĢ, herhangi bir sivil nüfusa karĢı iĢlenmiĢ olması yeterli 

görülmüĢtür. Diğer öneli unsur ise saldırının yaygın ve sistematik olmasıdır. Her 

iki terimin anlamına da Roma Statüsünde yer verilmemiĢtir, ancak yine Mahkeme 

kararları ile bu iki terimi açıklığa kavuĢturmuĢtur.  

―Yaygın‖ olmasını, saldırının çok geniĢ çaplı olması ve zarar gören sivil 

sayısı ile iliĢkilendirmiĢtir. ( Bashir (ICC-02/05-01/09), Decision on the 

Prosecution‘s Application for a Warrant of Arrest against Omar Hasan Al Bashir, 4 

Mart 2009, para. 81; Katanga et al. (ICC-01/04-01/07), Decision on the 

Confirmation of the Charges, 30 Eylül 2008, paras 394–397.) ‗Sistematik‘ olmasını 

ise, ihtimal dâhilinde olmayan organize bir saldırı olarak açıklamıĢtır (Bashir (ICC-

02/05-01/09), Decision on the Prosecution‘s Application for a Warrant of Arrest 

against Omer Hassan Al Bashir, 4 March 2009, para. 81; Katanga et al. (ICC-

04/04-01/07), Decision on the Confirmation of Charges, 30 September, paras 394–

397. 

Oldukça önem arz eden ve en geniĢ düzenleme konusu yapılan üçüncü ise, 

suç savaĢ suçlarıdır. Roma Statüsü madde 8(1)‘de yapılan tanımlamaya göre, ‗bir 

plan veya politikanın ya da bu tarz suçların büyük çapta iĢlenmesinin bir parçası 

olarak iĢlenmesi baĢta olmak üzere, Mahkemenin savaĢ suçları üzerinde yargı 

yetkisi vardır.‘ Ġfade etmek gerekir ki savaĢ suçunun iĢlenebilmesi için uluslararası 

silahlı çatıĢma veya uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatıĢmanın varlığı 

zorunludur. Bu nedenle Roma Statüsü‘nün 8. maddesinde, uluslararası 

çatıĢmalarda iĢlenen savaĢ suçları ve uluslararası nitelikte olmayan silahlı 

çatıĢmalarda iĢlenen suçlarına yönelik ikili bir ayrım öngörülmüĢtür. Her iki 

durumda da iĢlenen savaĢ suçlarının bir plan ve politikanın sonucunda veya büyük 

çapta iĢlenmesi gerekmektedir. 

Son suç olarak saldırı suçu düzenleme konusu yapılmıĢtır. 1998 yılında 

Roma Statüsü tamamlandığında saldırı suçunun tanımı konusunda konsensüse 

varılamamıĢtır, bu nedenle 2010 yılında Kampala‘da toplanan taraf devletler ilgili 

suçu tanımlamıĢ ancak Mahkeme‘nin yargılama yetkisi aktif hale getirilmemiĢtir 

(Emir, 2015:119). Zira bu suça yönelik yargılama yetkisinin aktive edilmesi 17 
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Temmuz 2018 tarihine bırakılmıĢtır. Saldırı suçu tanımı BirleĢmiĢ Milletler Genel 

Kurulu‘nun 3314 numaralı, 14 Aralık 1974 tarihli bildirisine dayanılarak 

yapılmıĢtır. Buna göre, ―bir devlet tarafından baĢka bir devletin egemenliğine, ülke 

bütünlüğüne veya siyasal bağımsızlığına karĢı BM ġartı‘na aykırı herhangi bir 

Ģekilde silahlı kuvvet kullanılması‖ olarak tanımlanmıĢtır. Bu kapsamda BirleĢmiĢ 

Milletler AntlaĢması‘nın 2(4) maddesine aykırı müdahaleler saldırı suçu olarak 

kabul edilebilecektir (BM AntlaĢması m.2(4) ve istisnaları m.51 ve m.39). 

1.2. Mahkeme‟nin Yargılama Yetkisi 

Ġfade edildiği üzere, Roma Statüsü bir uluslararası sözleĢme niteliğindedir, 

bu nedenle taraf olmayan devletler açısından bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Yargı 

yetkisinin kullanılmasına dair ön koĢulların düzenlendiği 12. Madde de belirtildiği 

üzere, Roma Statüsüne taraf olan devlet, aynı zamanda mahkemenin yargılama 

yetkisini de kabul etmiĢ sayılacaktır. Bu kapsamda taraf devletin toprakları 

üzerinde bir suç iĢlenmesi veya taraf devletin vatandaĢı tarafından yukarıda bahsi 

geçen suçlardan herhangi birinin iĢlenmesi halinde Mahkeme yargılama yetkisini 

kullanabilecektir. Ancak taraf olma zorunluluğuna Roma Statüsü ‗nün 13. 

maddesinde istisna yaratılmıĢtır. Yargı yetkisinin kullanılmasına dair bu 

maddesinde düzenlendiği üzere: 

“Bu tüzük hükümleri gereğince, 5. maddede bahis konusu bir suç ile ilgili 

olarak Mahkeme, aĢağıdaki koĢullarda yargı yetkisini kullanabilir:  

(a) 14. madde gereğince bir taraf devlet tarafından Mahkeme savcısına 

baĢvurulan bir veya birden fazla suçun iĢlenmiĢ göründüğü durum;  

(b) BirleĢmiĢ Milletler SözleĢmesi‟nin VII. bölümüne uygun olarak 

hareket eden BM Güvenlik Konseyi tarafından Mahkeme savcısına baĢvurulan 

bir veya birden fazla suçun iĢlenmiĢ göründüğü durum;  

(c) 15. maddeye uygun olarak bir suçun iĢlendiğine dair savcı tarafından 

soruĢturma baĢlatılması.”  

Söz konusu maddenin metninden anlaĢılacağı üzere, Mahkeme‘nin yargı 

yetkisine giren herhangi bir suç iĢlendiğinde, Mahkeme‘yi üç farklı mekanizma 

harekete geçirebilecektir. Bunlardan ilki taraf devletin kendisi, ikincisi savcı 

(savcının kendiliğinden harekete geçme yetkisi) ve son olarak BirleĢmiĢ Milletlerin 

Güvenlik Konseyi‘nin uluslararası barıĢ ve güvenliğin korunması kapsamında 

sahip olduğu yetkiye dayanarak Mahkeme‘yi harekete geçirmesi durumudur. Zira 

taraf olmayan devlete karĢı Mahkeme‘yi harekete geçirme yetkisi yalnızca 

Güvenlik Konseyine verilmiĢtir. Bu kapsamda taraf olmayan devlet topraklarında 

iĢlenen uluslararası suçlar, BirleĢmiĢ Milletler AntlaĢması‘nın VII bölümüne 

(uluslararası barıĢ ve güvenlik) yönelik bir tehdit oluĢturması halinde, Güvenlik 

Konseyi durumu Mahkeme‘ye bildirerek yargılama yapılmasını isteyebilecektir.  
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2. TÜRKĠYE VE ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESĠ  

Mahkeme karĢısında Türkiye‘nin durumuna bakacak olursak, Türkiye her ne 

kadar Roma Statüsü‘nün oluĢum süresince büyük katkılar sağlamıĢ olsa da 

Mahkeme‘nin yargılama yetkisinin dıĢında kalmayı tercih etmiĢtir. Avrupa Birliği 

uyum süreci ile birlikte tekrar Türkiye‘nin gündemine giren Mahkeme, iç hukukta 

bazı değiĢikliklerin yapılmasına olumlu katkılar sağlamıĢtır. En temel değiĢikler 

Türk Ceza Kanunu‘nda yapılmıĢtır, zira ilk defa soykırım ve insanlığa karĢı suçlar 

Türk Ceza Kanunu kapsamı içine alınmıĢ, ancak savaĢ suçları ve saldırı suçu 

kapsam dıĢı bırakılmıĢtır. SavaĢ suçlarına yönelik düzenleme 1930 tarihli Askeri 

Ceza Kanunu‘dur. Ancak ifade etmek gerekir ki, Roma Statüsü‘nde oldukça geniĢ 

yer verilen savaĢ suçları ile karĢılaĢtırılınca, 1930 tarihli Askeri Ceza Kanunu 

oldukça yetersiz kalmaktadır. Zira Askeri Ceza Kanunu yalnızca malvarlığına 

yönelik savaĢ suçları düzenleme konusu yapılmıĢtır. 

Ceza Kanunu yanında, Anayasa‘da da Ceza Mahkemesine taraf olmaya 

yönelik düzenleme yapılmıĢtır. Anayasa madde 38‘de yapılan düzenleme ile 

vatandaĢın iade edilmemesi ilkesine istisna yaratılmıĢtır. Maddenin son fıkrasında 

ifade edildiği üzere; ‗Uluslararası Ceza Divanına taraf olmanın gerektirdiği 

yükümlülükler hariç olmak üzere vatandaĢ, suç sebebiyle yabancı bir ülkeye geri 

verilemez.‘ Bu düzenleme ile suç sebebiyle vatandaĢın Uluslararası Ceza 

Mahkemesi‘ne verilebileceği hüküm altında alınmıĢtır. Her ne kadar detaylı bir iç 

hukuk düzenlemesi yapılmıĢ olsa da, Türkiye‘nin yakın bir gelecekte Mahkeme‘ye 

taraf olma niyetinde olmadığını söylemek yanlıĢ olmayacaktır. 

Zira Türkiye‘nin Roma Statü‘süne dair itirazları karĢılık bulmamıĢtır. Bu 

itirazlardan ilki, terör suçunun uluslararası bir suç olarak Roma Statüsü kapsamı 

içine alınması yönünde olmuĢtur. Ancak bu talep, terör suçunun uluslararası ve 

herkesin üzerinde konsensüse vardığı bir tanımının yokluğu nedeniyle kabul 

edilmemiĢtir. Türkiye‘nin ikinci itirazı, Mahkeme savcısının, Roma Statüsü‘nün 

15. maddesinde düzenlenmiĢ olan mahkeme savcının proprio motu (kendiliğinden) 

harekete geçme yetkisidir. Zira 15. maddenin 1. Fıkrası; ‗Savcı, Mahkemenin yargı 

yetkisi alanına giren suçlarla ilgili bilgilere dayanarak kendiliğinden soruĢturma 

açabilir.‘ Türk heyeti, savcının proprio motu harekete geçme yetkisinin, aĢırı yetki 

donatımı olacağı kanaatindedir. 

Türkiye‘nin taraf olmamasının resmi son sebebi ise savaĢ suçlarına dair 

yapılan düzenlemelerdir. Daha önce değindiğimiz üzere, Uluslararası Ceza 

Mahkemesi, hem uluslararası silahlı çatıĢmalarda, hem uluslararası nitelikte 

olmayan silahlı çatıĢmalarda iĢlenen savaĢ suçu faillerinin yargılanması 

gerekliliğini, Roma Statü‘sünün 8. maddesinde hüküm altına almıĢtır. Türkiye‘nin 

de içinde bulunduğu birçok devlet uluslararası nitelikte olmayan silahlı 
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çatıĢmalarda iĢlenen savaĢ suçlarına yönelik sivillerin yargılanmasını, devletin 

içiĢlerine karıĢmak anlamına geldiğini bildirmiĢ ve savaĢ suçunu düzenleyen 8. 

maddenin ikinci kısmını kabul edilemez bulmuĢtur. Ancak kabul etmek gerekir ki, 

değiĢen dünya düzeni, devlet dıĢı aktörlerin silahlı çatıĢmalardaki rolü, uluslararası 

nitelikte olmayan silahlı çatıĢmalarda meydana gelen yüksek oranlı sivil ölümleri, 

bu tür çatıĢmalarda iĢlenen savaĢ suçlarının soruĢturulmasını zorunlu hale 

getirmiĢtir. 

Türkiye‘nin Uluslararası Ceza Mahkemesine taraf olması halinde, 

Mahkeme‘nin, Türkiye‘nin güvenliğini tehdit eden PKK terör örgütü ile olan 

mücadelesini ‗uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatıĢma‘ olarak değerlendirme 

olasılığı oldukça yüksektir. Her ne kadar uluslararası hukukçuların çoğunluğu, 

terör örgütlerinin silahlı çatıĢma tarafı olmayacağını ifade etse de silahlı 

çatıĢmaların değiĢen doğası, değiĢen ve geliĢen insancıl hukuk bu tür bir analizin 

literatürde bulunması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu durum Roma 

Statüsü‘nün 8. Maddesinin 2. kısmında düzenlenen uluslararası nitelikte olmayan 

silahlı çatıĢmaların unsurlarını ve bunun doğal sonucu olarak uygulanacak insancıl 

hukuku tartıĢma konusu yapmayı zorunlu kılmaktadır.  

3. SĠLAHLI ÇATIġMA HUKUKU VE TÜRKĠYE‟DE TERÖRLE 

MÜCADELE 

3.1. 1949 Cenevre SözleĢmeleri ve Ek Protokoller  

Bilindiği üzere insancıl hukuk, savaĢ hukuku ve silahlı çatıĢma hukuku aynı 

bilim dalıdır. Temel silahlı çatıĢma hukuku kaynakları dört farklı sözleĢmeyi içeren 

1949 Cenevre SözleĢmeleri: 1-Harp Halindeki Silahlı Kuvvetlerin Hasta ve 

Yaralıların Vaziyetlerinin Islahı Hakkında Cenevre SözleĢmesi, 2-Silahlı 

Kuvvetlerin Denizdeki Hasta, Yaralı ve Kazazedelerinin Vaziyetlerinin Islahı 

Hakkında Cenevre SözleĢmesi, 3-Harp Esirlerine Yapılacak Muamele ile ilgili 

Cenevre SözleĢmesi, 4- Harp Zamanında Sivillerin Korunmasına iliĢkin Cenevre 

SözleĢmeleridir.  

Bu sözleĢmeleri takiben 1977 tarihinde 1949 Cenevre SözleĢmelerine Ek 

Protokol I (2 Ağustos 1949 Tarihli Cenevre SözleĢmelerine Ek Uluslararası Silahlı 

ÇatıĢmaların Mağdurlarının Korunmasına ĠliĢkin Protokol I) ve Ek Protokol II (12 

Ağustos 1949 Tarihli Cenevre SözleĢmelerine Ek Uluslararası Olmayan Silahlı 

ÇatıĢma Mağdurlarının Korunmasına ĠliĢkin Protokol II) ve son olarak 2005 tarihli 

Ek Protokol III (12 Ağustos 1949 Tarihli Cenevre Konvansiyonlarına Ek ve Ġlave 

Bir Ayırt Edici Ambleme ĠliĢkin Protokol III).  
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Ġnsancıl hukuk açısından temel teĢkil eden 1949 Cenevre SözleĢmeleri, 10 

ġubat 1954 yılında Türkiye tarafından onaylanmıĢtır. Ancak Türkiye 1977 tarihli 

Ek Protokol I ve II‘nin dıĢında kalmayı tercih etmiĢtir. Son olarak 2005 yılında 

imzalanıp, 2007 yılında yürürlüğe giren Ek Protokol III 7 Aralık 2007 tarihinde 

Türkiye tarafından imzalanmıĢtır. Bu SözleĢmeler ve Ek Protokoller çatıĢma 

hukukunun temelini oluĢturmaktadır. Roma Statüsü‘nün de melez bir çatıĢma 

hukuku düzenlemesi olduğunu söylemek yanlıĢ olmayacaktır. Zira Roma Statüsü 

hem insan hakları hukuku hem de silahlı çatıĢmalara yönelik düzenlemeleri ile 

insancıl hukukun bir parçasını oluĢturmaktadır. 

Türkiye Ek Protokol I ve II gibi Roma Statüsü‘nün de dıĢında kalmayı tercih 

etmiĢtir. Bu statünün dıĢında kalınmasının en etkili sebebinin yukarıda da 

belirttiğimiz üzere uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatıĢmalara yönelik 

düzenlemeler olduğu kanaatindeyiz. Zira uluslararası nitelikte olmayan silahlı 

çatıĢmaların Roma Statüsünde ki tanımı, önceki düzenlemelerde bu tür çatıĢmalar 

için gerekli olan Ģartları azaltarak uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatıĢma 

oluĢum eĢiğini oldukça aĢağı çekmiĢtir. Örneğin 1949 Cenevre SözleĢmeleri ortak 

3. madde, uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatıĢmaları, yalnızca uluslararası 

silahlı çatıĢmanın zıt anlamlısı olarak hüküm altına almıĢ ve herhangi bir 

tanımlama yapmamıĢtır. Ortak 3. maddeye göre, ―Yüksek Akit Taraflarından 

birinin topraklarında ortaya çıkan uluslararası nitelikli olmayan bir silahlı çatıĢma 

durumunda, çatıĢmaya taraf olanlardan her biri, en azından aĢağıdaki hükümleri 

uygulamakla yükümlü olacaktır…‖ 

Bu düzenleme kapsamında, çatıĢma için iki akit taraf gerekmekte ve çatıĢma 

taraflardan birinin topraklarında devam etmekte olmalıdır. Bunlarında ötesinde her 

iki tarafın taraf olma yetisinin bulunması, baĢka bir ifadeyle uluslararası hukuk 

kapsamında yasal (legalization) taraflar olması gerekmektedir. Terör örgütlerinin 

uluslararası hukuk açısından legal olduklarını ve bir çatıĢmaya taraf 

olabileceklerini kabul etmek mümkün değildir. Zira bu nedenle legal kabul 

edilmeyen terör örgütleri ile devam eden silahlı mücadeleleri, uluslararası nitelikte 

olmayan silahlı çatıĢma değil, terörle mücadele olarak kabul edilmektedir. Ancak 

birçok uluslararası hukukçu bu algının değiĢtiğini ifade etmektedir, bu yazarlar 

terörle mücadelenin düĢük seviyeli silahlı çatıĢmayı da içinde barındırabileceğini 

düĢünmektedirler (Rona, 2004).  

1949 Cenevre SözleĢmelerine Ek Protokol II, ana sözleĢmelerin aksine, 

uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatıĢmaları tanımlayarak koĢullarını da 

belirtmiĢtir. Buna göre Ek Protokol II‘de;  
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“Yüksek sözleĢmeci bir tarafın (devletin) toprağında, taraf devletin silahlı 

güçleri ile muhalif silahlı güçler veya sorumlu bir komuta altında, devamlılık arz 

eden ve planlı askeri harekâtlar yürütmeyi ve bu protokolü uygulamayı mümkün 

kılacak Ģekilde bu ülkenin toprağının bir parçasında denetimi elinde bulunduran 

diğer örgütlü silahlı gruplar arasında cereyan eden tüm silahlı çatıĢmalara 

uygulanır” denmektedir.  

Ek Protokol II oldukça detaylı bir tanım ihtiva etmektedir. Tanımın 

belirleyici özelliğini çatıĢmanın taraflarının belirlediğini söylemek yanlıĢ 

olmayacaktır. Uluslararası silahlı çatıĢmalarda tarafların tespiti göreceli de olsa 

daha kolaydır, zira çatıĢmanın tarafları devletlerdir. Ancak uluslararası nitelikte 

olmayan silahlı çatıĢmalarda devlet ve örgütlü silahlı güçlerin varlığı söz 

konusudur. Ek Protokol II kapsamında bu silahlı örgütün, sorumlu bir komuta 

altında olması yani emir-komuta zincirine sahip olması, devamlılık arz eden ve 

planlı askeri hareketler yürütebilme yetisinde olması ve hepsinden de önemlisi bir 

toprak parçasını denetim altında tutması zorunlu koĢullardır. Bu koĢullardan 

herhangi birisini yerine getiremeyen silahlı bir grubun uluslararası nitelikte 

olmayan bir silahlı çatıĢmanın tarafı olması mümkün değildir. 

Bu kapsamda denilebilir ki; insancıl hukukun uluslararası nitelikte olmayan 

silahlı çatıĢmalarda uygulanabilmesi için gerekli olan eĢik Ek Protokol II tarafından 

oldukça yüksek tutulmuĢtur. Daha önce de belirttiğimiz üzere, Türkiye Ek Protokol 

II‘ye taraf değildir, bu nedenle bu Protokol‘ün Türkiye açısından uygulanabilmesi 

söz konusu değildir, zira Protokol örf ve adet hukuku niteliğini de henüz 

kazanmamıĢtır. Ancak terör örgütü PKK, 24 Ocak 1995 yılında BirleĢmiĢ 

Milletlere ilettiği deklarasyonda:  

“…in its conflict with the Turkish state forces, the PKK undertakes to 

respect the Geneva Conventions of 1949 and the First Protocol of 1977 

regarding the conduct of hostilities and the protection of the victims of war and 

to treat those obligations as having the force of law within its own forces and the 

areas within its control.” (PKK Statement to the United Nations Geneva, 24 

January, 1995:  http://www.hartford-hwp.com/archives/51/009.html).  

Özetle ifade edecek olursak terör örgütü PKK 1949 Cenevre SözleĢmelerine 

ve Ek Protokol I ve bağlı kalacağını ifade etmiĢtir. Terör örgütünün Ek Protokol 

II‘ye dair herhangi bir deklarasyonda bulunmamasının sebebinin ‗terörle mücadele‘ 

hareketinin, ‗uluslararası silahlı çatıĢma‘ olarak yasalaĢtırma çabasından 

kaynaklamaktadır. Zira bölücü terör örgütü PKK, Ek Protokol I kapsamında 

eylemlerini ―ulusal bağımsızlık hareketi‖ olarak kabul ettirme amacındadır. Bu 

nedenle terör örgütü PKK, 1995 tarihli deklarasyonunu, uluslararası silahlı 

çatıĢmaların korunmasına iliĢkin I Numaralı Ek Protokol‘un 96(3) maddesine 

dayandırmıĢtır.  

http://www.hartford-hwp.com/archives/51/009.html
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“Yüksek Akit Taraflardan birine karĢı Madde 1 paragraf 4‟te bahsi geçen 

türdeki bir silahlı çatıĢmaya girilen bir halı temsil eden otorite ilgili çatıĢmaya 

iliĢkin olarak SözleĢmeleri ve bu Protokolü  uygulamayı tevdi edilene yöneltilen 

tek taraflı bir beyanname ile kabullenebilir.”  

Söz konusu maddenin metninde geçen 1(4) ―...kendi kaderini tayin hakkını 

kullanan halkların, sömürgeci tahakküme, yabancıların iĢgaline ve ırkçı rejimlere 

karĢı mücadele ettiği silahlı çatıĢmalar da dahildir.‖ Terör örgütü PKK, ilgili 

deklarasyonla, kendilerini bağımsızlık savaĢçısı olarak yasalaĢtırmaya çalıĢıp 

Güneydoğu‘daki durumu Ek Protokol Madde 1(4) uyarınca uluslararası silahlı 

çatıĢma olarak gösterme çabasındadır. Ancak ifade etmek gerekir ki, uluslararası 

silahlı çatıĢmanın tarafı olabilmek için, uluslararası hukukun bir süjesi olmak 

gerekir. Ayrık görüĢler mevcut olsa da Fatma TaĢdemir‘in de ifade ettiği üzere, 

terörist gruplar uluslararası hukukun süjesi değildirler (2012: 119). 

Bu nedenle uluslararası silahlı çatıĢmalarda uygulanan I Numaralı Ek 

Protokol Madde 1(4)‘ün terör örgütlerine uygulanması terör örgütlerinin 

uluslararası hukukun süjesi olamaması nedeniyle söz konusu olmayacaktır. Ayrıca 

madde ancak sömürgeci devletlere karĢı uygulama alanı bulmaktadır bu nedenle 

Türkiye‘ye yönelik uygulaman alanı bulması imkânsızdır.  Daha da önemlisi 

Türkiye sözleĢmeye taraf değildir ve sözleĢmelerin taraf olmayan devletleri 

bağlayıcı etkisi yoktur. Bu durumun tek istisnası sözleĢmedeki düzenlemelerin örf 

ve adet hukuku niteliğini kazanmıĢ olmasıdır. Ancak I Numaralı Ek Protokol‘ün 

ilgili düzenlemesinin örf ve adet hukuku niteliğini kazandığını söylemek mümkün 

değildir.  

3.2. Roma Statüsü  

1998 yılında tamamlanan Roma Statüsü ise, 1977 tarihli Ek Protokol II‘den 

farklılık göstermektedir. Zira Roma Statüsü madde 8(2)(e) ―Bir devletin toprakları 

dahilinde, hükümet kurumları ile organize silahlı gruplar arasında ya da bu 

grupların kendi aralarında meydana gelen uzun süreli silahlı çatıĢmalarda 

uygulanır.‖ Görüldüğü üzere Roma Statüsü; Ek Protokol‘ün aksine, devletle 

çatıĢma halinde olan organize silahlı grupların, devlet topraklarının bir kısmını 

kontrol altında tutması gerekliliğini ortadan kaldırmıĢtır. Kanaatimizce, Roma 

Statüsünde bahsedilen ‗organize silahlı grup‘ ibaresi ile Ek Protokolün ‗sorumlu bir 

komuta altında‘ ifadeleri ayni olguyu ifade etmektedir. Bu nedenle diyebiliriz ki, 

toprak denetimi zorunluluğunun ortadan kaldırılması, Roma Statü‘sünün 

uluslararası nitelikte olmayan silahla çatıĢmanın meydana gelmesi için gerekli olan 

eĢiği düĢürdüğü temel noktadır.  
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Zira buna göre Roma Statüsü 8. madde, uluslararası nitelikte olmayan silahlı 

çatıĢmaların oluĢması için, devlet dıĢı silahlı grupların ―sorumlu bir komutanın 

yönetiminde olması ve ülkesinin bir bölümünde sürekli ve düzenli askeri harekât 

yürütmeye izin verecek düzeyde denetim sağlaması gerekmemektedir.‖ (TaĢdemir, 

2012: 138). 

Bazı uluslararası hukukçular, bu durumun uluslararası nitelikte olmayan 

silahlı çatıĢmalar ile terörle mücadele kavramını birbirine yakınlaĢtırdığını, hatta 

bazı durumlarda bu iki olgunun kesiĢebileceğini belirtmektedirler (Rona, 2004). 

Zira Türkiye‘nin terörle mücadele veya ―iç güvenlik harekâtının‖, Mahkeme 

tarafından, Roma Statüsü Madde 8 kapsamında uluslararası nitelikte olmayan 

silahlı çatıĢma olarak yorumlanma olasılığı oldukça yüksektir. Örneğin Çaycı, 

Türkiye‘nin terörle mücadele hareketlerinin düĢük yoğunlukta bir silahlı çatıĢma 

olduğunu ve Ortak Madde 3‘ün uygulanabileceği kanaatindedir. ġöyle ki, Çaycı Ģu 

ifadelerle teröristlerin düĢük yoğunlukta çatıĢma yürütecek yetide olduğunu ifade 

etmektedir: ―günümüz teröristi, düĢük yoğunlukta çatıĢma olarak adlandırılan bir 

savaĢ biçimini sevk ve idare etmekte, icra etmektedir.‖ (Çaycı, 1989:5). 

BaĢka bir ifadeyle, terörist gruplar, organize silahlı güçler olarak hareket 

edebildikleri takdirde, uluslararası nitelikti olmayan silahlı çatıĢmanın tarafı 

olabileceklerdir (Rona, 2004).
 
Böylelikle terörist grupların terör eylemleri, terör 

suçu olarak devletin iç meselesi olacak ve egemen olan devlet, bu kiĢilere kendi iç 

hukukuna göre yargılayabilecektir.
 

Ancak organize olmuĢ terörist grupla, bu 

grubun terör eylemleri dıĢında kalan uzun sureli bir çatıĢma ortamı varsa, 

uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatıĢma olarak yorumlanabilecek ve Roma 

Statüsü altında bu tür silahlı çatıĢmalarda iĢlenen savaĢ suçları failleri Uluslararası 

Ceza Mahkemesi tarafından yargılanabilecektir.  

Bu nedenle Türk heyetinin uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatıĢmalarda 

iĢlenen savaĢ suçlarının Roma Statüsü kapsamı içine alınmasına yönelik 

çekinceleri anlaĢılabilir niteliktedir. Zira Roma Statüsünün eĢiği düĢüren tanımı ve 

uluslararası hukukçuların son tartıĢmaları, Türkiye‘nin terör örgütü PKK ile olan 

mücadelesini, terörle mücadele olarak değil, uluslararası nitelikte olmayan silahlı 

çatıĢma olarak değerlendirilme riskini de taĢımaktadır. 
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SONUÇ 

Türkiye iç güvenliğin sağlanması kapsamında yürüttüğü mücadeleyi 

uluslararası nitelikte iç çatıĢma olarak kabul etmemektedir. Bu nedenle insancıl ya 

da savaĢ hukuku yerine, insan hakları hukuku uygulama alanı bulmaktadır. Türkiye 

bazı çekincelerle birlikte tüm insan hakları sözleĢmelerine taraftır ve Avrupa Ġnsan 

Hakları Mahkemesinin yargılama yetkisini kabul etmiĢ durumdadır. Bu nedenle 

mücadele kapsamında insan haklarının korunması, insancıl hukukun 

uygulanmasından daha fazla koruma sağlamaktadır. Bu nedenle Uluslararası Ceza 

Mahkemesi‘nin durumu uluslararası nitelikte silahlı çatıĢma sayması hukuki açıdan 

problem yaratmayacak olsa da siyasi açıdan Türkiye‘nin prestijini zedeleyecek 

niteliktedir. 

Zira bu yönde bir yorum, bölücü terör örgütünün dolaylı da olsa tanınması 

ve hukuki bir statü kazanması riskini de taĢımaktadır. Bunun da ötesinde 

Türkiye‘nin iç güvenlik hususunda yetersiz devlet olarak algılanmasına sebebiyet 

verebilecektir (TaĢdemir, 2012). Daha da önemlisi terör örgütünün insancıl hukuk 

kurallarına uygun hareket etme olasılığı bu hususa ikna edecek tüm göstergelerden 

yoksundur. Zira 1995 tarihli bildirge sonrası birçok terör eylemi gerçekleĢtirerek 

sivil ölümlere sebebiyet vermiĢtir. Bu nedenle Ek Protokollere taraf olmayan 

Türkiye‘nin, Roma Statüsü dıĢında kalması ve Mahkeme‘nin yargılama yetkisini 

kabul etmemesi politik açıdan doğru bir karar olup, bu düzenlemelerin kötüye 

kullanılma olasılığının yüksek olması nedeniyle devam edilmesi gereken bir siyasi 

tutumdur.   
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Abstract 

The right to privacy is an integral part of the human rights mechanism and it is related to many 

fundamental rights, such as the right to immunity of property; freedom of thought, consciousness and religion, 

secrecy of communication and right to life, etc. Many democratic states protect privacy in their constitutions. In 

addition to that, there have been many enacted laws, regulations, international conventions to protect privacy and 

personal data in national and international level. Thus there seems to be no doubt that the right to privacy is a 

universal and fundamental human right.  
Because of technological developments, climate change, economic crises, social unrest and huge waves 

of migration between the states, human rights have become more and more important and been extended in scope. 
On the other hand, national security and public safety concerns make the states put some limitations on human 

rights and fundamental freedoms. Although human rights are perceived as universal and integral, the national 

security is also accepted as a precondition for the existence of each state.  Article 8 of European Convention on 
Human Rights accepted national security and public safety as legitimate reasons for the limitation of right to 

privacy. 

In this study, how to balance is established between right to privacy and national security/public safety 
under European Convention of Human Rights, jurisprudence of European Court of Human Rights, European 

Union regulations and directives and jurisprudence of the Court of Justice of the European Union and which 

criteria European Courts apply for that shall be revealed.     

Keywords: Right to Privacy, National Security, Public Safety 

AVRUPA HUKUKUNDA ÖZEL HAYATA SAYGI HAKKI VE MĠLLĠ 

GÜVENLĠK/KAMU GÜVENLĠĞĠ SINIRLAMALARI 

Öz 

Özel hayata saygı hakkı insan hakları mekanizmasının ayrılmaz bir parçasıdır ve mülkiyet 
dokunulmazlığı, düĢünce, vicdan ve din özgürlüğü, ifade özgürlüğü, yazıĢmaların gizliliği, yaĢam hakkı gibi diğer 

pek çok temel insan hakkıyla da yakından ilgilidir. Devletlerin büyük çoğunluğu özel hayatın gizliliğini anayasal 

düzeyde korumaktadır. Buna ilave olarak son yıllarda özel hayatı ve kiĢisel verilerin gizliliğini korumak için 
ulusal ve uluslararası düzeyde pek çok hukuki düzenleme yapılmıĢtır. Buna göre özel hayat ve aile hayatına saygı 

hakkının evrensel ve temel haklardan biri olduğu konusunda herhangi bir Ģüphe bulunmamaktadır. 

Teknolojik geliĢmeler, iklim değiĢikliği, ekonomik krizler, sosyal sıkıntılar ve ülkeler arasındaki göç 
dalgaları nedeniyle insan hakları her geçen gün daha fazla önem kazanmakta ve içerik bakımından 

geniĢlemektedir. Bununla birlikte, milli güvenlik ve kamu güvenliği kaygıları özel hayata saygı baĢta olmak üzere 
pek çok temel hak ve özgürlüğün zaman zaman devletler tarafından sınırlandırılmasına neden olmaktadır. Her ne 

kadar insan hakları evrensel ve bir bütün olarak kabul edilmekteyse de milli güvenlik de her devletin varlığını 

devam ettirebilmesi için önemli bir önkoĢul olarak kabul edilmektedir. AĠHS‟nin 8. maddesi milli güvenlik ve 
kamu güvenliğini özel hayata saygı hakkının sınırlandırılması için meĢru bir kısıtlama sebebi olarak kabul 

etmiĢtir. 

Bu çalıĢmada Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi, Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi kararları, Avrupa 
Birliği‟nde yapılan düzenlemeler ve Avrupa Birliği Adalet Divanı kararları ıĢığında özel hayata ve aile hayatına 

saygı hakkı ile milli güvenlik ve kamu güvenliğinin sağlanması dengesinin nasıl kurulduğu, Avrupa 

Mahkemelerinin bunun için hangi ölçütleri uyguladıkları ortaya konulacaktır.  
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INTRODUCTION 

Today, it is universally accepted that, human rights considered as highest 

value of the society in the modern democratic states. Furthermore, protection of the 

human rights is the priority of internal and external policies of the modern states. 

Consequently, in order to ensure the protection of these rights, the necessary 

mechanisms are created by the states themselves. In this regard, the Universal 

Declaration of Human Rights adopted by the United Nations (UN) in 1948, 

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms or 

European Convention on Human Rights (ECHR) adopted by the Council of Europe 

in 1953, the European Social Charter adopted by the Council of Europe in 1961, 

the International Covenant on Civil and Political Rights adopted by the UN in 1966 

and also Fundamental Rights Charter adopted by the EU in 2000 and became 

legally binding with entering into force of the Treaty on Functioning of the 

European Union (TFEU) are the most important legal documents creating 

mechanisms for the protection of human rights.  

Human rights necessitate an integral approach. It is because all human rights 

are universal, indivisible, interdependent and interrelated. Therefore, international 

institutions created by the states have to ensure the protection of human rights on a 

global level, based on equality and integrity. The right to privacy is an integral part 

of the human rights mechanism and it is related to many fundamental rights. Many 

democratic states protect privacy in their own constitutions. In addition to that, 

there have been many laws, regulations, international conventions enacted to 

protect privacy and personal data in national and international level.  

Because of technological developments, climate change, economic crises, 

social unrest and huge waves of migration between the states, human rights have 

become more and more important and been extended in scope. On the other hand, 

national security and public safety concerns make the states put some limitations 

on human rights and fundamental freedoms. Although human rights are perceived 

as universal and integral, the national security is also accepted as a precondition for 

the existence of each state. 

1. RIGHT TO PRIVACY AND DATA PROTECTION AS HUMAN RIGHTS 

1.1. Legal Framework for Right to Privacy 

Under EU law both privacy and data protection are considered as 

fundamental rights protected by the Charter of Fundamental Rights of the 

European Union (CFREU) in Articles 7 and 8, respectively. The origins of the 

European right to privacy stem from Article 12 of the Universal Declaration of 

Human Rights and Article 17 of the International Covenant on Civil and Political 

Rights, which are the first legal instruments to lay down the foundations for 

protecting the right to privacy from intervention of others, especially from the state 
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itself. According to Article 12 of the Universal Declaration of Human Rights: ―No 

one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or 

correspondence, nor to attacks upon his honour or reputation. Everybody has the 

right to the protection of the law against such interference or attacks.‖ Whereas, 

Article 17 of the International Covenant on Civil and Political Rights has a very 

similar wording: ―No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference 

with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his 

honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against 

such interference or attacks.‖ The only difference between two provisions is the 

term ―unlawful interference‖ emphasised in Article 17 besides ―arbitrary‖. 

Therefore, right to privacy is a fundamental right enjoyed by the all members of the 

society and deserving the respect by all states.  

In 1950, the ECHR was adopted with the principles applicable for the 

protection of privacy: 

“Article 8-Right to respect for private and family life 

1. Everyone has the right to respect for his private and family life, his 

home and his correspondence. 

2. There shall be no interference by a public authority with the exercise of 

this right except such as is in accordance with the law and is necessary in a 

democratic society in the interests of national security, public safety or the 

economic well-being of the country, for the prevention of disorder or crime, for 

the protection of health and morals, or for the protection of the rights and 

freedoms of others.” 

According to the case law of the European Court of Human Rights (ECtHR) 

―the concept of private life extends to aspects relating to personal identity, such as 

person‘s name, photo, or physical and moral integrity.‖ The guarantee granted by 

Article 8 ECHR is primarily intended to ensure the development, without outside 

interference, of the personality of each individual in his/her relations with other 

human beings.    

The case law by the ECtHR affirms that States are not only obligated to 

prevent the violation of principles emerging from Article 8, but they are also 

required to actively ensure respect for private and family life. However, although 

the right to privacy is regarded as a fundamental right, the right to privacy is not 

absolute, which makes it subject to balance against other rights or interests under 

certain circumstances.   

According to Article 6(3) of Treaty on the European Union (TEU), 

fundamental rights as guaranteed by the European Convention on Human Rights 

―shall constitute general principles of the Union‘s law.‖ Therefore, the rights laid 

down in the CFREU should be interpreted as having the same meaning and scope 
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as those in ECHR, whereby a more extensive protection is not precluded. Article 7 

of the Charter with the title ―Respect for private and family life‖ has a similar 

provision stating: ―Everybody has the right to respect for his and her private and 

family life, home and communications.‖ The only difference from the previous 

provisions is the term ―communications‖ rather than correspondence, since the 

former has more extensive meaning including all types of online and offline 

communications between persons.  

1.2. Legal Framework for Data Protection  

Data protection is closely related to the right to privacy and aims to prevent 

data from lost or misused by public and private entities. According to the ECtHR in 

Rotaru v. Romania, the storing by a public authority of information relating to an 

individual‘s private life amounts to an interference within the Article 8. In 

determining whether the personal information retained by the authorities involves 

any of private-life aspects, the Court takes into account the particular context in 

which information is obtained and stored and the nature of the information 

(ECtHR, 2017: 28).  

The CFREU provides the following provision: 

“Article 8- Protection of Personal Data  

1. Everyone has the right to the protection of personal data concerning 

him or her.  

2. Such data must be processed fairly for specified purposes and on the 

basis of the consent of the person concerned or some other legitimate basis laid 

down by law. Everybody has the right of access to date which has been collected 

concerning him or her, and the right to have it rectified.” 

Data protection rights are guaranteed under Article 16 of the TFEU. 

Accordingly, ―[e]veryone has the right to the protection of personal data 

concerning them.‖ Personal data means ―any information relating to an identified 

or identifiable natural person‖ (data subject). Besides personal data, the Convention 

for the Protection of Individuals with Regard to Automatic Processing of Personal 

Data regulates the ―sensitive data‖, which means data on an individual‘s race, 

politics, health, religion, sexual life or criminal record, which requires enhanced 

protection and is subject to special legal regime.  

The legislation on the protection of personal data was updated in EU only 

recently causing significant change in the field. Since the set of regulations entered 

into force on 25 May 2018, the General Data Protection Regulation (GDPR) serves 

as a key policy regarding the protection of personal data in private and public 

sectors. Replacing the Directive 95/46/EC on the protection of individuals with 

regard to the processing of personal data and free movement of such data, it has 

established more ambitious standard of data protection. Being an EU regulation, it 
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is immediately enforceable and applicable in all Member States without any further 

need for implementation in the national laws. Therefore, the GDPR transfers the 

key values, such as lawfulness, fairness and transparency with regard to data 

processing into the European policy.  

In addition to the GDPR, the new set of legislation includes Directive 

2016/680 on the protection of natural persons with regard to the processing of 

personal data by competent authorities for the purposes of the prevention, 

investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of 

criminal penalties, and on the free movement of such data. This Directive pursues a 

dual purpose as it aims on protecting citizens‘ fundamental right to privacy and 

data protection whenever personal data is processed as well as facilitating 

information exchange between competent security and law enforcement authorities 

within the EU. In this regard, it is relevant for all natural persons regardless of their 

nationality.  

Directive 2016/680 provides a set of common rules applicable for data 

transfers performed for a purpose linked to combatting crime or terrorism. This 

may include the prevention, investigation, detection or prosecution of criminal 

offences or the execution of criminal penalties. The rules established under the 

Directive apply not only to domestic data proceedings but also to cross-border 

transfers within the EU. With the Court of Justice of the EU (CJEU)‘s judgements 

in the Digital Rights Ireland and in the Schrems cases, the EU institutions are 

assigned with a specific task to ensure the respect to fundamental rights in the 

security and law enforcement area.  

In cases involving suspected terrorists, such as Segerstedt-Wiberg and 

Others v. Sweden the ECtHR has established that States enjoy a wide margin of 

appreciation, especially with regards to storage of information of individuals who 

have connections with past terrorist activities. In Murray v. The United Kingdom, 

The Court also found that it falls within the legitimate bounds of the process of 

investigation of terrorist crime for the competent authorities to record and retain 

basic personal details concerning the arrested person or even other persons present 

at the time and place of arrest (ECtHR, 2017: 28). However, the indiscriminate and 

open-ended collection of criminal record data is unlikely to comply with the 

requirements of Article 8 in the absence of clear and detailed statutory regulations 

clarifying the safeguards applicable and setting out the rules governing, inter alia, 

the circumstances in which data can be collected, the duration of storage, the use to 

which they can be put and the circumstances in which they may be destroyed 

(M.M. v. the United Kingdom). Therefore, the effect of Article 8 has been to ensure 

the development of a comprehensive statutory regime governing covert 

surveillance techniques (Taylor, 2002: 73). In this sense, the Directive 2016/680 of 

the EU may be regarded as in compliance with the case law the ECtHR.   
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1.3. Legislation on Passenger Name Record (PNR) Data  

The Passenger Name Record (PNR) is a unique dataset that contains 

information on key components of flight reservations made by natural persons. The 

information consists of 19 categories, including contact details like addresses, 

payment information and number of persons travelling. On that basis it enables 

security enforcement authorities risk assessment of unrecognised terrorists and 

criminals but also the identification of known individuals. Therefore, PNR data 

may be used either in the aftermath of a committed crime or proactively in order to 

determine high-risk passengers. This makes PNR data a highly effective tool in the 

field of law enforcement. More specifically, the collection and use of the PNR data 

constitutes an essential measure in fighting not only cross-border crime, including 

child-trafficking but also acts of terrorism.  

The Directive 2016/681 on the use of PNR for the prevention, detection, 

investigation and prosecution of terrorist offences and serious crime specifically 

regulates the transfer of passengers‘ data of EU international flights from air 

carriers to the Member States as well as the processing of such data between 

Member States and third countries. The transfer of data from a Member State to a 

third country is governed by Article 11 that introduces a set of provisions allowing 

for the transfer on case-by-case basis. Accordingly, the transfer may only take 

place when the Member State has ascertained the data receiving country to process 

data in accordance with the Directive‘s aim and to guarantee sufficient protection 

safeguards in its domestic law.  

After previous drafts of the PNR Directive were rejected by the European 

Parliament due to serious concerns on individual data privacy, the legislative 

process has been on hold until the Paris terrorist attacks in 2015. Primarily caused 

by the Snowden revelations, the demand for better data protection obligations was 

acknowledged by the CJEU in Digital Rights Ireland and Schrems Cases. 

Especially the decision in Digital Rights Ireland led to considerable implications in 

designing the final form of the Directive 2016/681 in favour of data security.  

2. NATIONAL SECURITY AND PUBLIC SAFETY AS JUSTIFICATION 

2.1. European Approach on Counter Terrorism and Internal Security 

The scope of all strategic actions is based on the legal provisions stated in 

the Treaty on the European Union (TEU) and Treaty on Functioning of the 

European Union (TFEU). The competences to adopt measures within the area of 

security and defence are divided between supranational governance in the Area of 

Freedom, Security and Justice, stipulated in the TFEU and intergovernmental 

structures prevalent in the Common Foreign and Security Policy.    
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The Member States have sustained cooperation in the fight against terrorism 
for a long while. With the Maastricht Treaty, counter-terrorism has formally been 

included within the EU‘s regulatory framework in 1992. As the judicial and police 
cooperation in criminal matters is considered within Justice and Home Affairs 

under the third pillar of the Treaty, counter-terrorism was subject to 

intergovernmental methods. However, with the entry into force of the Amsterdam 
Treaty in 1997, the Area of Security, Freedom and Justice constituted the first step 

in the direction of a more open stance in police and security cooperation.  

The Area of Freedom, Security and Justice includes several policy domains, 

such as, border policies, counter-terrorism, police and justice cooperation. It aims 

at ensuring the maximum level of security across all Member States especially in 
times of increasing threat against the core European values through terrorism or 

crime. Therefore, the EU‘s Internal Security Strategy establishes a common 
security model throughout the EU.  

Despite increased efforts taken with regard to counter-terrorism measures, 

the diverging priorities within the EU‘s institutional framework result in biased 
implementation of anti-terror policies. (Middelstorb, 2018: 19). Whilst the 

European Parliament and the public opinion have a rather critical stance towards 
additional restrictions of rights for security purposes, the Commission follows a 

more liberal approach in this field. The most relevant actors in managing internal 
and external anti-terrorism measures include, inter alia, the European Network of 

Experts on Radicalisation, the European Defence Agency and Europol. The 
Europol established the European Counter Terrorism Centre in 2016, improving 

the organisation of international cooperation among several counter-terrorism 
authorities and boosting European engagement in the global fight against terrorism.  

2.2. Limitations of Fundamental Rights for Security and Defence Purposes 

Under EU Law, both privacy and data protection are considered as 

fundamental rights; however, that does not mean that they are absolute rights. 
Therefore, scope of application is subject to legislative and judiciary interpretation. 

In the presence of special circumstances, such as security concerns, restrictions on 
data and privacy safeguards may be established in favour of conceding 

counterbalancing measures to guarantee public security. In Article 52 CFREU the 
principle of proportionality is recognised for any limitation to fundamental rights 

and values stated in the CFREU.    

The notion of ‗national security‘ should be distinguished from the notion of 
‗public safety‘ under the EU law. According to Article 4(2) of the TEU, ―national 

security remains the sole responsibility of each Member State‖. This means that the 
term ‗national security‘ is limited to the security of each Member State and not of 

the Union as a whole and that the Union‘s competence does not extend to 
encompass issues of national security. There is an absence of a clear definition of 

the term ‗national security‘ in the EU law (Dimitrova and Brkan, 2018:760).  
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The term that is used rather more frequently in data protection and privacy 
legislation is ‗public security‘. Although this notion is not defined in the EU law, it 
is assumed to be a broader notion extending to the security within the whole EU. 
The notion of public security is found also in other fields of EU law, namely in 
Article 36 TFEU concerning the justifiable grounds for restrictions on free 
movement of goods, in Article 45 TFEU relating to free movement of workers and 
in Article 202 TFEU concerning the free movement of workers from oversea 
countries and territories. ‗Public security‘ therefore relates more to the security of 
European public, its citizens and the EU territory. The GDPR is not applicable to 
national security, or to public security. According to Article 2, the GDPR does not 
apply to processing of data relating to ‗the prevention of threats to public security‘. 
The legal instrument on the basis of which it is possible to process data relating to 
public security is the Directive 2016/680. It allows the Member States to restrict 
the provision of information on data subjects in order to protect public security or 
national security and can, on the same grounds, limit the data subject‘s right of 
access.  

The notion of ‗public safety‘, in the context of the interpretation of ECtHR is 
understood either as national security or the prevention of disorder or crime. 
Balancing between surveillance and national security has already been relevant in 
earlier case law, such as Klass and Others v. Germany, where the ECtHR did not 
find a violation of Article 8 ECHR because the German law restricting the secrecy 
of mail and telecommunications was necessary to protect national security and 
disorder or crime. In Szabo and Vissy v. Hungary, the Court manifested serious 
concerns over the technological advances that have enabled state authorities to 
collect enormous masses of personal data and build individual profiles. This is one 
of the cases in which ECtHR has expressly referred to the jurisprudence of CJEU 
(Bignami and Resta, 2018:18). In another case, Segerstedt-Wiberg and Others v. 
Sweden dated 2006, the ECtHR found that the fight against terrorism prevails over 
an individual right to access the information about him/her in a police database. In 
this case, the ECtHR considered that there had been interference in the applicant‘s 
rights under Article 8(1) ECHR, but that the storage of information on the relevant 
database had a legitimate aim, which is the protection of national security. 
Therefore, there was no violation of Article 8.  

The CJEU has also dealt with the issue of public security in connection with 
data protection in its early case law. One of the most interesting cases in this regard 
is the case Parliament v. Council and Commission, which is known as Passenger 
Name Record case of 2006. In this case, following the grounds for annulment 
action brought by the European Parliament, the CJEU annulled the decision on 
which the PNR agreement was concluded, as well as the adequacy decision to 
transfer of PNR to the US. The legal ground of the annulment decision was that the 
processing of personal data transferred on the basis of PNR agreement did not fall 
within the scope of Data Protection Directive because it constituted ‗processing 
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operations concerning public security‘.  

In a more recent case, Digital Rights Ireland of 2014, the CJEU annulled the 
Directive 2006/24/EC on the retention of data. This an important case in which 
public security played a significant role as a potential ground for justifying the 
restriction of fundamental rights to privacy and the protection of personal data. 
According to CJEU, the Data Retention Directive constituted interference with 
those two fundamental rights because the providers of electronic communications 
services had to retain the personal data of their users for a certain period of time. 
This interference was especially serious since the data were retained and used 
without the user being informed about retention of his/her data. The CJEU found 
that the interference with the fundamental rights to privacy and data protection was 
disproportionate.  

The Schrems case of 2015 was regarded as European response to Snowden 
revelations and the mass surveillance exercised by the US authorities. In this case 
Mr. Schrems challenged the decision issued by the European Commission 
according to which the Safe Harbour guarantees an adequate level of protection of 
personal data for the purpose of data transfer from the EU to the US. The CJEU 
decided that the Safe Harbour did not offer an adequate level of data protection for 
European data subjects. The subsequent national security leaks and the recent 
controversial topic about Cambridge Analytica and the Trump campaign has 
supported the CJEU‘s growing concern on digital surveillance (Unver, 2018).  

CONCLUSION 

It has been already approved by the level of protection accorded by the 
legislation and the case law of the European Courts that the right to privacy and 
data protection are considered as fundamental rights. Together with the ECHR and 
case law of the ECtHR, the EU holds the standards for privacy and data protection 
on very high level. Therefore, while balancing the national security and privacy, 
the EU institutions give priority to privacy. It is illustrated by the dynamics 
between European policy-makers and European Courts‘ approach in which the 
courts have paved the way for that particularly high level of protection. The CJEU 
conduct its assessment on a case-by-case basis, taking into account the nature, 
scope and supervising authorities, and the kind of remedy provided by national 
law.  

On the other hand, with the rise of new forms of threat to national security 
and public safety, international police and law enforcement authorities have 
increasingly realised the potential of personal data in countering the terrorism and 
serious crime. European privacy protection standards do not constitute an obstacle 
for the use of data-related security instruments in international cooperation. In its 
fight against terrorism EU prefers concluding agreements with third countries that 
go beyond the international obligations of human rights protection. We are going to 
see how the case law will develop around it in the future.  
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Abstract 

This study critically investigates the prospects of emerging hybridity in Security Sector Reform and 
Governance (SSR/G). Evolved through peacebuilding and state building paradigms in the post-Cold War era, the 

stated aim of SSR/G is to promote good governance in security sectors of transition, post-authoritarian, and 

conflict-affected states, while ensuring state‟s successful monopoly on the legitimate use of force. Conflict-affected 
states are of particular importance since they are incapable of exercising monopoly due to dominance of non-state 

armed groups, such as terrorists, separatist groups, and private military and security companies. Hybridity 

projects a tailored SSR/G process that will be built upon a set of principles, such as local/national ownership, 
inclusion, negotiation, process-dependency, and conflict-prevention. It suggests combining top-down and bottom-

up approaches, converging state and non-state domains, and accepting the prevalence of ongoing state formation 

process in conflict-affected states. Coined by Michel Foucault through 1970s, governmentality refers to 
controlling people‟s behaviors by using political rationalities, governmental techniques and technologies, notably 

the security mechanisms. This study argues that hybridity is an emerging mode of neoliberal governmentality in 

SSR theory and practice as well as for liberal peace and state building efforts, which aims to re-produce itself to 
ensure continuity of security-related interventions. The study begins with a discussion of SSR/G governmentality 

and post-liberal hybridity. Afterwards, drawing upon the lenses of neoliberal governmentality, it critically 

questions the effects of hybridity on SSR/G in terms of its transformative dynamics of sovereignty-security nexus, 
inclusion of non-state, oligopoly on the use of force, and legitimacy-legality relationship. 

Keywords: Security Sector Reform, Security Sector Governance, Post-Liberalism, Hybridity, Neoliberal 

Governmentality. 

GÜVENLIK SEKTÖRÜ YÖNETIġIMINE HIBRIT YAKLAġIM ÜZERINE 

ELEġTIREL DÜġÜNCELER: BIR NEOLIBERAL YÖNETIMSELLIK 

PERSPEKTIFI 
Öz 

Bu çalıĢma, Güvenlik Sektörü Reformu ve YönetiĢiminde (GSR/Y) geliĢmekte olan hibrit yaklaĢımına 

iliĢkin geleceğe dönük beklentileri eleĢtirel olarak incelemektedir. Soğuk SavaĢ sonrasında BarıĢ ĠnĢası ve Devlet 

ĠnĢası paradigmaları içerisinde geliĢen GSR/Y‟nin ifade edilen amacı, geçiĢ ülkeleri ile otoriter yönetim biçimleri 
ve/veya çatıĢma sonrası durumda olan devletlerde meĢru güç kullanımı tekelini temin ederken güvenlik 

sektörlerinde iyi yönetiĢimin geliĢtirilmesidir. ÇatıĢmadan etkilenen devletler, teröristler, ayrılıkçı gruplar ve özel 

askeri ve güvenlik Ģirketleri gibi devlet dıĢı silahlı grupların varlığı sonucu güç kullanımı üzerinde tekel 
uygulayamamaları nedeniyle özel öneme sahiptir. Hibrit yaklaĢımı, yerel/ulusal sahiplenme, içerme, müzakere, 

süreç bağımlılığı ve çatıĢmaların önlenmesi gibi bir ilkeler seti üzerine kurulacak ihtiyaca göre uyarlanmıĢ bir 
GSR/Y öngörmektedir. Hibrit yaklaĢım, çatıĢmalardan etkilenen devletlerde yukarıdan aĢağıya ve aĢağıdan 

yukarıya yaklaĢımların birbirine bağlanmasını, devlet ve devlet dıĢı alanların birleĢtirilmesini ve devam eden 

devlet oluĢumu süreçlerinin varlığının kabul edilmesini önermektedir. Michel Foucault tarafından 1970‟li yıllarda 
öne sürülen yönetimsellik, özellikle güvenlik mekanizmaları olmak üzere siyasal rasyonaliteler, yönetimsel 

teknikler ve teknolojiler kullanarak insanların davranıĢlarının kontrol edilmesini ifade etmektedir. Neoliberal 

yönetimsellik yönetimlerin öz disiplinini sağlayan, kendi kendini düzenleyen ya da yöneten öznellik üretimi ile 
ilgilidir. ÇalıĢma, hibrit yaklaĢımın güvenlikle ilgili müdahalelerin sürekliliği için kendini yeniden üretmeyi 

amaçlayan GSR kuramı ve uygulaması ile liberal barıĢ ve devlet inĢası çabaları için neoliberal yönetimselliğin 

yeni geliĢen bir biçimi olduğunu savunmaktadır. ÇalıĢma, GSR/Y yönetimselliğinin ve post-liberal hibrit 
yaklaĢımın bir tartıĢmasıyla baĢlamaktadır. Daha sonra, hibrit yaklaĢımın GSR/Y yaklaĢımına etkisi egemenlik-

güvenlik bağı, devlet dıĢının içerimi, meĢru güç kullanımı oligopolü ve meĢruiyet-yasallık iliĢkisi bağlamlarında 

neoliberal yönetimsellik çerçevesinde eleĢtirel olarak tartıĢılmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Güvenlik Sektörü Reformu, Güvenlik Sektörü YönetiĢimi, Post-Liberalizm, Hibrit, Neoliberal 

Yönetimsellik.  
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INTRODUCTION 

The stated aim of security sector reform and governance (SSR/G) is to build 

a security sector which will function in line with good governance principles 

(OECD, 2007). SSR represents liberal peace and statebuilding paradigms, 

theoretical foundation of which is institutionalism. The basic argument of 

institutionalist SSR/G is that liberal (democratic) security institutions will promote 

human security, help lay the foundations of a functioning market, and contribute to 

human development. Accordingly, (orthodox) SSR/G adopted a state-centric 

approach and aimed at reinforcing state‘s monopoly on the legitimate use of force, 

identifying the non-state, informal actors as spoilers (Sedra, 2017). 

SSRs have been put into practice in transitional, post-authoritarian, and 

conflict-affected states since 1990s. Among them, conflict-affected states have 

taken more attention from SSR community in that SSR programs required a 

minimum level of security and Weberian statehood for implementation (Wulf, 

2004; UNSC, 2014; Bouris, 2019). Given thorny security conditions arising from 

perpetual violence, lack of modern institutions of good governance, and traditional 

sources of power, (orthodox) SSR programs in conflict-affected states (i.e. 

Afghanistan, South Sudan, Haiti, Somali) have underperformed and ultimately 

failed to deliver their promises of building democratic SSG (Schnabel and Ehrhart, 

2005; Sedra, 2013; Mannitz, 2014; Detzner, 2017; Ansorg and Gordon, 2019). 

Particularly, lessons from conflict-affected states have increased discontents 

against institutionalist SSR. Hybrid security governance has been introduced as a 

response to the shortfalls of both conceptualization and implementation of SSR. 

This study argues that ―hybridity is the emerging mode of neoliberal 

governmentality re-producing SSR/G theory and practice”. Drawing upon the 

lenses of neoliberal governmentality, it questions the implications of hybridity on 

SSR/G in terms of sovereignty-security nexus, inclusion of non-state, oligopoly on 

the use of force, and legitimacy-legality relationship. 

1. CONCEPTUAL FRAMEWORK: NEOLIBERAL GOVERNMENTALITY 

Coined by Michel Foucault in 1970s, governmentality refers to controlling 

people‘s behaviors by political rationalities, governmental techniques and 

technologies, notably the security mechanisms (Foucault, 2007; 2008). Neoliberal 

governmentality is related to how governments produce a subjectivity that is self-

disciplining, self-regulating, or self-governing. It considers homo economicus of 

liberalism as human capital that should be invested in that will not necessitate 

state‘s disciplinary mechanisms, and that will ultimately be responsible for its own 

life (Lemke, 2001; Güvenç-Salgırlı and Aykan, 2018). 
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While neoliberalism is widely seen as a top-down project imposed on 

populations, governmentality includes bottom-up flows in the analysis and deals 

primarily with behavioral change (Behrend, 2015). Bottom-up flows comprise 

local responses to political rationalities, governmental techniques and technologies 

from sub-national levels and emerge as a particular mode of behavior, such as 

resistance, compliance, cooperation or conflict (Mitchell, 2006). As Foucault 

(2007) explained, neoliberalism can be distinguished by its reliance on competition 

and disparity rather than exchange and equivalence for political and economic 

rationality, applying market principles to broader context of social life (Oksala, 

2011). 

Foucault (2007; 2008) conceptualized the state as a historical, evolving and 

dependent entity that is shaped by continuous power relations, and comprised of 

continuously changing institutions, practices and discourses. In this context, 

neoliberal governments are distinguished from the welfare state by their 

commitment to re-produce themselves through the freedoms or capacities of those 

who are governed (Davoudi and Madanipour, 2013). As Leander and Van Munster 

(2007) put it, governmentality envisages decentralized structures and practices, 

integration of public and private spheres, thus focusing on governing in a wider 

context. 

Governmentality techniques are prone to failure in societies where liberal 

culture has not taken root. In these societies, people cannot be convinced for self-

regulation, and are subjected to external interferences (i.e. World Bank, 

International Monetary Fund). However, top-down approaches of neoliberalism 

have produced unfair distribution of income, high unemployment, job insecurity, 

low wages, and poverty in developing and least developed countries (Wacquant, 

2010). It is now widely acknowledged that top-down approaches are essentially 

bound by local cultural and historical realities (Tagma et al., 2013). 

2. SECURITY SECTOR GOVERNANCE: NEOLIBERAL GOVERNMENTALITY 

PERSPECTIVE 

2.1. Towards (Post-Liberal) Hybridity 

Developed by international development assistance community since 1990s, 

SSR sits at the intersection of liberal peace, statebuilding and human security. Rule 

of law, effectiveness and accountability, democratic control, professionalization, 

respect for human rights are among the building blocks of SSR (Sedra, 2017). 

Early SSR implementations demonstrate that top-down, institutionalist 

engagements have been unable to succeed in post-conflict contexts and triggered 

national/local ownership debates (Donais, 2009). Liberal peace and statebuilding 

have been criticized for being coercive, technocratic, culturally-insensitive, and 

imposing Western mode of Weberian state. Power holders‘ resistance and 



Ahmet BARBAK 

586 

unwillingness, local cultural and traditional structures have limited the success of 

reforms considerably. While resurgence of violent conflicts hampered steady 

implementation of SSRs, limited statehood, distributed means of violence, and 

states‘ inability to reconcile conflicting interests have deterioriated security 

conditions (Detzner, 2017; Ansorg and Gordon, 2019). 

External actors failed to cooperate, adopt long-term view, and finance 

implementation. Whereas SSR requires policy coherence, donors have failed to 

build effective cooperation and collaboration among domestic institutions as well 

as with international counterparts (Brzoska, 2003; Bryden, 2015; Ansorg, 2017). 

Donors have become much more reluctant to allocate resources for SSR at conflict-

affected states and confined themselves to train-and-equip programs, thus leading 

to debates on viability of SSR and liberal peace in a wider perspective (Donais, 

2018). Particularly, the 9/11 attacks in the United States of America (USA) and US 

Government‘s policies of ―Preemptive Action‖ have led to securitization of SSR, 

narrowing them down to train-and-equip programs, let alone the alleviation of 

poverty. 

While Sedra (2017) mentioned a conceptual-contextual gap and pointed to 

emergence of second generation SSR discourse, Nadarajah and Rampton (2015) 

named it the crisis of liberal peace paradigm. Cawthra (2019), based on the South 

African case, questions if SSR is dead. Mannitz (2014) points to three main strands 

of debate about SSR: definition of security sector, identification of donors (external 

actors), and determination of local actors and local ownership. Some fundamental 

questions as to the political nature of the rule of law, such as how commitment to 

the rule of law principle could or should be pursued, that the rule of law should be 

loosely defined so as to encompass local realities or not are observed in literature 

(Bernabéu, 2007; Peterson, 2010; Berg, 2012; Bergling et al., 2012; Schröder and 

Kode, 2012). There appears the latest dilemma of contemporary SSR, it is 

primarily related to the rule of law principle (Donais, 2013; 2017). 

2.2. The Future Destination of SSR: Hybrid Security Governance 

Today, hybrid liberal peace which refers to purposeful fusion of international 

and local, modern and traditional, state and non-state, liberal and illiberal, top-

down and bottom-up approaches is evident in literature (Mac Ginty, 2010; 

Lawrence, 2017; http://issat.dcaf.ch: 2019). It requires inclusion of what was once 

labelled as spoiler to the peace processes that contradicts with the indispensable 

principle of SSR, the rule of law. Hybridity in SSR/G hinges upon the argument 

that external actors should recognize local realities, adopt open-ended reform 

processes, and seek for ways of reconciling liberal and illiberal, modern and 

traditional, legal and illegal, focusing on legitimacy and donors‘ facilitator roles 

(Bagayoko, 2012; Luckham and Kirk, 2013; Lawrence, 2017). How neoliberal 

governmentality has paved the way for hybridity and its implications on SSR/G are 

discussed below. 
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2.2.1. Loosening the Sovereignty-Security Nexus 

Modern state is closely linked to security which constitutes its existential 

element and provides with ontological explanation. State‘s monopoly on the 

legitimate use of force has been considered as indispensable component of 

sovereignty and embodied by security apparatus (Wulf, 2007). Since the late 20th 

Century, neoliberal governmentality has introduced three major projects to 

transform the linkage between sovereignty and security. 

First is the privatization which includes marketization/commercialization of 

security accompanied by non-state use of force (Krahmann, 2009). Reserved 

domain of the state, security has become an activity of profit-making. Whereas 

public security hinges upon free and equal provision, marketized security seeks to 

satisfy customers and stakeholders. As Leander and Van Munster (2007) put it, 

neoliberal governmentality has led to privatization and responsibilization in the 

field of security. While privatization merged public and private spheres in security 

provision, responsibilization through produced norms, standards, codes of conduct, 

best practices, and performance indicators have had a self-disciplining and self-

regulating effect in the co-production of security. Besides, non-state armed groups, 

which assume security-provider roles in conflict-affected states, have eroded 

sovereignty-security nexus significantly. 

Second, human security introduced a multidimensional framework focusing 

on the root causes of insecurity (UNDP, 1994): economic security, food security, 

health security, environmental security, personal security, community security, 

political security. Human security argues for addressing vulnerabilities apart from 

the lenses of military and external threats and regards sovereignty as ensuring 

security not only for the state and citizens but also for every individual. Apart from 

the notion of citizenship that links individual to the state, human security prioritizes 

individual over citizenry, separating individual‘s political identity from the state 

and the sovereignty. It also allows for the active participation of multiple actors 

(public or private, state or non-state) into security, thus leading transformation of 

the exercise of sovereignty and security-sovereignty nexus.  

Third, the principle of Responsibility to Protect (R2P) is based on the basic 

premise that sovereignty also means responsibility to protect populations from 

crimes against humanity, ethnic cleansing, genocide, war crimes etc.
1
 Otherwise, 

                                                           
1 For the evolution of R2P concept, see Canadian sponsored International Commission on Intervention and State 

Sovereignty (ICISS), 2005 World Summit Outcome Document (Resolution 60/1), UN Resolution 2006/1674, UN 

2009 Resolution A/Res/63/308, Secretary-General‘s 2009 Report on the Responsibility to Protect; Secretary-



Ahmet BARBAK 

588 

according to R2P, international community will have the right to intervene those 

states that cannot prevent insecurities within their borders. Whereas R2P is defined 

as last resort and conditioned on just cause, right intention, proportional means, 

reasonable prospects, and right authority, it ultimately infringes upon state 

sovereignty by giving UNSC members the right to intervene.
2
 Recently, efforts 

towards including non-state actors into R2P to attain shared responsibility can be 

observed around international policy circles (Chatham House, 2019). 

2.2.2. Deepening the Neoliberal Diffusion: Inclusion of the Non-State 

In the orhodox SSR, non-state (armed) actors are considered as the spoilers, 

undermining the state‘s monopoly. Nevertheless, putting monopoly aside, hybridity 

rests upon the inclusion of non-state actors into SSR processes, assuming that they 

may be local security and/or justice providers, notably in conflict-affected 

countries where central government may take repressive and/or violent forms 

(Chatham House, 2019). In this context, hybridity asserts that government could be 

reformed (or transformed) within its broader environment of competing actors. 

Here, monopoly is regarded not as an indispensable end-state but as a contingency 

that will be shaped by interactions. Accordingly, hybridity may breed a wide range 

of tailored governmentalities depending on refom environment, thus increasing the 

diffusion of neoliberal intervention into non-state domain which was once regarded 

as illegitimate and / or illegal in terms of security. 

It can be said that hybridity approach encompasses non-statutory, illicit 

entities as long as they are considered legitimate. Yet who will decide legitimate 

entity and how it will be determined remains as a serious challenge (Schroeder and 

Chappuis, 2014; Mannitz, 2014; Detzner, 2017; Donais, 2017). Hybridity seems 

not only to attain reconciliation between state and non-state, public and private, 

modern and traditional, local and international, but also to provide a pragmatic turn 

that could enable external actors to act flexibly. Thus, hybridity focuses on 

controlling the reform environments, including non-state domain, and points to 

open-ended SSRs. 

 

 

                                                                                                                                                    
General‘s 2010 Report titled Early Warning, Assessment and the Responsibility to Protect; UN 2011 Report titled 

The Role of Regional and Subregional Arrangements in Implementing the Responsibility to Protect; UN 2012 
Report titled Responsibility to Protect: Timely and Decisive Response; Secretary-General‘s 2013 Report titled 

Responsibility to Protect: State Responsibility and Prevention. 
2 For the application of R2P concept, see UN Security Council resolutions: Darfur, Resolution 1706 (2006); Libya, 

Resolutions 1970 (2011), 1973 (2011), 2016 (2011), and 2040 (2012); Ivory Coast, Resolution 1975 (2011); 

Yemen, Resolution 2014 (2011); Mali, Resolutions 2085 (2012), 2100 (2013); (South) Sudan, Resolutions 1996 

(2011), 2121 (2013). 

http://www.globalr2p.org/media/files/2011_a65877.pdf
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2.2.3. Towards Oligopoly on the Use of Force 

In Weberian sense, monopoly refers to the concentration of the means and 
powers of coercion in the hands of the state while legitimacy is expected to stem 
from and rely on people´s consent through democratic processes (Wulf, 2007). The 
modern state is thus characterized by this monopoly on the use of force (or means 
of violence). However, the future of the state‘s monopoly on the legitimate use of 
force has already been contested in favor of an indirect, decentralized, and 
fragmented modality (Bailes et al., 2007; Van der Lijn, 2017; Friedrich Ebert 
Stiftung, 2017) as a result of the proliferation and diversification of actors involved 
in security interventions. This study applies the concept of oligopoly to the 
proliferation and diversification of actors incolved in the use of force to explain 
this fact. 

Oligopoly is an economics term that refers to existence of more than two 
interdependent actors dominating the market where they can create significant 
influence over each other and are unable to control fully the supply of a specific 
commodity. (Friedman, 1983; Mandal, 2007). An oligopoly is almost stable 
because the firms choose the benefits of collaboration over costs of economic war 
(violent conflict), agree not to compete and allocate the benefits of collaboration. 
Similarly, there are some dynamics that have given rise to the proliferation and 
diversification of non-state actors towards an oligopoly on the use force: 

First, increasing privatization of security has created a market for force 
(Avant, 2005; Krahmann, 2009; Wulf, 2011). Private military and security 
companies, national or international, have taken over some security functions of 
the states for the purpose of profit making. Second, the UN‟s peace-building and 
state-building approaches since the 1990s have paved the way for military 
interventions in the name of security, other than war law. Third, there has been a 
growing consensus in the international security community that non-profit, 
traditional, and/or illegal forces such as political party militias, liberation armies, 
guerillas, armed factions, self-defence groups in conflict-affected states may be 
considered as non-state security providers (Bryden and Caparini, 2006; Newman 
and Richmond, 2006; Schneckener, 2009; Wulf, 2011; Friedrich Ebert Stiftung, 
2017; Gordon, 2019). 

Fourth is the Security (Sector) Governance approach that has been 
developed since the late 1990s. Since then, under the leadership of the United 
Kingdom and supported by the United Nations, the Organization for Economic 
Cooperation and Development, the European Union and the African Union, the 
SSR approach conceptualized the security sector as an environment that is 
comprised of state and non-state actors. Thus, SSG points to a multi-layered 
oligopoly rather than a monopoly on the use of force. This approach designed a 
security sector in which non-state actors may be considered as security providers 
(Bailes et al., 2007; Friedrich Ebert Stiftung, 2017), eroding state‘s monopoly. 
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2.2.4. Separating Legitimacy from Legality 

According to the Weberian conception of the state, legality and legitimacy 

are equivalent concepts. As mentioned earlier, the orthodox SSR/G takes non-state 

(armed) actors as spoilers and exclude them from SSRs. However, according to the 

hybridity approach, non-state (armed) actors should be able to participate in SSR 

processes. Furthermore, hybridity does not approach them as illegal at first step. 

Accordingly, non-state armed actors may also be legitimate, if not legal, in 

countries that are in the process of state formation (Chatham House, 2019). Hence, 

it can be said that hybridity gives weight to legitimacy rather than legality of the 

non-state. This represents the abandonment of Weberian view of the state, 

sovereignty, and the legitimate use of force in favor of the inclusion of non-state 

actors, allowing external actors‘ engagement with illegal but allegedly legitimate 

(local) non-state actors in the field. 

The separation of legality from legitimacy has some implications in terms of 

the liberal understanding of the rule of law. First of all, the application of the 

liberal rule of law in countries where state formation process is going on will be 

almost impossible. Therefore, in post-conflict countries, an understanding of the 

rule of law based on mutual accountability, which focuses on legitimacy rather than 

on legality, will need to be developed (Roberts, 2015; Von Billerbeck and Gippert, 

2017; Toft, 2018; Hancock and Mitchell, 2018; Zanker, 2018; Walter-Drop and 

Remmert, 2018; Puljek-Shank, 2019). This is also called local turn or local first 

strategy among scholars, accompanied by a legitimacy-based approach to 

peacebuilding, statebuilding, and SSR (Mac Ginty and Richmond, 2013; Pospisil, 

2017; Donais and McCandless, 2017; Puljek-Shank, 2019). Here, the intention of 

hybridity would be to establish a hybrid legal system by holding the state (or 

central government) and non-state actors responsible to each other through extra-

legal accountability mechanisms (Donais, 2017; Chatham House, 2019). 

CONCLUSION 

Modern state has traditionally been characterized by its monopoly on the 

legitimate use force. Monopoly and legitimacy comprise the building blocks of 

using force, coercion, and violence. In this context, orthodox SSR has been 

designed as a project for re-constructing state‘s monopoly, notably at conflict-

affected states. Recently, the fundamental change observed in SSR thinking has 

been the relative abandonment of the state‘s (direct) monopoly on the use of force. 

The second shift is that non-state armed actors, which are illegal and struggle 

against the state for various purposes have begun to be included in SSRs and 

considered as security providers instead of spoilers. The third is the widespread 

recognition that post-conflict countries have been undergoing a state formation 

process and are not supposed to attain an effective and legitimate monopoly on the 
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use of force. Accordingly, hybrid SSR/G in post-conflict countries reveal some 

characteristics: 

 Open-ended reform processes; controlling chaotic reform environment, 

 Focus on legitimacy rather than legality; extra-legal accountability, 

 Combination of modern and traditional, liberal and non-liberal, legal and 

illegal, top down and bottom up approaches, 

 Oligopoly on the legitimate use of force, 

 Pragmatic inclusion of non-state (armed) actors; recognition of informal 

actors, 

 Tailored, context-specific, localized SSRs taking the local realities into 

account, 

 Recognition of the political nature of SSRs and diverse interests of local 

actors. 

The viability of hybridity approach lies in its adaptive, evolutionary and 

survival-based take. Pertinent evidence both in literature and policy demonstrates 

that the future of hybridity approach will be determined by the tensions between 

the nation-state and global governance (supra-national, cosmopolitan views of 

sovereignty), liberalism and post-liberalism, and struggle between Western and 

non-Western spheres.  
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Öz 

Günümüzde güvenliğe iliĢkin tehditler, uluslararası ortamdan bireye doğru derinleĢmiĢ, ekonomik, 

toplumsal, siyasal ve çevresel olarak çeĢitlenmiĢtir. Bu durum devletlerin ulusal güvenlikten ayrı olarak iç 
güvenliğe de odaklanmasını gerektirmiĢtir. Hâlihazırda iç güvenlik kamu düzeninin sağlanması olarak 

anlaĢılmaktadır. Genel kolluk kamu düzeninin sağlanması faaliyetini suçun önlenmesi ve adli kovuĢturma 

görevleri olarak icra etmektedir. Ancak dünyada son 20-25 yılda küreselleĢmenin yaĢanması, iletiĢim ağlarının 
çoğalması, mal ve hizmetlerin dünya genelinde yaygınlaĢması, ülkeler arasında iĢbirliğinin teĢvik görmesi, 

bireyler düzeyinde refahın artması birçok yeni tehdidin devlet, toplum ve birey düzeyinde hissedilmesine neden 

olmuĢtur. Terörizmden uluslararası organize suç örgütleri ve siber saldırılara, doğal afetlerden ulus ötesi göçlere 
kadar ortaya çıkan tüm yeni tehditler devletleri, toplumunu ve bireyi doğrudan etkilemektedir. Bu tehditler ulusal 

güvenliği tamamlayan ve kamu düzenini aĢan bir iç güvenlik anlayıĢını gerekli kılmıĢtır. Bu kapsamda devletten 
bireye farklılaĢmıĢ aktörlerin bulunduğu bir iç güvenlik tanımına ihtiyaç olduğu açıktır. Ġç güvenliğin iĢlevsel 

alanının geniĢlemesi, devletlerin yönetim mekanizmalarında değiĢikliğe gitmesini ve iç güvenlik birimleri olan 

kolluk teĢkilatlarının eğitim uygulamalarının yeni tehdit ve ihtiyaçlar bağlamında geliĢtirilmesini gerekli 
kılmaktadır. Bu kapsamda çalıĢmanın amacı, dünyada ülkelerin iç güvenlik yaklaĢımlarını tespit etmek ve eğitim 

usullerinin Türkiye ile karĢılaĢtırmasını yapmaktır. ÇalıĢma, literatür taraması yapılarak teorik bir zeminde 

yürütülmüĢtür. ÇalıĢmada, ilk olarak; dünyada yer alan kolluk kurumlarının teĢkilatlanma durumuna iliĢkin 
örnekler verilecek, müteakiben ülkelerin kolluk eğitimleri tanımlanacak ve Türkiye ile karĢılaĢtırılması 

yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Ġç Güvenlik YaklaĢımı, Ġç Güvenlik TeĢkilatları, Ġç Güvenlik Eğitimi. 

A COMPARATIVE STUDY OF THE INTERNAL SECURITY APPROACH 

AND EDUCATIONAL PRACTICES IN THE WORLD AND TURKEY 

Abstract 

Today, threats to security have deepened from the international environment to the individual and have 

diversified in economic, social, political and environmental terms. This has required states to focus on internal 
security as well as national security. Currently, internal security is understood as providing public order. The Law 

Enforcements are carrying out the activities of ensuring public order as preventive and catching tasks. However, 

the globalization in the last 20-25 years, the increase in communication networks, the spread of goods and 
services throughout the world, the encouragement of cooperation between countries, the increase in prosperity at 

the level of individuals caused many new threats to be felt at the state, society and individual level. From terrorism 

to international organized crime and cyber attacks, from natural disasters to transnational migration, all new 
threats directly affect states, society and the individual. These threats required an understanding of internal 

security that complements national security and transcends public order. In this context, it is clear that there is a 

need for a definition of internal security with actors differentiated from state to individual. The expansion of the 
functional area of internal security necessitates changes in the governance mechanisms of states and the 

development of training practices of internal security units, in the context of new threats and needs. In this context 
the aim of the study is to identify the internal security approaches of countries in the world and to compare 

educational methods with Turkey. This study was carried out on a theoretical basis by reviewing the literature. In 

this way, it is aimed to evaluate the law enforcement agencies and training procedures. In the study, firstly 
examples of the organization of the law enforcement agencies in the world will be given, and then training of law 

enforcement training of countries will be defined and will be compared with Turkey. 
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GĠRĠġ 

Güvenlik kavramına iliĢkin birçok tanımlama yapılmakla birlikte güvenlik 
aslında üreten, tüketen ve kendinden beslenen diğer sistemlerle birlikte bir 
ekosistemi ifade eder. Merkezinde devletin olduğu bu ekosistem genel olarak 
sosyal süreçlerin Ģekillendirdiği sürekli geliĢen ve değiĢen bir sosyal yapıyı 
tanımlamaktadır. Güvenlik bu anlamı ile ulusal bağlamda toprak bütünlüğüne, 
siyasal rejime, toplumsal refaha, toplumsal-bireysel can ve mallara yönelik doğal 
ve beĢeri risk ve tehditlerin önlenmesine ve istikrarına yönelik çabalara 
odaklanmaktadır. Güvenliği karĢılaĢtırmalı bir yöntemle incelemenin ise, sosyal 
bilimler disiplini açısından önemi inkâr edilemez. Zira karĢılaĢtırma yapmanın, 
bilgi edinmenin en önemli ön koĢulu olduğu söylenebilir. Çünkü öğrenmek için 
karĢılaĢtırırken, karĢılaĢtırmak için öğrenilmektedir (Akçalı, 2016: 18). Bu 
bağlamda iç güvenliğe karĢılaĢtırmalı bir yaklaĢımla bakmak, devletlerin ve 
toplumlarının sivil-asker iliĢkilerinden, güvenlik bürokrasisine, idari kültürü ve 
siyasal ideolojilerinden teknoloji kullanımına kadar güvenliğe iliĢkin birçok faktörü 
ve birbirleri ile iliĢkilerini öğrenme Ģansını gösterebilir (Avaner, 2019: 22). Bu 
kapsamda günümüz koĢullarında diğer ülkelerin yaklaĢımlarını ve uygulamalarını 
bilmenin, bizatihi kendimizin güvenliğinin sağlanmasından baĢlayacak bir çabaya 
önemli bir inisiyatif kazandıracağı ifade edilebilir.  

Günümüzde güvenlik; emniyet, asayiĢ ve kamu düzeninden geniĢleyerek 
ulusal güvenliği de içine alacak Ģekilde iç ve dıĢ güvenlik çerçevesinde tartıĢılmaya 
baĢlanmıĢtır. Bu kademelendirme içerisinde (Ak, 2018a: 75; Sarı, 2019: 20-23; 
Sarı ve Özgür, 2019); 

- asayiĢin sağlanması, daha çok bir meskûn alanda özellikle adli suçların 
yaĢanmadığı bir ortamı, 

- kamu düzeni, emniyet ve asayiĢe ilave olarak, hak ve hürriyetlerin tam 
kullanımına iliĢkin elveriĢli bir ortamı, 

- iç güvenlik, devletin ülkesine ve vatandaĢlarının yaĢamına, yaĢam 
tarzına, birlikte yaĢama arzusuna yönelen tehditlere karĢı güvenliğin sağlanmasını, 

- dıĢ güvenlik, devletin daha çok edinmiĢ olduğu ya da edinmek istediği 
çıkarlarla alakalı olup çoğunlukla orduların görev alanına odaklı;  

- ulusal güvenlik ise bir devletin varlığını ve güvenliğini sağlamak için 
aldığı tüm tedbirlere iĢaret etmekle birlikte, daha çok uluslararası alanla ilgili 
kavramlardır  

Modern bir devlet için iç güvenlik asli olarak kolluğa tevdi edilir. 
Hâlihazırda kolluk, iç güvenlik iĢlevini önleyici idari ve adli kovuĢturma görevleri 
olarak icra etmektedir. Ancak dünyada son 20-25 yılda küreselleĢmenin yaĢanması, 
iletiĢim ağlarının çoğalması, mal ve hizmetlerin dünya genelinde yaygınlaĢması, 
ülkeler arasında iĢbirliğinin teĢvik görmesi, bireyler düzeyinde refahın artması 
güvenliğe yönelik birçok tehdidin devlet, toplum ve birey düzeyinde daha çok 
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hissedilmesine neden olmuĢtur. Önümüzdeki süreçte terörizm, organize suç, 
yoksulluk ve düzensiz göç, doğal ve insan kaynaklı felaketler, siber suç ve sınır 
güvenliği konularının güvenlik konusunda öncelikli konular olacağına dair genel 
bir kanı göze çarpmaktadır (Eurobarometer, 2011: 10). Sonuçta terörizmden 
uluslararası organize suç örgütleri ve siber saldırılara doğal afetlerden ulus ötesi 
göçlere kadar devletleri, toplumunu ve bireyleri doğrudan etkileyen tehditler ulusal 
güvenliği tamamlayan ve kamu düzenini aĢan bir iç güvenlik anlayıĢını gerekli 
kılmaktadır.  

Ġç güvenliğin iĢlevsel alanının geniĢlemesi, devletlerin yönetim 
mekanizmalarında değiĢikliğe gitmesini ve iç güvenlik birimleri olan kolluk 
teĢkilatlarının eğitim uygulamalarının yeni tehdit ve ihtiyaçlar bağlamında 
geliĢtirilmesini gerekli kılmaktadır. Bu kapsamda çalıĢmanın amacı, diğer 
devletlerin iç güvenlik yaklaĢımları ve eğitim usullerinin tespit edilerek Türkiye ile 
karĢılaĢtırmasını yapmaktır. Bu karĢılaĢtırmada göz ardı edilmemesi gereken diğer 
bir konu da ülkelerin oluĢturdukları yapıların kendi kültürlerinin bir ürünü 
olduğunun unutulmamasıdır. Zira tüm yapılar kendi kültürleri içinden doğmuĢtur. 
Farklı ülkeler ile karĢılaĢtırılırken veya kıyaslama ve benzetim yaparken muhakkak 
içinden çıktığı kültürel yapının da karĢılaĢtırılmasına dikkat edilmelidir. 
Toplumların kendi kültür ve davranıĢ kalıpları arasındaki farklılıklar, devletlerin 
iĢleyiĢinde birebir aynı uygulamaların, sonuçlarının da aynı olmayacağını 
göstermektedir (Hofstede vd, 2010). 

Bu çerçevede önümüzdeki dönemde Türkiye bağlamında iç güvenliğin 
temelini teĢkil eden kolluk birimlerinin teĢkili, yönetimi ve eğitimlerinin durumuna 
iliĢkin önerilerin yapılması çalıĢmanın temel hedefidir. Bu kapsamda çalıĢmada, ilk 
olarak dünyada iç güvenliğin temel unsuru olan kolluk birimlerinin teĢkilatlanma 
durumuna iliĢkin örnekler verilecek, müteakiben bu ülkelerin kolluk eğitimleri ve 
içerikleri tanımlanarak Türkiye ile karĢılaĢtırılması yapılacaktır. 

1. DÜNYADA ĠÇ GÜVENLĠK YAKLAġIMINA BAKIġ 

Son yıllarda dünyada farklılaĢan iç güvenlik gereksinimlerine karĢın, 
devletler yönetim mekanizmalarında değiĢikliklere gitmiĢtir. Bu değiĢim, devlet 
kurumları arasında yeniden teĢkilatlanma veya mevcut kurumlar arasında iĢbirliği 
ve eĢgüdümün artırılması olarak ortaya çıkmıĢtır. ABD‘de yaĢanan 11 Eylül terör 
olayları ve sonrasında Katrina Kasırgası gibi doğal afetler, ülkenin merkezi ve 
federatif devletleri arasında eĢgüdümü artıran Ġç/Anayurt Güvenliği Bakanlığı 
(Homeland Security Department) adıyla yeni bir bakanlık kurulmasıyla 
sonuçlanmıĢtır. Avrupa ülkelerinde ise, iç güvenlik konusunda daha çok mevcut 
kurumlar üzerinde iyileĢtirme ve devlet kurumları arası eĢgüdümün artırılmasına 
odaklanılmıĢtır. BirleĢik Krallık ve Almanya âdemi merkeziyetçi devlet 
örgütlenmesinde eĢgüdümün artırılmasına odaklanırken, Fransa üniter ve merkezi 
devlet yapısıyla iç güvenlik faaliyetlerinin merkezden yönetilmesinde etkinlik 
sağlamıĢtır. Devletler açısından yeni bir teĢkilatlanmaya gitmek veya hali hazır 
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durum üzerinden devam etme kararını vermek, daha çok o ülkelerin insanlarının 
kültürü, ekonomisi ve güvenlik tercihlerine göre değiĢmektedir (Archick, 2006: 23-
25; Balat, 2010; Federal Ministry of the Interior, 2019; Gallis, 2006: CRS 9-10; 
Ak, 2018a: 78-79).  

Türkiye‘de de iç güvenliğe bakıĢ dünyadaki geliĢmelerle aynı olmuĢtur. 
Özellikle 2016 yılında jandarma ve sahil güvenlik teĢkilatları ĠçiĢleri Bakanlığına 
tamamen bağlanmıĢ, 2018 yılında uygulamaya geçilen CumhurbaĢkanlığı Hükümet 
Sistemi ile önceleri BaĢbakanlık‘ta bulunan ve iç güvenlik açısından iĢlevsel alan 
kazanan Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı (AFAD) ĠçiĢleri Bakanlığı‘na 
geçmiĢtir (AFAD, 2019). Bu geliĢmelerin, dünyada örnekleriyle de benzer olarak 
ĠçiĢleri Bakanlığına iç güvenlik açısından daha fazla inisiyatif kazandırdığına 
Ģüphe yoktur. 

Dünyada genel olarak, Tablo-1‘de görüldüğü üzere ülkelerde toplumların 
nüfusu ve suç oranları arasında önemli bir fark gözlenmemektedir. Ancak bu 
oranların azaltılmasında en önemli etkenlerden birinin ülkelerin kolluk teĢkilat 
yapıları ve eğitim sistemlerinin suçla mücadeleye olan katkısı olduğu açıktır. 
Dünyada ülkelerin iç güvenliğin sağlanması için kolluk teĢkilatlarında temel olarak 
polis kolluğu ve askeri niteliği öne çıkan jandarma tipi kolluk yapıları oluĢturduğu 
söylenebilir. Bu kurumlar arasında ülkeden ülkeye değiĢen temel farklar ise, 
teĢkilatlanma usulleri, görevleri ve nitelikleri bakımındandır. Bu çalıĢma 
kapsamında, kolluk teĢkilatlarının incelenmesinde örnek olması açısından gerek 
üniter gerekse federal devlet yapılanmaları bağlamında seçilen ülkeler ve kolluk 
teĢkilatları için özellikle bu teĢkilatların varlığına ve yapılarına değinilecektir. 

Tablo-1: Ülkelerin Nüfusa Göre Yüzde Olarak Suç Oranları
1
 

 

 

 

                                                           
1
 Söz konusu tablo, (World Population Review, 2019)‘da gösterilen tablonun kısaltılmıĢ halidir. Suç oranı, toplam 

nüfusa rapor edilen suça bölümü ve sonucun 100.000 ile çarpımı ile hesaplanmıĢtır. 



Dünyada ve Türkiye‟de Ġç Güvenlik YaklaĢımı ve Eğitim Uygulamalarına ĠliĢkin KarĢılaĢtırmalı Bir 

Ġnceleme 

601 

2. DÜNYADAN ÇEġĠTLĠ ĠÇ GÜVENLĠK TEġKĠLATLARININ ÖRNEK 

OLARAK ĠNCELENMESĠ 

Bu çalıĢma çerçevesinde örnek olması bakımından seçilen ülkeler, kolluk 

teĢkilatları ve uygulamaları için Ģu hususlar vurgulanabilir. 

2.1. Çin Halk Cumhuriyeti 

Çin Halk Cumhuriyeti‘nde, Askeri Konseye bağlı Silahlı Polis Kuvvetleri, 

Kamu Güvenliği Bakanlığı‘na bağlı Kamu Güvenliği Polisi, Devlet Güvenlik 

Bakanlığı‘na bağlı Devlet Güvenlik Polisi, Adalet Bakanlığı‘na bağlı Cezaevi 

Polisi, mahkeme ve savcılıklara bağlı Adlî Polis teĢkilatları oluĢturulmuĢtur. Çin 

Halk Cumhuriyeti Silahlı Polis Kuvvetleri, jandarma tipi yapılara benzer olarak 

önceleri Çin‘in hem Kamu Güvenliği Bakanlığı hem de Merkezi Askeri 

Komisyonuna bağlı iken olan 2018 yılından itibaren sadece Merkezi Askeri 

Komisyona bağlı olarak askeri yapısı öne çıkmıĢtır. Bu dönemde ülkenin 

eyaletlerinde bulunan alt seviyedeki birliklerin valiler ile bağına son verilmiĢ, 

bölge garnizon komutanlıkları ile olan bağlılığı devam etmiĢtir. Ayrıca Silahlı Polis 

Kuvvetleri, bu süreçte icra edilen görevleri arasında sayılan sınır güvenliği, 

yangınla mücadele, ormancılık, yabancı devlet adamlarının korunması, gümrük 

muhafaza, altın arama ve hidroelektrik santrallerinin korunması görevlerini diğer 

bakanlıklara devretmiĢtir. Günümüzde, ülke içerisinde isyanları bastırmak, terörle 

mücadele, özel harekât, sahil güvenlik, trafik ve yol güvenliği alanlarına 

odaklanmıĢtır (Wuthnow, 2019: 2-10). 

2.2. Avusturalya 

Avustralya, federatif eyalet sistemine sahiptir. Devlet yapılanması içerisinde 

her eyalet kendi yürütme erklerine sahiptir. Ülkede, jandarmaya benzer askeri 

statülü bir kolluk bulunmamakla birlikte federal polis, eyalet polisi, sınır kuvvetleri 

Ģeklinde kolluk teĢkilatları oluĢturulmuĢtur (Australian Federal Police, 2019) 

2.3. Almanya 

Almanya federatif bir yapıya sahip olması bakımından kolluk teĢkilatları 16 

farklı federe devlet içinde yapılandırılmıĢtır. Yerel yönetimlerin güçlü olması, 

kendi kolluk teĢkilatlarını öne çıkartmıĢtır. Federal polis bulunmakla birlikte, 

görevleri yönünden merkezi devletin ülkenin geneline yönelik polis vasfını 

taĢımamaktadır.  Kamu düzeni ve emniyeti bu federe devletleri yasalarına göre 

düzenlenmekte ve polisin çalıĢma esaslarını belirlemektedir. Almanya, kolluk 

teĢkilatları federal polis, federe polis, Ģehir polisi, çevik kuvvet polisinden 

oluĢmaktadır. Üniformasız polislerde bulunmakla birlikte bunlar federal polis ve 

federe kriminal polisleri olarak görev yapmaktadır. Federal polis de kendi içinde 

federal polis dairesi ve kriminal polis dairesi olarak ayrılmaktadır. Kriminal polis 

dairesi suç ve suçlu takibi ve istihbaratında federe devletler arası koordinasyonu 
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sağlamaktadır. Federal polis ise sınır güvenliği, kimlik ve pasaport kontrolü, 

göçmen kaçakçılığı ve ulaĢım güvenliği, savaĢ halinde askeri saldırılara karĢı 

koyma gibi görevlere sahiptir. Polis birimlerinin istihbarat toplama yetkisi 

bulunmadığından gereken istihbarat ülkenin istihbarat servisleri olan Federal 

Almanya Ġstihbarat Servisi ve Anayasayı Koruma Dairesi tarafından 

sağlanmaktadır. Genel olarak Federal Almanya Kolluk TeĢkilatı; Federal Devlet 

Kolluk TeĢkilatlanması, Federe Devlet Kolluk TeĢkilatlanması ve Yerel Yönetim 

Kolluk TeĢkilatlanmasına ayrılmaktadır (Öğünç, 2019: 87-91; Federal Ministry of 

the Interior, 2019; Europol, 2019). 

2.4. Ġsveç  

Ġsveç‘te tek yetkili kolluk birimi Ġsveç Emniyet Müdürlüğü‘dür. Bünyesinde, 

7 adet Bölge, 30 adet Ġl, 100 adet Ġlçe Müdürlüğü, 1 adet Milli ve Özel 

Operasyonlar BaĢkanlığı, 1 adet Milli Kriminal BaĢkanlığı bulunmaktadır. Polis, 

emniyet ve asayiĢin tesisi, suçların önlenmesi ve soruĢturulması, trafik, sınırların 

kontrolü, pasaport, kimlik kartı, silah ruhsatları, sabıka kayıtları gibi lisans ve 

izinlerin verilmesinden sorumludur (Polisen, 2019). 

2.5. Finlandiya 

Finlandiya polis teĢkilatı, Ulusal SoruĢturma Bürosu, Polis Üniversitesi ve 

yerel polis birimlerinden oluĢmaktadır. Ulusal SoruĢturma Bürosu ülke genelinde 

önemli ve organize suçların önlenmesi ve soruĢturulması ile görevlidir. Yerel polis 

birimleri ülke genelinde 11 ayrı sorumluluk bölgesinde polis merkezleri, 

karakolları ve noktaları ile asayiĢ görevleri gerçekleĢtirmektedir (Police of Finland, 

2019; Interpol, 2019). 

2.6. Bosna Hersek 

Bosna Hersek Devleti, federal idari yapılanmaya sahiptir. Federasyon içinde 

ayrıca kantonlar bulunmakla birlikte Bosna Hersek Federasyonu ve Sırp 

Cumhuriyeti‘nden oluĢan iki etnisiteli federasyon ile Brcko denilen bir özerk 

bölgeden oluĢmaktadır. Bu nedenle kolluk teĢkilatlarında BoĢnak ve Sırp 

kurumlarında farklılıklar bulunabilmektedir. Bosna Hersek Devletinde 3 adet 

devlet, 2 adet federasyon, 1 adet Brcko özerk bölgesi ile 10 adet kanton 

seviyesinde olmak üzere 156 adet ayrı polis teĢkilatı bulunmaktadır. Bosna Hersek 

Devleti düzeyinde içiĢleri bakanlığı teĢkilatlanması mevcut olmayıp Bosna Hersek 

Güvenlik Bakanlığı oluĢturulmuĢtur. Bu bakanlığa, Polis TeĢkilatları Koordinasyon 

Müdürlüğü, Devlet SoruĢturma ve KovuĢturma Ajansı ve Sınır Polisi bağlıdır. 

Yerel Polis birimleri kanalıyla temel asayiĢ görevleri, toplumun huzur ve 

güvenliğinin sağlanması, suç önleme ve trafik güvenliğinin sağlanması hizmetleri 

gerçekleĢtirilmektedir (Pointpulse, 2019; Oscepolis, 2019a). 
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2.7. Polonya 

Polonya‘da, Polonya polisi, ĠçiĢleri Bakanlığına bağlı olarak kamu düzeni ve 

asayiĢin sağlanmasında görev alan genel kolluk kuvvetidir. Ayrıca, ülkenin kara 

sınırlarını ve havaalanlarını korumakla göreli ayrı bir sınır muhafaza teĢkilatı 

bulunmaktadır (Polish National Police, 2019; Oscepolis, 2019b). 

3.  ĠNCELENEN ĠÇ GÜVENLĠK TEġKĠLATLARININ EĞĠTĠM 

UYGULAMALARI 

Bahsi geçen ülkelere bakıldığında, bu ülkelerde oluĢturulmuĢ kolluk 

teĢkilatlarının devletlerin idari yönetim yapısına uyumlu olarak türetildiği ve bu 

yüzden de çeĢitliliğin hâkim olduğu söylenebilir. Söz konusu ülkelerin kolluk 

teĢkilatlarının eğitim usul ve uygulamalarına bakıldığında ise, benzerliklerin daha 

çok olduğu görülmektedir. Söz konusu ülkelerin eğitim kurumları ve içerikleri için 

Ģunlar vurgulanabilir. 

3.1. Çin Halk Cumhuriyeti 

Jandarma tipi yapıya benzetilebilecek Çin Halk Cumhuriyeti Silahlı Polis 

Kuvvetleri, silahlı kuvvetlerin bir parçası olarak görülmektedir. Lisans ve meslek 

yüksekokulu seviyesinde (4 lisans ve 10 meslek yüksekokulu) eğitim kurumları 

mevcuttur. Subay adayları lise sonrası baĢvurabilmekte, lisans eğitimi sonrasında 1 

yıl sınıf okulunda mesleki eğitim almaktadır. Astsubay olanların kaynakları ise, 

siviller ve askerliğini yapmakta olan erlerdir. Astsubaylar 1-2 yıl süreyle meslek 

yüksekokullarında eğitim gördükten sonra çalıĢtıkları birliklerde görev baĢı 

eğitimine tabi tutulmaktadır. Ayrıca bu okullarda devletin resmi ideolojisi olan 

komünizminin öğretilmesine de özel önem verilmektedir. Çin Halk Cumhuriyeti 

Silahlı Polis Kuvvetlerinin eğitim müfredatları içerisinde istihbarat, ulaĢım 

güvenliği, terörizmle mücadele, kritik tesislerin korunması, saldırı ve uçak 

kaçırılmalarına müdahale, doğal afetlerde yardım, adli, mülki ve askeri görevlerin 

icrası gibi konular bulunmaktadır (Wuthnow, 2019: 2-10). 

3.2. Avusturalya 

Avustralya, kolluk eğitim kurumları federal ve eyalet düzeyinde 

yapılandırılmıĢtır. Genel olarak her eyalet ve özerk bölgede (6 eyalet ve 2 özerk 

bölge) bir akademi mevcuttur. Bu okullarda ön lisans ve lisans mezunlarına 6-8 ay 

süreli temel eğitimin verilmesini müteakip 1 yıl süreyle karakol seviyesinde staj 

öngörülmüĢtür. Kolluğun yönetici adayları ise, bu personel arasından yıllar 

içerisinde liyakat durumuna göre seçilmektedir. Teknik alanda ihtiyaç 

gereksinimleri, diğer üniversitelerden lisansüstü eğitim alarak tamamlanmaktadır. 

Polis okullarındaki eğitimler; hukuk bilgisi, delil tespiti, soruĢturma teknikleri, 

bireysel savunma yetenekleri, silahlar ve sürüĢ eğitimidir. Ayrıca, tim ile hareket 
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tarzları, bireysel hareketler, emniyete yönelik uygulamalar, eğitim simülasyonları 

ve diğer fiziki eğitimler gibi teori çalıĢmaları haricinde pratiğe yönelik eğitimler de 

verilmektedir (Victoria Police, 2019). 

3.3. Almanya 

Almanya‘da federe devletlerde görevli olan polisler, her federe devletin 

içiĢleri bakanına bağlı olarak görev yapmakta ve federe devletin polis okullarında 

eğitim görmektedir. Federal ve federe devletlerin amir sınıfı personelinin 

yetiĢtirilmesi amacıyla 2006 yılında da Alman Polis Üniversitesi kurulmuĢtur. 

Üniversitede ayrıca bu türde ilk kabul edilen iki yıl süreli ―polis yönetimi‖ ve 

―kamu yönetimi‖ yüksek lisans programları da uygulanmaktadır (Öğünç, 2019: 87-

91). Genel olarak federe devletlerin polis okullarında ise lise mezuniyeti sonrası 2-

3 yıl teorik ve uygulamalı eğitimler verilmektedir. Bu okullarda; hukuk, psikoloji, 

siyaset ve sosyal bilimler, spor ve atıĢ derslerinin yanı sıra terörle mücadele, trafik 

sorunları ve kazalarına müdahale, anlaĢmazlıklarının çözümü, suçla mücadele, adli 

tahkikat ve genel kamu güvenliği gibi göreve yönelik konular gösterilmektedir. Bu 

eğitimler sonrası müteakip yıllarda polis okullarından baĢarıyla geçen ve temel 

eğitimleri alanlar arasından kamu yönetimi lisans programına geçiĢ yapılmaktadır 

(Europol, 2019; The Bundeskriminalamt; 2019). 

3.4. Ġsveç 

Ġsveç, polislerin eğitimi için faaliyet gösteren Ġsveç Polis Akademisini 2015 

yılında kapatmıĢtır. Polis meslek eğitimleri ülkedeki beĢ üniversitede (Umea 

University, Södertörn University, University of Boras, Linnaeus University, Malmö 

University) gerçekleĢtirilmeye devam etmektedir. Eğitim süresi 2,5 yıl olup, eğitim 

süresi içerisinde 6 aylık staj eğitimi de icra edilmektedir. Ġsveç polisinin eğitim 

müfredatları içerisinde ilk olarak hukuk, kriminalistik, davranıĢ bilimleri, sosyal 

bilimler ve siyaset bilimi gibi temel bilimler bulunmaktadır. Ayrıca, mesleğe iliĢkin 

olarak polisin toplumdaki rolü ve görevleri, temel insan hakları ve etik değerler, 

sorgulama ve soruĢturma teknikleri, önleyici kolluk hizmetleri, silah kullanma 

yetkisi, iletiĢim, trafik, genel kamu düzeni ve güvenliği konusunda eğitime tabi 

tutulmaktadır. Eğitimin temelinde problem çözme odaklı yaklaĢımlar 

benimsenmiĢtir. Öğrencilerin öncelikle problemi analiz etmesi, araĢtırma yapması, 

bütün olasılıkları incelemesi, çözüm üretmesi ve geri besleme yapması 

hedeflenmektedir (Linnaeus University, 2019). 

3.5. Finlandiya 

Finlandiya‘da polis eğitimleri için Polis Üniversitesi kurulmuĢtur. Bu kurum 

öğrenci alımları, akademik ve uygulamalı eğitim ile araĢtırma ve geliĢtirme 

faaliyetleri ile çalıĢmalarını yürütmektedir. Okul tüm polislerin tek kaynak kurumu 

olarak teĢkil edilmiĢtir. Akademik eğitim lisans seviyesinde 3 yıllık bir eğitimi 
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kapsamaktadır. Finlandiya Polis Üniversitesinde 3 yıllık lisans eğitimi içerisinde 

hukuk bilgisi, yabancı dil, operasyon planlama, zor kullanma, trafik güvenliği, suç 

önleme ve soruĢturma teknikleri ve sürüĢ eğitimi verilmektedir. Ayrıca aynı okulda 

2 yıllık yüksek lisans eğitimi verilerek yönetici adayları yetiĢtirilmektedir. Doktora 

eğitimleri için personel diğer üniversitelere yönlendirilmektedir (Police of Finland, 

2019). 

3.6. Bosna Hersek 

Bosna Hersek Devleti merkez polis teĢkilatları, diğer bağlı idari yönetimlere 

de örnek olması açısından temel polis düzeyi eğitimleri için örnek programlar 

geliĢtirmiĢtir. Polis meslek eğitimleri için 6 ay teorik, 6 ay görev baĢı eğitimi 

öngörmüĢtür. Yönetici düzey polis adayları için ise, 4 yıllık güvenlik bilimleri 

fakültesi ve müteakiben diğer uzmanlık eğitimleri öngörülmüĢtür. Polis meslek 

eğitimlerinde önleyici ve yakalayıcı temel meslek bilgileri yanında personelin 

psikolojik uygunluğu, fiziksel kabiliyeti, genel kültürü, bilgisayar kullanım 

yeterliliği ve yabancı dil bilgisi önem verilen konular arasındadır (Oscepolis, 

2019a). 

3.7. Polonya 

Polonya‘da polis eğitim merkezleri 1 adet Polis Akademisi (Szczytno) ile 3 

adet Polis Okulu (Pila, Słupsk, Katowice) ve 1 adet Polis Eğitim Merkezinden 

(Legionowie) oluĢmaktadır. Polis teĢkilatı içinde kariyer eğitimleri ve yükselme 

Ģartları en alt eğitimden geçilmesi suretiyle olmaktadır. Öncelikle polis adayları, 

polis okulunda 6,5 aylık bir eğitime tabi tutulmaktadır. Bu eğitimin ardından 53 

günlük staj görevi icra edilmektedir. Polonya‘da polis eğitim merkezinde temel 

eğitim alan personel polis akademisine geçiĢ yapabilmektedir. Akademi Güvenlik 

Bilimleri Fakültesi ve Uygulamalı Kolluk Bilimleri Fakültelerine sahiptir.  

Akademi, polis yönetimini ve kolluğun üst sınıf memurlarını eğiten tek kurum 

olarak hukuk bilgisi (ceza hukuku, kriminoloji, anayasa hukuku, medeni hukuk, 

idare hukuku, ticaret hukuku), beĢeri ve sosyal bilimler (psikoloji, sosyoloji, meslek 

etiği, yabancı dil eğitimi) ve meslek dersleri (taktik önleme hizmetleri, suçla 

mücadele taktikleri, yol güvenliği) eğitimleri vermektedir. Ayrıca polis müdahale 

teknikleri, atıĢ, polis haberleĢme teçhizatı kullanımı, polis bilgi sistemleri 

konularında eğitimler verilmektedir. Akademide, iç güvenlik temel alanında 

kriminalistik, kriz yönetimi, toplumsal olaylarda güvenlik ve göç güvenliği 

alanlarında yüksek lisans eğitimleri verilmektedir. Uygulamalı kolluk bilimleri 

temel alanında ise kamu yönetimi ve kontrol, kamu yönetiminde organizasyonel 

birimlerin yönetimi adlı yüksek lisans programları mevcuttur (Oscepolis, 2019b). 
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4. TÜRKĠYE‟DE ĠÇ GÜVENLĠK TEġKĠLATLARI VE EĞĠTĠM 

UYGULAMALARI 

Türkiye‘de iç güvenlik, üniter ve merkezi idari yönetim yapısıyla iliĢkili 

olarak ĠçiĢleri Bakanlığı sorumluluğunda yürütülmektedir. ĠçiĢleri Bakanlığı, iç 

güvenlik görevini bağlısı kolluk teĢkilatları ve diğer kuruluĢlarının idare edilmesi 

suretiyle yerine getirmektedir. Polis, jandarma ve sahil güvenlik genel kolluk 

teĢkilatları, iç güvenliğin sağlanmasında asli unsurdur. Özellikle 2016 yılındaki 

kanun değiĢiklikleri ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik 

Komutanlığı ĠçiĢleri Bakanlığı‘na tamamen bağlanmıĢtır. Bu düzenlemelerin 

dünyadaki yaĢanan geliĢmelerle benzerlikler gösterdiği söylenebilir  (T.C. ĠçiĢleri 

Bakanlığı, 2019). 

Polis, jandarma ve sahil güvenlik teĢkilatları, iç güvenliğin sağlanması için 

vatandaĢların ve her türlü eylemlerinin üzerinde yetkili olan kurumlardır ve 

egemenlik hakkı bulunan denizler dâhil ülke coğrafyasının tamamında görevlidir. 

Bu görevlendirilmeler, ülke coğrafyasının fiziki alanın bölüĢülmesi suretiyle 

gerçekleĢtirilmektedir. Polis teĢkilatı, genel olarak il ve ilçe belediye sınırları içinde 

genel yetkiliyken, il ve ilçe belediye sınırları dıĢında kalan alanlarda jandarma 

teĢkilatı genel kolluk olarak yetkilidir. Ülkenin bütün sahillerinde, iç sularında, 

boğazlarında, karasularında, münhasır ekonomik bölge ile egemenlik ve denetim 

altında bulunan deniz alanlarında sahil güvenlik teĢkilatı genel yetkili kolluktur 

(Gözler, 2013: 425; Kara ve Tekin, 2018: 161). 

Türkiye‘de kolluğun eğitim ve öğretim faaliyetlerine bakıldığında dünyadaki 

benzer eğitimlerin ve eğitim usullerinin uygulandığı ifade edilebilir. Türkiye‘de 

kolluk teĢkilatlarında eğitim ve öğretim faaliyetleri Polis teĢkilatı için Polis 

Akademisi, jandarma ve sahil güvenlik teĢkilatları için Jandarma ve Sahil Güvenlik 

Akademisi (JSGA)‘nde icra edilmektedir. Polis Akademisi‘nde sivil üniversitelerin 

önlisans ve lisans mezunlarından alınan adaylar Polis Eğitim Merkezleri‘nde polis 

memurluğu için 4 ay, polis amirliği için ise tezsiz yüksek lisans eğitimi olarak 1 

yıllık sürede verilmektedir. Ayrıca lise mezunları arasından alınan polis adayları, 2 

yıl süreli eğitim ile Polis Meslek Yüksek Okullarından polis memuru olarak 

yetiĢtirilmektedir. Polis Akademisi bünyesinde yüksek lisans ve doktora 

eğitimlerinin verildiği, Güvenlik Bilimleri, Adli Bilimler ve Trafik Enstitüleri (Bu 

eğitim kurumları toplamda; 1 adet Polis Amirleri Eğitim Merkezi, 32 adet Polis 

Meslek Eğitim Merkezi, 6 adet Polis Meslek Yüksek Okulu ve 3 adet Enstitüdür.) 

bulunmaktadır (Polis Akademisi, 2019).  

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi‘nde ise, sivil üniversitelerin önlisans 

ve lisans mezunlarından alınan adaylar Eğitim Merkezi‘nde astsubay olmaları için 

1 yıl, subay olmaları için 2 yıllık bir eğitim almaktadır. Ayrıca, lise mezunları 

arasından alınarak ve 2 yıllık bir eğitim sürecinde yetiĢtirilmeleri için 2 adet 

Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu kurulmuĢtur. Ġlave olarak, JSGA‘da 5 

yıllık (1 yıl ağırlıklı yabancı dil hazırlık eğitimi+ 4 yıl lisans eğitimi) eğitim 



Dünyada ve Türkiye‟de Ġç Güvenlik YaklaĢımı ve Eğitim Uygulamalarına ĠliĢkin KarĢılaĢtırmalı Bir 

Ġnceleme 

607 

sürecini kapsayan ve Güvenlik Yönetimi lisans programına sahip bir fakülte ve 

lisansüstü eğitimlerin verildiği Güvenlik Bilimleri Enstitüsü bulunmaktadır (JSGA, 

2019). 

Söz konusu teĢkilatların eğitim müfredatlarına bakıldığında dünyadaki 

örneklerine benzer olarak Eğitim Merkezlerinde teorik ve uygulamalı temel kolluk 

derslerinin olduğu, fakülte ve enstitülerde ise temel bilimler yanında güvenlik 

konularını kapsayan derslerin verildiği görülmektedir. Polis Akademisinin Polis 

Eğitim Merkezlerinde temel kolluk dersleri olarak,  

-Adli mevzuat ve suç 

soruĢturmaları bilgisi  

-Polis müdahale yöntem ve 

teknikleri  

-Silah ve taktik atıĢ  -Uygulamalı polis ve beden 

eğitimi 

-Hukuk bilgisi -Devletin idari yapısı 

-Trafik güvenliği  -Sosyal psikoloji 

-Halkla iliĢkiler -Mesleki yazıĢma‟dır. 

 Polis Meslek Yüksek Okullarında ki dersler ise; 

-Temel hukuk bilgisi  -Disiplin ve ceza hukuku bilgisi 

-Sosyoloji -Silah bilgisi ve atıĢ teknikleri 

-Polis savunma ve müdahale 

teknikleri 

-Yabancı dil 

-Rehberlik ve uygulamaları -Türk dili 

-Ġnkılap tarihi -Polislik ve önleyici görevler,  

-Bilgi teknolojileri  -Adli yazıĢma ve soruĢturma 

teknikleri 

-Halkla iliĢkiler  -Sosyal psikoloji 

-Trafik  -Kriminalistik‟tir 

 

Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü ise Ceza Adaleti, Suç 

AraĢtırmaları, Kriminoloji ve Suç Önleme, Uluslararası Güvenlik, Güvenlik 

Stratejileri, Ġstihbarat AraĢtırmaları konularında lisansüstü eğitimler vermektedir. 

Adli Bilimler Enstitüsünde Kriminalistik alanında, Trafik Enstitüsünde UlaĢım 

Güvenliği ve Yönetimi alanında lisansüstü programlar mevcuttur (Polis Akademisi, 

2019). Söz konusu eğitim süreci ve müfredatlarına bakıldığında, polis kolluğu 

eğitimlerinin dünyadaki diğer teĢkilatların eğitimlerine benzerlik gösterdiği ifade 

edilebilir. Ancak, polis kolluğu personelinin görev alanlarının yerleĢim 

merkezlerinde olması ve personelin toplu Ģekilde görev yapabilme imkânının fazla 

olmasının eğitim merkezleri ile görev baĢı eğitim ve yerinde staj imkânları arasında 

dengeli bir eğitim süreci oluĢturulmasına ilave katkı sağlayabileceği 

değerlendirilmektedir. 
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Jandarma kolluk personelinin eğitimleri ile ilgili olarak, JSGA bünyesinde 

bulunan Jandarma Subay ve Astsubay Eğitim Merkezlerinde temel kolluk dersleri 

(Ak, 2018b: 62);  

-Güvenlik ve kolluk yönetimi.  -Terör suçlularının 

soruĢturulması.  

-Kriminoloji. -Halkla iliĢkiler ve iletiĢim.  

-Anayasa, idare ve ceza hukuku.  -Ġnsan hakları.  

-Yönetim ve organizasyon.  -Kolluk etiği ve liderlik. 

-Kaçakçılık ve organize suçlar.  -Önleyici ve adli kolluk 

hizmetleri.  

-Beden eğitimi ve kolluk savunma 

teknikleri 

-Lojistik ve mali konular.  

-Personel ve yazıĢma usulleri.  -Kriminalistik olarak 

belirlenmiĢtir. 

JSGA Fakültesinde ise Güvenlik Yönetimi lisans programı altında ise;  

-Temel hukuk, anayasa, idare 

hukuku,  

-Ceza hukuku, 

-Psikoloji,  -Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi,  

-Din ve değerler eğitimi,  -Ġstatistik, 

-Türk dili, -Ġngilizce, 

-Ġç güvenlik yönetimi, -Matematik, 

-Yönetim ve organizasyon,  -Sosyoloji, 

-Harekât yönetimi.  -Karayolu güvenliği.  

-Sosyal psikoloji.  -Kriminoloji.  

-Suç önleme stratejileri.  -Mülakat teknikleri.  

-Siyasal Ģiddet ve terörizm.  -Kalabalıkların yönetimi.  

-Personel yönetimi.  -Ġstihbarat yönetimi.  

-Demokrasi, insan hakları ve 

vatandaĢlık.  

-Siber suçlarla mücadele.  

-Güvenlik teknolojileri.  -SoruĢturma yönetimi‟dir  

JSGA Güvenlik Bilimleri Enstitüsü‘nde ise güvenliğin her alanına 

odaklanabilecek Ģekilde Güvenlik Yönetimi, Kamu Yönetimi, Suç AraĢtırmaları, 

Uluslararası Güvenlik ve Terörizm, Deniz Emniyeti ve Güvenliği adıyla anabilim 

dalı baĢkanlıkları oluĢturulmuĢtur. Ayrıca, JSGA güvenlik alanında özgün 

araĢtırma ve çalıĢmaların yürütülmesi ve akademik olarak tartıĢılmasına zemin 

oluĢturulması maksadıyla Türkiye‘de ön lisans, lisans, yüksek lisans ile doktora 

alan ve program yeterliliklerinin oluĢturulmasına iliĢkin Yüksek Öğretim 

Kurumuyla koordine sağlamaktadır (Sarı ve Ak, 2018:130-134). Sonuç olarak 

jandarma kolluğu açısından söz konusu eğitim süreci ve müfredatlarına 

bakıldığında, kolluk eğitimlerinin dünyada ve Türkiye‘de ki polis kolluğuna 
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benzerlik göstermekle birlikte eğitim usullerinde jandarma kolluğu personelinin 

müstakil görev yapabilme kabiliyeti kazandırılmasına da dikkat edilmesi önem arz 

etmektedir. Ülkenin fiziki alanının tamamında görev alan jandarma personelinin 

uygun fiziki kabiliyete sahip ve inisiyatif alabilecek Ģekilde görev yapabilme 

yeteneğinin öne çıkarılmasına odaklanılması olumlu kazanım sağlayacaktır.  

SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME 

Günümüzde derinleĢen ve çeĢitlenen güvenlik gereksinimleri, ülkeleri ulusal 

güvenlikten ayrı olarak ve onu tamamlayacak Ģekilde iç güvenliğe de 

odaklanılmasını zorunlu kılmaktadır. Bunun için ülkeler, devlet mekanizması 

içerisinde yeniden teĢkilatlanma veya mevcut kurumları arasında iĢbirliği ve 

eĢgüdümün artırılmasına odaklanmaktadır. ABD‘de bu durum Ġç Güvenlik 

Bakanlığının kurulması olarak ortaya çıkarken, Avrupa kıtasında ve Türkiye‘de 

kurumlar arası iĢbirliği ve eĢgüdümün artırılması olarak kendini göstermiĢtir. 

Devletler açısından yeni bir teĢkilatlanmaya gidilmesi veya mevcut durum 

üzerinden devam etme kararının verilmesi ise devletin önceliği, güvenlik tercihleri, 

ekonomik durumu ile o ülkenin vatandaĢlarının kültürü ve refahına göre 

değiĢebilmektedir. Türkiye‘de son yıllarda iç güvenlik bağlamında yaĢananlara 

bakıldığında, jandarma ve sahil güvenlik teĢkilatlarının ĠçiĢleri Bakanlığı‘na 

tamamen bağlanması dünyadaki yaĢanan benzer değiĢikliklere örnek olarak ifade 

edilebilir. 

Ġç güvenlik birimlerinin esasını oluĢturan kolluk teĢkilatlarının yapısı 

ülkeden ülkeye farklılık göstermekle birlikte, tüm ülkelerde polis veya jandarma 

tipi yapıların bulunduğu görülmektedir. Ülkelerdeki kolluk teĢkilatlarının ayırt 

edici unsurlarına bakıldığında ; 

- teĢkilatların polis veya jandarma tipi yapılara ayrılmaları, 

- jandarmaya askeri statü veya genel kolluk özelliğinin tanımlanması, 

- merkezi devlet veya yerel düzeyde kolluk teĢkilatlanmalarının 

oluĢturulmasıdır.  

Dünyada bu çeĢitlilikten hareketle, teĢkil edilen kolluk teĢkilatlarının 

öncelikle içinde bulunduğu ülkenin kültürel yapısına ve devletlerin idari yönetim 

Ģekline uyumlu olarak türetildiği ifade edilebilir. Türkiye‘de kolluktan sorumlu 

olan jandarma, polis ve sahil güvenlik teĢkilatları ülke coğrafyasının tamamında ve 

egemenlik hakkı bulunan denizlerinde iç güvenliği sağlamakla görevlidir. Polis 

teĢkilatı, mülki yapılanma içerisinde il ve ilçe belediye sınırları içinde genel 

yetkiliyken, bu yerler dıĢında kalan alanlarda jandarma teĢkilatı genel kolluk olarak 

görevli kılınmıĢtır. Sahil güvenlik teĢkilatı ise Türkiye‘nin bütün sahil ve karasuları 

ile tüm deniz alanlarında genel yetkili kolluktur. 
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Dünyada ülkelerin kolluk teĢkilatlarının eğitim usul ve uygulamalarına 

bakıldığında birbirleri arasında benzerlikler bulunmakla birlikte eğitim verilen 

kurumlar eğitim merkezleri, akademiler ve sivil üniversiteler olarak çeĢitlilik 

göstermektedir. Türkiye‘de eğitim kurumları arasındaki bu çeĢitliliğin hepsini 

barındırmaktadır. Polis teĢkilatı eğitimlerinin verildiği Polis Akademisi‘nde fakülte 

haricinde eğitim merkezleri, meslek yüksekokulları, enstitüler bulunurken, 

jandarma ve sahil güvenlik teĢkilatı personelinin yetiĢtirilmesi için kurulan 

JSGA‘da eğitim merkezleri, meslek yüksekokulları, fakülte ve enstitü 

bulunmaktadır. Ġç güvenliğe iliĢkin verilen eğitimlerin müfredatlarının içeriğinde 

eğitim merkezlerinde teorik ve uygulamalı temel kolluk derslerinin olduğu, fakülte 

ve enstitülerde ise temel bilimler yanında güvenlik konularını kapsayan derslere 

ağırlık verildiği görülmektedir. Türkiye‘de de dünya örneklerine uygun olarak 

eğitim merkezlerinde temel kolluk bilgilerinin teorik ve uygulamalı olarak dengeli 

verilmesine odaklanıldığı, fakülte ve enstitülerde ise tüm bilim alanlarıyla iliĢki 

kuran güvenlik alan bilgisinin çok disiplinli değerlendirmelere tabi programlar 

çerçevesinde oluĢturulduğu görülmektedir.  
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Öz 

Bu çalıĢmanın konusunu, Türkiye‟deki iç güvenlik ve onun geleceği oluĢturmaktadır. Türkiye‟nin iç 
güvenlik yönetimi, kolluk güçleri ve istihbarat birimleri incelenerek, oluĢan yeni uluslararası sistemde 

Türkiye‟deki iç güvenliğin geleceği bağlamında tartıĢılmaktadır. KüreselleĢme ve belirli siyasi kırılmalarla 

beraber oluĢan yeni uluslararası sistemdeki güvenlik algısı çerçevesinde Ģekillenen yeni güvenlik anlayıĢı, 
Türkiye‟nin kurumsal teĢkilatına ve iç güvenlik birimleri arasındaki koordinasyona etki etmektedir. Bu güvenlik 

algısı yeni CumhurbaĢkanlığı hükümet sistemi ile oluĢan yeni siyasi atmosferde Ģekillenen siyaset ile beraber iç 

güvenlik sisteminin merkezinde yer edinir. ĠçiĢleri Bakanlığı bünyesinde toplanmıĢ kolluk güçleri ve istihbarat 
baĢkanlıkları, bunlara ek olarak MĠT BaĢkanlığı, iç güvenlik sisteminin ana omurgasını oluĢturmaktadır. 21‟inci 

yüzyılda Türkiye‟deki iç güvenlik mefhumunu sadece terörizm ile tanımlamak ve Ģekillendirmek meseleyi basite 

indirgemektir. DeğiĢen güvenlik algısı ile Türkiye özelinde yeni konular ile meĢgul olma durumu belirmiĢ ve 
yapısal-sistemsel biçimlendirme ihtiyacı belirmiĢtir. Bu konuların baĢında, terörizm ile beraber, ekonomik 

güvenlik, dijital güvenlik ve siber güvenlik gelmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Ġç Güvenlik, CumhurbaĢkanlığı Hükümet Sistemi, ĠçiĢleri BaĢkanlığı, MĠT 

BaĢkanlığı, Ekonomik Güvenlik, Siber Güvenlik, Dijital Güvenlik. 

 

INTERNAL SECURITY SYSTEM IN TURKEYAND ASSESSMENTS ON 

ITS FUTURE 

 

Abstract 

The main argument of this study is to examine Turkey's internal security administration, law enforcement 

and intelligence units and discuss the future of Turkey's internal security in the new international system. The new 
security perception shaped by globalization and certain political breakdowns has affected the coordination 

between Turkey's corporate organization and internal security units. The new presidential government system 

plays a critical role on the internal security system, along with the politics shaped in the new political atmosphere. 
In addition to MIT, law enforcement agencies and intelligence agencies, which are organized under the Ministry 

of Interior, are the main backbone of the internal security system. Defining notion of internal security and its 

conceptual framework only with terrorism in the 21st century is wrong. Through the changing security perception 
of Turkey, particularly, it has been busy with new topics and both structural and systematic alterations are 

required. Among those topics, economic security, digital security and cyber security are the main objects of 

internal security. 

Keywords: Turkey, Homeland Security, Presidential System of Government, The Ministry of Interior, MIT, 

Economic Security, Cyber Security, Digital Security.  
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GĠRĠġ YA DA SĠYASAL PANORAMAYA DAĠR 

Türkiye hem Avrupa‘da hem de Asya‘da zengin kültürel-sosyolojik miras ve 

etki ile tarihsel paradigmalara sahip bir ülke olarak dikkatleri çekmektedir. Ayrıca, 

Balkanlar üzerinden Avrupa‘yı Asya topraklarına bağlayan ve Karadeniz ile 

Akdeniz arasındaki bağlantıları sayesinde Afrika, Ortadoğu, Kafkasya ve Hazar 

Denizi‘nin ötesinde Çin Halk Cumhuriyeti‘ne kadar uzanan geniĢ bir coğrafyada 

ekonomik, kültürel, askeri ve siyasal anlamda bir köprü vazifesi gören önemli bir 

ülke konumundadır. 

Siyasal olarak bakıldığında Türkiye‘nin mevcut yapısını etkileyen en etkili 

etmenlerin baĢında kültürel, stratejik ve dinsel anlamda bütün yönleriyle Osmanlı 

Ġmparatorluğu‘nun varisi olması yatmaktadır (Karpat, 2015: 161). Genel anlamda 

ise Türkiye kuvvetler ayrılığı ilkesinin yönetim unsurlarına sirayet ettiği bir siyaset 

üzerindedir. Bu durum ise ABD‘deki baĢkanlık sistemi ile bazı noktalarda 

benzerlik gösterse dahi kendine özgü niteliklerle donatılmıĢ bir yapıyı arz eder 

(Avaner, Volkan, 2019: 112). Türkiye‘de mevcut siyasi yapı belirli siyasi süreçler 

sonucunda oluĢmuĢ ve belirli özellikleriyle kendine has bir sistem üzerine kurulu 

bir siyasal düzlem var etmiĢtir. Bu düzlemin en önemli fonksiyonların arasında 

hem Osmanlı Ġmparatorluğu hem de Türkiye Cumhuriyeti‘nin kuruluĢundan 

bugünlere kadar yaĢanmıĢ anayasal ve siyasal olayların etkili olduğu görülür. 

Özellikle hükümet sistemine ve birey yaĢamına birebir nüfuz etmesi anlamında, 

siyasal sistemin temellerini ve sınırlarını belirlemesi nedeniyle anayasal belgelerin 

önemi büyüktür. Bu sebeple anayasa kavramına bakıldığı zaman karĢımıza iki 

cephe çıkar. Birincisi devletin siyasal teĢkilatlanmasını gösteren, yani yasama-

yürütme-yargı arasındaki iliĢkileri düzenleyen yapısal Ģartlar, ikincisi ise temel hak 

ve özgürlükleri garanti altına alan haklar Ģartıdır (Gülsoy, 2012: 2). Türk anayasa 

sürecindeki belgelere ve anayasalara bakıldığında Ģu Ģekilde bir tarihsel sıralama 

ile karĢılaĢmak mümkündür: 

 Sened-i Ġttifak, 

 Tanzimat Fermanı, 

 Islahat Fermanı, 

 Kanûn-ı Esâsî, 

 1921 Anayasası, 

 1924 Anayasası, 

 1961 Anayasası, 

 1982 Anayasası. 

Osmanlı Ġmparatorluğu zamanındaki anayasal belgeler olan Sened-i Ġttifak, 

Tanzimat Fermanı ve Islahat Fermanı Türk anayasa tarihinin ilkleri olma 
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özelliğinin yanında meĢrutiyete giden yolda taslak olma özelliğindeki belgelerdir. 

Bu üç anayasal belgenin yanında Kanun-i Esasi‘yi Türk siyasi tarihinin ilk 

anayasası olması nedeniyle diğerlerinden ayırmak gerekir. Bunun yanında 1921 

TeĢkilatı Esasiye ise Türkiye Cumhuriyeti‘nin dünya siyasetine girdiğini bildiren 

ilk Türkiye Cumhuriyeti anayasası olması itibariyle bir baĢlangıç noktası olarak 

görülmektedir. CumhurbaĢkanı olmadan meclis hükümeti sistemi ile yönetimi 

uygun gören 23 maddeli bu anayasa Kanun-i Esasi‘yi doğrudan kaldıran bir belge 

değildir (Çınar, 2017. 597). 1921 Anayasası‘nda 1924, 1928, 1932 ve 1937 

yıllarında değiĢiklikler yapılmıĢtır. Nihayetinde 1960 darbesinin sonunda yürürlüğe 

giren 1961 Anayasası, 1924 Anayasası‘nı yürürlükten kaldırarak çoğulcu 

demokrasi, kuvvetler ayrılığı, çift meclisli hükümet, Anayasa Mahkemesi‘nin 

kurulması ve temek hak ve özgürlüklere sınırlamalar, sendika hakkı, üniversitelerin 

özerkleĢmesi gibi konuları düzenlemiĢtir. Ayrıca önemli bir unsur olarak sosyal 

devlet anlayıĢı anayasada yer almıĢtır. Halen yürürlükte olan 1982 Anayasası ise, 

1961 Anayasası‘nı yürürlükten kaldıran bir anayasa olmuĢtur. Bu anayasanın 

özellikleri detaycı, maddelerinin değiĢtirilmesi zor, yürütme kanadını güçlü 

yetkilerle donatan, geçmiĢ dönemde yaĢanan CumhurbaĢkanlığı seçimlerinde 114 

tur gibi seçim süreçlerinin yaĢanmayacağını garanti eden bir yapıyı içinde 

barındırmasıdır. Bunlara ek olarak siyasi ortamı daha az politize eden ve siyasi 

partilerin bazı örgütsel haklarını sınırlayan bir yapısı vardır. Bu sınırlamalardan 

siyasi partilerin de nasibini aldığı görülür. Anayasa‘nın yanında Siyasi Partiler 

Kanunu‘nda detaylı bir Ģekilde düzenlemeye gidilerek siyasi partilerin hayatları 

Batı demokrasilerinde görülmediği ölçüde disipline edilmiĢtir (Turhan, 1997:. 

398). Bahsedilen sınırlamaların giderilmesi ve siyasi yapıya iĢlerlik kazandırmak 

adına 1982 Anayasasında bugüne kadar 21 kez değiĢiklik yapıldığı bilinmektedir 

ve en son değiĢiklik ise parlamenter hükmet yönetimi modelinden 

CumhurbaĢkanlığı hükümet modeline geçiĢtir. 

Türkiye açısından parlamenter sistemin istikrarsızlığa sebep olabilme 

özelliği (Atay, 1999: 37) iktisadi istikrarsızlığın ortaya çıkmasının tetikleyici 

sebebi olabilmekte ve 1994, 2001 krizleri gibi büyük ekonomik krizlere sebep 

olabilmektedir. Hem siyasi istikrarın sağlanabilmesi hem de ekonomik istikrarın 

sağlanabilmesi açısından parlamenter sistemin olumsuz taraflarını giderme ihtiyacı 

siyasal sistemde hissedilir bir Ģekilde dillendirilmiĢtir. Yapılan çalıĢmaların 

sonunda yürütme erkinin güçlendirilmesine olanak verilmesiyle parlamenter 

tıkanıklık risklerini ortadan kaldırmak mümkün olacağı düĢüncesini taĢıyan bir 

düzenlemeye gidildiği görülür. 

Yürütme organı CumhurbaĢkanlığı hükümet sistemine geçildikten sonra 

yetkilerin dağılımı açısından büyük değiĢime uğramıĢtır. Türkiye‘nin mevcut 

hükümet sistemi 16 Nisan Referandumu sonrasında CumhurbaĢkanlığı hükümet 

sistemi olarak belirlenmiĢtir. Parlamenter sistemde iki baĢlı yürütme varken 

CumhurbaĢkanlığı hükümet sisteminde böyle bir durum söz konusu değildir. 
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Türkiye‘de parlamenter sistemin en önemli sorunu olarak hükümet istikrarsızlıkları 

gösterilmiĢ ve bu durumun önüne geçilmesi için de yürütmenin güçlendirilmeye 

ihtiyacının (Caner, 2013: 202) var olduğu düĢüncesi üzerine kurulan eleĢtiriler 

sunulmuĢtur. CumhurbaĢkanlığı hükümet sistemi ABD‘deki baĢkanlık sistemi ile 

birebir örtüĢmemektedir. Yeni yönetim sisteminin içinde kuvvetler ayrılığı ilkesi 

dikkat çeker. En temel karakteristiği kuvvetler ayrımına dayanması olan baĢkanlık 

sisteminde sözü edilen yasama ve yürütme kuvvetleri birbirinden bağımsız olarak 

seçilen ve görev yapan kurumlardır (Güler, 2018: 302). Genel hatlarıyla baĢkanlık 

sistemi kategorisinde yer alan cumhurbaĢkanlığı hükümet sisteminin parlamenter 

hükümet sistemine göre bazı güçlü yönleri olduğu gibi zayıf yönlerinin de 

olduğunu söyleyebilmek mümkündür (Akçakaya ve Özdemir, 2018: 932). Daha 

açık bir ifadeyle özetle, cumhurbaĢkanlığı hükümet sistemini Türk siyaset 

tecrübelerinden ve belirli siyasal ihtiyaçlar bağlamında türetilmiĢ bir sistem olarak 

tanımlamak mümkündür. 

Yürütme faaliyetleri CumhurbaĢkanlığının uhdesinde toplanmıĢ durumdadır. 

Bu yetkiyi CumhurbaĢkanı bakanlıklar, ofisler ve kurullar eliyle yürütür. Yoğun bir 

Ģekilde dillendirilen 2002 yılından itibaren BaĢkanlık hükümet sistemine geçilmesi 

yönündeki tekliflerin dayandığı baĢlıca argüman, parlamenter hükümet sistemi 

istikrarsızlığı, yavaĢ iĢlemesi, hızla geliĢen ve dinamik bir ülke olan Türkiye‟de, 

siyasi ve ekonomik engellerin hızlı ve sorunsuz bir Ģekilde aĢılması için, siyasi 

iktidarın iĢ bitirici bir siyasi niteliğe sahip olması yönündeki düĢüncedir (Çakmaz, 

2018: 254). Siyasi istikrar unsuru, dıĢ politika anlamında belirlenen politikalar 

çerçevesinde atılması gereken adımları ve kararın çabukluğunu etkiler cinstedir. 

Her iki sistemin kendine has özellikleri bulunmakla birlikte, özellikle 

CumhurbaĢkanlığı hükümet sisteminin karar alma sürecinde daha çabuk adım 

atabilme olasılığı, iç politika etkinliğini olumlu yönde etkilemektedir. Doğaldır ki 

burada parlamenter hükümet sisteminin zayıf yanları olarak görülen unsurlar 

CumhurbaĢkanlığı hükümet sisteminin güçlü yanlarına iĢaret etmektedir (Gözler, 

2010: 611). Aynı Ģekilde CumhurbaĢkanlığı hükümet sisteminin zayıf yönleri de 

parlamenter hükümet sisteminin güçlü yanlarını oluĢturur denilebilir. Örneğin, 

parlamenter sistemde yürütme iki baĢlı olarak hareket ederken, CumhurbaĢkanlığı 

hükümet sistemin yürütmenin tek baĢlı olması kararların alınması ve belirli siyasi 

istikrarın sağlanması açısından önemlidir. Ek olarak, yasama ve yürütmenin 

birbiriyle iliĢkisi açısından da farklı iki yapıdan söz edilir.  

Yeni sistemde yasama organı açısından en önemli özelliklerinin baĢında 

yasama-yürütme iliĢkisinin birbirleriyle olan iliĢkilerinden söz etmek gerekir. 

Kanun yapma yetkisi TBMM‘ye verilmekle beraber CumhurbaĢkanının kararname 

çıkarmasının önünde hiçbir engel yoktur ve bu kararnameler için Anayasa 

açısından aykırılık ihtiva ettiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine baĢvurmak 

mümkündür. CumhurbaĢkanı kararnamelerinin meclisin çıkardığı kanunlarının 

geniĢliği gibi bir geniĢliğe sahip olmadığını belirtmek gerekir. Yürütme ve yasama 
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organlarının değiĢmesinde Ģöyle bir usulün benimsendiği görülmektedir. TBMM 

seçimlerine karar verebilmesi için yüzde 60 çoğunluk gerekmektedir. Aynı 

zamanda CumhurbaĢkanı da seçimlerin yenilenmesine karar verebilmekte ve böyle 

bir durumda her iki organ birbirlerini azletmiĢ olmaktadır. Bunun en bariz 

göstergesi ise seçimlerde halkın yasama ve yürütme organlarını ayrı ayrı 

seçmesidir. Kuvvetler ayrılığı ilkesi çerçevesinde oluĢturulan yasama organında 

temsil sayısı artarak 600 olmuĢtur ki diğer Avrupa ülkelerinde temsil oranına 

baktığımızda kiĢi baĢına düĢen vekil sayısının Türkiye‘de fazla olduğu 

görülmektedir. Meclis yürütmenin faaliyetlerini denetlemek amaçlı bilgi edinme ve 

denetleme yetkisini genel görüĢme, meclis soruĢturması, yazılı soru ve meclis 

araĢtırması yoluyla yapabilmektedir. 

ÇalıĢmanın konusunu, Türkiye‘deki iç güvenlik yönetimi ve onun geleceği 

hakkındaki değerlendirmeler oluĢturmaktadır. Türkiye‘deki iç güvenlik yönetimine 

bakarken iç güvenlik ve istihbarat teĢkilatının incelemesi yapılarak bütüncül bir 

bakıĢ açısı kazandırılmak asıl amaçtır. Böylelikle, Türkiye‘nin siyasi yapısına 

baktığımız zaman yürütmenin CumhurbaĢkanında toplandığı, bakanlıklar, ofisler 

ve kurullar aracılığıyla yürütme faaliyetlerini gerçekleĢtirdiği görülür. Kanun 

çıkarma yetkisinin bulunduğu TBMM‘de temsil anlamında vekil sayısı önceki 

döneme göre artmıĢtır. Yeni hükümet sistemi, Parlamenter hükümet sisteminden 

farklı özellikler göstermekte olup en dikkat çeken özelliği ise yasama ve yürütme 

organları arasındaki iliĢkinin değiĢmesi olmuĢtur.  

1. TÜRKĠYE‟DE ĠÇ GÜVENLĠK YÖNETĠMĠ
1
 

KüreselleĢme 21‘inci yüzyılın ana paradigmalarından birini oluĢturmuĢtur. 

20‘nci yüzyılın sonu, pek çok kez tekrarlandığı üzere Marshall McLuhan‘ın 

sözlerine dayandırılarak, dünyanın ―küresel köy‖ olduğu kabulünü beraberinde 

getirmiĢtir (Heywood, 2012: 175). Özellikle Sovyetler Birliği‘nin dağılmasıyla 

sona eren Soğuk SavaĢ dönemi sonundaki geliĢmeler, 21‘inci yüzyılın küresel 

siyasetini Ģekillendiren olaylar olma hüviyetini korumaktadır. Çok-kutuplu küresel 

siyasette 11 Eylül saldırılarıyla oluĢan yeni siyasi atmosfer ise, devletlerin güvenlik 

denklemlerinin ve politikalarının nasıl Ģekilleneceğini gösteren önemli kırılmaların 

arasında yer almaktadır. 11 Eylül saldırıları ile beraber devletlerin güvenlik 

politikalarının etki alanı sınırlarının dıĢına taĢmıĢ bulunmaktadır. 

Ġç güvenlik kavramı ülke sınırlarının içindeki politikalar bütününü ihtiva etse 

dahi dıĢ iliĢkilerden etkilendiği bu dönem itibariyle kesindir. Bunun da en önemli 

sebepleri arasında küreselleĢme ve çok-kutuplu dünya düzeni yatmaktadır. 

                                                           
1 Kavram olarak iç güvenlik iç politikadaki geliĢmelerle ilgili konuları içerse de özellikle 21‘inci yüzyılın hemen 

öncesinde ve sonrasında gerçekleĢen olaylar çerçevesinde güvenlik denkleminde farklı bir boyutta incelenmesi 
gereken bir konu olmuĢtur. Ġç güvenlik terimi yabancı kaynaklarda karĢımıza ulusal güvenlik anlamında 

çıkabilmekte ve uluslararası düzlemdeki küresel siyasetten etkilenebilmektedir. Bundan dolayı iç güvenlik 

algısındaki değiĢmeler iç güvenliği yeni boyutlara taĢımıĢtır (ġencan, 2019: 233). 
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Türkiye‘nin bölgesel ve küresel siyasetteki yerini birlikte düĢündüğümüz zaman, 

bu durumun ne kadar aĢikâr olduğu ortaya çıkabilir. Roskin ve Berry bu durumu 

bir örnekle vurgularken Sovyet Rusya‘nın Afganistan müdahalesini içsel 

faktörlerin birer gereği olan ideoloji açısından mı değerlendirmek gerekir; yoksa 

Sovyet Rusya‘ya karĢı giriĢilen dıĢ tehditlerin sonucu olarak mı değerlendirmek 

gerekir diye bir sorunsalı ortaya atarak iç güvenlik düĢüncesinin karmaĢık halini 

ifade ederler (Roskin ve Berry, 2015: 128). Yukarıdaki bilgilerin ıĢığında iç 

güvenlik mefhumunun temelinde yatan yegâne unsurların baĢında iç güvenlik 

kurumları ve bilgi çağı ile bütünleĢmesi gelmektedir. Bu kurumların yapıları ise 

Türkiye‘nin iç güvenlik potansiyelini oluĢturması ve etkinliğinin tezahürü 

konularında bilgiler verir. 

Türkiye‘nin son on yıllarda meĢgul olduğu en önemli konuların baĢında iç 

güvenlik meseleleri gelmektedir. Gerek bulunduğu coğrafyadan dolayı gerek 

kültürel ve demografik yapısından dolayı gerekse de jeo-stratejik anlamda büyük 

mücadelelerin içinde olan bir ülke görünümündedir. Sınırlarında meydana gelen 

olayların dıĢında bölgesel güç olması hasebiyle bölgesinde meydana gelen 

olaylardan dolaylı ya da dolaysız etkilenmektedir. 2003 Irak iĢgali ve sonrasında 

yaĢananlar ile Suriye‘de halen devam etmekte olan olaylar hem iç politikanın hem 

de dıĢ politikanın güvenlik anlamında meĢgul olduğu örnekler olarak gösterilebilir. 

Bu bağlamda, 2016 yılında düzenlenen sınır ötesi operasyonları sadece terörizm ile 

bağdaĢtırmak, diplomatik açıdan müdahil olan ülkeler düĢünüldüğünde, hem iç 

dinamikler açısından hem de dıĢ dinamikler açısından sınırlı bir analiz oluĢturur. 

Böylesine karıĢık bir siyasi ortamın tanımlanması ise halen iç güvenlik yönetimi 

kavramının hukuk, mühendislik ve diğer profesyonel disiplinler gibi üzerinde 

kavramsal anlaĢmanın olmadığı bir çalıĢma sahası (Bellavita ve Gordon, 2006: 1) 

olmasından kaynaklanmaktadır. 

Türkiye‘nin iç güvenlik yönetimini incelerken karĢımıza üç ana tema çıkar: 

merkezi iç güvenlik yönetimi, iç güvenlik birimleri ve iç güvenlik istihbarat 

teĢkilatı. Ġç güvenliğin üst düzey yönetiminde CumhurbaĢkanlığı, ĠçiĢleri Bakanlığı 

ve Meclis Komisyonları yer alır (Özel, 2018: 183). Ġç güvenlik birimleri olarak 

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik 

Komutanlığı faaliyet göstermektedir. Ayrıca son unsur ise iç güvenlik ve 

istihbaratın iliĢkisinin gösterildiği durumu arz eder ki bilginin hızla yayıldığı çağda 

istihbarat teĢkilatının önemi tartıĢılmaz Ģekilde önemlidir. 

1.1. Merkezi Ġç Güvenlik Yönetimi 

Ülkeler için iç güvenlik olgusunun çerçevesi karar alma mekanizmalarının 

faaliyetleri doğrultusunda Ģekillenmektedir. Karar alma mekanizması olarak 

merkezi yönetimin düzenleyici faaliyetleri iç güvenlik politikalarının önemli bir 

unsurunu oluĢturur. Türk siyasetindeki yeni sistem çerçevesinde biçimlenecek olan 

yeni iç güvenlik yönetiminin üç önemli merkezi birimi bulunmaktadır: 
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CumhurbaĢkanı, ĠçiĢleri Bakanlığı ve meclis çatısı altında hareket eden 

komisyonlar.  

CumhurbaĢkanı yürütmeden sorumlu kiĢidir ve bakanlıkların, 

CumhurbaĢkanlığı ofis ve kurulların ona yardımcı olduğu görülmektedir. Aynı 

zamanda iç güvenlik politikalarının genel çerçevesini çizmektedir. Ġç güvenlik 

politikalarının düzenlenmesi ve yerine getirilmesinden sorumlu en üst düzey 

yetkilidir.
2
 Ġç güvenlik ile alakalı birimler olan polis, jandarma ve sahil güvenlik 

CumhurbaĢkanlığı tarafından çıkarılacak iç güvenlik anlamında kararname, 

yönetmelik gibi düzenlemeler doğrultusunda faaliyetlerini gerçekleĢtirir ve genel 

idari kolluk olarak görevlerini yaparlar (Odyakmaz ve Kaymak, 2018: 178). 

ĠçiĢleri Bakanlığı iç güvenlik yönetimi açısından CumhurbaĢkanına bağlı 

olup ona yardımcı olarak faaliyetlerini icra etmektedir. Ġç güvenliğin 

sağlanmasından kolluk güçleri anlamında sorumlu olan en yetkili kurumdur ve 

bunu teĢkilatı içinde yer alan birimlerin faaliyetleriyle yapmaktadır. Özellikle 

Jandarma Genel Komutanlığının ve Sahil Güvenlik Komutanlığının bağlanmasıyla 

terörizm ile mücadelelerin merkezi haline gelmiĢ ve Genelkurmay BaĢkanlığı ile 

ortaklaĢa yaptığı operasyonlarla terörle mücadeleye önemli katkılar sağlamıĢtır. 

Bünyesinde bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık Ġstihbarat, Harekât ve 

Bilgi Toplama BaĢkanlığı, Ġstihbarat Değerlendirme, Analiz ve Koordinasyon 

Merkezi, Ġç Güvenlik Stratejileri Dairesi BaĢkanlığı
3
 isimli birimlerinin 

düzenlediği faaliyetlerle ve çalıĢmalarla iç güvenlik yönetiminde baĢat rol 

üstlenmiĢtir. Düzenleyici iĢlemlerin yapıldığı birimlerin dıĢında bünyesinde iç 

güvenlik anlamında akademik çalıĢmaların yapıldığı Jandarma ve Sahil Güvenlik 

Akademisi ve Polis Akademisinin de bulunduğu görülmekte ve akademik sahada 

da etkinliğinin olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca ĠçiĢleri Bakanlığının taĢra 

teĢkilatında görevli olan vali ve kaymakamlar iç güvenlik stratejilerinin genele 

yayılması açısından önem arz etmektedir. Ġlde en yetkili kiĢi olarak görev yapan 

vali iç güvenlik anlamında hem düzenleyici iĢlemler hem de bireysel iĢlemler 

yapabilme yetkisine sahiptir. Bunun yanında ilçede en yetkili kiĢi olarak görev 

yapan kaymakam sadece bireysel iĢlem yapmakla görevli olup; ildeki valinin 

nezaretinde faaliyetlerini gerçekleĢtirmektedir. 

Yasama organı olarak meclisin içinde bulunduğu komisyonlar iç güvenlik 

politikalarına katkı sağlamaktadır. Bu komisyonlar ise ĠçiĢleri Komisyonu ile 

Güvenlik ve Ġstihbarat Komisyonu‘dur. ĠçiĢleri komisyonu, TBMM BaĢkanlığınca 

kendisine havale edilen iç güvenlik, mahalli idareler, pasaport, trafik, nüfus, 

vatandaĢlık ve benzeri konulardaki kanun tekliflerini görüĢmektedir.
4
 Ġç güvenlik 

anlamında havale edilen konuların çoğunluğunu emniyet, jandarma ve sahil 

                                                           
2 Bkz. https: //www.tccb.gov.tr/cumhurbaskanligi/gorev_yetki/ (E.T. 20 Haziran 2019). 
3 Bkz. https: //www.icisleri.gov.tr/teskilat-semasi-2019 (E.T. 20 Haziran 2019) 
4 Bkz. https: //komisyon.tbmm.gov.tr/komisyon_index.php?pKomKod=13 (E.T. 20 Haziran 2019) 

https://www.tccb.gov.tr/cumhurbaskanligi/gorev_yetki/
https://www.icisleri.gov.tr/teskilat-semasi-2019
https://komisyon.tbmm.gov.tr/komisyon_index.php?pKomKod=13
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güvenlik konuları oluĢturur. Güvenlik ve Ġstihbarat Komisyonu ise yakın zaman 

içinde kurulan bir komisyondur. Özellikle istihbarat faaliyetlerinin hesap 

verilebilirliğini ve denetimini sağlamak amacıyla kurulmuĢtur. 2014 yılında 6532 

sayılı Devlet Ġstihbarat Hizmetleri ve Millî Ġstihbarat TeĢkilâtı Kanununda 

DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca organize edilmiĢ bir komisyondur. 

Komisyon, faaliyet gösterdiği konunun muhtevası gereği görüĢmeleri kapalı 

oturumla yapar ve bu oturumlarda Komisyon üyeleri, ilgili bakanlar, görevli 

hükümet temsilcileri ve komisyonda görev yapan yasama uzmanları ile 

stenograflardan baĢkası bulunamaz. 

1.2. Ġç Güvenlik Birimleri 

Ġç güvenlik birimleri ĠçiĢleri Bakanlığının bünyesinde yer alan 

kuruluĢlardan oluĢur. Bunlara genel kolluk teĢkilatları yanında iç güvenlik güçleri 

de denilebilmektedir. Ġç güvenlik yönetiminin düzenlemelerinin uygulanması 

açısından gerekli teçhizata sahip olan birimler olarak dikkat çeker. Emniyet Genel 

Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı olarak iç 

güvenlik teĢkilat Ģemasında yer almaktadır. 

1.2.1. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) 

Emniyet Genel Müdürlüğü faaliyetlerini il ve ilçelerde sürdürmektedir. ġehir 

merkezlerinde iç güvenlikten sorumlu kolluk teĢkilatı olarak görev yapar. 

TeĢkilatlanmasına baktığımız zaman merkez ve 81 ilde teĢkilatlandığı 

görülmektedir. EGM‘nin en önemli görevleri arasında genel emniyet ve asayiĢin 

korunmasını ve devamını sağlamak, kamu düzeninin bozulmasından önce tedbirler 

almak ve aynı zamanda bozulmasından sonra da tekrar terkibi için faaliyetlerde 

bulunmak, çeĢitli suçlar ile alakalı gerekli analizleri yapmak, değerlendirmek ve 

kamu düzeninin ve esenliğinin devamını sağlamak yer alır. Bu bağlamda 

görevlerini genel olarak değerlendirecek olursak, terörist saldırılar, kaçakçılık, kara 

ve gri propaganda, suikast, ekonomik saldırılar, siber saldırılar gibi birçok konu ile 

karĢılaĢmak mümkündür (Çıtak, 2017: 314). 

EGM‘nin bünyesinde bulunan AsayiĢ Dairesi BaĢkanlığı, Güvenlik Dairesi 

BaĢkanlığı, HaberleĢme Dairesi BaĢkanlığı, Ġstihbarat Dairesi BaĢkanlığı, Özel 

Harekât Dairesi BaĢkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi 

BaĢkanlığı, Siber Suçlarla Mücadele ve Özel Güvenlik Dairesi baĢlıklarında 

örgütlenmiĢ merkezi teĢkilat birimleriyle iç güvenlik yönetiminin merkezine ve 

taĢra yönetimine büyük katkıları olmaktadır. EGM teĢkilatı görüldüğü gibi 

özellikle il ve ilçe merkezlerinde asayiĢ ve emniyetin sağlanması için teknik, 

personel ve tecrübe açısından önemli girdileri bünyesinde bulundurması nedeniyle 

iç güvenlik yönetiminin ana unsurlarından birini oluĢturmaktadır. 
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1.2.2. Jandarma Genel Komutanlığı 

Temel görevlerinin arasında polis teĢkilatının olmadığı il ve ilçe belediye 

sınırlarının dıĢındaki kırsal alanda asayiĢin, emniyetin ve güvenliğin korunması yer 

almaktadır. 2803 sayılı Jandarma TeĢkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu Madde 8‘e 

göre, ĠçiĢleri Bakanlığı bünyesinde görev alan komutanlık savaĢ ve seferberlik 

hallerinde CumhurbaĢkanı kararıyla belirlenecek bölümleri Kuvvet Komutanlıkları 

emrine girer, kalan bölümüyle normal görevine devam eder. Jandarma teĢkilatının 

görevlerini üç ana baĢlık altında incelemek mümkündür: mülki, adli ve askeri 

görevler. Mülki görevlerine bakıldığı zaman genel emniyet ve asayiĢin 

sağlanmasına yönelik iĢlerin yürütülmesi, suç iĢlemeye yönelik giriĢimleri 

engellemek, suç istatistiklerini toplamak, analizini yapmak ve değerlendirmek, 

ceza infaz kurumlarının korunmasını gerçekleĢtirmek gibi görevleri karĢımıza 

çıkar. Adli görevleri arasında asayiĢ, trafik, kaçakçılık ve organize suçlar, narkotik 

suçlar biliĢim ve terör suçları gibi konular yer alır. Askeri görevleri ise kanunlarla 

verilen görevlerin yerine getirilmesiyle alakalıdır. Jandarma Genel Komutanlığı 

bünyesinde bulunan baĢkanlıklar arasındaki AsayiĢ BaĢkanlığı, Kriminal Daire 

BaĢkanlığı ve Jandarma Komando Özel AsayiĢ Komutanlığı iç güvenlik 

yönetimine hem merkezi anlamda hem de yerel anlamda önemli katkıları veren 

birimlerdir. 

Görüldüğü üzere görevleri tasnif edilecek olursa kriminal ve askeri 

konularda görev yaptığı anlaĢılabilmektedir. Bunların yanında Jandarma teĢkilatı 

için, EGM teĢkilatında olduğu gibi, terörizme özel bir yer açmak gerekir. Ġç 

güvenlik anlamında önemli bir sorun teĢkil eden PKK, YPG ve DAEġ gibi terörist 

gruplar ve terörizm konularında son yıllarda sınır içinde ve sınır dıĢında önemli 

baĢarılar elde etmiĢ olan Jandarma TeĢkilatı 2019 verilerine göre son 5 ay için 45 

binden fazla operasyon düzenlemiĢ ve 260 teröristin etkisiz hale getirilmesinde rol 

oynamıĢtır.
5
 

1.2.3. Sahil Güvenlik Komutanlığı 

Ülkenin bütün sahillerinde Marmara Denizi, Ġstanbul ve Çanakkale 

boğazlarında, liman ve körfezlerinde, karasularında hizmet veren kolluk kuvveti 

olarak görev yapar. Görevlerini aynen Jandarma teĢkilatındaki gibi adli, mülki ve 

askeri olarak ayırmak mümkündür. Adli görevleri iĢlenmiĢ suçlarla ilgili olarak 

ilgili mevzuatın belirttiği iĢleri yapmak olarak belirlenmiĢtir.  

Mülki görevleri arasında, sahil ve deniz yolları kapsamında emniyet ve 

asayiĢi sağlamak suretiyle iç güvenlik birimlerinin yegâne amacı olan kamu 

düzenini sağlamak görevini üstlenmiĢtir. Özellikle kaçakçılığın önlenmesi, 

düzensiz göç ile ilgili tedbirlerin alınması gibi faaliyetlerle kamu düzeninin 

                                                           
5 Bkz. https: //www.trthaber.com/haber/gundem/jandarmadan-teror-orgutu-pkkya-5-ayda-45-bin-303-operasyon-

419136.html (E.T. 21 Haziran 2019) 

https://www.trthaber.com/haber/gundem/jandarmadan-teror-orgutu-pkkya-5-ayda-45-bin-303-operasyon-419136.html
https://www.trthaber.com/haber/gundem/jandarmadan-teror-orgutu-pkkya-5-ayda-45-bin-303-operasyon-419136.html
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sağlanmasında rol oynamaktadır. Askeri görevleri ise, seferberlik ve savaĢ halinde 

CumhurbaĢkanı kararıyla belirlenecek bölümleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 

emrine girmektedir. Bunun dıĢındaki zamanlarda kendine kanunlar ile tevdi edilen 

görevleri sürdürür. 

Sahil Güvenlik Komutanlığının insan, silah, uyuĢturucu gibi konularda 

kaçakçılıkla, yasadıĢı göçle, çevre kirliliğiyle, ülkenin ilgili bölgelerindeki hak ve 

sorumluluklarına yönelik saldırılarla, ülkeye denizden gelebilecek her türden 

tehlikeyle mücadelesi iç güvenlik açısından önemlidir (Çıtak, 2017: 318). 

1.3. Ġç Güvenlik Ġstihbarat TeĢkilatı 

Her yeni yüzyıl paradigmal geliĢmesini ve aksiyomlarını bir önceki yüzyılda 

var olan geliĢmelerin ve tecrübelerin ıĢığında oluĢturur. Tarih galip gelenlerin 

biçimlendirdiği bir alandır; fakat, konu casusluk ve istihbarat gibi gizli faaliyetlere 

geldiğinde geçmiĢ baĢarısız tecrübelerden evirilen yeni bilgiler ve bilinçaltı 

iĢlemleri belirsizliği azaltmak ve geleceği Ģekillendirme yolunda istihbarat 

tüketicilerinin kullanımına sunulur. Ayrıca, istihbarat iĢlemini sadece bir bilgi akıĢı 

olmaktan çıkaran temel unsurları küresel siyasetin çok boyutlu ve çok taraflı olma 

özelliği ile anlatmak mümkündür. Bundan dolayı, yeni yüzyılın önemli 

paradigmalarından biri olacak olan istihbarat teĢkilatlarının bilgileri tekrar yeni 

bilgi kıvamında kurgulama iĢlemi, önümüzdeki zamanın siyasi manevralarında 

bugün olduğundan daha büyük rol oynayacaktır. 

Ġç güvenlik terimi, Avrupa ve ABD‘de ulusal güvenlik anlamına gelen 

‗national security‘ terimi ile kullanılsa bile, iç güvenlik mefhumunun güvenlik 

çalıĢmaları sahnesinde hatırı sayılır bir yer edinmesi II. Dünya SavaĢının sonuna 

rastlamaktadır. Ġstihbarat çalıĢmaları içindeki karĢı-istihbarat, istihbarata karĢı 

koyma (ĠKK) gibi bütün disiplinler ―devlet‖ meselesi üzerine odaklanır (Gill, 2014: 

5). Aynen uluslararası iliĢkilerin boyutları, argümanları, araçları ve düzeni değiĢtiği 

gibi devletin temelleri ve aksiyomlarının da değiĢtiği bir gerçektir. Bunun en temel 

nedenlerinden biri ise dünyanın yenilenen bir form içinde her yeni yüzyılda kendini 

yeniden biçimlendirmesinde yatmaktadır. Burada üzerinde durulması gereken 

nokta ―bilgi‖ olgusudur. Bilginin elde edilmesi, analiz edilmesi, değerlendirilmesi 

ve kullanılmasının etkinliği, değiĢen biçimiyle beraber devletin birimlerindeki 

değiĢimin bu doğrultuda olmasıyla doğru orantılı olarak geliĢmektedir. Ġç güvenlik 

istihbarat teĢkilatı birimleri ise iç güvenlik yönetiminin en önemli araçlarından 

birini oluĢturur ki karar alıcılar için politika yapma sürecinde önemli girdiler 

sunmaktadır. Bu girdilerin iç güvenlik etkinliğini sağlanmasının koĢullarından biri 

ise iç güvenlik ve istihbarat bütünleĢmesinin sağlanmasıdır. Bu bağlamda MĠT, 

EGM Ġstihbarat BaĢkanlığı, Ġç Güvenlik Stratejileri Daire BaĢkanlığı, Jandarma ve 

Sahil Güvenlik Komutanlıkları Ġstihbarat BaĢkanlıkları öne çıkmaktadır. 
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1.3.1. Millî Ġstihbarat TeĢkilâtı BaĢkanlığı (MĠT) 

Ġç ve dıĢ istihbarattan sorumlu olan baĢkanlık, son yapılan düzenlemelerle 

elektronik-teknik-sinyal istihbaratı, dıĢ ve iç istihbarat anlamında önemli derecede 

güç kazanmıĢtır. Ayrıca bunun yanında istihbarat yükünün büyük çoğunluğunu 

teĢkilatın altında görülmesi mümkündür. Özellikle GES komutanlığının bünyesine 

eklenmesiyle bilginin toplanması konusunda sayısal anlamda büyük yol kat ettiğini 

söylemek mümkündür. Yapısı itibariyle 6 adet birime sahiptir. Stratejik Analiz 

BaĢkanlığı, Sinyal Ġstihbaratı BaĢkanlığı, Elektronik ve Teknik Ġstihbarat 

BaĢkanlığı, Güvenlik Ġstihbaratı BaĢkanlığı, DıĢ Operasyonlar BaĢkanlığı, 

Ġstihbarata KarĢı Koyma BaĢkanlığı birimlerinden oluĢmaktadır.
6
 Daha önce de 

bahsedildiği gibi uluslararası arenanın sürekli kabuk değiĢtirmesi iç istihbarat ve 

dıĢ istihbarat birimlerinin görevlerinde belirli çakıĢmalara yol açmıĢtır. Görev 

sahaları açısından analiz edildiğinde iç güvenlik istihbarat teĢkilatı içerisinde fayda 

sağlayabilecek ve faaliyetlerini olgunlaĢtıracak birimlerini Ģöyle sıralamak 

mümkündür; 

 Güvenlik Ġstihbarat BaĢkanlığı, 

 Ġstihbarat KarĢı Koyma BaĢkanlığı, 

 Elektronik ve Teknik Ġstihbarat BaĢkanlığı, 

 Sinyal Ġstihbaratı BaĢkanlığı. 

Bu birimlerden Elektronik ve Teknik Ġstihbarat BaĢkanlığı ve Sinyal 

Ġstihbaratı BaĢkanlığı gerek iç istihbarat için gerekse dıĢ istihbarat için en fazla 

bilginin toplandığı birimler olarak dikkatleri çeker. Ġç güvenlik istihbarat 

konusunda en yetkili kurum olmakla birlikte bünyesinde bulunan istihbarata karĢı 

koyma, casusluk faaliyetlerini tespit etme, terör faaliyetlerine karĢı koyma 

enstrümanlarıyla terör örgütlerine karĢı faaliyetlerini iç güvenlik anlamında 

sürdürmektedir. 

1.3.2. Emniyet Genel Müdürlüğü Ġstihbarat BaĢkanlığı 

Ġstihbarat baĢkanlığının görev ve yetkilerine bakıldığında anayasal düzene ve 

güvenliğe karĢı olan faaliyetleri önleyici ve mevcut durumu koruyucu önlemleri 

almak ile emniyet ve asayiĢin temini için her türlü bilginin toplanması anlamında 

istihbarat faaliyeti düzenlemesi konuları karĢımıza çıkar. Ġstihbarat BaĢkanlığı 

personelinin istihbarat konusunda eğitimlerini yürütmek ve onlara gerekli 

değerlendirme, analiz ve operasyonel bakıĢ açılarının kazandırılması anlamında 

hizmet veren Ġstihbarat Akademisi (ĠSAK) vardır. Adaylar, birimin verdiği hizmet 

ile beraber terör, organize suç örgütleri, bunlarla mücadelede izlenecek metot ve 

                                                           
6 Bkz. https: //www.mit.gov.tr/teskilat.html (E.T. 20 Haziran 2019) 

https://www.mit.gov.tr/teskilat.html
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taktiklerini öğrenerek özellikle iç güvenlik anlamında önemli bilgilerle 

donanmaktadır.
7
 Kurumun düzenlediği eğitimlere bakıldığı zaman iç güvenlik 

istihbaratı, temel istihbarat kavramları, terörle mücadele istihbaratı, teknik ve 

elektronik istihbarat, veri ve suç analizi gibi konuların varlığı göze çarpmaktadır. 

1.3.3. Ġç Güvenlik Stratejileri Daire BaĢkanlığı 

ĠçiĢleri Bakanlığı bünyesinde 2010 yılında kurulmuĢ olan Kamu Düzeni ve 

Güvenliği MüsteĢarlığının devamı niteliğinde olup 2018 yılında 17 sayılı 

CumhurbaĢkanlığı Kararnamesiyle kurulmuĢtur. BaĢkanlığın kurulmasının 

öncelikli hedeflerinden birisi terörizme bütüncül bir anlayıĢ ile yaklaĢmak ve çeĢitli 

uygulamaları yürürlüğe koymaktır. Ayrıca bünyesinde bulunan terör ve iç güvenlik 

adına politikaların yürütülmesi için gerekli bilgi akıĢının ve alıĢveriĢinin 

kurulmasına imkân veren Ġstihbarat Değerlendirme Merkezi (Çıtak, 2017: 311) ve 

iç güvenlik anlamında koordinasyonun sağlanmasında önem arz eden Ġç Güvenlik 

Stratejileri Koordinasyon Kurulu terör hakkında istihbaratın toplandığı yer olarak 

baĢkanlığın önemini vurgular.  

Kurumun iç güvenlik anlamındaki öneminin baĢında, yukarıda da 

bahsedildiği gibi iç güvenlik meselelerine bütüncül bir gözle bakmak gelmektedir. 

Bunun en önemli nedeni ise uluslararası iliĢkilerde değiĢen terör ve iç güvenlik 

kavramı ile mücadelede kurumsal uyumun sağlanmasıdır. Ġç Güvenlik Stratejileri 

Daire BaĢkanlığı bu olguyu sağlayan oluĢumlardan birini oluĢturmaktadır. 

1.3.4. Jandarma ile Sahil Güvenlik Komutanlıkları ve Ġstihbarat BaĢkanlıkları 

Bu iki  komutanlığın özellikle sorumlu oldukları bölgelerde kolluk 

görevini yürüttükleri görülmektedir. Her iki birim de 15 Temmuz giriĢiminden 

sonra ĠçiĢleri Bakanlığına bağlanmıĢtır. BaĢta terör suçları olmak üzere; suç 

iĢlenmesinin önlenmesi veya iĢlenen suçla ilgili olarak kiĢiler/ gruplar, suç 

örgütleri ile muhtemel harekât bölgeleri, hava ve arazi hakkında elde edilen her 

türlü bilgi ve haberin iĢlenmesi sonucu elde edilen bilgilerdir
8
. Jandarma Ġstihbarat 

BaĢkanlığının özellikleri arasında biliĢim ağını istihbarat toplama açısından 

kullanılması gelmektedir.  21‘inci yüzyılda biliĢim ağlarının istihbarat verileri 

açısından önemli olduğunu vurgulamak için Can (2019:111) NSA (National 

Security Agency)‘in istihbarat için sağladığı veri skalasındaki geniĢliğinden 

bahseder ve aynı zamanda Jandarma Genel Komutanlığının görevli olduğu alanın 

geniĢliği düĢünüldüğü zaman bünyesinde bulundurduğu bu biliĢim ağı istihbarat 

anlamında büyük bir öneme haizdir. 

                                                           
7 Bkz. https: //www.egm.gov.tr/istihbarat/isak-istihbarat-akademisi (E.T. 24 Haziran 2019) 
8 Bkz. https://www.jandarma.gov.tr/istihbarat-baskanligi 

https://www.egm.gov.tr/istihbarat/isak-istihbarat-akademisi
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Sahil Güvenlik Komutanlığının bünyesinde yer alan Ġstihbarat BaĢkanlığı 

Ģube müdürlüğü Ģeklinde örgütlenmiĢtir. Bunların isimleri ise Cari Ġstihbarat ġube 

Müdürlüğü, Ġstihbarat Plan ve Analiz ġube Müdürlüğü, Ġstihbarat KarĢı Koyma 

ġube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele ġube Müdürlüğü‘dür. Bunların yanında 

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire BaĢkanlığının uhdesinde düzensiz 

göç ve insan ticareti, organize suçlar, terör finansmanı ve suç gelirleri gibi 

konularda uzmanlaĢmıĢ bir Ģekilde örgütsel yapıya sahip bir yapı bulunmaktadır.  

2. DEĞĠġEN ĠÇ GÜVENLĠK ALGISI 

Genel itibariyle iç güvenlik, sınırların içinde güvenlik koĢullarının 

sağlanmasına ve kamu düzeninin ihtivasına iĢaret etmektedir. Bireysel iletiĢimden 

ekonomiye ve uluslararası iliĢkilere kadar birçok unsurun muhtevasının 

değiĢmesinden iç güvenlik mefhumu da azade değildir. Küresel siyasetin belirli 

kırılmalardan geçtikten sonra son halini almıĢ bir düzen üzerine kurulduğu 

görülmektedir. Bu kırılmaların en önemli olayları arasında 11 Eylül saldırılarını 

göstermek mümkündür. Ġç güvenlik kavramının yaygınlık kazanması ise, özellikle 

11 Eylül 2001 terör olayları sonrasına rastlamaktadır ve bu nedenle 11 Eylül 2001 

tarihi, iç güvenlik miladı olarak da kabul edilebilir (Yılmaz, 2012: 20). Küresel 

iliĢkilerin hızlı bir Ģekilde kabuk değiĢtirmesinden dolayı güvenlik algısında 

meydana gelen değiĢikliğin en önemli sonucu ise iç politika ve dıĢ politikanın 

birbirini etkiler duruma gelmesinde yatmaktadır. Ġç güvenlik kavramı kapsamının 

çok fazla çeĢitlendiği, araçlarının arttığı ve biçim değiĢtirdiği görülmektedir. 

Bundan dolayı iç güvenlik, amacı kamu düzenini tahsis etmeden öte bir mefhum 

haline gelmiĢtir. Ġç güvenlik algısının değiĢimine neden olan etmenlerin en 

önemlilerinin arasında küreselleĢmeyi, çok boyutlu dünya düzenini ve hızla kabuk 

değiĢtiren küresel siyaseti saymak mümkündür. 

Devletlerin çeĢitli politikalarının birbirini etkiler Ģekilde olduğu 21‘inci 

yüzyılda, bu karmaĢık ortamın olumsuzluklarını en fazla iç güvenlik alanında 

görmek mümkündür. Özellikle ülkelerin siyasetlerine nüfuz etmek isteyen küresel 

güçlerin görece daha zayıf ülkelerin iç güvenliklerini tehdit edecek unsurları, 

örneğin terörizm, devreye koyduğu görülmektedir. Bu argümanları kamu düzenini 

ve esenliğini bozması açısından kullanmaktadır. Bu araçların en önemlileri 

arasında ticaret değiĢkenlerini kullanma, ekonomik yaptırımlar ve terör faaliyetleri 

gelmektedir. 21‘inci yüzyıl iç güvenlik tehdit araçlarının değiĢtiği ve biçimsel 

olarak yeni boyutlarda seyrettiği bir sürece evirilmektedir. KüreselleĢmeyle birlikte 

gelen yeni güvenlik konseptinde savunma politikaları artık sadece siyasi ve askeri 

stratejiler arasında uyumu gözeterek değil aynı zamanda toplum, ekonomi, medya 

yönetimi ve siber teknoloji gibi çeĢitli alanları kapsayan çok boyutlu güvenlik 

risklerini ve tehdit algılamalarını dikkate alarak kurgulanmaya baĢlanmıĢtır 

(Tamer, 2018: 181). Çünkü bir kimsenin güvenliği kavrayıĢı, o kiĢiye ait dünya 

siyaseti kuramını (onun birimleri, yapıları, süreçleri vb.) oluĢturan varsayımlardan 
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(ne kadar açıkça ya da zımni ifade edilirse edilsin) meydana gelir (Booth, 2012: 

186). Böylelikle güvenlik algısının küresel siyasetin mecrasındaki araçları da 

Ģekillendirdiği söylenebilir. Ayrıca iç güvenlik sorunsalının alanı ve araçlarında 

biçimsel farklılıklar görülse de amacının sabit olduğu vurgulanır. KüreselleĢmenin 

iç güvenlik algısının değiĢiminde büyük rol oynadığı ve değiĢimin merkezinde yer 

aldığı görülmektedir. KüreselleĢmeyle birlikte gelen yeni güvenlik konseptinde 

savunma politikaları artık sadece siyasi ve askeri stratejiler arasında uyumu 

gözeterek değil aynı zamanda toplum, ekonomi, medya yönetimi ve siber teknoloji 

gibi çeĢitli alanları kapsayan çok boyutlu güvenlik risklerini ve tehdit 

algılamalarını dikkate alarak kurgulanmaya baĢlanmıĢtır (Tamer, 2018: 181). 

Güvenlik konusunda, özellikle iç güvenlik konusuna değinilecek olursa, 

dünyanın teröre ve dolayısı ile iç güvenliğe bakıĢı önemli oranda bir devinim 

geçirmiĢ, terör ve iç güvenlik paradigmaları Ģekil değiĢtirmiĢtir (Yılmaz, 2011: 

362). Berlin Duvarının yıkılması, Sovyet Rusya‘nın dağılmasıyla beraber oluĢan 

yeni siyasi atmosferde belirli kırılmalar sonucunda araçlar ve paradigmalar 

anlamında değiĢimler yaĢanmıĢtır. Bu araçların değiĢimin temelinde çoklu 

diplomasi, küreselleĢme ve teknolojik dönüĢümler yer almaktadır. DeğiĢen araçlar 

ve paradigmalar çerçevesinde devletler iç güvenlik paradigmalarına bir önceki 

yüzyıldan farklı unsurları eklemek zorunda kalmıĢlardır. Bu araçların ve 

paradigmaların temelinde ise küreselleĢme, teknoloji ve çok kutuplu dünya düzeni 

yatmaktadır. DeğiĢimin siyasi kırılmaları olarak 11 Eylül ve Sovyetlerin 

dağılmasını gösterilmektedir (Ağır, 2015: 99) Güvenlik olgusunun özellikle 

küreselleĢme ile beraber devlet eksenli bir bakıĢtan birey eksenli bir bakıĢa doğru 

kaydığı görülür. Bu durum ise iç güvenlik algısının çok boyutlu bir değiĢime 

uğramasına sebep olmuĢtur. DeğiĢen paradigmalar çerçevesinde devletlerin 

kurumsal yapılarının küresel siyasetin evirildiği yöne doğru uyumlu hale 

gelmesinin önü açılmıĢtır. Ġç güvenlik yönetiminde etkinliğin sağlanabilmesinin en 

önemli araçlarından biri olan kurumsal teĢkilat Ģekillenen paradigmalar 

çerçevesinde kendini her an kabuk değiĢtiren küresel siyasetin içinde faal olma 

durumuyla karĢı karĢıyadır. 

3. TÜRKĠYE‟DE ĠÇ GÜVENLĠĞĠN GELECEĞĠ 

Hükümet sistemi, sosyo-ekonomik yapı gibi kavramların iç güvenlik algısı 

konusunda rol oynaması iç güvenliğin eğilim yönünü tezahür etme konusunda 

yardımcı olmaktadır. Bundan dolayı iç güvenlik konusunun ana temaları 

uluslararası sistem ve içsel dinamikler olarak ifade etmek mümkündür. Ġç güvenlik 

kavramı bugünlere kadar çeĢitli biçimler değiĢtirerek gelmiĢtir. Ġç güvenliğin 

sadece boyutları ve mekânsal sınırları değiĢmemekte bunun yanında uluslararası 

sisteme adapte olma usulü, algısı ve araçları da değiĢmektedir. ―Teknolojik 

ilerlemeler ve ideolojik/politik örgütlenmelerin etkisi ile iç güvenliğin ulus devlet 

sınırlarının ötesinde uluslararası bir nitelik kazanması devletlerin iç güvenlik 
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algısının ve kullanılan yöntemlerin de değiĢimini beraberinde getirmektedir‖ 

(Baharçiçek ve Ġnan, 2013: 108). Her ne kadar Türkiye‘deki terörizm ile eĢ değer 

algısı olsa dahi, değiĢen gündelik yaĢamlardan yeni hükümet sistemine kadar, iç 

güvenlik mefhumu mevcut algı sınırlarının dıĢına çıkmaktadır. Özellikle Berlin 

Duvarı‘nın yıkılmasından sonra uluslararası iliĢkilerde yoğun bir Ģekilde hissedilen 

küreselleĢme ile Türkiye‘nin kurumlarına ve siyasal algısına yeni bir iç güvenlik 

kavramı yerleĢmiĢtir. Türkiye için iç güvenlik sadece terör olayları çerçevesinde 

etkisini göstermemekte bunların yanında ekonomik, sosyolojik ve medyatik 

faaliyetlerde değiĢen biçimi ile ülke gündeminde yer edinmektedir. Özellikle 

güvenlik konusunun küreselleĢme ve siyasi kırılmalar ile oluĢan yeni uluslararası 

sistemde yerine getirilmesi gereken kurumsal teĢkilat ve koordinasyon anlamında 

önemli zorunluluklarının bulunduğu görülür. Son zamanlarda gerçekleĢen çeĢitli 

siyasi içerikli değiĢmeler, özellikle CumhurbaĢkanlığı hükümet sistemine geçiĢ ve 

kurumsal teĢkilatın uluslararası sisteme uyumlandırılması gibi hamleler, iç 

güvenlik algı yönetiminin devlet kademesindeki biçimlenmesini de anlatmaktadır. 

Türkiye‘de iç güvenliğin geleceği küreselleĢme kaynaklı uluslararası 

sistemin değiĢmesiyle oluĢan düzende kurumsal teĢkilatın ve koordinasyon 

hamlelerin uyumlu bir Ģekilde ilerlemesi ile siyaset, kurumsal teĢkilat ve 

istihbaratın koordineli bir Ģekilde aynı potada eritilmesiyle sağlanacak araçlar ile 

Ģekillenecektir. Böylesine bir uluslararası sistemde terörizm ile iç güvenlik 

meselesini eĢ değer tutmak iç güvenlik politikalarının etkinliğinin azalma 

eğiliminde olduğunu gösterir. Daha boyutlu bir algıyı kapsadığı ve araçlarının 

çeĢitlendiği için, Türkiye‘de iç güvenlik farklı boyutlarla ve konularla ilgilenmesi 

bir zorunluluktur. Bu konuların baĢında terörist faaliyetlerin yanında son 

zamanlardaki ülkenin ilgilendiği meselelerde, ekonomi güvenliği, dijital güvenlik 

ve siber güvenlik gibi konuların yoğun bir Ģekilde ele alınması beklenilmektedir. Ġç 

güvenlik etkinliğinin yegâne koĢulu ise bu konular bağlamında oluĢturulacak 

istihbarat teĢkilatının ve iç güvenlik birimlerinin bütünleĢmesidir. 

Böylelikle söylenebilir ki iç güvenlik ve iç güvenlik yönetimi, 20‘nci 

yüzyılın sonundan itibaren değiĢmeye baĢlayan kavramlardan biridir (Barbak, 

2017: 232). Türkiye‘deki iç güvenlik yapılanmasına baktığımız zaman karĢımıza 

üç unsur çıkmaktadır: merkezi yönetim, iç güvenlik birimleri ve iç güvenlik 

istihbarat birimleri. Türkiye‘de iç güvenlik sorunu kavram olarak terörizmle 

mücadele olarak algılanmakta ve belirli bölge ile özdeĢleĢmiĢ durumdadır (Akyüz, 

2015: 67). Fakat değiĢen küresel siyasetin genel araçları yoluyla uyumlaĢtırılma 

iĢlemi, öncelikle kurumsal gereksinimlerin ihtiyaçlar doğrultusunda seferber 

edilmesi koĢuluna bağlıdır. Burada üzerinde durulması gereken en önemli 

konulardan birisi ise teknolojik ve organizasyonel algının adapte edilmesidir. 

Bundan dolayı istihbarat ve güvenlik güçleri arasındaki iliĢkinin yoğunluğu ve 

birbirleriyle etkileĢimi iç güvenlik etkinliğinin sağlanmasında önemli rol 

oynayacaktır. Özellikle bunların örneklemeleri için de demokratik ve sosyo-
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ekonomik açıdan geliĢmiĢ ülkelerin iç güvenlik anlayıĢlarının eskide olduğundan 

daha çok amaçlı bir Ģekilde ele alınması önemli bir argüman olarak karĢımıza 

çıkar. Türkiye‘de iç güvenlik geleceğini üç ana unsur temelinde incelemek 

mümkündür: küreselleĢme, kurumsal teĢkilat ve koordinasyon. Bu üç unsur iç 

güvenlik etkinliğinin sağlanmasında iç güvenlik birimleri ve istihbarat teĢkilatının 

bütünleĢmesinin paralelinde bir koĢulu ortaya çıkarır. Bu bütünleĢmenin ana 

gövdesini ise istihbarat teĢkilatının ―fonksiyonel görev dağılımı ilkesi‖ 

oluĢturmaktadır. 

KüreselleĢme kavramı 20‘nci yüzyılın sonlarına doğru, özellikle Berlin 

Duvarı‘nın yıkılmasıyla beraber daha yoğun bir Ģekilde dillendirilmekte ve 

kullanılmaktadır. KüreselleĢmeyi sadece ekonomik iliĢkiler çerçevesinde değil 

bunun yanında siyasi iliĢkilerde de varlığını kabullendirmiĢ bir kavram olarak 

konumlandırmak mümkündür. Sosyal, ekonomik, siyasi ve çevresel boyuttaki tüm 

olayların açıklanmasında küreselleĢme kavramına ve küreselleĢme sürecine 

değinilmekte, yaĢanılan geliĢmeler bu kapsam dâhilinde değerlendirilmektedir 

(Cebeci, 2017: 360). KüreselleĢmenin önemli bir sonucu da uluslararası ekonomik 

düzenin iĢleyiĢindeki karar alma sürecindeki değiĢmelerdir (Ataç, 2000, s. 100). 

Paradigmal değiĢimin gerekliliğinin tarihini yakın tarih ile iliĢkilendirmek 

mümkündür. Uluslararası sistemde devletin siyasal ve ekonomik etkinliğine iliĢkin 

paradigma tartıĢmalarından biri, 17. yüzyılda Grotius‘u Hobbes ile De Jure Pacis 

ac Belli‘yi Leviathan‘la, karĢı karĢıya getiren eski bir gelenekte kök bulmaktadır 

(Kıvılcım, 2013: 225). KüreselleĢme iç güvenlik sistemine hem kullanılan araçlar 

hem de analiz paradigmaları ölçeğinde etki etmiĢ bulunmaktadır. 

Kurumsal teĢkilat yapılanmasının en önemli unsurlarından birisi uluslararası 

sistemin boyutlarının geçmiĢ yıllardakinden farklı ve her an değiĢime müsait esnek 

bir yapısının olmasıdır. Bu unsurun ―yapısal biçimlenme‖ düĢüncesi çerçevesinde 

Ģekillendiğini söylemek, iç güvenliğin içsel dinamiklerini açıklamak anlamında 

önemlidir. Kurumsal teĢkilatın dönüĢümünün zorunluluğunun sebeplerinden 

birisini teknolojik değiĢkenlerinin yenilenme ivmesi olarak ifade etmek 

mümkündür. Kurumsal teĢkilatın görev alanına baktığımız zaman, yeni yüzyılın 

değiĢen paradigmaları çerçevesinde, sadece terör olgusu çerçevesinde oluĢturulan 

bir teĢkilatın iç güvenlik etkinliğine yapabileceği katkıların sınırlı olduğu 

görülmektedir. Terör, düzensiz göç, suç örgütleri, dijital dönüĢüm ve etkili bilgi 

akıĢı gibi iç güvenlik meselelerinin analizi aĢamasında üzerinde durulması gereken 

en önemli unsurların arasında bu olguların uluslararası bağlantıları ve bunların 

boyutları olduğu görülür. Ayrıca bu meselelere ek olarak, çağın değiĢen insan 

hakları eğilimine bağlı olarak, nükleer tehditler, her türlü kaçakçılık faaliyetleri, 

kütlesel düzensiz göçler ülkenin iç güvenlik sorunları arasında yer almaktadır (Ak, 

2018: 77). Hali hazırda kurumsal teĢkilat unsuru yapısal biçimlendirme ile alakalı 

bir durumu ihtiva etmektedir. Fonksiyonel görev dağılımının en önemli 

ayaklarından birini iç güvenlik istihbarat birimlerinin belirli düzeylerde 



Türkiye‟de Ġç Güvenlik Sistemi ve Geleceği Üzerine Değerlendirmeler 

629 

ayrıĢtırılması oluĢturmaktadır. Bu ayrımda en dikkat çeken unsurların baĢında iç 

istihbarat, suç istihbaratı ve teknik istihbarat gelmektedir. Ġç güvenlik teĢkilatına 

yapılacak fonksiyonel ayrılmıĢ istihbarat birimlerinin katkısı iç güvenlikte 

etkinliğin sağlanması için bir itici rol oynaması muhtemeldir. 

Koordinasyon, kurumlar arasındaki iletiĢimin istikrarlı bir Ģekilde bilgi 

tüketicisi olan politika yapıcıların karar alma sürecinde iĢlerliklerini sağlayacak 

ortamın oluĢturulmasıyla alakalıdır. Daha açık bir ifade ile koordinasyon 

unsurunun merkezinde ―sistemsel biçimlenme‖ yer alır. Kurumsal açıdan istihbarat 

teĢkilatının diğer iç güvenlik birimleri olan kolluk güçleri ve askeri birimlerle 

koordinasyonun değerli olması, iç güvenlik etkinliği açısından önemlidir. 

Uluslararası sistemin çok boyutlu yapısı itibariyle iç güvenlik yönetiminin 

koordinasyonu, eĢgüdümü sağlayarak iç güvenlik etkinliğinin sağlanmasında 

politika yapıcılar için önemli girdiler sunar. Ġstihbaratın risk, tehlike ve tehdit 

unsurlarıyla birebir bağlantılı bir çerçeve içinde yer alması hasebiyle istihbarat iç 

güvenlik yönetiminin en önemli argümanlarından biridir. Fonksiyonel istihbarat 

yükü paylaĢımı iç güvenlik teĢkilatındaki koordinasyonun sağlanmasıyla verimli 

olabilme derecesine ulaĢabilir. 

Bu bağlamda Türk istihbarat teĢkilatının en önemli özelliği, belki de bu 

özellik onun baĢarısızlık riskiyle karĢı karĢıya çok kolay kalmasıyla 

sonuçlanabilmektedir, iç ve dıĢ istihbaratta ayrı ayrı uzmanlaĢmıĢ kurumların 

olmaması olarak gösterilir. Ġstihbarat yükünün büyük bir çoğunluğunun MĠT 

BaĢkanlığı uhdesinde toplandığı görülmektedir. Bu durum fonksiyonel görev 

dağılımı açısından önemli bir duruma iĢaret eder. GeliĢmiĢ ülkelerin istihbarat 

teĢkilatlarına baktığımızda iç, dıĢ ve teknik istihbarat dağılımını rahatlıkla 

görebiliriz: Ġngiltere‘de MI5 iç istihbarata bakarken, MI6 dıĢ istihbarat 

bakmaktadır; ABD‘de iç istihbarattan FBI sorumluyken, dıĢ istihbarattan CIA 

sorumludur.
9
 Ek olarak, Rusya‘da FSB (Federal Güvenlik Servisi) ve SVR (DıĢ 

Ġstihbarat Servisi) ve Fransa‘da DST (Güvenlik ve Ġstihbarat Servisi) ve DGSE 

(DıĢ Ġstihbarat Servisi) olarak ayrıldıkları görülebilir. Bunların yanında teknik 

istihbarata adanmıĢ istihbarat kurumlarını da görmek mümkündür: NSA (ABD), 

GCHQ (Ġngiltere), Spetssviaz (Rusya). Ġç, dıĢ ve teknik istihbarat olarak ayrılmıĢ 

olan istihbarat teĢkilatının yapısal koordinasyonunu sağlayan merkez istihbarat 

birimlerine de yer verdiği görülür: DNI (ABD), Ortak Ġstihbarat TeĢkilatı (JIO) 

(Ġngiltere), Ana istihbarat BaĢkanlığı (Rusya). 

Ġstihbarat ve iç güvenlik bütünleĢmesinin sağlanması için Türk istihbarat 

teĢkilatının fonksiyonel görev dağılımı ilkesi çerçevesinde yapılanması 

önerilebilecek çözümlerden birini oluĢturmaktadır. Yukarıdaki bilgilerin ıĢığında iç 

güvenlik ve istihbarat iliĢkisinin etkinliğini sağlamak adına iki öneri söz 

                                                           
9 ABD‘de bu ayrım o kadar keskindir ki 12333 sayılı yasa ile CIA‘in iç istihbarat ile ilgili konularda faaliyet 

gösteremeyeceği sabitlenmiĢtir. 
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konusudur: ―yapısal biçimlenme‖ ve ―sistemsel biçimlenme‖. Yapısal biçimlenme 

açısından çalıĢma konusuna baktığımız zaman karĢımıza Türk istihbarat 

teĢkilatının iç, dıĢ ve teknik istihbarat olarak ayrılması ve bunların eĢ güdümünü 

sağlayacak çatı bir organizasyon çıkmaktadır. MĠT BaĢkanlığının çatı 

organizasyonu olacağı bir istihbarat teĢkilatı kümelenmesinde DıĢ Ġstihbarat 

BaĢkanlığı, Ġç Ġstihbarat BaĢkanlığı, Teknik Ġstihbarat BaĢkanlığı, Suç Ġstihbaratı 

BaĢkanlığı, Savunma Ġstihbaratı BaĢkanlığı Ģeklindeki bir teĢkilat Ģemasının 

fonksiyonel görev dağlımı ilkesi Ģeklinde yapılandırılması önerilir. Bunun yanında 

―sistemsel biçimlenme‖ açısından konu tahlil edildiğinde ise istihbarat teĢkilatı ve 

siyaset arasındaki iĢlerliğin sağlanması için koordinasyon mekanizmasının 

iĢlevselliği üzerinde durmak gerekir. Güvenlik politikalarına bütüncül bakması 

açısından Ģemsiye kurul olarak faaliyetleri düzenli bir Ģekilde yapılan Milli 

Güvenlik Kurulu bulunmaktadır. Teknik istihbaratın en iyi Ģekilde 

değerlendirileceği bir kurum olan Siber Güvenlik Kurulu‘nun
10

 daha faal hale 

getirilmesi ve toplantı aralıklarına bir düzen katılması gerekmektedir. Ġstihbarata 

hem teĢkilat hem de güvenlik birimleri açısından bütüncül bakmayı sağlayacak 

Milli Ġstihbarat Koordinasyon Kurulu‘nun
11

 faal hale getirilmesi sistemsel olarak 

iĢlerliğin ana argümanları arasında yer almaktadır. 

SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME 

Türkiye‘de iç güvenlik yönetimin baĢında CumhurbaĢkanı bulunur ve onun 

görevlendirdiği ĠçiĢleri Bakanı iç güvenlik birimlerinin ve bünyesindeki 

istihbaratının koordinasyonundan ve iĢlerliğinden sorumludur. ĠçiĢleri Bakanlığına 

bağlı iç güvenlik birimleri ise Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel 

Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı‘dır. Ġç güvenlik istihbarat teĢkilatının 

MĠT BaĢkanlığı, Ġç Güvenlik Stratejileri Daire BaĢkanlığı, EGM Ġstihbarat 

BaĢkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Ġstihbarat BaĢkanlığı, Sahil Güvenlik 

Komutanlığı Ġstihbarat BaĢkanlığı‘ndan oluĢtuğu görülür. Ġstihbarat ve kolluk 

güçlerinin koordinasyonu ve bütünleĢmesi iç güvenliğin önemli girdilerini ve iç 

güvenlik etkinlik derecesini oluĢturmaktadır. 

Küresel iliĢkiler, Berlin Duvarının yıkılması, SSCB‘nin dağılması ve 11 

Eylül saldırıları ile siyasal anlamda kırılmalar neticesinde yenilenen bir ortamda 

varlığını sürdürmektedir. Ġç güvenlik politikaları bu ortam içinde oluĢturulmaktadır 

ve küresel iliĢkilerin kabuk değiĢtirme hızının yüksek olduğu bir düzlemde 

konumlanmıĢtır. Bundan dolayı karmaĢık ve çok boyutlu bir yapıyı arz eder. 

Günümüzde iç güvenlik politikalarının muhtevasını sadece terörizm ile 

                                                           
10 Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumu altında faaliyetlerini sürdüren kurumun son toplantısı 2013 yılında 

yapılmıĢtır. Toplantıya katılan üyelerinin DıĢiĢleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı, ĠçiĢleri Bakan Yardımcısı, Milli 
Savunma Bakan Yardımcısı, Millî Ġstihbarat TeĢkilâtı BaĢkanı gibi üst düzey yöneticileri bulunmaktadır. 
11 2017 yılında 2937 sayılı kanunda yapılan değiĢiklikle kurulan Milli Ġstihbarat Koordinasyon Kurulu 

CumhurbaĢkanının baĢkanlığında toplanması belirtilmiĢtir. 
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iliĢkilendirmek güvenlik açıklarına sebep olabilme olasılığını ortaya çıkarması 

muhtemel görünmektedir. Uluslararası sistemin ivmeli bir Ģekilde kabuk 

değiĢtirdiği küresel siyasette iç güvenlik, klasik güvenlik araçlarıyla 

açıklanamayacak derece boyutlanmıĢ bir yapıyı arz eder. Türkiye için böyle bir 

yapı içinde iç güvenlik mekanizmasının etkinlik sağlayabilmesinin en önemli 

koĢulu küreselleĢme ve belirli siyasi kırılmalarla ĢekillenmiĢ bir uluslararası 

siyasetin çok boyutlu olduğu mecrada iç güvenlik teĢkilatının kolluk güçleri, askeri 

güçler ve istihbarat birimleri arasındaki koordinasyonun etkin olması 

gerekmektedir. BaĢka bir ifade ile iç güvenlik etkinliğini sağlamanın koĢulu iç 

güvenlik ve istihbarat bütünleĢmesinin sağlanması olarak kendini gösterir. DeğiĢen 

ve derinleĢen bir iç güvenlik mefhumunun miladı sayılan 11 Eylül saldırılarından 

sonra iç güvenlik klasik tanımında var olan araçların ve uygulama sahasının dıĢına 

çıkmıĢ görünmektedir. Türkiye için söylenebilir ki, coğrafya ve bölgesel 

etmenlerden bağımsız tahlil edilemeyen iç güvenlik, etki alanı olarak farklı 

mecralarda ilerlemektedir. Bunun en bariz örnekleri ise küreselleĢme ve yenilenen 

uluslararası sistem eliyle oluĢmuĢtur. Ekonomik güvenlik, dijital güvenlik, siber 

güvenlik gibi konular iç güvenlik alanında yer almıĢ bulunmaktadır. Konu 

yelpazesinin bu kadar fazla sayılara çıkmasının en önemli sebeplerinden birisi ise 

değiĢen güvenlik algısıdır. Ayrıca iç güvenlik konularının geniĢleyen konu 

yelpazesinin istihbarat teĢkilatının da seyrini değiĢtirdiği ve yeni bir biçimleme 

modeline ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. 

Bundan dolayı, Türk istihbarat teĢkilatının iç, dıĢ ve teknik istihbarat olarak 

ayrılması ve bunların koordinasyon ve eĢgüdümlerinin çatı bir organizasyon 

tarafından sağlanması hem değiĢen güvenlik algısı ile uyum içinde faaliyet 

gösteren hem de iç güvenlik birimleriyle bütünleĢen bir yapıyı arz edecektir. 

Buradaki önerilerin ana gövdesini yapısal ve sistemsel biçimlendirmeler 

oluĢturmaktadır. Yapısal biçimlendirme unsurunun merkezinde fonksiyonel görev 

dağılımı ilkesine göre sadece iç istihbarata, dıĢ istihbarata ve teknik istihbarata 

adanmıĢ kurumlar kümesi Ģeklinde teĢkilatlanmıĢ ve bu kurumlar arasındaki 

koordinasyonun çatı organizasyon sayesinde sağlanmıĢ olduğu bir teĢkilatlanma 

örneği bulunmaktadır. Sistemsel biçimlendirme unsuru ise istihbarat teĢkilatının 

birimleri/kurumları arasındaki bütüncül iliĢkiyi organize eden ve politika yapımı 

sürecine istihbaratı eĢgüdümsel olarak aktarabilen bir yapıyı arz eder. Konu ve araç 

yelpazesinin geniĢlediği iç güvenlik olgusunda etkinliğin sağlanması açısından 

önerilen fonksiyonel görev dağılımı ilkesi merkezli bir istihbarat teĢkilatı ve iç 

güvenlik birimleri geleceğin küresel siyasetine ve güvenlik politikalarına olumlu 

Ģekilde yön verebilecek hamlelerdir.  
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ARKTĠK BÖLGESĠ‟NDE DENĠZ ÇEVRESĠNĠN KORUNMASINA ĠLĠġKĠN 

YÖNETĠġĠM ĠLKELERĠ 

Arda ÖZKAN
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Öz 
Hukuksal ve siyasal açıdan büyük öneme sahip olan kutup bölgeleri oldukça hassas ekosistemlere 

sahiptir. Kutup bölgeleri, konumları itibarıyla yerleĢim yerlerinden uzak olsalar da dünyanın yaĢanabilir 

kılınması için iklimlerin oluĢması ve havanın temizlenmesinde önemli rol oynarlar. Barındırdıkları hidrokarbon 
rezervleri ve önemli ticaret noktalarını birleĢtiren jeopolitik önemleriyle dikkat çekmektedirler. Kutup 

bölgelerinden biri olan Arktik Bölgesi de ticaret noktalarını bağlayan önemli suyollarından biridir ve bu nedenle 

bölgeye olan ilgi her geçen gün artmaktadır. Bölgede ticaret bugüne kadar yoğun bir Ģekilde yapılmasa da 
teknolojik devrimlerle birlikte gemilerin güçlenmesi ve küresel ısınmadan kaynaklı buzulların erimesiyle her geçen 

yıl artmaktadır. Ayrıca, Arktik‟te yer alan buz denizinin diğer denizlerden farklı bir durumu olduğu için birtakım 
özel kuralların oluĢturulması da gerekmektedir. Çünkü bölgede zarar doğurucu fiili bir olayın meydana gelmesi 

halinde, bu zararın bütün dünyayı etkilemesi mümkün olabilecektir. 

Arktik Bölgesi‟nin deniz çevresinin korunmasında deniz hukuku ilkelerinin uygulanması, uluslararası iĢ 
birliği, sürdürülebilir ve hakça kullanım, ekosistem yaklaĢımı, deniz çevresinin kirlenmesinden doğacak zararlar 

açısından sorumluluklar ve yükümlülükler, kirleten öder ilkesi, çevresel etki değerlendirmesi, en iyi çevresel 

uygulamalar ve en uygun teknikler, kamu yararı bilgisi gibi yönetiĢim ilkeleri çok önemi haiz olan ilkelerdir. Bu 
çalıĢmada, yönetiĢim ilkeleri esasında oluĢturulacak hukuksal bir rejimin Arktik Bölgesi‟nde yaĢanan kirlenmeye 

karĢı hangi düzeyde ve hangi aktörlerle etkili olacağı tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. Uygulanması öngörülen 

yönetiĢim ilkeleriyle devletler, hem ulusal yetki denetimleri altındaki hem de ulusal yetki alanları dıĢındaki 
faaliyetlerin deniz çevresine zarar vermeyecek Ģekilde yürütülmesi hususunda yükümlü tutulacaklardır. 

Anahtar Kelimeler: BMDHS, sürdürülebilir kalkınma, denizel çevre güvenliği, yönetiĢim, çevre koruma. 

GOVERNANCE PRINCIPLES OF MARINE ENVIRONMENT 

PROTECTION IN THE ARCTIC REGION 
Abstract 

Polar regions of great importance, both legally and politically, have highly sensitive ecosystems. 

Although the Polar Regions are far from the settlements by their location, they play an important role in the 

formation of climates and the removal of the air to make the world livable. They draw attention with the 
geopolitical aspects of hydrocarbon reserves and important trade points. The Arctic region, which is one of the 

Polar Regions, is an important waterway that connects the trade points and the interest in the region is increasing 

day by day. Although this strategic waterway has not been extensively used in trade up to now, it is increasing 
with the technological revolutions and strengthening of ships and the melting of glaciers caused by global 

warming. Since Arctic has a different situation than the other seas, special rules must be produced. Because, in the 
event of an actual occurrence of any damage in the region, it is possible that this damage can affect the whole 

world. 

Application of the maritime law principles in the Arctic, protection of the marine environment, 
international cooperation, sustainable and equitable use, ecosystem approach, responsibilities and responsibilities 

in terms of damages arising from the pollution of the marine environment, polluter pays principle, environmental 

impact assessment, best environmental practices and the most appropriate techniques and the principles of 
governance, such as public interest information, are the principles that are important for the protection of the 

seas. In this study, it has been tried to determine the level of legal regime to be formed on the basis of governance 

principles against the pollution in the Arctic marine areas and which actors will be effective. With the principles 
of global governance envisaged to be implemented, states will be obliged to carry out the activities that occur both 

under their own national control and outside the national jurisdiction in a way that will not harm the marine 

environment. 
Keywords: UNCLOS, sustainable development, marine environmental security, governance, environment 

protection.
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GĠRĠġ 

Deniz çevresi; göller, akarsular, vadiler, körfezler gibi diğer doğal 

unsurlardan farklı bazı özelliklere sahiptir. Denizler, yeryüzünün üçte ikisinden 

fazlasını kapladığından gezegendeki biyolojik ve iklimsel dengenin sağlanmasında 

hayati bir rol oynamaktadır. Denizlerin insanların hayatında önemli bir yeri vardır; 

çünkü insan refahını doğrudan etkileyen zengin kaynaklara sahiptir. Denizler, 

bünyelerinde dünyanın ekonomik refahında büyük öneme sahip hidrokarbon 

rezervleri barındırmaktadır. Bunun ötesinde, denizler tatlı su kaynaklarının 

eksikliğinden muzdarip olan devletlerde deniz suyunun tuzdan arındırılmasıyla tatlı 

su kaynağı olarak da görülmektedir (Borgese, 1998: 23-26). Denizlerin artan 

önemiyle beraber 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra gittikçe yoğunlaĢan deniz 

taĢımacılığı faaliyetleri, küreselleĢen yeni dünya düzeni ve ticari iliĢkilerle daha bir 

önem kazanmıĢtır. Öte yandan, ülkelerarası ekonomik iliĢkilerin geliĢmesi, ticari 

malların ve petrol ürünlerinin denizler aracılığıyla taĢınmalarını artırmıĢtır. 

Özellikle, deniz canlı-cansız kaynaklarının taĢıdıkları ekonomik değer sebebiyle 

sorumsuzca kullanılmak istenmeleri ve denizlerde meydana gelen kazalar sonucu 

denize dökülen tehlikeli maddeler insanların yaĢamını tehdit eder hale gelmiĢtir. 

Deniz faaliyetlerinden kaynaklanan kirlenmenin çevreyi tehdit etmesi, hem 

devletlerin ulusal hukuklarında ve hem de uluslararası deniz hukukunda bazı 

düzenlemelerin yapılmasını zorunlu kılmıĢtır. 

Günümüzdeki birçok uluslararası sözleĢme, statülerini netleĢtirme 

konusunda, hem çatıĢan çıkarların ve hem de gelecekte ortaya çıkacak potansiyel 

sorunların nasıl çözüleceğine iliĢkin rehberlik sağlayan esnek bir çerçeve 

oluĢturmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, deniz çevresinin korunması ve 

muhafaza edilmesi amacıyla uluslararası sözleĢmelerin ilkeleri ve ölçütleri, 

uygulamaları ve süreçleri temel alınarak hem devletler ve hem de yetkili 

uluslararası örgütlerle yönetiĢim ilkelerinin uygulanması gerekmektedir. Denizlerle 

ilgili evrensel düzeyde en kapsamlı belge olarak gösterilen 1982 tarihli BM Deniz 

Hukuku SözleĢmesi‘ndeki (BMDHS) hükümlerle deniz çevresini koruma ve 

muhafaza etme yükümlülüğü getirilmiĢtir. BMDHS, deniz çevresinin kirlenmesini 

önlemeye iliĢkin faaliyetlerin devletlerin imkânlarına uygun olarak yürütülmesi ve 

ulusal mevzuatlarının deniz çevresinin korunması amacına uygun bir hale 

getirilmesini öngören bir sözleĢmedir (Boyle, 1985: 348-349). Devletlerin 

egemenlik yetkilerini kullandığı denizlere haksız bir müdahale SözleĢme‘de 

yasaklanırken, hiçbir devletin egemenliğine tabi olmayan ve aslında bütün 

devletlere ait bulunan uluslararası alanlar da korunmuĢ olmaktadır.  

Deniz çevresinin korunması ve muhafaza edilmesinde BMDHS ile devletlere 

yönelik üç yükümlülükten bahsedilebilmektedir. Ġlk olarak devletler, deniz 

çevresini kirletmeme ve kendi tabiiyeti altındakilerin kirliliğe yol açan 

davranıĢlarına izin vermeme yükümlülüğü altındadır. Ġkinci olarak devletler, 
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küresel ve bölgesel düzeyde iĢ birliği yapmak, çeĢitli kural, düzenleme ve 

ölçütlerin oluĢturulmasına katkıda bulunmak durumundadır. Bilgi değiĢimi, teknik 

ve uygulama yardımları yapılması vb. yükümlülükler bu çerçevede söz konusu 

olacaktır. Üçüncü olarak ise devletler, deniz çevresinin korunmasına dair 

uluslararası çevre standartlarını, ulusal hukuk düzenlerine aktarmak, bu konuda 

gerekli yasal düzenlemeleri yapmak ve uygulamakla yükümlü tutulmuĢtur. Söz 

konusu genel yükümlülük içinde korunması amaçlanan değerlere ek olarak hassas 

ekosistemlerin, tükenmekte olan ve tehdit altındaki türlerin korunması gibi yeni 

değerlerin koruma kapsamına alınmıĢ olması, küresel düzeyde kabul görmeye 

baĢlayan ekolojik yaklaĢımların bir yansıması olarak algılanmaktadır (GüneĢ, 

2007: 17-18). Bu hassas ekosistemlerin veya tehdit altında bulunan türlerin koruma 

altına alınmıĢ olmasının yanında, henüz statüsü siyasal bir düzlemde devletler 

arasında herhangi bir anlaĢmayla belirlenmemiĢ bölgeler de mevcuttur.  

Hukuksal ve siyasal statüsü henüz belirgin hale gelmemiĢ coğrafi 

bölgelerden biri, kuzey kutbunda yer alan Arktik Bölgesi‘dir. Çoğu buzullarla kaplı 

olan kritik bölge, 20. yüzyılın baĢlarından itibaren yavaĢ yavaĢ kuzey kutbuna 

sınırı olan devletler arasında egemenlik mücadelesinin konusu olmaya baĢlamıĢtır. 

Bölgenin buzullarla kaplı olması durumu, bölgenin kara parçası mı yoksa bir deniz 

alanı mı sayılması gerektiği açısından hukuksal statüsünün belirlenmesi sorununda 

büyük bir rol oynamıĢtır. Hatta geçmiĢte bölgenin buzullarla kaplı olmasından 

dolayı bazı yorumcular buranın genel olarak deniz hukuku rejimine tabi olmaması 

gerektiğini savunmuĢlardır. Böyle bir yaklaĢım, Arktik Bölgesi‘nin bir kara parçası 

sayılması gerektiği görüĢlerinin ortaya atılmasına neden olmuĢtur (Nele, 2009: 

241). Son yıllarda ise bölgede buzulların erimesi sonucu geliĢen bazı fırsatlar ve 

avantajlar, devletlerin hak iddia etmelerine sebep olan önemli bir geliĢme olarak 

sayılmaktadır. Arktik‘te siyasal anlamda da günümüz itibariyle kıyıdaĢ ülkelerin 

her birinin kendi çıkarı dolayısıyla aralarında anlaĢtıkları bir uzlaĢı mevcut 

değildir. Bu yüzden, bu bölge potansiyel sorun alanlarından biri olarak 

araĢtırılmaya ve incelenmeye değer bir konu olarak karĢımıza çıkmaktadır.  

1. ARKTĠK BÖLGESĠ: JEOPOLĠTĠK ÖNEMĠ VE STRATEJĠK 

AVANTAJLARI 

Arktik Bölgesi, coğrafik, biyolojik, iklimsel, ekolojik, hukuksal ve siyasal 

olmak üzere birçok Ģekilde tanımlanabilmektedir. Öncelikle söylemek gerekir ki, 

bölgenin coğrafi olarak ortak bir tanımı bulunmamaktadır. Bu nedenle burada 

Arktik Konseyi bünyesindeki Arktik Ġzleme ve Değerlendirme Programı tarafından 

yapılan Arktik tanımı kullanılacaktır (Gül, 2014: 1). Buna göre, Arktik Bölgesi, 

Kuzey Kutup Çevresi 23 Eylül ile 21 Mart arasında güneĢin hiç doğmadığı kutup 

gecesini yaĢayan, yılın geri kalan bölümünde güneĢin hiç batmadığı kutup gündüzü 

yaĢanan buzullarla kaplı soğuk bir coğrafyadır. Arktik‘in nüfus yoğunluğu oldukça 

düĢüktür; bölge hassas ve kırılgan bir ekosisteme sahiptir. Ġklim koĢulları ve 
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yeryüzü Ģekilleri gibi doğal parametreler sebebiyle her noktasına eriĢim mümkün 

olmuyor olsa da bölgenin doğal kaynaklar açısından zenginliği önemli bir 

potansiyel teĢkil etmektedir. Nutall, bölgeyi kaba bir tarifle Ģöyle tanımlamıĢtır: 

―Coğrafi açıdan Arktik Bölgesi, Arktik Okyanusu (Kuzey Buz Denizi, Kuzey 

Kutup Dairesi ile Kuzey Kutbu arasındaki denizler topluluğu), pek çok adalar ile 

takımadaları ve Kuzey Amerika, Asya ve Avrupa kıtalarının kuzey alanlarını 

kapsamaktadır.‖ (Nuttall, 2005: 117).  

Küresel ısınmanın getirdiği olumsuz etkilerin son yıllarda artmasının ve 

Arktik Bölgesi‘nin dünyanın diğer bölgelerine göre daha fazla etkilenmesinin bazı 

bölgesel ve küresel sonuçları olmuĢtur. Hava sıcaklıklarında görülen artıĢ, 

buzullarla kaplı bölgenin beyaz örtüsünün hızla erimesine neden olmaktadır. Bu 

durum dünyadaki deniz suyu seviyesini artırmasının yanında, bölgedeki karalar 

üzerinde bulunan donmuĢ kar ve buz tabakasını da ortadan kaldırarak bölge iklimi 

ve ekosistemi üzerinde değiĢikliğe neden olmaktadır. Söz konusu deniz 

buzullarının erimesi, bölge ülkeleri açısından hem deniz altındaki canlı kaynakların 

ve hem de hidrokarbon kaynakların değerlendirilmesini mümkün kılmaktadır. ġu 

anda iklim Ģartları nedeniyle Arktik buz denizindeki enerji kaynaklarının tam bir 

değerlendirilmesi yapılamamıĢ olsa da mevcut veriler, dünyanın enerji devlerinin 

dikkatini buraya çekmesi için yeterli olmuĢtur. Küresel ısınmanın etkilerinin devam 

etmesi durumunda ise bölgenin yakın gelecekte yaz aylarında tamamen buzsuz hale 

geleceği tahmin edilmektedir. Bu durum, Asya ve Avrupa arasındaki mevcut deniz 

yollarından daha avantajlı durumdaki Arktik deniz yollarına yönelik ilginin 

artmasına neden olan bir baĢka etkendir (AteĢ, 2017: 58). 

Arktik Bölgesi, stratejik önemini henüz keĢfedilmemiĢ, fakat büyüklüğü 

hesaplanabilen petrol ve doğalgaz rezervlerinin büyük bir kısmının Kuzey Kutup 

Bölgesi‘nde; bunların da yaklaĢık 1/3‘ünün burada bulunmasından almaktadır. 

GeniĢ buzların kapladığı Arktik bölgesi, enerji kaynaklarının önem kazandığı 20. 

yüzyılın ikinci yarısında sınır devletleri baĢta olmak üzere geliĢmiĢ devletlerin 

dikkatlerini üzerine çekmiĢtir. Buranın dikkat çekme sebeplerinden bir diğeri, 

deniz ulaĢımıdır. Buzulların erimesiyle yeni enerji kaynaklarının ortaya çıkacak 

olması ile deniz ticareti ve ulaĢımı yönünden elde edilecek üstünlük, ülkelerin 

bölgeye iliĢkin iĢtahını kabartmaktadır. Arktik Bölgesi‘ne sınırdaĢ olan Rusya 

Federasyonu‘nun bu bölgenin kendi anakarasının doğal uzantısı olduğunu ileri 

sürerek hak iddia etmesi ve 2007 yılında bu iddiasını kanıtlamak amacıyla 

inceleme yaptırdığı gemiyle bayrağını denizin dibine dikmesi, bu konuyu son 

yıllarda uluslararası kamuoyunun gündemine tekrar taĢımıĢtır. Son 30-40 yıla 

bakıldığında, Arktik Bölgesi‘nde uluslararası iliĢkilerde gerilimin yükselmesinin 

belli baĢlı nedenleri olarak bölgenin enerji kaynaklarının çokluğu nedeniyle dünya 

enerji fiyatlarındaki yükselme, buz kütlelerinin hızla erimesi ve bölgenin 

yönetilmesine iliĢkin olarak uluslararası hukukun zayıflığı gösterilmektedir 

(Gunitskiy, 2008: 261). Çünkü hukuki statü olarak ihtilaflı bölgeler arasında 
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bulunan Arktik, uluslararası hukuk tarafından herhangi bir özel düzenlemeye tabi 

olmadığı gibi, kıyıdaĢ ülkelerce üzerinde kesin bir egemenlik kurulmuĢ değildir. 

Özel bir sözleĢme ile statüsü netleĢtirilmemiĢ olan Arktik, bu belirsizlik yüzünden 

zaman zaman gerilimlerin kaynağı da olmaktadır. Mevcut konjonktüre 

bakıldığında BMDHS bölgeye uygulanabilecek tek hukuki belgedir. Bu 

sözleĢmeyle bütün devletlerin deniz hâkimiyet sınırı, kıta sahanlığı, münhasır 

ekonomik bölgesi ve bölgede seyir yapan gemilerin tabi olacağı kurallar 

belirlenmektedir (Karasoy, 2017: 3). 

Devletlerin kendi ulusal karasuları dıĢındaki yetki ve sorumlulukları sınırlı 

olsa da çevreyi koruma ve muhafaza etme amacı gibi açık nedenlerle ilgili kıyıdaĢ 

devletin müdahale hakkı bulunmaktadır. Ancak bunun da ötesinde BMDHS 8. 

kısımda buzul kaplı bölgeler baĢlığında 234. madde vardır. Bu madde, buz kaplı 

denizler ile sınırlı olmak üzere, kıyıdaĢ devletlerin çıkaracağı kanunlar ve 

yönetmelikleriyle münhasır ekonomik bölgelerinin içerisinde insani eylemler ve 

çevreyi korumak için kontrol etme ve sınırlama yapma hakkı tanımıĢtır. Bu tür 

kurallar bilimsel veriler sağlanarak seyre yönelik olarak ve çevreyi koruma 

amacıyla ayrım gözetilmeden konulmalıdır. Arktik Bölgesi‘ne bakıldığında ise 

herhangi hukuksal bir rejime tabi olmadığı için deniz hukuku kurallarının 

uygulanamayacağı görüĢünü söylemek doğru değildir. BMDHS 234. maddesinde 

de buz kaplı denizlerden bahsederken zaten baĢka bir deniz bulunmamaktadır 

(Karasoy, 2017: 5-6). 237. madde uyarınca (1992 tarihli Karadeniz‘de çevre 

kirliliği koruma amacıyla oluĢturulan BükreĢ SözleĢmesi gibi), bölgesel olarak 

yapılan diğer sözleĢmelerdeki deniz çevresini koruma ve muhafaza etme 

zorunluluğu, SözleĢme‘deki genel ilkelerden yola çıkarak ve ilgili devlet tarafından 

bir ayrım gözetmeksizin kabul edilen özel anlaĢmalar ile hazırlanan deniz çevresini 

koruma ile ilgili düzenlemeleri kapsamaktadır.  

BMDHS‘nin düzenlenmiĢ olduğu 35. madde hükmü ise Kuzey Buz 

Denizi‘nin niteliğinin belirlenmesi açısından çok önemlidir. Çünkü Kuzey Buz 

Denizi‘ndeki boğazların uluslararası boğaz olup olmadığına dair tartıĢmalar 

bulunmaktadır. Madde 35‘e göre; ―7. maddede belirtilen yönteme uygun olarak 

çizilen bir düz esas hat, daha önce iç su sayılmayan suları da iç sulara dâhil etmiĢ 

olmadıkça, bir boğazdaki iç suları boğaza kıyıdaĢ olan devletlerin karasularının 

ötesindeki suların bunlar ister münhasır ekonomik bölgenin veya isterse açık 

denizin bir kısmı olsun, hukuki rejimini geçiĢin tamamen veya kısmen, uzun 

süreden beri yürürlükte bulunan ve özellikle bu boğazlara iliĢkin sözleĢmelerle 

düzenlendiği boğazların hukuki rejimini etkilemez.‖ Öte yandan, SözleĢme‘nin 7. 

Kısmının 192. ile 233. maddeleri arasında çevrenin korunmasına iliĢkin kurallar 

içermektedir. Örneğin 192. ve 194. maddeler devletlere imkânları ölçüsünde 

denizel çevreyi gemilerden kaynaklanan kirliliklerden korumak, doğal kaynakları 

korumak ve olası kirlilikleri azaltmak amacıyla sorumlu tutmaktadır. Kazaları 

önleme ifadesi ile kıyıdaĢ devletlere önlem alma hakkı da tanımaktadır. 194. 
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madde, hassas ekosistemleri korumak için alınacak önlemlerin artırılmasından söz 

etmektedir. Kuzey Denizi çoğunlukla buzullarla kaplı olduğu için seyre müsait bu 

alanlar kıyıdaĢ devletlerin karasularıdır. Devletler karasularında hassas bölgeyi 

korumak için kurallar da çıkarabilirler (Karasoy, 2017: 4-5). 

BMDHS, buz kaplı denizleri, yılın büyük çoğunluğunda buzların deniz 

yüzeyini tamamen örttüğü ve seyrüsefere engel olduğu ya da buzulların seyir için 

ciddi tehlikeler oluĢturduğu durumda, olası bir kirliliğin deniz yapısına büyük 

zararlar verebileceği ve çevresel dengenin sarsılacağı yerler olarak tanımlamıĢtır. 

SözleĢme, hazırlandığı zamanki coğrafi, siyasi ve ticari bütün durumlarda buz kaplı 

denizler tanımından sadece Kuzey Buz Denizi anlaĢılmaktadır. Çünkü, kutup 

bölgeleri dıĢında yılın büyük çoğunluğunun buz kaplı olduğu bölge yoktur. Güney 

Kutup Bölgesi‘nde de kutup bölgesini kaplayan kara parçası ya da herhangi bir 

siyasi ve ticari oluĢum bulunmamaktadır. Bu sebeple güney kutbu çevresinde bu 

madde kapsamına alabileceğimiz herhangi bir deniz veya bir antlaĢmada 

düzenlenebilecek ticari bir denizcilik etkinliği bulunmamaktadır. Bir diğer 

sınırlama münhasır ekonomik bölge terimidir. Münhasır ekonomik bölge içinde 

yılın büyük çoğunluğu buz kaplı olan denizlere kıyısı olup da BMDHS madde 234 

kapsamında düzenleme yapabilecek devletler de Kuzey Buz Denizi kıyılarında 

bulunmaktadır. Bu madde tanımı içine alınabilecek Kuzey Buz Denizi dıĢında da 

yılın büyük çoğunluğu buzlarla kaplı baĢka bir deniz olabilme ihtimali yoktur. 234. 

madde, çıkarabilecek kuralların çevre kirliliğini önlemek amacı ile olacağını da 

belirtmiĢtir. Ayrıca denizlerde can güvenliği ile ilgili bir ifade bulunmamaktadır 

(Molenaar, 2014). 

Arktik Bölgesi‘ne kıyıdaĢ devletler arasındaki en temel mesele, deniz 

alanları sınırlarının kıta sahanlığı ötesine uzanan deniz yetki alanlarının 

belirlenmesidir. BMDHS 76. maddesine göre, kıyıdaĢ devletler, kendi kıtasal 

uzantıları olduğunu bilimsel olarak kanıtlamaları halinde, deniz sınırlarını 200 

deniz mili ötesine (350 mile kadar) uzatabilmektedir. Ancak SözleĢme‘de söz 

konusu sınırlara karĢılık gelen ve bunun ötesine uzanan bölgelerde sınırların hangi 

ilkeler doğrultusunda belirleneceği tam olarak açıklanmadığından, Arktik BeĢlisi 

sayılan devletler arasında ihtilaflar doğmuĢtur (AteĢ, 2017: 76). Soğuk SavaĢ 

döneminde bilimsel incelemeler ile ulusal güvenlik kapsamında askeri bir stratejik 

bakıĢı ile değerlendirilen Arktik Bölgesi, 1990 sonrası mevcut doğal kaynakların 

etkin kullanımının sağlanabilmesi için ağırlıklı olarak özellikle kıyıdaĢ devletler 

arasında iĢ birliği içeren bir yaklaĢımla gündemdeki yerini almıĢtır. Bir zamanlar 

gerçekleĢmesi efsane olarak görülen kuzey kutup bölgesindeki gerek kuzeydoğu 

gerekse kuzeybatı geçitlerinde seyir yapılabilmesi küresel ısınmanın etkisiyle hayal 

olmaktan çıkmıĢtır. Bu yüzden, Arktik Bölgesi deniz ticaret yollarının Avrupa ile 

Asya arasındaki deniz ulaĢım yollarına eklemlenmesi ve hidrokarbon rezerv 

tahminlerinin yüksekliği bölgeye yeni bir bakıĢ açısı ile bakmayı zorunlu kılmıĢtır 

(Gül, 2014: 1-2). 
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Arktik‘teki aktörler çıkarları, faaliyetleri ve bölgeye olan ilgileri bakımından 

―bölgesel aktörler‖ ve ―bölge dıĢı aktörler‖ olarak sınıflandırılabilir. Bu ikili 

sınıflandırmada temel belirleyicinin Arktik‘e iliĢkin meseleleri görüĢmek ve iĢ 

birliği yapmak için kurulan Arktik Konseyi‘nin temel kurucu belgesi olan Ottawa 

Beyannamesi‘nde bölgedeki 8 ülkeyi ―Arktik Devletleri‖ olarak nitelendirmesi 

olduğu söylenebilir. Arktik Konseyi‘nin 8 daimi üyesi ABD, Danimarka, 

Finlandiya, Ġsveç, Ġzlanda, Kanada, Norveç ve Rusya‘dır. Bu devletlerden 

Finlandiya, Ġsveç ve Ġzlanda Kuzey Kutup Dairesi içerisinde olmasına rağmen, 

Arktik buz denizine kıyıları bulunmamaktadır. Bu sebeple, bu devletlerin 

bölgedeki toprak paylaĢımıyla ilgili öncelikli talepleri bulunmamaktadır. Bölge dıĢı 

aktörler olarak nitelendirilen ve coğrafi olarak Arktik‘e herhangi bir sınırı olmayan, 

fakat bölgenin jeopolitik önemi dolayısıyla, üst düzey çıkarları ve ilgisinin 

bulunduğu aktörler arasında ise baĢta dünyanın en önemli ulus üstü örgütü Avrupa 

Birliği (AB) olmak üzere örgütün lokomotifi olan Almanya, Ġngiltere, Fransa; Asya 

ülkelerinden de baĢta Çin, Japonya, Hindistan, Güney Kore gibi devletler yer 

almaktadır (AteĢ, 2017: 64-65).  

Arktik Bölgesi‘nde hak iddia eden devletler arasındaki problemlerin çözümü 

ve sınırların belirlenmesinde en önemli uluslararası düzenleme Ģu an itibarıyla 

BMDHS‘dir. SözleĢme‘de ilk kez karasuları, kıta sahanlığı veya açık denizlerin 

serbestliği, Bölge ve münhasır ekonomik bölge gibi uluslararası deniz hukuku 

kurallarını belirten kavramlar kullanılmıĢtır (Topsoy, 2012: 384). SözleĢme, 

bugüne kadar 167 ülke tarafından onaylanmıĢtır. Arktik Bölgesi‘nde bulunan 

ülkelerden sadece ABD SözleĢme‘ye taraf değildir. BMDHS‘yi ilk onaylayan ülke 

1996‘da Norveç olmuĢtur. Daha sonra 1997‘de Rusya, 2003‘te Kanada, 2004‘te 

Danimarka da sözleĢmeyi onaylamıĢlardır. ABD, bu SözleĢme‘yi imzalamıĢ, fakat 

henüz SözleĢme henüz ABD Senatosu tarafından onaylanmamıĢtır (Holmes, 2008: 

4-5). Bilindiği gibi, bu SözleĢme, Arktik Bölgesi‘nin hukuki ve siyasi 

problemlerinin çözümünde Ģu an itibariyle önemli bir rol oynamaktadır. Bu 

yüzden, oluĢturulan kurallar çerçevesinde verilecek kararlar bu sorunun meĢru bir 

zeminde çözümü noktasında oldukça önemlidir (Yılmaz ve Çiftçi, 2013: 8-9).  

ABD gibi kıyıdaĢ bir devletin bu SözleĢme hükümleri çerçevesinde hareket etmesi 

diğer bölge devletlerinin beklentilerini bu yönde karĢılayacağı bir zemin 

yaratacaktır. 

Arktik Bölgesi‘nin hukuki ve siyasi problemlerinin çözümünde rol olan en 

önemli kurum Arktik Konseyi‘dir. Konsey, 1996 yılında uluslararası bir örgüt 

olarak kurulmuĢtur. Konsey, uluslararası toplumda ayrı bir alan olarak ―kuzey 

bölgeleri‖nin ortaya çıkıĢında küresel iĢ birliğinin simgesi olmuĢtur. Konsey, 

ayrıca, 8 ülke arasında hükümetler arası iĢbirliğini de içermektedir. Arktik 

Konseyi‘nin odaklandığı çalıĢma konularının baĢında öncelikle Arktik Bölgesi‘nin 

çevresel korunması stratejisi gelmektedir (Keskitalo, 2007:190). Konsey‘in bir 

çalıĢma grubu da kapsamlı bir Ģekilde deniz konularına yoğunlaĢarak sürdürülebilir 
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kalkınma üzerinedir. Ancak bu Konsey, bölge için Antarktika ile 

karĢılaĢtırılabilecek düzeyde yasal ve idari bir düzen getirmemiĢtir. Konsey, daha 

çok çevresel konulara odaklanmıĢtır (Nele, 2009: 240). ġöyle ki Arktik‘in 

sorunlarının çözümünde en önemli husus Ģüphesiz bölge devletlerinin kendi 

çıkarları ve menfaatleridir. Bölge devletlerinin çıkar çatıĢmaları, problemi 

derinleĢtiren önemli bir etkendir. Zira, devletlerin sadece çıkarlarını temel alarak 

hareket etmesi, çevresel ve sürdürülebilir kalkınma gibi olumlu konularda yeterli 

adımların atılmasını engellemektedir (Yılmaz ve Çiftçi, 2013: 9-10). 

Arktik Konseyi‘ni diğer uluslararası örgütler, bölgesel kurumlar ve iĢ birliği 

forumlarından ayıran en önemli özelliği, yapısında çalıĢtığı bölgenin yerel 

unsurlarına daimi temsilcilik pozisyonunu sağlaması ve bölgesel dinamikleri 

muhatap almasıdır. Devletlerin haricinde yerli halkların da daimi temsilci olarak 

muhatap alınması Arktik Konsey‘ini özel bir konuma taĢımakla beraber Arktik 

bölgeselciliğinin aktör çeĢitliliğini yansıtmaktadır (ġenyerli, 2016: 5). Bölgedeki 

yerli halk ve örgütlerin Konsey‘de daimi katılımcı statüsüne sahip olması, bölge 

devletlerinin yerli halk kültürlerine yaklaĢımını ortaya koymaktadır. Fakat, yerli 

halkların bu Konsey‘in karar mekanizmasında bulunmaması ve kararların devletler 

tarafından alınıyor olması Arktik ile ilgili konularda halen devletlerin en güçlü 

aktörler olduğunu göstermektedir. Yerli hakların oluĢturmuĢ olduğu alt 

organizasyon, bu halkları temsilen istiĢari pozisyonda (daimi temsilci) Konsey ile 

ortak çalıĢmaktadır. Yerli halk örgütleri yaklaĢık 4 milyonluk Arktik nüfus 

alanının, 500 binlik bir nüfusunu temsil etmesi açısından dikkate değer bir 

―yönetiĢim‖ örneğidir (ġenyerli, 2016: 5). YönetiĢimin bölgesel ve yerel düzeylere 

kayması, bölgenin artan jeostratejik önemi, Kuzey‘in bilimsel çalıĢma 

yapılabilecek bir laboratuar görünümü alması, doğal çevre ve kültür çeĢitliliğinin 

varlığı, çevresel yönetiĢimde yaĢanan yenilikler üzerine artan vurgu ve günümüzde 

ya da yakın gelecekte iyi bir yönetiĢim modeli olabileceği gerçeği yatmaktadır 

(Heininen, Sergunin ve Yarovoy, 2014: 6-7). 

2. ARKTĠK BÖLGESĠ YÖNETĠġĠM MODELĠNDE UYGULANACAK 

ĠLKELER 

Devletlerin deniz ekosisteminin korunmasına iliĢkin önlemlerle ilgili 

yaklaĢımlarının deniz koruma alanları belirlenerek çevresel etki değerlendirmeleri 

çerçevesinde ekosistem tabanlı bir denizel çevre güvenliği sağlanarak Arktik deniz 

yatağında genetik kaynakların yönetimi de dahil her türlü önlemi almaları ve bilgi 

paylaĢımlarının gerçekleĢtirilmesine dair planlamaları yapmaları gerekmektedir. 

Özellikle, Uluslararası Denizlik Örgütü (IMO) gibi uluslararası örgütler ile 

devletler, Arktik Bölgesi‘nde deniz çevresinin korunması ve muhafaza edilmesine 

iliĢkin uluslararası standartların, uygulama ve kuralların çok taraflı olarak 

geliĢmesinde hem küresel anlamda ve hem de bölgesel bir temelde iĢ birliği 

yapmalıdır. Zira, geçmiĢte yaĢanan deneyimler, küresel ve bölgesel seviyede bir 
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çözümün seçiminin öncelikle gerekli olduğunu göstermiĢtir (Young, 2012: 165). 

Bu bağlamda devletler ya kendi aralarında ya da yetkili uluslararası örgütlerle 

ulusal yetki alanları ötesindeki alanlarda deniz alanlarının çevresel yönetiĢimi 

konusunda kapsamlı bir rejimin geliĢtirilmesini sağlamak amacıyla ve uluslararası 

hukuk kurallarıyla aĢağıdaki yönetiĢim ilkelerini uygulamaları gerekmektedir 

(Addis, 2011: 14-16; Cole, Ortiz, Schwarte, 2012: 39-41): 

• Deniz Hukuku Kurallarına Saygı: Bu temel ilke, deniz çevresinin 

korunması ve muhafazası amacıyla BMDHS‘nin ilgili bölümlerinde hüküm altına 

alınan açık deniz serbestisi ve deniz alanlarında uygulanacak olan prensiplerle ile 

ilgilidir. 

• Deniz Çevresinin Korunması ve Muhafaza Edilmesi: Bu ilke, 

BMDHS‘de hüküm altına alınan ve deniz çevresinin yanında bütün habitatın her 

yerinde tehdit altında olan veya nesli tükenmekte olan türlerin ve diğer deniz 

canlıları türlerinin yanı sıra hassas ve kırılgan türlerin ve ekosistemlerin korunması 

için oluĢturulan açık bir yükümlülüktür. 

• Uluslararası ĠĢ Birliği: Devletler arasındaki iĢ birliği ilkesi, uluslararası 

örf ve adet hukukunun bir parçasıdır ve BMDHS‘nin iĢleyiĢinin bir merkezi 

konumundadır. Uluslararası iĢ birliği ilkesi, ulusal yargı yetkisinin ötesinde 

bulunan bölgelerde, diğer bir deyiĢle, bayrak devleti yetki kontrolünün ötesinde 

egemenlik yetkisinin eksikliğinin idare boĢluğu yarattığı yerlerde özellikle önemli 

rol oynamaktadır. 

• YönetiĢime Bilim Temelli YaklaĢım: Bu yaklaĢım, deniz kaynaklarının 

korunması ve sürdürülebilir bir Ģekilde kullanımı açısından önemli bir ilkedir. 

Bilimsel verilerin ve bilgilerin toplanması veya bunların analizi, ulusal deniz 

alanlarının ötesindeki bölgelerde kaynakların sürdürülebilir yönetimine iliĢkin 

yaklaĢımların merkezinde yer almaktadır. 

• Ġhtiyatlılık Ġlkesi: Özellikle okyanuslar olmak üzere denizlerle ilgili 

bilimsel veriler konusunda önemli boĢluklar vardır. Bu tür veriler ve bilgilerin Ģu 

anda mevcut olmadığı veya belirsiz olduğu durumlarda ihtiyatlılık ilkesi 

yaklaĢımının benimsenmesi gerekmektedir. Aksi halde, bazı türler daha onlar 

keĢfedilmeden kaybedilebilir. 

• Ekosistem YaklaĢımı: Modern bilim, bize bazı spesifik türlerin 

korunmasını iĢaret etmektedir. Ekosistem yaklaĢımı ise denizlere iliĢkin tüm 

tehditlere karĢı çözümün tam merkezinde yer aldığını göstermektedir. 

• Sürdürülebilir ve Hakça Kullanım: Açık denizlerde serbesti ilkesi, 

BMDHS kapsamında birçok hükümle yer almıĢ olmakla beraber devletler için bir 

zorunluluk getirmiĢtir. Deniz ortamını, hassas ekosistemleri ve tükenmiĢ habitatları 
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korumak, bunların yanında nesli tükenmekte olan türleri ve diğer deniz türlerini 

koruma yükümlülüğü sürdürülebilir ve hakça kullanımda önemlidir. 

• Kamu Yararı Bilgisi: Bu ilke, esasında halkın katılım sağlaması ile 

ilgilidir. Çevresel konularda bilgiye eriĢim sağlanması, iyi yönetiĢimin temel bir 

unsuru olarak her düzeyde sürdürülebilir olmak için gerekli birçok küresel ve 

bölgesel araçları kapsamaktadır. 

• ġeffaf Karar Verme Süreci: Devletler ve hükümetler arası bir düzeyde 

karar alma süreçlerinde Ģeffaflık ilkesi, iyi yönetiĢimin ve etkili rejimlerin önemli 

bir unsuru olarak giderek daha fazla kabul görmektedir. Önemli bir bilgiye 

eriĢimde etkin rol oynayan katılımcı haklar, tüm paydaĢların katılımını koruma, iyi 

kararlar alma ve sonraki uygulamalarını kolaylaĢtırma eğilimindedir. 

• Deniz Çevresinde Kirliliğe Neden olan Zararla ilgili Sorumluluk ve 

Yükümlülükler: Devletlerin kendi deniz yetki alanlarında gerçekleĢtirilen 

faaliyetlerin kontrolünü sağlamada sorumluluk ve yükümlülükler ile ilgili bir 

yaklaĢım olan baĢka devletlere zarar vermeden kullanma (Sic utere tuo ut alienum 

non laedas) ilkesiyle sıkı sıkıya bağlantılıdır. Ortaya çıkan zararların tazmin 

edilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır. 

• Kirleten Öder Ġlkesi: Uluslararası hukuka göre, devletlerin kendi ulusal 

yetki alanlarında gerçekleĢtirdiği faaliyetlerin, diğer devletlerin ulusal yetkisi 

altında olan deniz çevrelerine ve ulusal alanları ötesindeki bölgelere zarar 

vermemesini sağlama yükümlülüğü vardır. Bununla birlikte, bu kuralın hukuki 

sonuçları tartıĢmalıdır ve çok taraflı bir sözleĢmede deniz hukuku kuralları 

açısından değerlendirilebilecek nitelikte bir ilkedir. 

• En Ġyi Çevresel Uygulamalar ve En Uygun Teknikler: En iyi çevresel 

uygulamalar ve en uygun teknikler kavramları, çevre kirliliğini önlemek ve ortadan 

kaldırmakta kullanılan güncel uygun araçlar olarak kabul edilmektedir. 

• Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED): Deniz çevresi ile ilgili 

sözleĢmelerin çoğunluğu, deniz çevresi üzerinde zararlı bir etkiye neden olması 

muhtemel olan, devletlerin ulusal yetki alanları veya kontrolü altında gerçekleĢen 

faaliyetler için çevresel etki değerlendirme (ÇED) kurallarını uygulama 

yükümlülüğü getirmektedir 

Arktik‘e kıyıdaĢ devletler, BMDHS‘nin 234. maddesinin yeterince açık 

olmamasından dolayı bölgede farklı uygulamalarda bulunmakta, bölgeyi çıkarları 

doğrultusunda kullanmakta ve yaptıkları düzenlemelerle bölgede yargılama 

yetkilerini münhasır ekonomik bölgelerine geniĢletmeye çalıĢmaktadır. KıyıdaĢ 

devletlerin farklı uygulamaların birleĢtirilmesi ve hukuk birliğinin sağlanması 

Ģüphesiz ki hem bölge devletleri hem bölgeyi kullanacak diğer devletler hem de bu 

bölgede seyreden gemiler açısından sürdürülebilir çevre ve dünyanın geleceği için 
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çok faydalı olacaktır. 234. maddeye dayanarak kıyıdaĢ ülkeler Kanada ve 

Rusya‘nın yaptığı düzenlemeler, IMO‘nun çıkarmıĢ olduğu düzenlemelerden daha 

katı kuralları içermektedir. Esasen IMO‘dan gelen bilimsel veriler sayesinde 

BMDHS madde 234‘e göre, bölgeye kıyıdaĢ devletlerin yapacağı düzenlenmelerin 

temel alınması gereken bilgiler desteklenmiĢtir. Ancak, Arktik Bölgesi ile ilgilenen 

birçok devletin özellikle de ABD‘nin seyrüsefer özgürlüğünün kısıtlanmasına 

yoğun itirazları bulunmaktadır. Bu itirazlar ancak saydığımız yönetiĢim ilkeleri ve 

uluslararası dayanıĢma sağlanarak çözülebilecektir (Karasoy, 2017: 9). ĠĢte 

Arktik‘te deniz çevresinin korunmasına iliĢkin oluĢturulan yönetiĢim ilkelerinin 

uluslararası sözleĢmelerle düzenlenip bir yasa haline getirilerek yükümlülüklerin 

yerine getirilmesiyle deniz hukuku normlarının hakkaniyetle uygulanması 

sağlanacaktır. 

SONUÇ 

Dünyanın paylaĢılamayan ve üzerinde kesin bir egemenlik kurulamamıĢ 

bölgelerinden biri, kuzey kutbunda bulunan Arktik Bölgesi‘dir. Özel bir antlaĢma 

ile statüsü netleĢtirilmemiĢ olan Arktik Bölgesi, bu belirsizlik yüzünden zaman 

zaman gerilimlerin kaynağı olmaktadır. BMDHS‘nin yetersiz kalması karĢısında 

bir hukuk boĢluğunun olduğu ortadadır. Mevcut bu hukuk boĢluğu, devletlerin 

uzlaĢması ile çözülmezse yakın gelecekte Arktik ekseninde daha büyük ihtilafların 

yaĢanacağı söylenebilir. Uluslararası hukuk yaptırımlarının caydırıcılığının yeterli 

olmaması devletlerin kendilerinin birtakım yollarla bir netice elde etmek 

istemelerine neden olabilmektedir. Aslında uluslararası hukuk yaptırımlarının 

yetersizliği dünyada sadece Arktik Bölgesi‘ne özgü bir durum değildir. Ancak, 

sorunların barıĢçıl çözümünde en fazla ihtiyaç duyulabilecek araç yine uluslararası 

hukuk olacaktır. Ġleride dünyadaki önemli çatıĢma bölgelerinden biri haline 

gelebilecek olan Arktik Bölgesinde önce devletler kendi aralarındaki ihtilaflarını 

ortadan kaldırması gerekmektedir. Eğer bu gerçekleĢtirilemiyorsa da siyasi olarak 

birbirine yakın ülkeler arasında bir ortaklık meydana getirilip uluslararası hukukun 

öngördüğü Ģekilde bölgesel çıkarlar paylaĢtırılabilir (Yılmaz ve Çiftçi, 2013: 14-

15). Fakat, asıl gerçek Ģudur ki, gelecek 20-30 yılda Arktik‘in buzulları büyük 

oranda erimiĢ olacaktır. Bu durum, Arktik‘te küresel ısınma, hammadde sorunları 

ve maden kaynakları, balıkçılık, deniz yolları ve jeopolitik sorunlar olmak üzere 

bazı önemli sorunlara neden olacaktır. 

Uluslararası deniz hukukunun en çok tartıĢılan konularından biri de deniz 

çevresinin kirlenmesinin kontrol altına alınması ve olumsuz etkilerinin ortadan 

kaldırılmasıdır. Doğası gereği son derece karmaĢık olan bu konu, uluslararası 

hukuk içerisinde esnek ve geliĢime açık kuralların ve standartların varlığını 

gerektirmektedir. Zira deniz çevresinin korunmasına dair uluslararası deniz hukuku 

kuralları, karmaĢık bir sözleĢmeler ağı içinde geliĢmiĢtir. Bu yüzden, deniz 

çevresinin korunması için devletler arası müzakerelerin nasıl ilerleyeceğiyle ilgili 
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olarak uluslararası toplumda bir dizi seçenek bulunmaktadır. Bir uygulama 

sözleĢmesi gibi hukuksal olarak bağlayıcı olan çok taraflı sözleĢmenin 

benimsenmesi, mevcut boĢlukları doldurmak ve ulusal yargı alanının ötesindeki 

alanlarda denizlerin yönetimi ve korunması amacıyla kapsamlı ve düzenleyici bir 

yönetiĢim rejimi oluĢturmada en uygun çözüm olarak görünmektedir. Bu amaçla, 

Arktik Bölgesi‘nde iĢlevsel bir model olarak deniz çevresinin korunması 

konusunda hukuksal rejimin uygulanması üç seviyede gerçekleĢmelidir. Birincisi, 

yetkili uluslararası örgütler ve siyasi oluĢumlarla ―küresel‖ seviyede olmalıdır. 

Ġkincisi, deniz sözleĢmeleri ve temel siyasi oluĢumlarla ―bölgesel‖ seviyede 

olmalıdır. Üçüncüsü ise ―ulusal‖ düzeyde gerçekleĢmelidir. Bu uygulamaların kıyı 

devletlerinin harekete geçme kapasiteleri konusunda birtakım sınırlamalar getiren 

örneğin BMDHS hükümleri tarafından belirlenen yetki çerçevesine de uygun 

olması gerekmektedir. 
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Öz 
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üzerinde yarattığı etki itibarıyla çok boyutlu karmaĢık bir olgudur.  Bu sebeple suçla mücadelede hem kamu hem 
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kültürel farklılıkların suç eyleminin ortaya çıkıĢındaki etkisine değinilecektir. Literatür taraması yönteminin 
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GĠRĠġ 

Suç insanlık tarihi kadar eski bir kavramdır. Suç davranıĢının sonuçları 

bireysel ve toplumsal hayat üzerinde yarattığı etki itibarıyla çok boyutlu karmaĢık 

bir olgudur. Bu nedenle suçla ilgili ihtiyaç duyulabilecek kuramsal ve pratik bilgi 

tarihsel ve sosyolojik bir perspektifle ele alındığında etkili sonuçlar 

doğurabilecektir. Birey ve toplum hayatının düzenlenmesini sağlayan kanunların 

hazırlanmasında ana kaynaklar içerisinde sosyal normlar, değerler, örf, adetler, 

gelenek, görenek ve töre gibi kültürel kurumlar önemli bir yer tutar. Suç olgusunun 

anlam kazandığı bu kültürel zeminde ortaya konulan uyuma bağlı olarak yani 

bireyin bu ortama sağladığı uyum oranında bir düzen ve kaos ortaya çıkar. Kültürel 

farklılıkların suç ile iliĢkisi bu bağlamda düĢünülmelidir. Kültür bireyi bütün 

boyutlarıyla kapsar ve yaĢamını bir harita iĢlevi ile kolaylaĢtırır. Her kültür 

birbirinden farklıdır ve birbiri ile iliĢkiye girse de son kertede birey ―birden çok 

kültüre‖ değil ―bir kültüre‖ uyar (Vurucu, 2015: 29-50). 

Modern dönemlerin önemli belirleyicilerinden biri olan göç, küreselleĢme 

süreci ile birlikte nitelikte ve yoğunlukta önemli bir aĢamaya gelmiĢtir. Deprem, 

sel, kuraklık gibi doğal sebeplerin yanında savaĢlar, ekonomik kıtlık ve imkânlar, 

eğitim gibi beĢeri unsurların her biri göç nedenidir. Göçler bir toplumun çok 

kültürlü ve çoğulcu bir yapıya evrilmesinde de baĢat bir özelliğe sahiptir. Göç 

edilmiĢ mekânla içine girdiği yeni ortam arasında bir bağdaĢıklık görülmez. 

Toplumdaki bireylerin normal dıĢı davranıĢlar içinde olmalarında kırdan kente 

göçün ve baĢka bir kültürel ortama geçiĢin rolü belirgindir (Unat, 2017: 1-43). 

Suç ve göç konusuna odaklanan literatür gözden geçirildiğinde, araĢtırma 

bulgularının farklı sonuçlar ortaya koyduğu gözlemlenmektedir. Bazı araĢtırmalar, 

göç ve suç arasında pozitif bir iliĢkiyi doğrulayan sonuçlar saptarken kimi 

araĢtırmalar da bu tür bir iliĢkinin aksine sonuçlar ortaya koyduğu tespit edilmiĢtir 

(Kızmaz, 2018a: 562-599). Fakat bütün bu araĢtırmaların yanında dikkat çeken bir 

nokta ise olgudan ziyade algıdan hareketle göçmen ve suç arasında bir iliĢkinin 

kurulmakta oluĢudur. Bilimsel araĢtırmalardan bağımsız olarak Türkiye‘de dahil 

pek çok ülkede göçmenler arasında suç iĢleme oranlarının yüksek olduğu yönünde 

bir inanç yaygın olarak paylaĢılmaktadır. Yani göçmenlerin kriminal eğilime sahip 

olduğu yönündeki algı, ön yargı olarak toplumun tutum ve tavrını 

yönlendirmektedir.   

Bu bildiride etnik, dini ve kültürel farklılıkların suç eyleminin ortaya 

çıkıĢındaki etkisine değinilecektir. Literatür taraması yönteminin kullanıldığı 

çalıĢmada ―Bir toplumdaki etno-kültürel ve dini farklılıklar suç davranıĢının 

kaynağı olarak görülebilir mi?‖ sorusunun cevabı aranacaktır. 

 

 



Etno-Kültürel Farklılıklar ve Suç DavranıĢı 

651 

1. SUÇ VE SAPMA TANIMI  

Suç olgusunun sağlıklı bir Ģekilde analiz edilebilmesi için bazı kavramsal 

araçların arasındaki farklılıkların, benzerliklerin ve sınırlarının iyi çizilmesi 

gereklidir. Bunlardan iki kavram ―suç ve sapma‖ öne çıkmaktadır. Suç biliminin 

temel ilgi alanını oluĢturan iki olgu olan suç ve sapma birbirleriyle iliĢkili olduğu 

kadar esasen birbirlerinden farklı kavramlardır da. Bu iki kavramın düzenlediği 

sosyal alan ortaklık gösterirken dayandığı ve anlam dünyalarını belirleyen zemin 

ise farklıdır. Bu bağlamda suç, hukuki bir kavram olarak kanunlarda açık bir 

Ģekilde yasaklanan ve sonucunda cezalandırılan eylemdir. Sapma ise değerler ve 

normlar dünyasına aittir ve toplumsal normlar ve değerler bağlamında ―kabul 

edilebilirlik sınırları‖ dıĢına taĢan her türlü davranıĢ olarak tanımlanır. Bu kavram 

araçları bağlamında türdeĢlik, yani aynı anlam dünyasını ve normları paylaĢmak 

önem taĢımaktadır. Sapma suça benzer fakat suç gibi caza adalet sisteminin alanına 

girmez. Sapma,  toplumsal norm ihlalidir. Bir eylemin suç olup olmadığını 

anlamak için baĢta ceza kanunları tarafından yani hukuk sistemi tarafından 

yasaklanmıĢ olması gerekmektedir. Oysa sapma için bir davranıĢın sosyal normlar 

ve değerlerle ne ölçüde uyumlu olduğuna bakmak gerekmektedir. Yaygın bir 

önerme ile her suç bir sapma ama her sapma da bir suç değildir, önermesi doğru 

değildir. Örneğin park edilmez levhasının bulunduğu bir caddeye park etmek bir 

trafik suçu teĢkil ederken bu davranıĢın herhangi bir Ģekilde toplumsal normlarla 

veya doğal hukukla doğrudan bir iliĢkisi yoktur (Dolu, 2012: 35-36). 

2. SUÇ AÇIKLAMA MODELLERĠ 

Suç insanlıkla özdeĢ bir davranıĢ formudur. Bireysel ve toplumsal boyutları 

söz konusudur. Ayrıca suç görülen davranıĢ her toplumda değiĢebildiği için 

görecedir. Avrupa merkezli olarak suçun nedenlerini açıklayan görüĢler tarihsel 

olarak dört döneme ayrılmakta ve tasniflenmektedir. Birinci dönem suçluluğun 

demonojik ya da tabiatüstü açıklamaları, ilk çağlardan 18. yüzyıla kadar hâkim 

düĢünceydi. Realitenin izahında teolojik izahlar hâkimdi ve suçlu, kötü ruhlar 

tarafından delirtilmiĢ ya da baĢka dünyadan güçler tarafından lanetlenmiĢ günahkar 

olarak görülüyordu (Korkmaz ve KocadaĢ, 2015: 95). Ġkinci dönem Klasik okul 

olarak adlandırılan Aydınlanma Çağı dönemidir ki bu dönemin özelliği suçun 

Aydınlanma dönemine bağlı olarak bireyci ve akılcılık eksenli bir bakıĢ açısıyla ele 

almasıdır. Bu dönemin baĢlangıcı suç davranıĢının toplumcu izahlardan 

uzaklaĢarak insanın kendi iradesinin bir sonucu görülmeye baĢlanmasıyladır. 

Klasik ekol temel olarak bireylerin kendi faaliyetlerinin sonuçlarını tarttıktan sonra 

suç iĢledikleri varsayımına dayanmaktadır. Aynen diğer insan davranıĢları gibi suç 

teĢkil eden davranıĢların da, bireylerin özgür iradeleriyle verdikleri rasyonel 

kararlar neticesinde ortaya çıktığını savunur (Dolu, 2009: 90-120; Ġçli, 2007: 63).
 

Neo-klasik ekol ise sosyoloji ve psikoloji bilimlerinin etkisi altında ĢekillenmiĢ; 

odak noktası suç davranıĢından çok suçlu birey olmuĢtur (Ġçli, 2007: 66; Burkay, 

2008: 5). Pozitivist okul ise, bilimsel araĢtırma yöntem ve tekniklerini kullanarak 
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suç olgusunu araĢtıran yaklaĢımlar dönemidir. Pozitivist Okul, suçu determinist bir 

takım faktörlere bağlamıĢtır. Buna göre suç, bireyin tamamen özgür iradesi dıĢında 

kalan birtakım biyolojik, psikolojik ve sosyolojik faktörlerin bir neticesi olarak 

ortaya çıkmaktadır. BaĢka bir ifade ile bu ekol, bireylerin suç iĢlemeyi rasyonel 

olarak seçtiklerini iddia eden klasik ekolun aksine pozitivistler suçlu davranıĢın 

biyolojik, psikolojik ve sosyal faktörlerin bir sonucu olarak ortaya çıktığını 

savunurlar (Ġçli, 2007: 66-70). Pozitif yaklaĢımların alternatifi olmayan ama bu 

bilimsel çalıĢmaları ve hukuk sisteminin yöntemini sorgulayan EleĢtirel perspektif 

ise suçu, iktidar ve güç iliĢkisi ile çatıĢma ekseninde ele alarak devlet aygıtının 

sisteme hâkim sınıfları korumak üzere inĢa edilmiĢ kurumlar olduklarını savunan 

perspektiftir. 

2.1. Gerilim/Anomi ve Kültürel Temelli Kuramlar  

Anomi ve gerilim teorileri ―insanın doğası‖ yaklaĢımından hareket eder. 

Ġnsan dünyaya gelirken iyi mizaçta ve huyda doğar; normal Ģartlarda toplumsal 

normlara ve kurallara uyum gösterir. Oysa Durkheim‘e göre insanın doymak 

bilmeyen arzuları ve ihtiyaçları vardır. Ġnsanoğlunun bu arzu, iĢtah ve dürtülerinin 

harici bir mekanizma veya sistem tarafından kontrol altına alınmadığında arzu ve 

isteklerini tatmin edebilmek için meĢru olmayan yol ve yöntemlere 

baĢvurabileceğini ifade etmiĢtir. Durkheim de anomi kavramını bu çerçevede 

ortaya çıkarır. Anomi normsuzluk, kuralsızlık anlamlarına gelir. Durkheim‘in 

yaklaĢımında suç sosyal yapının içinde olumlu bir iĢlev üstlenebilmektedir. Bu 

davranıĢın patolojik bir konuma gelmesinin koĢullarını ise Durkheim; anominin 

toplumunun düzenini bozacak düzeyde artıĢına ve sıklaĢmasına bağlar. Toplumda 

suç, norm ve değerlerin faydalarının anlaĢılmasında etkili olmaktadır. Ayrıca 

toplumsal değiĢimin de kaynakları arasındadır. Bu noktada düzen hem sosyolojik 

hem de siyasal teorinin ana konuları arasında yer alır. Düzen toplumun ana 

formudur ve varlık koĢulu da toplumun norm ve değerlerine uyulmasına bağlıdır. 

Sapma ve suç da bu kurallara, norm ve değerlere uyumsuzluk ile görülür. Bu 

yüzden, Durkheim‘a göre, bireyin istekleri ile toplumun düzen ve kontrol 

ihtiyaçları arasında temel bir çatıĢma veya gerilim her zaman var olacaktır 

(Slattery, 2012: 34-35). 

Gerilim teorilerinin kurucularından Robert K. Merton (1910–2003), 

kuramını geliĢtirdiği yıllarda Amerika toplumunda, alt sınıf ve azınlıklar içerisinde, 

iyi bir eğitim ve iyi bir iĢe sahip olma oranının daha düĢük olduğunu gözlemlemiĢ 

ve dolayısıyla alt sınıfa mensup olan bireylerin, meĢru amaçlara yasal yollardan 

ulaĢma imkânlarının da sınırlı veya engellenmiĢ olduğunu ileri sürmüĢtür (Kızmaz, 

2018a: 568). Durkheim‘den aldığı ―Anomi‖ kavramını bir değiĢken olarak kullanan 

Merton‘a göre, anomi kültürel amaçlar ve bu amaçlara ulaĢmayı sağlayacak 

kurumsal araçlar arasındaki kopukluğun bir sonucudur. KurumsallaĢmıĢ araç 

dolgun ücretli bir iĢ olabilir. Merton, toplum barındırdığı kültürel hedeflerin 

edinilmesi için kurumlaĢmıĢ araçları sağladığında anomi var olmaz. Burada 
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arzulanan amaçları sağlamak için sahip olduğumuz yasal araçların kullanıldığı bir 

uyumluluk durumudur. ―Suç‖ diye adlandırdığımız pek çok Ģey anomi örneğidir 

(Poloma, 1993: 38; Kızmaz, 2018a: 568). Merton‘a göre suç bireysel kiĢiliklerin 

değil sosyal koĢuların suçu yarattığını kabul eder (Ġçli, 2007: 97). Merton, suç ve 

sapmanın patolojik bir olgu olduğunu kabul etmez. ÇalıĢmaları, kiĢisel 

özelliklerden ziyade, bireyin sosyal sistem içerisindeki yerine odaklanmaktadır. 

Merton‘a göre insanlar istek ve arzularını, Durkheim‘dan farklı olarak, toplum 

içinde olarak öğrenir. Durkheim‘da bunlar doğal olarak mevcuttur (BeĢe, 2013: 17; 

Ġçli, 2007: 94). 

Anomi ve gerilim teorisinin en birincil varsayımı; maddi zenginlik ve refahı 

elde edememekten kaynaklanan gerilim ve stresi daha fazla hissedenlerin suça 

karıĢma olasılığı, gerilim ve stresi daha az hissedenlerle kıyaslandığında daha 

yüksek olması gerektiğidir. Gerilim, kiĢinin ulaĢmayı arzuladığı hedefler ile 

ulaĢabileceği daha gerçekçi hedefler arasındaki fark ile ölçülmektedir. Ġkisi 

arasındaki fark ne kadar fazla ise gerilim de o kadar fazladır (Karğın, 2016: 69). 

Gerilim teorileri; belli temel değerler üzerinde toplumun homojen olduğu 

varsayımına dayanıp toplumda büyük çoğunluğun kitle iletiĢim araçları, aileler ve 

okullar ile sosyalleĢtiğini göz önünde bulundurarak bazı bireylerin neden sapan 

davranıĢ gösterdiklerini açıklamaktadır. Kuralları ve yasaları çiğneyen bireylerin 

bu davranıĢlarını anormal olan toplumsal koĢullara karĢılık verme olarak gören bu 

teoriler suçun nedenini toplumun sosyal organizasyonuna bağlı olarak görmektedir 

(Karğın, 2016: 72). Cohen‘in gerilim teorisinde de, Merton‘un yaklaĢımındaki gibi 

suçu sadece kültürel hedeflere varamayıĢın sonucu yaĢadıkları engellemelerde 

görmemiĢ aynı zamanda bireylerin orta sınıfın sahip olduğu statüden de mahrum 

kalıĢlarında görmüĢtür. Yani alt sınıftan gençler sadece içinde yaĢadıkları kültür 

tarafından durmadan motive edildikleri büyük paralar ve servete ulaĢma hedefinin 

yanı sıra, aynı zamanda toplum içinde saygın birer birey olmak için de 

çabaladıklarını savunmuĢtur. Cohen‘e göre, iĢsizlik, fakirlik ve kısıtlı imkânlar 

bireylerin sahip olacakları sosyal statüyü belirleyici en güçlü faktörlerdendir (Dolu, 

2012: 317-8). 

2.2. Kültür Temelli Teoriler  

Anomi-Gerilim yaklaĢımları yanında diğer bir önemli yaklaĢım Kültür 

temelli yaklaĢımlardır. Bu yaklaĢım da kültürel çatıĢma teorisi ve alt-kültürel 

teoriler Ģeklinde iki ana kategoride ele alınmaktadır. 

1938 yılında Thorsten Sellin tarafından geliĢtirilen ―Kültürel ÇatıĢma 

Teorisi‖ suçun ana kaynağını kültürel çeliĢkiler içinde görür ve Amerikan kültürel 

yapısının da bireyler arasında bu çatıĢmaları üretecek nitelikte olduğunu 

savunmuĢtur. Sellin, teorisinde özellikle toplulukların göç ettikleri bölgelerdeki 

davranıĢ kalıplarına, kültürel yapılarına odaklanır. Ona göre, göçmen gruplarının 

kültürel yapılarının, göç ettikleri yeni yerleĢim bölgelerindeki toplumların 

yapılarından farklılık arz etmekte ve bu da çatıĢmalara yol açabilmektedir. Sellin‘in 
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önemli tespitlerinden biri grupların deneyimledikleri yaĢam tarzlarının veya 

kültürel davranıĢların, etnosantrik değerlendirme konusu olabildiği ve bunun da 

karĢılıklı olarak olumsuz algıları besleyerek çatıĢmalara yol açabildiğidir. Bu süreç, 

bireylerin geleneksel eğilimlerden/tutumlardan uzaklaĢmak veya bu değerleri terk 

etmek suretiyle yeni/belirsiz davranıĢ biçimini edinmeye doğru- suç davranıĢını da 

kapsayacak Ģekilde- geniĢlediğini ileri sürmektedir. Göçmenlerle yerleĢik 

toplulukların norm ve değerleri çatıĢmakta, bu da göçmenlerin davranıĢ kalıplarının 

suç olarak etiketlenmesine sebep olmaktadır. Dolayısıyla kültür çatıĢması olarak 

gözlemlenen yaĢantılar, göçmenler arasında suçun sebebi olarak görülmektedir 

(Kızmaz, 2018a: 570; 2018b: 395-6). Göç edilen ülkenin simgesel özellik taĢıyan 

bazı konulardaki farklılıkları özellikle çatıĢma kaynağı olarak görülebilmektedir. 

Örneğin, toplumsal cinsiyete dayalı eĢitsizlik, kadınlara yönelik baskı, çocuk 

yetiĢtirme pratikleri, namus algıları, dini ritüel farklılıkları gibi konularda yargılar 

oluĢabilmektedir. 

―Alt-kültür‖, belirli bir yaĢam tarzının zenginliklerini meydana getiren, 

egemen kültür kalıbından yörelere ve toplumsal kategorilere göre değiĢen yaĢam 

tarzıdır. Suçun nedenlerini alt-kültüre bağlayan teoriler; belirli bir alt-kültüre 

mensup olmanın, kiĢiyi belirli amaçlara yöneltebileceğini ve bunların da hukuka 

aykırı olabileceğini, suç niteliği taĢıyabileceğini ileri sürmektedirler. Alt-kültür 

teorisinin anlaĢılmasında grup psikolojinin özel bir yeri vardır. Çünkü, bireyin 

suçla iliĢkisi bakımından kendini bir grup içerisinde görmesi suçun niteliği ve 

sürekliğini etkilemektedir. Grup içinde olmak suçluya güven ve paylaĢma 

duyguları verir. Ayrıca birey grup içerisinde çeĢitli öğrenme süreçleriyle suçun 

nasıl ve hangi araçlarla iĢleneceği yanında nötürleĢtirme olarak da tanımlanan 

meĢrulaĢtırma iĢlemi de gerçekleĢir. Alt-kültür teorilerinin önemli isimlerinden 

olan David Matza ve Gresham M'Cready Sykes, suçlu alt-kültürünün en önemli 

fonksiyonunun suçluların eylemlerinden dolayı hissetmiĢ oldukları suçluluk 

duygusuyla rasyonelleĢtirme (neden bulma, mantığa bürünme) yoluyla baĢ 

edebilme imkânı sağlamasıdır. Suçlu alt-kültürü, iĢlediği suçu 

rasyonelleĢtirebilmesi açısından, kiĢiye gerekli tüm olanakları sağlamaktadır (Ġçli, 

1994: 83; BeĢe, 2013: 20).  

Göçmenler söz konusu olduğunda dikkat edilecek bir diğer nokta da iĢsizlik 

ve fakirliktir. Yoksulluk, nüfus hareketleri ve sosyal heterojenlik ile ilgili olarak 

yapılan farklı çalıĢmalarda, yoksulluk, nüfus hareketleri, etnik heterojenlik ve hatta 

hızlı ĢehirleĢme ve ailedeki dağılma ile suç oranları arasında anlamlı (pozitif) iliĢki 

olduğu ortaya konmuĢtur. Bu değiĢkenler toplumdaki entegrasyonu olumsuz 

etkileyeceğinden aynı zamanda toplumun gençler ve gençlerin sosyalleĢme süreci 

üzerindeki denetimini de azaltacaktır. Söz konusu bu makro değiĢkenlerin 

toplumda özellikle gençler üzerindeki sosyal kontrol mekanizmalarını ve organize 

olabilme kapasitesini zayıflatarak suç ve suçluluğu arttırabilecektir (BaĢıbüyük ve 

KarakuĢ, 2012: 52). 
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2.3. Sosyal Örgütsüzlük 

Suç teorileri içerisinde göç ve suç iliĢkisine ilk odaklanan kuramların 

baĢında, sosyal örgütsüzlük veya düzensizlik kuramı gelmektedir. Bu teori suçun 

kaynaklarını, bireysel faktörlerden çok yerleĢim yerinin sosyal yapısının 

özelliklerinde aramaktadır. Sosyal organizasyonsuzluk veya düzensizlik kuramının 

öncülerinden Shaw ve McKay, 20. yüzyılın baĢlarında Chicago kent alanlarında 

suçluluk konusunda yaptıkları ünlü çalıĢmalarında, göçmenlerin yoğunlukta olduğu 

bölgelerde yüksek tutuklanma oranın olduğu yönünde bulgular saptamıĢlardır. 

Shaw ve McKay‘a göre; yoksulluk, kültürel heterojenlik ve fiziksel hareketlilik 

faktörleri kentlerde sosyal çözülmeye yol açarak, bireylerin toplumsal değerlere 

olan bağlılıklarını zayıflatmakta ve bu durum da bireylerin suçluluk süreçlerinde 

etkili olmaktadır. Onlara göre özellikle toplumsal birlikteliği sağlayan tutarlı bir 

değerler sisteminin veya inanç, kültür birliğinin sağlanamadığı yerleĢim 

bölgelerinde suç oranları yüksek olarak gerçekleĢmektedir (Kızmaz, 2018a: 565). 

Farklı bölgelerden göç etmiĢ toplulukların aynı mekânda tutarlı, güçlü ve yüksek 

oranda bir değerler sistemi yaratamamaları ve bununla ilintili olarak ortaya çıkan 

toplumsal denetim zayıflığının, suç oranlarının belirli bölgelerde yüksek düzeyde 

gerçekleĢmesinin önemli nedenleri olarak belirtilmiĢtir (Kızmaz, 2018a: 565; 

Burkay, 2008: 10-11). Sosyal örgütsüzlük teorisinin günümüzdeki yorumlayıcıları 

da göç ile suç arasında pozitif bir iliĢkinin varlığını öngörmektedirler (Kızmaz, 

2005: 151-153; Kızmaz, 2018a: 566; BaĢıbüyük ve KarakuĢ, 2012: 50-51; BeĢe, 

2013: 24-26; Kızmaz, 2018b: 395). 

Kültürel uyumsuzluk, etno-kültürel farklılık suç davranıĢında açıklayıcı bir 

modeldir. Sosyo-kültürel yapı ve unsurları ile arasındaki iliĢki uyum ve 

uyumsuzluğun da kaynağıdır. Kültürel çatıĢma modellerinin temelinde farklı 

kültürel yapılar vardır. Farklı norm ve değerlerin karĢılaĢma sürecinde bu değer 

sistemlerinin çatıĢması, suç, sapma yani suç eyleminin ortaya çıkıĢında ana 

etkendir. Kültür yapısı gereği türdeĢliği öngörür. Bir kültürün onayladığı 

davranıĢlar ve düĢünce biçimleri kabul görürken onaylanmayanlar sapma olarak 

değerlendirilir ve yaptırım uygular. Bir mekândaki farklı kültürlerin varlığı genel 

olarak çeĢitli etkenlerin sonucu ortaya çıkan göçler ile oluĢur. 

3. SURĠYELĠLERĠN DEĞERLENDĠRMESĠ 

3.1. Etno-kültürel Farklılık Suç DavranıĢı 

Suriyeli sığınmacılar üzerinde  yürütülen saha çalıĢmalarından elde edilen 

aĢağıdaki veriler, suç davranıĢının ortaya çıkıĢında etno-kültürel farklılıkların bariz 

bir sebep teĢkil ettiği görülmektedir. Hasan MemiĢ (2015) tarafından Kilis‘te yerli 

halktan 400 kiĢi ile yapılan bir saha çalıĢmasında ―Suriyeliler arasında ülkemizde 

kargaĢa çıkarmak isteyenlerin olduğuna inanıyor musunuz?‖ sorusuna ankete 

katılanların % 69,5‘i evet derken % 19,5‘i bunu kabul etmemektedir. ―ġehirde 
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serbestçe dolasan Suriyelilerin yerli halka zarar verdikleri doğru mu?‖ sorusuna 

ankete katılanların % 67‘si zarar verdiklerini, % 13,5‘i, zarar vermediklerini 

düĢünmektedir. ―Suriyelilerin suç oranlarını arttırdığı sizce doğru mu?‖ sorusuna 

ankete katılanların % 77,5‘i evet derken % 8‘i bir etkisinin olmadığını yönünde 

fikir beyan etmiĢlerdir. 

Polis Akademisi öğretim üyeleri tarafından yapılan bu araĢtırma, ―Suriyeliler 

geldikten sonra hırsızlık vakalarında artıĢ oldu‖ diyenlerin oranı % 62‘dir. Aynı 

Ģekilde, ―Suriyeliler geldikten sonra Ģiddet darp, öldürme ve yaralama olaylarında 

artıĢ oldu‖ diyenlerin oranı % 60 civarındadır. (TaĢtan vd., 2017). Kızmaz ve 

Döner‘in yaptığı bir araĢtırmada ―Suriyelilerin geliĢiyle suç olayları nasıl değiĢti?‖ 

sorusuna görüĢmecilerin % 62,5‘si ―arttı‖ cevabını verirken, % 37,5‘i de ―herhangi 

bir değiĢiklik olmadı‖ Ģeklinde yanıtlamıĢtır (Kızmaz-Döner, 2017: 2165). 

TESEV ve ORSAM‘ın hazırlamıĢ oldukları müĢterek raporda ―Siyasi ve 

Güvenlik Etkileri‖ baĢlığı altında Suriyelilerin yerel halk ile çatıĢma riskinin 

doğması, yerel halk arasında artan güvenlik kaygısı ve siyasi kutuplaĢma yaratması 

vurgulanmaktadır. Dört yıl önce gerçekleĢtirilen çalıĢmanın üzerinde önemle 

durulması gereken tespiti ise gruplar arası güçlü çatıĢma riskidir. ―Sığınmacıların 

yaratması muhtemel en ciddi güvenlik riski yerel halk arasında var olan tepkinin 

bir provokasyon neticesinde Ģiddet içeren kitlesel tepkiye dönüĢmesidir.‖ Yerel 

halktan gelen tepkilerin en tehlikeli sonucu ise Suriyelilerin örgütlenerek kendi 

adalet ve güvenliklerini sağlama ihtiyacı hissetmesidir. Son dönemde Suriyeliler 

arasında kendilerini korumak için ortak hareket etme ve örgütlenme konusu 

tartıĢılmaya baĢlanmıĢtır. Bu da ufak çapta adli olayların kitlesel tartıĢmalara 

dönüĢmesine neden olmaktadır. Suriyelilerin örgütlenmesi ise müsamahalı 

kesimlerin dahi tepkisini artırmakta ve iki toplumun giderek kutuplaĢmasına neden 

olmaktadır. Bu durum bütünleĢme açısından zorluk yaratmaktadır (Orhan ve 

Gündoğar, 2015: 20). Dört yıl sonra yapılmıĢ olan bir baĢka uluslararası nitelikli 

çalıĢmada da ―Suriyeli genç erkekler kendilerini korumak için büyük gruplar 

halinde dolaĢtıkları‖ saptamasında bulunmakta ve sonuçta ―yerel halk onların 

saldırgan ve tehlikeli olduğunu düĢünmektedir‖ (ĠCG, 2018: 4-5). Bu grup 

çatıĢmaların etkisi her iki grubun da kendi grup içi değerlerine bağlılığın artması ve 

dıĢa karĢı korunma güdüsüyle Ģiddete meyilli olmasıdır. 

Aynı araĢtırmanın ―Toplumsal Etkiler‖ baĢlığında ise, Türkiye‘deki 

Suriyeliler konusu her Ģeyden önce bir sosyal uyum sorunu olarak görülmektedir. 

Sığınmacılar ile yerel halk arasında farklı dil, kültür ve yaĢam tarzından 

kaynaklanan sorunlar yerel tepkinin en önemli nedenidir (Orhan ve Gündoğar, 

2015: 16). 

Yerel halkın en büyük korkularından biri de göçmenlerle birlikte kendilerini 

terör saldırılarına açık hissetmesidir. Gerek Orhan ve Gündoğar (2015: 20) gerekse 

Erdoğan ve Ünver‘in çalıĢmalarında (2015: 68) bu husus vurgulanmaktadır. Hem 
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halkın hem de iĢ adamlarının benzer kaygılar taĢıması farklı sınıflarda benzer 

güvenlik kaygılarına dikkat çekmektedir. Sığınmacıların karıĢtığı adli vakaların 

veya terör eylemlerinin yaĢanması ise tüm Suriyelilere bakıĢı değiĢtirebilmektedir. 

Bu da daha büyük güvenlik risklerini beraberinde getirebileceği ihtimalini 

güçlendirmektedir.  

International Crisis Group tarafından yakın bir tarihte hazırlanan 

“Türkiye‟deki Suriyeli Mülteciler: Kentsel Gerilimleri Azaltmak‖ (2018) baĢlıklı 

raporun giriĢinde ―2016‟nın aynı dönemine kıyasla 2017‟nin ikinci yarısında, 

Suriyeli mülteciler ile bağlantılı toplumsal gerginlik olaylarının sayısı yaklaĢık üç 

kat artmıĢtır. Bu olaylarda 2017 yılında 24‟ü Suriyeli olmak üzere en az 35 kiĢi 

yaĢamını yitirdi‖ tespitinde bulunur. Ayrıca gerginliğin tırmandığı mahallelerde 

oturanlar, mültecilerle ilgili olarak adli makamlara yansımamıĢ daha pek çok olay 

olduğunu söylemektedir (ĠCG, 2018: 3). Bu çalıĢmada Türkiye toplumunun 

Suriyeli mültecilere göstermiĢ olduğu merhamet ve misafirperverlik duygusu yerini 

endiĢe ve kaygıya bırakmaya baĢladığından bahsedilmektedir. Özellikle etnik, 

mezhepsel veya ideolojik olarak dıĢlanmıĢ olduğunu hisseden toplumsal kesimler 

aynı zamanda Suriyelilerle iĢgücü rekabeti algıladığında, gerilim ve olumsuz algı 

Ģiddet olaylarına zemin hazırlayabilmektedir Büyük Ģehirlerdeki mültecilerin 

Türkçe konuĢamıyor olması, ortak değerler ve çıkarlara dayalı fırsatları 

değerlendirmek açısından bir engel teĢkil etmektedir (ĠCG, 2018: I). 

Erdoğan ve Ünver (2015), 18 ilde 134 farklı iĢ çevrelerinden görüĢmeler 

yapmak suretiyle derlediği çalıĢmalarında, görüĢmecilerin yaklaĢık olarak 

%90‘ının Suriyeli sığınmacı kaynaklı güvenlik kaygıları taĢıdıklarını 

belirtmiĢlerdir (Erdoğan ve Ünver, 2015: 67-68).  

Yerel düzeyde Suriyelilerin hırsızlık, fuhuĢ, gasp, kamu malına zarar verme 

vb. suçlarla iliĢkilendirilmesi oldukça yaygındır (Erdoğan, 2015: 19). Aile, evlilik 

yaĢı gibi kültürel alandaki farklılıklar ciddi bir uyumsuzluk kaynağı olduğu 

görülmektedir. AraĢtırmaya göre, kültürel farklılığa vurgu yapan, ötekileĢtiren ve 

Suriyelilerin varlığını ―sorun‖ olarak niteleyen insanların sayısı son derece 

yüksektir. ―Suriyeli kardeĢlerimiz‖ yaklaĢımı toplumda çok yaygın 

gözlenememiĢtir (Erdoğan, 2015: 20). Türk toplumunun % 62,3‘ünün ―Suriyeli 

sığınmacılar bulundukları yerlerde Ģiddet, hırsızlık, kaçakçılık ve fuhuĢ gibi suçlara 

bulaĢarak toplumsal ahlak ve huzuru bozmaktadır‖ önermesini desteklerken % 

23,1‘nin desteklemediği görülmüĢtür (Erdoğan, 2015: 29).  

Göçmenler üzerinde farklı değiĢkenler kullanılarak yapılan araĢtırmalarda 

ekonomik faktörler belirleyici olarak kendini göstermiĢtir. Suriyelilerin hak 

etmedikleri kadar çok yardım aldıklarını ya da iĢ imkanlarından daha çok 

faydalandıklarını düĢünen ve özellikle kendisinin iĢten çıkarılarak yerine daha ucuz 

iĢ gücü olarak göçmenlerin alınması; Suriyelilerin sanayide, tarımda ve küçük çaplı 

iĢletmelerde kaçak yollarla ucuz iĢgücü olarak çalıĢtırılması yani iĢsizlikte artıĢ 
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olduğu algısı ciddi bir çatıĢma riski taĢımaktadır (MemiĢ, 2015: 110; TaĢtan vd., 

2017: 6-10; ĠCG, GĠRĠġ I; Erdoğan, 2015: 26; Orhan ve Gündoğar, 2015: 17-19).  

Etno-kültürel farklılıklar içerisinde evlilik, kadın, kuma gibi unsurlar önemli 

bir sorun kaynağı olarak görülmektedir. Örneğin Kilis‘te boĢanmaların yaklaĢık % 

20‘sinin Suriyeliler nedeniyle gerçekleĢtiği belirtilmektedir (Orhan ve Gündoğar, 

2015: 16). 

Diğer önemli bir risk faktörü de göçmenlerin yerleĢtikleri bölgenin önemli 

ölçüde yoksul ve gecekondu özelliğini taĢımasıdır. Çarpık kentleĢmenin ve 

düzensiz yapılaĢmanın belirgin özelliklerini yansıtan bu yerler, suçluluk açısından 

elveriĢli ve riskli koĢullar içermektedir. Bu bölgeler aynı zamanda sosyal çözülme 

kuramının öngördüğü sosyal düzensizlik/örgütsüzlük göstergelerini taĢımaktadır. 

(Kızmaz, 2018b: 422). Çünkü Ģehirlerde yaĢayan sığınmacılar kenar mahallelerde 

bir arada yaĢamlarını sürdürmektedir. Bu durum her Ģeyden önce uyum sürecini 

zorlaĢtırmaktadır ve orta ve uzun vadede güvenlik sorunlarının doğmasına neden 

olabilecek bir zemin hazırlamaktadır. Bunun yanı sıra zor koĢullar altında yaĢıyor 

olmaları her türlü suç ve Ģiddet ortamının doğup geliĢmesi açısından uygun 

koĢullar sunmaktadır. Eğitim almamıĢ, düĢük gelir seviyesine sahip, dıĢlanmıĢlık 

hissi içinde kimlik bunalımı yaĢayan gençlerin ileriki dönemde pek çok suçun 

kaynağını oluĢturacağı söylenebilir (Orhan ve Gündoğar, 2015: 16-20). 

Suriyelilerin genellikle kendi soydaĢları ile öbekler halinde, gettolara benzer 

Ģekilde bir arada yaĢamaları ev sahibi toplum ile etkileĢim eksikliğini beraberinde 

getirdiğinden zaman zaman yerel halk ile mültecilerin birbirlerine karĢı hissettikleri 

düĢmanca duyguların artmasına katkıda bulunmaktadır (ĠCG, 2018: 5). 

SONUÇ 

Ülkemizde Suriyeli göçmenler konusunda kamu ve özel kuruluĢlar 

tarafından çok sayıda araĢtırma ve rapor yayımlanmıĢtır. Buradan elde edilen 

veriler göçmenlerin, vatandaĢlar arasında suç ve güvenlik açısından risk 

oluĢturduğu yönünde bir inanç taĢıdığı görülmektedir. Kitle iletiĢim araçlarında ve 

sosyal medyada Suriyeliler sık sık kriminal olaylarla anılmaktadır. Yani asayiĢ ve 

güvenlik kapsamındaki sorunların faili olarak sunulmaktadır. Kimi zaman bir 

Ģiddet, soygun, kavga olayı kimi zaman patlayan veya patlamadan yakalanan 

bombaların faili olarak Suriyelerin yer alması, kamuoyunda, Suriyeli ve suç 

arasında güçlü nedensellik iliĢkisi kurulmasına imkân vermektedir. 

Kriminolojideki önemli araĢtırma konularından birini göçmenlerle suç 

arasındaki iliĢki oluĢturmaktadır. Literatürde de hatırı sayılır bir kuramsal üretim 

söz konusudur. Bilimsel nitelikli araĢtırmalar, gerek kamu gerekse sivil toplum 

örgütlerinin farklı amaçlarla hazırlamıĢ olduğu raporlar alanla ilgili kayda değer bir 

birikim sağlamıĢtır. Türkiye‘de toplumsal ve kültürel uyum, eğitim, iktisadi 

etkenler, çocuk eğitimi, ulusal güvenlik gibi konularda araĢtırmalar yoğunlaĢırken 
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suç ve göç arasındaki iliĢkiyi araĢtıran çalıĢmaların azlığı dikkat çekmektedir. Suç 

davranıĢının göçmenlerle iliĢkisinin farklı dinamikleriyle birlikte araĢtırma konusu 

yapılmaması ve ağırlıklı olarak ekonomik eksenli konulara ayrılması uygulanan 

politikalar açısından da ciddi sorunlara kaynaklık etmektedir.  

Suç korkusu olgusuna bu noktada özellikle vurgu yapılmalıdır. Toplumda 

Suriyelilerin bir suç ve güvenlik riski taĢıdığı korkusu dahi karĢılıklı etkileĢimin bir 

sonucu olarak ciddi bir Ģiddet ve suç kaynağı olabilme potansiyeli taĢımaktadır. 

Suç korkusu, bireyin bir suça ya da suç ile iliĢkilendirdiği sembollere karĢı 

geliĢtirdiği duygusal endiĢe veya korku tepkisidir. Korku; bireyin tutumlarını, 

davranıĢlarını, algılarını, iliĢkilerini ve gündelik yaĢamını etkileyen temel 

duygulardan biridir. Bireylerin korktukları Ģeyler ve bunlardan etkilenme düzeyleri 

farklılık gösterebilmektedir. Bireyin korkmasına yol açan unsurlardan biri de suç 

ya da suça iliĢkin sembollerdir. Korku, hayati öneme sahip temel duygular arasında 

yer alan bir duygu türüdür. Birey, korkunun kaynağı ile karĢı karĢıya geldiğinde 

kendini koruma yönünde harekete geçebilmektedir. Suç korkusu bir algı değildir, 

suç korkusu bir duygudur (Yazgan, 2017). Bu sebeple, yerel düzeyde Suriyelilerin 

terör, hırsızlık, fuhuĢ, gasp, kamu malına zarar verme vb. suçlarla iliĢkilendirilmesi 

oldukça yaygındır. Oysa konuyla ilgili yapılan bazı çalıĢmalarda (TaĢtan vd., 2017; 

Erdoğan, 2015) Suriyelilerin suça karıĢma oranlarının yerel halkın suç oranlarından 

çok daha düĢük olduğu yönünde sonuçlara ulaĢılmıĢtır. Toplumdaki güçlü ve 

yaygın algının aksine suç istatistiklerinden elde edilen veriler, Suriyeliler ile ilgili 

asayiĢ kaygılarının büyük oranda önyargılardan kaynaklandığını ortaya 

koymaktadır. Suriyelilerin gelmeye baĢladığı ilk yıllardan itibaren geçen her zaman 

dilimine ve nüfusun artıĢına bağlı olarak Suriyelilere yönelik taĢınan ―mağduriyet 

inancı‖ kaybolmaya baĢlandığı gözlenmektedir. Türkiye‘nin içinde bulunduğu 

ekonomik krize ve güvenlik sorununun artıĢına bağlı olarak son dönemde 

Türkiye‘de geçici koruma altında bulunan Suriyelilere dair basmakalıp önyargılara 

dayalı kitlesel bir öfke oluĢmaya baĢladığı tespit edilmektedir. Kriminal bir olaya 

karıĢmamıĢ olsa da Suriyelilerin suç iĢlediği yönünde güçlü ve yüksek düzeyde bir 

algının bulunması ―suç korkusu‖ olgusuna iĢaret eder ki bu durum da Suriyelilere 

yönelik suç eylemlerinin artıĢına ve buna tepki olarak da karĢıt gruplaĢmaların 

oluĢmasına sebep olabilme potansiyeli oldukça güçlüdür.  

Alt kültürel grupların, etnik heterojenliğin bulunduğu baĢka bir ifadeyle 

farklı kültürel değerlere sahip bireylerin oluĢturduğu toplumlarda sosyo-kültürel 

entegrasyon seviyesi daha düĢük olacaktır. Ayrıca bu etno-kültürel farklılık 

mensuplarının sahip olduğu grup kimliği ve/ya etnik kökenleri nedeniyle 

kendilerinden farklı olanların davranıĢlarını Ģüphe ve endiĢeyle karĢılamakta ve bu 

durum da suç korkusunu artırabilecektir. Bu sebeple göç olgusunu, tek baĢına 

suçlulukta etkili bir unsur olarak görmek doğru ve rasyonel bir davranıĢ değildir. 

Fakat literatürü incelediğimizde de farklı etnik ve kültürel grupların göç edilen 

toplum içinde pek çok değiĢkene bağlı olarak suça kaynaklık edebileceği sonucu 
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çıkmaktadır. Yani, göç ve farklılık tek baĢına bir sebep teĢkil etmemekle birlikte 

farklı değiĢkenlere ve göçün biçimine göre ciddi bir risk faktörü teĢkil etmekte 

olduğu söylenebilir.  

Halkın doğrudan muhatap olduğu ve gözlemlediği olaylar mağduriyet 

psikolojisinin geliĢmesine sebep olabilmektedir. Örneğin, devlet ve belediye 

hizmetlerine, yardımlarına eriĢim konusunda Suriyelilere öncelik tanındığı, hatta 

vatandaĢa verilmeyen yardımların onlara verildiği; özellikle iĢçi, küçük esnaf ve 

zanaatkârın Suriyeli iĢçi veya iĢletme sahipleri ile rekabet edemediği çünkü 

Suriyelilerden vergi, kira alınmadığı yönündeki inanç üzerinden göçmenler, 

vatandaĢlar arasında olası gerginlik ve toplumsal huzursuzluk potansiyeli 

taĢımaktadır. 

Merton tarafından formüle edilen gerilim teorisi göçmenlerin suçluluk 

yapılarını açıklamada ikna edici öncüller içermektedir. Yukarıda da gösterildiği 

gibi gerilim kuramına göre suç, eĢitlikçi bir nitelikten yoksun toplumsal yapıların 

sonucunda ortaya çıkmaktadır. Toplumda eĢit imkân ve fırsatlara sahip olamayan 

bazı grup veya bireylerin toplumun meĢru olarak addettiği amaçları 

gerçekleĢtirmek için illegal yollara sapabileceklerini varsaymaktadır. Bir anlamda, 

düĢük eğitim düzeyine ve zayıf bir ekonomik yapısına sahip olan çok sayıda 

vasıfsız göçmenin yerleĢtikleri bölgeye yeterince nüfuz edememeleri nedeniyle bir 

tercih veya seçenek olarak suça yönelmeleri muhtemeldir. Daha iyi ekonomik 

koĢullar için baĢka ülkeye göç edenlerin, ekonomik açıdan pozisyonlarını artırmak 

için yoğun çaba sergileyecekleri ancak yerli topluluklara kıyasla daha dezavantajlı 

bir pozisyonda olmaları nedeniyle engellenmiĢ olabilecekleri ve bu durumun da 

onların suça yönelmelerini daha kolay hale getireceği öngörülmektedir. Ayrıca bu 

hayal kırıklığı yaĢayan göçmenlerin, suç organizasyonları tarafından sağlanan 

illegal ekonomik kazanç imkânları ile daha kolay suç aktiviteleri ile iliĢkili hale 

geldiklerini söylemek mümkündür (Kızmaz, 2018a: 568-9; Karğın, 2016: 78; 

Kızmaz, 2018b: 396). 

Suriyelilerin artan sosyal ve ekonomik hayattaki dezavantajı, etnik 

heterojenlik, hızlı nüfus artıĢı, parçalanan aileler ve çarpık kentleĢme toplumsal 

düzeni ve kontrol ve denetim mekanizmalarını tahrip etmekte, örgütlenme 

kapasitesini zayıflatmak ve doğal olarak sosyal düzensizliğin bir göstergesi olarak 

daha fazla çatıĢma, sapkın davranıĢ ve suça yol açacaktır.  
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Öz 

Çocukluk çağında yaĢanan birtakım olumsuzluklar çocuğun geliĢimine zarar verebilmektedir ki 

bunlardan bir tanesi de kayıp ve kaçırılma vakalarıdır. Ebeveynleri tarafından nerede olduğu bilinmeyen bir 

çocuk, bu süreçte pek çok tehlikeli durumla karĢı karĢıya kalabilmektedir ve bu vakalar aynı zamanda aileler 
açısından da ciddi bir stres kaynağı olmaktadır. Bu bağlamda, kayıp ve kaçırma vakalarına yaklaĢım ve müdahale 

oldukça önemlidir. Bu amaçla GönültaĢ (2018), önleme, ilk müdahale ve suç soruĢturması müdahalesi 

sacayaklarını içeren bir bütüncül yaklaĢımı önermiĢ ve bu yaklaĢım, kayıp ve kaçırılan çocuk vakalarında baĢta 
çocuğun mağduriyeti olmak üzere hızlı ve etkin bir müdahale sürecine vurgu yapmıĢtır. Ancak etkin ve hızlı bir 

müdahalenin yanı sıra bütüncül yaklaĢım için hali hazırdaki kayıp çocuk tanımının yeterli olmadığı görülmektedir. 

Bu nedenle öncelikle kayıp çocuk ve dolayısı ile kaçırma fenomenini tüm yönleri ile ele alabilen ve bütüncül 
yaklaĢımın kavramsal alt yapısını oluĢturabilecek bir tanımlamanın yapılması gerektiği düĢünülmektedir. Bu 

bağlamda çalıĢmanın amacı, kayıp ve kaçırılan çocuk vakalarına yönelik önlemeyi, ilk müdahaleyi ve suç 

soruĢturması sacayaklarını ele alan bütüncül yaklaĢıma yönelik bir tanımı önermeyi hedeflemektedir. Bu amaçla 
çalıĢma, nitel çalıĢma metodunu benimsemiĢ ve konu ile ilgili Türkiye, Avrupa Birliği ve Ġngiltere‟de alanda 

çalıĢan uzmanlarla görüĢme ve döküman incelemesi yöntemleri ile veri toplamıĢtır. Toplanan veriler analiz 

edilerek, hali hazırdaki kayıp çocuk tanımı yerine, bütüncül yaklaĢımı içeren bir kayıp çocuk tanımı yapılmaya 
çalıĢılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Kayıp Çocuk, Kaçırma, Müdahele, Tanım, Suç SoruĢturması. 

REDEFINING OF NOTION OF “MISSING CHILD” FOR HOLISTIC 

APPROACH TO MISSING AND ABDUCTED CHILDREN 

Abstract 

Negative experiences and a troubled childhood may harm a child‟s development and socialization 

processes, and one of them is the experience of being lost or abducted. The child whose whereabouts is unknown 
by their parents may face many dangerous situations, which is a stress reason for parents. Therefore, it is 

important how these cases are approached and interventions carried out. In this sense, GönültaĢ (2018) proposed 

a holistic approach that includes prevention, first response and crime investigation intervention, and emphasized a 
rapid and effective response process in cases of missing and abducted children. However, in order to present an 

effective and rapid intervention, the definition of the missing child is not sufficient for the holistic approach. In this 

context, the aim of the study is to propose a definition of a holistic approach to prevention, first response-initial 
intervention and crime investigation pillars in cases of missing and abducted children. For this purpose, the 

current study adopts the method of qualitative studies and it collects the data from Turkey, the European Union 

and England via interviewing with field experts and reviewing documents. By analyzing the collected data, a 
missing child definition including holistic approach is tried to be made instead of the current missing child 

definition. 

Keywords: Missing Child, Abduction, Approach, Definition, Crime Investigation.   
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Ülkemizde son yıllarda meydana gelen kayıp çocuk vakalarından bazısı 

çocuğun ölümü ile sonuçlanmıĢtır, bu vakalara nasıl müdahale edildiği konusunda 

kamuoyunun oldukça dikkatini çekmektedir. Bu vakalarda çocuklar pek çok 

olumsuzluklar olmak üzere ihmal ve istismarın çok çeĢitli türlerine maruz 

kalmakta, aileler ise çocuklarından haberdar olamadıkları için çaresizlik baĢta 

olmak üzere pek çok sosyal, psikolojik ve hukuki olumsuzlukları tecrübe 

etmektedirler. Ülkemizde son yıllarda kayıp çocuk bildirimleri belirgin noktalara 

doğru ilerlemektedir (Meclis AraĢtırma Raporu, 2010a, s. 338). Çocuk kaçırma 

vakaları her ne kadar kayıp çocuk oranları içerisinde düĢük bir orana sahip olsa da 

özellikle neticesi çocuğun ölümü ile sonuçlanan kaçırma vakaları toplumda 

oldukça dikkat çekmektedir (Heide, Beauregard ve Myers, 2009; Lord, Bourdeaux 

ve Lanning, 2001). Çünkü insanlar çocuklar konusunda oldukça hassastırlar. Bu 

vakaların toplumdaki yansımaları, sivil toplum örgütlerinin ve devletin çocuk 

kayıpları üzerine programlar geliĢtirmelerine katkıda bulunduğu söylenebilir. 

Ayrıca kayıp çocuk ve çocuk kaçırma vakalarında, çocukların yaĢama, ailesi 

yanında kalma, emeğinin sömürülmemesi gibi temel haklarından mahrum 

kaldıkları ve en önemlisi de pek çok kötü muamele formuna açık oldukları 

görülmektedir. Bu nedenle çocuk kaybı ve kaçırma vakalarında çocuklar temel 

haklarının ihlali yönünde ciddi risk altındadır. Ancak konunun önemi paralelinde 

çocuk kaybı ve kaçırma kavramlarının daha çok hukuki perspektiften ele alındığı 

görülmektedir.  

Fenomenin psikolojik, sosyolojik ve kriminolojik yönünü ele alan bakıĢ 

açıları yeterli boyutlara ulaĢamamıĢtır. Bunun da alana yönelik akademik 

çalıĢmaların yetersiz kalmasına sebep olduğu düĢünülmektedir. Bu nedenle kayıp 

ve kaçırma vakaları baĢlı baĢına ele alınması gereken ve alanda çalıĢan 

profesyonellerin etkin müdahaleler geliĢtirmesine yardımcı olacak uygulamalarda 

bulanacağı yaklaĢımları içermelidir. Bu amaçla GönültaĢ (2018), önleme, ilk 

müdahale ve suç soruĢturması müdahalesi sacayaklarını içeren bir bütüncül 

yaklaĢımı önermiĢ ve bu yaklaĢım, kayıp ve kaçırılan çocuk vakalarında baĢta 

çocuğun mağduriyeti olmak üzere hızlı ve etkin bir müdahale sürecine vurgu 

yapmıĢtır (ġekil 1). Bu çalıĢmanın önemli çıktılarından biri bütüncül yaklaĢım 

adına kayıp çocuk kavramının yeniden tanımlanması gerektiğidir. 

1. KAYIP VE KAÇIRILAN ÇOCUK KAVRAMLARI 

Kayıp ve kaçırılmıĢ çocuk tanımlamalarını etkin bir Ģekilde yapmak bu 

fenomeninin hem hukuki hem de sosyal yönü açısından oldukça önemlidir. Hukuki 

yönü açısından bakıldığında, çocuğun kayıp ya da kaçırılmıĢ olması durumuna 

göre müdahale, suç soruĢturması yöntemleri ve cezalandırma Ģekilleri 

farklılaĢabilecektir.  
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ġekil-1. Kayıp Çocuk Vakalarına Yönelik Bütüncül YaklaĢım Modeli 

Sosyal yönü açısından ise kaçırma vakalarının oluĢumu ve geliĢiminde etken 

olabilecek mağdur, fail, aile-toplum gibi dinamikler çalıĢılabilecek ve bu vakaların 

önlenmesine yönelik çalıĢmalar da böylece çeĢitlendirilebilecektir. 

Çocuk kaçırma vakalarını tanımlamadan önce kayıp çocuk kavramının 

anlaĢılması daha yerinde olacaktır. Çünkü kaçırılmıĢ bir çocuk aynı zamanda kayıp 

bir çocuktur. Ülkelerin kendi tanımlamalarına göre kayıp çocuk tanımlamaları ve 

türleri değiĢse de genel olarak çocuğun kayıplığına iki boyutta bakılabilir: Çocuğun 

kaybolması/kaçması ve çocuğun alıkonulması/kaçırılması (Meclis AraĢtırma 

Raporu, 2010b, s.338).  
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Kayıp çocuk, ailesi ya da bakımından sorumlu diğer kiĢilerin bilgisi dıĢında, 

çocuğun o anki durumunun bilinememesi ve yaĢayıp yaĢamadığı durumunun 

doğrulanamamasıdır (Bowers, 2007). Bu süreçte kendisinden haber alınamayan 

çocuk, çok çeĢitli dıĢ etkenlerin müdahalesine açıktır ve aynı zamanda aileler için 

de ciddi bir stres kaynağı olmaktadır (GönültaĢ, 2014). Kayıp vakaları 

değerlendirilirken dikkat edilmesi gereken noktalardan biri, çocuğun yaĢ durumuna 

göre ayrı ayrı bir değerlendirme yapmanın daha yerinde olacağıdır (Lanning, 

1994). Burada, yetiĢkin kayıpları ile çocuk kayıpları birbirinden farklı 

değerlendirilmesi gerektiği gibi, çocuk kayıpları içerisinde de mental ve fiziksel 

geliĢim durumuna göre farklı bir değerlendirme yapmak gerekmektedir. Çünkü 

çocuğun kayıplığı içerisinde, belli bir mental ve fiziksel olgunluğa eriĢmemiĢ bir 

çocuğun kaybolması ile ergenlik çağı/gençlik dönemi içerisindeki bir çocuğun 

kaybolması farklı dinamiklere sahiptir. Ancak çocuk kayıplarının tamamında; yani 

hem bulunduğu yeri tanımlayamayan ya da ailesinin yanına dönemeyen bir çocuk 

için, hem de çeĢitli psikolojik, ailevi, macera arayıĢı, ekonomik vs. gerekçelerle 

ailesinin yanından ayrılan çocuklar (evden kaçmıĢ çocuk) için Ģu söylenebilir: Bu 

çocukların, kayıp oldukları süreç içerisinde aile/koruyucu dıĢındaki dıĢ dünyanın 

pek çok olumsuzluğu ile karĢı karĢıya oldukları oldukça aĢikârdır. Bu süreçte 

baĢlarına herhangi bir Ģey gelmemiĢ olsa bile, yaĢamıĢ oldukları korku baĢlı baĢına 

mağduriyetleri için yeterlidir. Ayrıca bu çocuklar, kayıp çocukların ikinci boyutunu 

oluĢturan alıkonulmuĢ/kaçırılmıĢ çocuklar kategorisi için de potansiyel mağdur 

olma riskleri diğer çocuklara göre daha yüksektir.  

―Çocuğun evden kaçması‖ olarak tanımlanan çocuk kaybı vakaları, 

çocukların ailelerinin izni dıĢında çeĢitli gerekçelerle evlerini terk etmesi 

durumudur. Bu gerekçeler genel olarak aile içi Ģiddet, istismar, ev dıĢında bir hayat 

arama, macera arayıĢı gibi nedenlerdir; ancak sıklıkla karĢılaĢılan gerekçe bu 

çocukların ev içerisinde Ģiddet ya da istismara uğradıklarını öne sürmeleridir. 

Çocuğun alıkonulması olarak kategorize edilen kayıp çocuk vakaları için ise çocuk 

kaçırma ya da çocuğun kaçırılması terimleri kullanılabilir. Kaçırma eylemi, bir 

davranıĢ olarak Ģiddet içermektedir ve baĢlı baĢına bağımsız bir suçtur (Bozdoğan-

Akbulut, 2000). Ancak çocuk kaçırma vakalarının tanımlanması çeĢitli açılardan 

zor olmaktadır. Boudreaux, Lord ve Etter (2000) çalıĢmalarında, çocuk kaçırma 

tanımını yapmanın zorluğunu iki sebebe bağlamıĢlardır: Birincisi çocuk kaçırma 

kavramlarının hukuki tanımları kanun koyucudan koyucuya değiĢtiği için baĢlı 

baĢına tanım yapılamamaktadır. Ġkincisi ise çocuk kaçırmanın farklı formlarının 

olması ve bunların da tam tanımlanamaması, etkin bir tanımlama yapma 

konusunda birtakım karmaĢıklıklara sebep olmaktadır. Alanla ilgili literatüre bağlı 

olarak, çocuk kaçırma kavramının öncelikle mağdur, fail, motivasyon ve suç 

iĢleme Ģekli gibi dinamikler çerçevesinde tartıĢıldığı daha sonrasında da hukuki 

tanımlamalar yapılmaya çalıĢıldığı görülmektedir. ABD‘deki hukuki tanımlamada 
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kaçırma, bir kiĢinin çok kısa bir mesafe olsa bile zorla götürülmesi ya da çok kısa 

bir süre de olsa zorla alıkonulması olarak belirtilmiĢtir (Boudreaux, Lord ve Etter, 

2000). 

Türkiye‘de ise kayıp çocuk tanımını ortaya koyma konusunda tam bir 

anlaĢma sağlandığı söylenemez (Meclis AraĢtırma Raporu, 2010a; BaĢbakanlık 

Ġnsan Hakları BaĢkanlığı Raporu, 2008). Hukuki bir tanım olarak kayıp çocuk 

hakkında, Çocuk ġube Müdürlüğü KuruluĢ ve ÇalıĢma Yönetmeliğinde yer alan 

tanımlar kısmında buluntu çocuk ve korunması gereken çocuk içerisinde bazı 

atıflar yapılmıĢtır ancak burada kayıp çocuk için spesifik bir tanım yapılmamıĢtır. 

Hukuki bir metin olmamakla birlikte alanda çalıĢan profesyonellere yaklaĢım 

konusunda rehber bilgiler veren Emniyet Genel Müdürlüğü Kayıp Çocuk Rehberi 

(2010)‘nde bir tanımlama yapılmıĢ ve bu tanımlamaya göre kayıp çocuk, ―hangi 

ortamda kaybolursa kaybolsun, nerede olduğu ebeveynleri ya da yasal temsilcileri 

tarafından bilinmeyen ve hakkında kayıp ihbarı yapılmıĢ çocuktur‖ (s.14) diye 

belirtilmiĢtir. Ancak bu tanımda da bir çocuğun kayıp olarak nitelenebilmesi için 

hakkında kayıp ihbarı yapılmıĢ olması vurgulanmıĢtır. Ayrıca bu tanımlama 

içerisinde, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Evleri ve Sevgi Evlerinden 

kaçan çocuklar da kayıp olarak sayılmıĢlardır. Bunların dıĢında da 2008 yılında 

BaĢbakanlık Ġnsan Hakları BaĢkanlığı tarafından hazırlanan Kayıp Çocuklar 

Raporunda ise kayıp çocuk, ―ailesinin bilgisi dıĢında herhangi bir nedenle evden 

uzaklaĢmıĢ, kaçmıĢ, kaçırılmıĢ ve bu nedenlerle hayatı tehlike altında olan, 

kendisinden haber alınamayan 0-18 yaĢ grubu çocuk‖ olarak en geniĢ Ģekilde 

tanımlanmıĢtır. Bu tanım kayıp çocukları kavramını genel olarak açıklamakla 

birlikte, Ģu bakımdan eleĢtirilebilir: 

1- Kapsayıcılık açısından: Kayıp çocuk için Ģart, çocuk hakkında resmi 

makamlara baĢvuru yapılmasıdır. Bu nedenle sokak çocuğu, buluntu çocuklar, 

sokakta çok fazla zaman geçiren, satıcılık veya dilencilik yapan çocuklar, mülteci 

çocuklar kayıp çocuk olarak değerlendirilemezler. Ancak bu çocuklar, kayıp ve 

kaçırılma konusunda risk altındadırlar ve aile gözetiminden uzakta/refakatiz 

kaldıkça, her türlü kötü muameleye ve istismara açık durumda kalmaktadırlar.  

2- Mağduriyet ve önleme açısından: Kaçırılan çocuk, aynı zamanda kayıp 

bir çocuktur. Çocuk kaçırmanın tanımını yapabilmek için baĢvurulabilecek 

kaynaklar, ayrıca bir suçun da tanımlanması nedeni ile genel olarak hukuki 

metinlerdir. Ancak çocuk kaçırma kavramını, sadece hukuki bir yaklaĢımla 

değerlendirmek bu suçun mağdurlarının göz ardı edilmesine sebep olabilir. ġöyle 

ki, ilgili hükümler hukuki bakıĢ açısının gereği olarak, öncelikle bir suça (örneğin 

kaçırma) ve bu suçu gerçekleĢtiren bir faile odaklanmıĢ ve kaçırmanın zamanının 

ve Ģeklinin nasıl olduğunun anlaĢılması için vaka sonrası süreçleri tanımlamıĢtır. 

Kaçırma vakalarına sadece bu perspektiften bakmak, çocuğun kaçırılma sürecinde 
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yaĢadığı mağduriyetin ve duygusal örselenmenin ve aynı zamanda çocuğun 

kaybolma/kaçırılma sürecini hazırlayan bir takım sosyal ve psikolojik problemlerin 

göz ardı edilmesine sebep olabilmektedir.  

3- Ġlk Müdahale ve soruĢturma açısından: Hali hazırda kayıp çocuğa 

yaklaĢım kolluğun ―idari‖ bir görevidir. Kriminal bir durumun varlığı ya da Ģüphesi 

halinde vaka adli bir boyut kazanmaktadır (GönültaĢ, 2018). Ayrıca adli bir vaka 

olması durumunda kolluk ceza muhakemesi tedbirleri olan arama, el koyma vs. 

gibi koruma tedbirlerine baĢvurabilmektedir. Ancak bir kayıp vakasının kaçırma 

vakası olduğu anlaĢılana kadar zaman geçmekte, adli tedbirlere baĢvurulamamakta 

ve bu durum çocuğun aleyhine olabilmektedir. 

Bu anlamda yukarıda ortaya konan bu üç duruma göre hali hazırdaki kayıp 

çocuk tanımının yeterli olmadığı düĢünülmektedir. Bu nedenle öncelikle kayıp 

çocuk ve dolayısı ile kaçırma fenomenini tüm yönleri ile ele alabilen ve bütüncül 

yaklaĢımın kavramsal alt yapısını oluĢturabilecek bir tanımlamanın yapılması 

gerektiği düĢünülmektedir. Böylece hem hukuki açıdan kayıp/kaçırma vakalarına 

yaklaĢım ve müdahalenin nasıl olacağı daha ayrıntılı belirlenebilecek hem bu 

vakalar, sosyal ve psikolojik yönleri ile ele alınarak çocuk ve mağdur odaklı 

yaklaĢım Ģekillerinin belirlenmesi mümkün olabilecektir. Hem de adli-idari 

ayrımına düĢmeden bir kayıp vakasının meydana gelmesi ile birlikte suç 

soruĢturması süreçleri doğrudan uygulanabilecek ve böylece daha hızlı ve etkin bir 

müdahale yapılabilecektir. 

2. AMAÇ 

Toplumumuzun geleceği olan çocukların her türlü kötü muameleden ve 

istismardan korunabilmesi amacı ile çocuğa yönelik Ģiddetin bu ağır formuna bakıĢ 

ve yaklaĢım daha farklı olmalıdır. Çünkü çocuk kaybı ve kaçırma vakaları artıĢ 

göstermekte, aileler ciddi stres ve çaresizlikleri yaĢamakta, bu süreçte aileler 

sömürülmekte ve toplumda ciddi infialler meydana gelmektedir. Bu nedenle, çocuk 

kayıplarının ve bundan dolayı ortaya çıkan mağduriyetlerin engellenmesi, 

çocukların, ailelerin, eğiticilerin ve tüm toplumun bilgilendirilmesi, mağduriyetin 

azaltılması adına çalıĢmaların artırılması ve kayıp çocuk soruĢturmalarının daha 

etkin ve verimli hale getirilebilmesi gerekmektedir. Bu anlamda sorunun çözümü 

adına bütüncül yaklaĢımı ele alan akademik çalıĢmalara, sistematik bir 

yaklaĢıma/politikaya ve diğer toplumsal unsurların da katılımını sağlayacak bir 

anlayıĢa ihtiyaç olduğu düĢünülmektedir. Çünkü haber alınamayan her bir çocuk 

aynı zamanda kaybolan bir gelecektir. 

Bu bağlamda çalıĢmanın amacı, kayıp ve kaçırılan çocuk vakalarına yönelik 

önlemeyi, ilk müdahaleyi ve suç soruĢturması sacayaklarını ele alan bütüncül 

yaklaĢıma yönelik bir tanımı önermeyi hedeflemektedir. 
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3. YÖNTEM 

Bu amaçla çalıĢma, nitel çalıĢma metodunu benimsemiĢ ve konu ile ilgili 
Türkiye, Avrupa Birliği ve Ġngiltere‘de alanda çalıĢan uzmanlarla görüĢme ve 
doküman incelemesi yöntemleri ile veri toplamıĢtır. Ayrıca konu ile ilgili 
olabilecek yasal mevzuat irdelenmiĢtir. Toplanan veriler analiz edilerek, hali 
hazırdaki kayıp çocuk tanımı yerine, bütüncül yaklaĢımı içeren bir kayıp çocuk 
tanımı yapılmaya çalıĢılmıĢtır.  

4. DEĞERLENDĠRME 

Ülkemizdeki tanımlamalara göre bir çocuğun ―kayıp çocuk‖ olarak ele 
alınabilmesi için Ģart, çocuk hakkında resmi makamlara baĢvuru yapılmasıdır. Bu 
nedenle sokak çocuğu, buluntu çocuklar, sokakta çok fazla zaman geçiren, satıcılık 
veya dilencilik yapan çocuklar, mülteci çocuklar kayıp çocuk olarak 
değerlendirilemezler. Ancak bu çocuklar, kayıp ve kaçırılma konusunda risk 
altındadırlar ve aile gözetiminden uzakta/refakatsiz kaldıkça, her türlü kötü 
muameleye ve istismara açık durumda kalmaktadırlar. Bu vakaların önlenebilmesi 
için öncelikle bu kategorideki çocuklara yoğunlaĢılmasının uygun olacağı 
değerlendirilmektedir.  

Kayıp çocuğa bakıĢ, çocuğun korunması çerçevesinde baĢlı baĢına çocuk 
mağduriyeti kapsamında ele alınmalıdır. Bu bağlamda kayıp çocuk vakalarına 
yaklaĢım, müdahale, suç soruĢturması ve önleme çalıĢmaları ―çocuğun öncelikle 
korunması‖ ve ―mağdur çocuk‖ fenomeni çerçevesinde belirlenmelidir. Bu nedenle 
bir çocuk kaybolduğunda kaçırılmıĢ olup olmadığına bakılmaksızın doğrudan 
mağdur çocuk olarak ele alınmalı ve buna göre önleme, müdahale ve yaklaĢım 
Ģekilleri geliĢtirilmelidir. Yani burada kastedilen, bir çocuğun kaybolması ile 
birlikte mağdur olarak görülmesinin sağlanması ve böylece buna uygun bir takım 
yaklaĢım ve müdahale yöntemleri geliĢtirerek çocuğun daha ciddi kötü muamele 
formlarına maruz kalmasını önlemektir. Burada, öncelikle çocuğun korunmasını 
sağlamak, çocuğun diğer baĢka risklerden korunmasına yönelik yaklaĢımları öne 
çıkartmaktadır; kayıp çocuğu mağdur çocuk olarak ele almak ise vakalardaki risk 
değerlendirmesinin nasıl yapılacağında (örneğin çocuğun mental bir engelinin 
olması onu ebeveyninin gözetiminde değilken ciddi Ģekilde mağdur edebilir vs.) ve 
buna bağlı olarak hızlı birtakım müdahaleler geliĢtirilmesinde en temel 
belirleyicilerden biri olmaktadır. 

Kayıp çocuk ve çocuk kaçırma kavramlarının, tüm bakıĢ açılarını içerecek 
Ģekilde yeniden tanımlanmasının gerektiği düĢünülmektedir. Hukuki metinler, 
kayıp ve kaçırılan çocuk kavramlarında baĢvurulabilecek belki de tek ve en önemli 
kaynaklar olmuĢlardır. Ancak hukuki tanımlamalarda teknik olarak birtakım 
durumların meydana gelmesine göre kayıplık ya da kaçırmanın vuku bulması 
(örneğin, bir kaybın kayıp çocuk olarak sayılabilmesi için çocuk hakkında resmi 
birimlere kayıp müraccatında bulunulma zorunluluğu olması vs.) ve bu fenomene 
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yönelik tek tanımlamanın, bu tanımlama olması, kayıp ve kaçırılan çocukları bu 
sürece hazırlayan unsurları gözden kaçırabilir ve özellikle önlemeye yönelik 
birtakım müdahalelerin gecikmesine neden olabilir. Ayrıca önceki bölümlerde 
kayıp çocuklarla iliĢkili olabilecek evden kaçan çocuklar, sokak çocukları vs. gibi 
tanımlamalar yapmanın amacı, bu grupların kayıp veya kaçırılan çocuk olma 
konusunda riskli gruplar olmasıdır. Ülkemiz özelinde çocuk kaybı ve kaçırmaları 
açısından riskli olan önemli bir grup da savaĢ nedeni ile göçerek gelen mülteci 
çocuklardır. SavaĢ ortamı, göç ve göç sonrası yerleĢilen yerlerde çocuk açısından 
pek çok olumsuz sosyal ve psikolojik problemler ortaya çıkmaktadır. Bu anlamda, 
mülteci çocukların her türlü çocuk mağduriyeti, emek gücünün sömürülmesi ve 
insan ticareti gibi çocuğa yönelik Ģiddetin bu ağır formlarından korunmasına 
yönelik tedbirlerin alınması gerekmektedir. Çünkü bu çocuklar kırılgan durumları 
nedeniyle, çok daha rahat bu amaçlar için kullanılabilmektedir. Bu nedenle, sosyal, 
psikolojik, kriminolojik vs. yönler ile bu grupları da içine alan kapsamlı bir tanım 
yapmak, resmi bütün olarak görmeye ve sorunun kökenine inmeye yardımcı 
olacaktır. Bu amaçla kapsamlı bir istatistiklendirme yapılarak, kayıp vakalarının 
genel profili görülmeli ve bu çerçevede her durum ve Ģart altındaki çocuğu 
kapsayacak Ģekilde bir kayıp çocuk tanımı yapılmalıdır. Ayrıca hem kayıp hem de 
kaçırma vakaları, hukuki bakıĢ ile birlikte, diğer alanların da bakıĢ açılarını 
kapsayacak Ģekilde tartıĢılmalıdır. Böylece geleceğin önemli problemlerinden biri 
olan bu sorunun önlenmesi ve tedavisine yönelik çok boyutlu bir yaklaĢım ve 
müdahale Ģekilleri geliĢtirilebilecektir.  

Kayıp çocuk ve çocuk kaçırma kavramlarının, tüm bakıĢ açılarını içerecek 
Ģekilde yeniden tanımlanmasının gerektiği düĢünülmektedir. Hukuki metinler, 
kayıp ve kaçırılan çocuk kavramlarında baĢvurulabilecek belki de tek ve en önemli 
kaynaklar olmuĢlardır. Ancak hukuki tanımlamalarda teknik olarak birtakım 
durumların meydana gelmesine göre kayıplık ya da kaçırmanın vuku bulması 
(örneğin, bir kaybın kayıp çocuk olarak sayılabilmesi için çocuk hakkında resmi 
birimlere kayıp müracaatında bulunulma zorunluluğu olması vs.) ve bu fenomene 
yönelik tek tanımlamanın, bu tanımlama olması, kayıp ve kaçırılan çocukları bu 
sürece hazırlayan unsurları gözden kaçırabilir ve özellikle önlemeye yönelik 
birtakım müdahalelerin gecikmesine neden olabilir. Ayrıca önceki bölümlerde 
kayıp çocuklarla iliĢkili olabilecek evden kaçan çocuklar, sokak çocukları vs. gibi 
tanımlamalar yapmanın amacı, bu grupların kayıp veya kaçırılan çocuk olma 
konusunda riskli gruplar olmasıdır. Ülkemiz özelinde çocuk kaybı ve kaçırmaları 
açısından riskli olan önemli bir grup da savaĢ nedeni ile göçerek gelen mülteci 
çocuklardır. SavaĢ ortamı, göç ve göç sonrası yerleĢilen yerlerde çocuk açısından 
pek çok olumsuz sosyal ve psikolojik problemler ortaya çıkmaktadır. Bu anlamda, 
mülteci çocukların her türlü çocuk mağduriyeti, emek gücünün sömürülmesi ve 
insan ticareti gibi çocuğa yönelik Ģiddetin bu ağır formlarından korunmasına 
yönelik tedbirlerin alınması gerekmektedir. Çünkü bu çocuklar kırılgan durumları 
nedeniyle, çok daha rahat bu amaçlar için kullanılabilmektedir. Bu nedenle, sosyal, 



Kayıp ve Kaçırılan Çocuklar Sorununa Bütüncül Bir YaklaĢım Ġçin “Kayıp Çocuk” Kavramını 

Yeniden Tanımlamak 

671 

psikolojik, kriminolojik vs. yönler ile bu grupları da içine alan kapsamlı bir tanım 
yapmak, resmi bütün olarak görmeye ve sorunun kökenine inmeye yardımcı 
olacaktır. Bu amaçla kapsamlı bir istatistiklendirme yapılarak, kayıp vakalarının 
genel profili görülmeli ve bu çerçevede her durum ve Ģart altındaki çocuğu 
kapsayacak Ģekilde bir kayıp çocuk tanımı yapılmalıdır. Ayrıca hem kayıp hem de 
kaçırma vakaları, hukuki bakıĢ ile birlikte, diğer alanların da bakıĢ açılarını 
kapsayacak Ģekilde tartıĢılmalıdır. Böylece geleceğin önemli problemlerinden biri 
olan bu sorunun önlenmesi ve tedavisine yönelik çok boyutlu bir yaklaĢım ve 
müdahale Ģekilleri geliĢtirilebilecektir. 

Bu bağlamda kapsamlı bir ―kayıp çocuk‖ tanımı yapmadan, öncelikle kayıp 
ve kaçırılan çocuklara yönelik yaklaĢım ve müdahale açısından bütüncül 
yaklaĢımın nasıl olabileceği ortaya konulmalıdır. Bu anlamda kayıp ve kaçırılan 
çocuklara yönelik müdahale, soruĢturma ve önleme açısından bütüncül yaklaĢım 
anlayıĢının üç sacayağı üzerine kurulmasının gerekli olduğu düĢünülmektedir:  

1- Çocuğu öncelikle korumak,  
2- Çocuğa yönelik riskleri bertaraf etmek,  
3- Çocuğa zarar veren kiĢilere yönelik suç soruĢturması yapmaktır.  
Ortaya konan bu konseptin maddeleri arasında öncelik sıralaması vardır. 

Maddeler, ele aldıkları yaklaĢımın önemine göre sıralanmıĢtır. Ġlk iki madde 
öncelikle çocuğun korunmasını ve çocuğa yönelik kötü muamele ya da risklerin 
önlenmesini, akut problemlerden çocuğun kurtarılmasını ve çocuğun güvenliğinin 
sağlanmasını amaçlamaktadır. Üçüncü madde ise çocukların kötü muameleye 
uğramalarına aktif ya da pasif olarak sebep olan kiĢilere yönelik resmi bir 
müdahaleyi amaçlamaktadır. Böylece her üç koldan bir yaklaĢım biçimi 
belirleyerek çocuğun yüksek yararını öne çıkartmak hedeflenmektedir. Ayrıca bu 
konsepte göre çocuğa yönelik yaklaĢım ve müdahalenin hukuki tarafını oluĢturan 
ikinci ve üçüncü maddelerden önce çocuğu korumayı ve kötü muameleleri 
önlemeyi amaçlayan birinci madde gelmektedir. Bunların yanı sıra, üçüncü madde 
içine ―suç soruĢturması‖ kavramı konularak, çocuğa yönelik kötü bir muamelede 
müdahale ve yaklaĢımın bir tarafının mecburen devlet tarafından 
gerçekleĢtirilebileceği vurgulanmak istenmiĢtir. Yani çocuğun kayıp ve kaçırma 
gibi kötü muamelelerden korunmasında toplumsal müdahaleler çok önemlidir 
ancak devlet merkezli müdahale olmadan bunu sağlıklı bir zeminde 
gerçekleĢtirmek mümkün değildir. Bu nedenle kayıp ve kaçırma vakalarına 
yaklaĢım ve müdahale yasal ve kurumsal alt yapıya ve devlet merkezli politikalara 
ihtiyaç duymaktadır. Netice olarak bu yaklaĢım, çocukları mağdur eden kayıp ve 
kaçırma vakalarına yönelik en geniĢ ve kapsamlı bir bütüncül yaklaĢımın 
çerçevesini oluĢturmaya çalıĢmaktadır. Ayrıca bu çerçeve, kayıp ve kaçırılan 
çocuklara yönelik yaklaĢım ve müdahalenin belirlenmesinde yol gösterici 
olmasının yanı sıra diğer tüm mağdur çocuklar için de kullanılabilir bir formattadır 
(GönültaĢ, 2018). 
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SONUÇ 

Bahsi geçen konsept çerçevesinde ―kayıp çocuğu‖ Ģöyle tanımlayabiliriz: 

―Ġçinde bulunmuĢ olduğu hane içi-dıĢı Ģiddete maruz kalma, bakımından sorumlu 

kiĢilerin gözetiminden ayrı daha çok sokakta zaman geçirme, göç gibi etkenlerle 

bakıcılarının refakatinden uzakta olma ya da psikolojik ve fizyolojik sebeplerle 

savunmasız kalma gibi riskler içerisinde olduğu için bu sebeplerle ya da doğrudan 

bakımından sorumlu olan kiĢilerin gözetiminden bir an dahi olsa ayrılarak 

kendinden haber alınamadığı için derhal korunması gereken, bu nedenle en kısa 

sürede bulunması için resmi bir zeminde sistemli arama çalıĢmalarının harekete 

geçirilmesini ve bu kayıplık durumuna çeĢitli gerekçelerle ve kandırma ya da 

zorlama gibi yöntemlerle sebep olan kiĢilere yönelik suç soruĢturmasını gerektiren 

mağdur çocuktur‖ (Tablo 1). 

Tablo-1: Kayıp Çocuk Vakalarına Etkin Müdahale Ġçin ―Kayıp Çocuk Tanımında‖ 

Bulunması Gereken Ögeler 

Kayıp vakalarının Önlenmesi: 

Çocuğu öncelikle korumak                                      

ÖNLEME  

1- Ġçinde bulunmuĢ olduğu hane içi-dıĢı 

Ģiddete maruz kalma, bakımından sorumlu 

kiĢilerin gözetiminden ayrı daha çok 

sokakta zaman geçirme, göç gibi etkenlerle 

bakıcılarının refakatinden uzakta olma ya 

da psikolojik ve fizyolojik sebeplerle 

savunmasız kalma gibi riskler içerisinde 

olması sebebi ile,                                                                       

2- ya da doğrudan bakımından sorumlu 

olan kiĢilerin gözetiminden bir an dahi 

olması sebebi ile,                                                                  

kendinden haber alınamadığı için derhâl 

korunması gereken 

Kayıp vakalarına Ġlk Müdahale: 

Çocuğa yönelik riskleri bertaraf 

etmek 

ĠLK MÜDAHALE 

(yukarıdaki nedenle) En kısa sürede 

bulunması için resmî bir zeminde sistemli 

arama çalıĢmalarının harekete geçirilmesini 

ve 

Kayıp vakalarında Suç 

SoruĢturması: Çocuğa zarar veren 

kiĢilere yönelik suç soruĢturması 

yapmaktır       

SUÇ SORUġTURMASI 

bu kayıplık durumuna çeĢitli gerekçelerle 

ve kandırma ya da zorlama gibi 

yöntemlerle sebep olan kiĢilere yönelik suç 

soruĢturmasını gerektiren  

SOSYAL VE PSĠKOLOJĠK 

BAKIġ 
Mağdur çocuktur. 
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Bunun dıĢında kayıp çocuk vakalarının önlenmesi adına Ģu önerilerde 

bulunulabilir: Ülkemizde kayıp ve kaçırma vakalarına yönelik önleyici çalıĢmalar 

daha da arttırılmalıdır. Bölgesel ve yerel bazda yürütülen kampanya ve çalıĢmalar 

yaygınlaĢtırılmalıdır. Burada çocuğun bu tarz vakalardan korunmasında çocukların 

bilgi ve farkındalıkların arttırılmasının yanı sıra ailelerin çocuklarını daha etkin 

Ģekilde gözetebilecekleri davranıĢları kazanabilecekleri eğitim ve programlar 

yürütülmelidir. Bu anlamda, özellikle cinsel istismarcıların çocuklara nasıl 

yaklaĢtıkları ve ne tür yöntemlerle çocukları kandırdıkları konularında çalıĢmalar 

yapılarak, ailelerin bilgilendirilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca evden kaçarak kaybolan 

ancak daha sonra bulunan çocukların ve ailelerinin anında sosyal ve psikolojik 

destek görebilecekleri merkezler kurulmalıdır. Makro anlamda toplumun çocuk 

kayıplarına yönelik farkındalığını arttırabilecek çalıĢmalar arttırılmalıdır. Çocuk 

kaybı ve kaçırma vakalarına yönelik ilköğretim çağında olan çocuklara beceri 

kazandırma eğitimleri verilmelidir. Örneğin yabancı yetiĢkin bir kiĢinin 

yaklaĢımına çocukların kendini korumak adına nasıl bir tepki vereceği vs. gibi. 

Yine ailelerin çocuklarını daha etkin ve becerikli olarak gözetmeleri konusunda 

eğitimler verilebilmeli, ayrıca bu amaca yönelik materyal ve programlar 

geliĢtirilmelidir. Öğretmen ve hemĢire gibi profesyonellere çocuk kaçırma 

vakalarına yönelik eğitimler verilmelidir. 

Kayıp ve kaçırma vakalarına yönelik toplumda bilinç ve farkındalık 

oluĢturacak çalıĢmalar, kampanyalar ve etkinlikler desteklenmelidir. Kamuoyunda 

kayıp çocuk ve çocuk kaçırma vakalarına yönelik farkındalık arttırmaya yönelik 

merkezler oluĢturulmalı ve etkinlikler planlanmalıdır. Ayrıca her yıl mayıs ayının 

son haftasının, toplumda bir farkındalık oluĢturmak adına ―Kayıp Çocuklar Günü‖ 

olarak ülkemizde de gündeme alınması önerilmektedir. Alana yönelik çalıĢmak 

isteyen gönüllü organizasyonlar ve STKlar devlet tarafından desteklenmelidir. 

Çocuk kaybı ve kaçırma vakalarını soruĢturma ve arama boyutu ile ele alan 

kurumlar ile önleme, kayıp yakınlarına destek ve toplumda farkındalık oluĢturma 

üzerine faaliyet gösteren organizasyonlar Avrupa Birliği bünyesindeki ilgili 

organizasyonların ağlarına dâhil olmalıdır.  
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Öz 

GeçmiĢten günümüze teknoloji sektörü, ihtiyaçlar doğrultusunda zaman ilerledikçe ĢekillenmiĢ ve 
günümüzde önemli bir boyuta ulaĢmıĢtır. 2008 yılında meydana gelen küresel finansal kriz sonrası ortaya çıkan 

kripto para olgusu bankacılık sektöründe ve dijital para konumunda önemli bir unsur olmuĢtur. Kripto paraların 

ortaya çıkmasıyla sanal para birimi özelliğinden dolayı bazı güvenlik sorunlarını ve risklerinin olabileceği 
düĢüncesini de beraberinde getirmiĢtir. Kripto paraların merkezi bir sisteminin olmaması, anonim bir yapıya 

sahip olması ve herhangi bir devlet veya bağımsız denetçiler tarafından denetleyen bir kurumun olmaması kripto 

paraların güvenliği açısından bir risk taĢımaktadır. Ayrıca belirli bir kiĢiye ait kimliğin olmaması gelecekte ortaya 
çıkabilecek illegal iĢlemleri de beraberinde getirecektir. Ancak bunun yanında iĢleyen ağ biçimi dağıtık bir model 

sistemi üzerinden yürütülmesi uçtan uca sağlanan transfer iĢlemiyle oluĢabilecek güvenlik riskini azaltmaktadır. 

Bu bakımdan bu çalıĢmadaki amaç kripto paranın güvenliği ve riskleri açısından incelenen literatürdeki 
çalıĢmalardan hareketle kripto paraların kullanılmasında oluĢabilecek güvenlik sorunlarını ve riskleri ortaya 

koyulmuĢtur. ÇalıĢmanın giriĢ bölümünde kripto paralar ile ilgili genel bir bilgi verilmiĢ ve güvenilir olup 

olmadığına konusunda yapılan tartıĢmaların bir kısmına yer verilmiĢtir. Daha sonraki bölümlerde kripto paranın 
iĢleyiĢinde önemli yer alan Blok-Zincir (Blockhain) teknolojisinden bahsedilmiĢ, Bitcoin‟in madenciliğinden ve  

kripto paraların küresel etkilerine değinilmiĢtir. Son olarak kripto paraların güvenliği konusuna değinilmiĢ ve 
sonuç ve değerlendirme aĢamasına geçilmiĢtir.   

Anahtar kelimler: Kripto Para, Kripto Para ve Güvenlik, Blok-Zincir Teknolojisi, Risk 

ASSESSMENT OF THE SECURITY AND RISKS OF CRYPTO MONEY 

Abstract 

From past to present, the technology sector has been shaped as time progresses in line with needs and 

has reached an important dimension today. The phenomenon of crypto money emerging after the global financial 
crisis in 2008 has been an important element in the banking sector and in the position of digital currency. With the 

emergence of the money, crypto has brought with it the idea that there may be some security issues and risks due 

to the virtual currency feature. The absence of a centralized system of crypto coins, and having an anonymous 
structure, the lack of controls by the independent auditors and any state or an institution that carries a risk in 

terms of the security of crypto coins. In addition, the lack of a certain person's identity will bring about illegal 

actions that may arise in the future. However, the operation of the network format through a distributed model 
system reduces the security risk resulting from the transfer process provided from end to end. In this respect, the 

purpose of this study is to investigate the security and risks of crypto money in the context of the studies in the 
literature, the security problems and risks that may arise through using of crypto money have been exposed. In the 

introduction section of the study, general information was given about Crypto monies and some of the discussions 

on whether or not it was reliable. In the following sections, blockhain technology, which is important in the 
functioning of crypto money, and the mining of Bitcoin and the global effects of crypto money was mentioned. 

Finally, the issue of the security of the Crypto money was discussed and the result and evaluation part was given. 

.Key Words: Crypto Money, Crypto Money and Security, Block-Chain Technology, Risk  
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21. yüzyılın teknolojik ve bilimsel birikimlerin devrim niteliğinde yeniliklere 

yol açtığı bir çağ olarak her alanda olduğu gibi parasal sistemlerde değiĢim ve 

dönüĢümler meydana gelmiĢtir (Alpago, 2018: 411). Bu doğrultuda dijital 

teknolojide yapay zeka teknolojisinden kripto paralara kadar birçok yeni kavram 

ortaya çıkmıĢtır. Bunlardan dijital bankacılıkta önemli yere sahip olan kripto para 

kavramı ilk olarak 2008 yılı dünya finansal krizle birlikte, uçtan uca kodlanan ve 

aracı kurumları ortadan kaldıran, el konulamayan transferi yapılabilen değiĢim 

aracı olarak ortaya çıkmıĢtır (Ağan ve Aydın, 2018: 797-798). Özellikle bankacılık 

sektöründe teknolojik bir yatırım aracı olarak ortaya çıkan bitcoin kimilerine göre 

geleceğin finans ve dijital altyapısını oluĢturacak önemli bir yenilik, kimilerine 

göre ise bir proje olmuĢtur (Yıldırım, 2018: 81). Ancak kripto para piyasasında 

yapılan en temel finansal iĢlem, bir kiĢinin diğer bir kiĢiyle para değiĢ tokuĢu 

yapmasıdır (Ünsal ve Kocaoğlu, 2018;56). Kimsenin müdahalesi olmadan özgür 

bir ortamda para transferinin sağlanması kullanıcıların iĢlemlerini kolaylaĢtırmıĢtır. 

Dolayısıyla bu ve buna benzer özellikleri beraber ortaya çıktığı tarihten bu yana 

iĢletmeler ve kiĢiler tarafından ilgi odağı olmuĢ ve gün geçtikçe kullanım 

oranlarında artıĢlar yaĢanmıĢtır. 

Bunun yanı sıra gerek kullanıldığı teknoloji gerek yarattığı küresel etkiler 

gerek diğer para birimleri ile girdiği hegemonya savaĢları nedeniyle son yıllarda en 

çok tartıĢılan konulardan biri olmuĢtur. Ġlk olarak geleneksel bir sanal oyun ya da 

topluluk gibi sanal ekonomilerde geleneksel olarak kullanılırken, daha sonrasında 

reel ekonomiye girmiĢtir (Ağan ve Aydın, 2018: 797-798). Buna bağlı olarak para 

kavramı geleneksel olarak itibari, elle tutulabilir ve taĢınabilir bir mübadele aracı 

olma özelliğinden sıyrılarak boyut değiĢtirmesine yol açmıĢtır (Kandemir, Serezli 

ve Kılınç, 2018: 818). 

YaĢanan bu geliĢmeler doğrultusunda kripto para kullanımında hizmet 

verenlere, düzenleyenlere ve tüketicilere belirli fırsatlar ve avantajlar sunmuĢ 

bunun yanında bir takım zorlukları ve dezavantajı da beraberinde getirmiĢtir (Ağan 

ve Aydın, 2018: 798). GetirmiĢ olduğu fırsatlar; aracı kuruma ihtiyaç duyulmadan 

iki kiĢi arasında para transferinin sağlanması, yapılan iĢlemlerin hızlı bir Ģekilde 

gerçekleĢmesi, herhangi para transfer ücreti ödenmemesi ve bu para birimin 

dünyanın birçok yerinde kullanabilmesi olanaklarına sahip olması gibi fırsatlar 

sunmaktadır. Bunun yanında kripto paraların kullanımda sadece fırsatlar değil bazı 

dezavantajları veya riskleri de ortaya çıkarmaktadır. Öncelikle getirdiği dezavantaj; 

sanal para birimi özelliğinden dolayı güvenilir olup olmadığı konusudur. Akıllarda 

soru iĢareti yaratan bu konu, kripto paraların diğer para birimlerinden farklı olarak 

dijital ortamda kullanılması, yapılan iĢlemlerin herkes tarafından görülmesi, 

herhangi bir merkezi hükümet ve banka tarafından denetlenememesi ve yasal bir 

statüye dayanmaması gibi unsurlarından kaynaklanmaktadır. Kullanımında ortaya 
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çıkabilecek olan riskler karĢısında herhangi bir muhatap kurumun varlığının 

olmaması, devletin elinde bulunan para basma tekelinin üzerinde bir baskı 

oluĢturması gelecekte oluĢabilecek güvenlik sorunlarının habercisidir. 

Bu çalıĢmada günümüzde popüler olan kripto paranın taĢıdığı güvenlik ve 

riskleri konusu değerlendirilmiĢtir. Ġlk olarak literatürde yapılan kripto para ile 

ilgili yapılan çalıĢmalara yer verilmiĢtir. Sonrasında kripto parayı ayakta tutan blok 

zincir teknolojisinden ve kripto paranın küresel etkilerinden  bahsedilmiĢtir. 

Devamında kripto paraların güvenliği konusuna değinilmiĢtir. Son olarak sonuç 

kısmına geçilmiĢtir. 

1. LĠTERATÜR ĠNCELEMESĠ  

Literatürde yapılan çalıĢmalarda araĢtırmacıların kripto paranın kullanımda 

veya kullanımı sonucunda ortaya çıkabilecek güvenlik ve risklerini ortaya 

konulmuĢtur. Ġlk olarak Dilek (2018), yılında yaptığı ―Blockchain Teknolojisi ve 

Bitcoin‘‘ adlı çalıĢmasında kripto paraları ulus devletin en önemli güçlerinden biri 

olan para basma tekeline bir meydan okuma olabileceği riskini taĢıdığını 

belirtmiĢtir. 

Ağan ve Aydın (2018)‘de yaptıkları çalıĢmalarında kripto paraların 

yaygınlaĢmasıyla ve iĢlem amacıyla da kullanılmaya baĢlandıkça küresel majör 

para birimlerinin ‗rezerv para‘ statüsüne ciddi ölçüde zarar verebileceği dolayısıyla 

bunun sonucunda gerek uluslararası ve ulusal ticari iĢlemlerde, gerekse de rezerv 

para olarak kripto paraların kullanılmaya baĢlamasıyla birlikte küresel majör 

merkez bankalarının senyoraj gelirlerinde önemli düĢüĢler olacağını 

vurgulamıĢlardır. Bu düĢüĢlerin merkez bankalarının ve hükümetlerin vereceği 

tepki, küresel para sisteminin de belirleyicisi olacağını belirtmiĢlerdir.  

Yıldırım (2018)‘deki çalıĢmasında kripto paranın teknolojik alt yapısını 

oluĢturan blok zincir teknolojisinin geliĢmiĢ bir güven protokolü olduğunu 

vurgulamıĢtır. Günlük hayata dahil olması ile kullanımının yaygınlaĢacağını ve 

dolayısıyla toplumsal bir takım sonuçlarının doğuracağını belirtmiĢtir. Merkezi 

yapısının dağıtık olması yani merkezsiz olması toplumsal bir güven taĢıdığını 

vurgulamıĢtır.  

Kandemir, Serezli ve Kılınç (2018) yılında yapmıĢ oldukları çalıĢmalarında 

kripto paraların güvenliği konusunda olumlu görüĢler belirtmiĢlerdir. Buna göre 

kripto paranın en yaygın olan Bitcoin‘in izinin sürülemez olması, taĢınmasının 

kolay olması, çökme riskinin bulunmaması ve ucuz ve basit olması gibi avantajlı 

yanlarının olduğunu vurgulamıĢlardır. 

Avunduk ve AĢan (2018), yaptıkları çalıĢmalarında kripto paralarla ilgili 

yapılan transfer iĢlemi sürecinde kullanılan blok zincir teknolojisinin iĢletmelerde 

uygulanmasındaki güvenliği konusunda Blok zincirinin %51‘ine yapılacak bir 

saldırı yumuĢaklık sorunları özgünlük veya kriptografi konularına tabi tutulabilir 
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görüĢünü belirtmiĢtir. Kripto para kullanımında kaydedilen takma adlar Blok 

zincirinin sahipsiz yapısının sarsılabileceğine ve deneysel bulgular, iĢlemleri ve 

meta verileri analiz ederek Bitcoin Blockchain adresleriyle IP adreslerine 

ulaĢabileceği riskini olduğunu savunmuĢlardır. Aynı Ģekilde iĢleme alınan 

kayıtların geri dönüĢüm konusunda blok zincirini bozmadan eski bir bloğun 

içindeki bilgiyi değiĢtirmenin imkânsız olduğunu ve bu nedenle veri bozulduysa 

tüm düğümler içinde görülebilir bir hale gelebileceğini belirtmiĢlerdir. 

Karaarslan ve AkbaĢ (2017) yılı çalıĢmalarında kripto paraların yalnızca 

farklı bir ekonomi yaratmadığını, kullandıkları P2P ağları ve blok zinciri yapısına 

dayalı mimarileri ile siber güvenlik için yeni çözüm önerisine ıĢık olacağını 

belirtmiĢlerdir. Blok zinciri yapısına dayanan bu mimari ile veri bütünlüğü, 

mahremiyeti, kullanılabilirliği güvenlik servislerinin ve hata toleransının sağlandığı 

etkin çözümler geliĢtirdiğini vurgulamıĢlardır. 

Bunların aksine Çarkacıoğlu‘nun (2016) yılında yaptığı çalıĢmasında diğer 

araĢtırmacıların aksine kripto paraların kullanımda güvenli olduğunu ortaya 

koymuĢtur. Buna göre kripto paranın iĢleyiĢinde merkezi olmayan yapısının 

merkezi bir arıza noktası olmayacağına, bireysel olarak kullanıcılar hecklense de 

(hacked), sistemin bütünü bundan etkilenmeyeceğini vurgulamıĢtır. Kriptografik 

olarak blokların ve blok içi iĢlemlerin bütünlüğü ve kronolojisi korunduğunu ve 

bireysel olarak her Bitcoin cüzdanı gizli anahtar ile korunduğunu ve gizli anahtar 

olmadan, cüzdanlar üzerinden iĢlem yapmak mümkün olmadığını belirtmiĢtir. 

Kripto para konusu üzerinde birçok çalıĢma yapılmıĢtır ve günümüzde de 

yapılmaya devam etmektedir. Sanal bir para özelliğine sahip olması yapılan 

araĢtırmalarının açısını geniĢletmiĢtir. Bu çalıĢmada kripto paranın güvenilir olup 

olmadığı konusunda değerlendirilmesi amaç edinmiĢtir.  

2. BLOCKCHAĠN (BLOK ZĠNCĠRĠ) TEKNOLOJĠSĠ 

Blok zinciri teknoloji, sanal para özelliği taĢıyan kripto paraların iĢleyiĢinde 

teknik alt yapısını oluĢturan kripto para kullanıcılarının yaptıkları iĢlem verilerini 

merkezi olmayan bir sistem üzerinde tutan veri havuzuna denir. BaĢka bir deyiĢle 

blok zinciri teknolojisi, kamuya açık veya özel bir ağdaki birden fazla bilgisayarda 

depolanan, kodlanmıĢ dijital bir defterdir (Durğay ve Karaarslan, 2018). Kripto 

paraların ilk ortaya çıktığı 2009 yılından bu yana yapılan tüm iĢlemlerin dijital 

olarak blok zincir veri yapısında saklanmaktadır. Hali hazırda yapılan iĢlemler 

Blok-Zincir‘e iĢlenmekte, ileride yapılacak olan iĢlemler de, Blok-Zincir'e 

iĢlenecektir. Bitcoin'le beraber ortaya çıkan, farklı kullanım alanları da olan Blok-

Zincir metotu, merkezi olmayan sistem üzerinden uç uça bağlı bilgisayarlarda, 

birbirinden bağımsız olarak saklanmasından dolayı, herhangi bir merkezi hatadan 

kaynaklanacak problemlere karĢı dirençli hale gelmektedir (Çarkacıoğlu, 2016: 

42). Kripto paralar bu sistem üzerinde eĢler arası (peer-to-peer) mimaride birbirine 
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bağlı durumda madenci düğümü adı verilen bilgisayarlara ve blok zinciri yapısında 

tutulan kayıt sistemine dayanmaktadır (Karaarslan ve AkbaĢ, 2017: 16). Kripto 

paraların sanal para olmasından dolayı ortaya çıkabilecek güvenlik sorunlarını  

merkezi olmayan blok zinciri sistemiyle çözüm oluĢturulmaktadır. 

Kripto para transferlerinde blok zinciri teknik yapı, transfer olunan paraların 

hesap hareketleri kaydını tutar. Her hesap hareketlerinde güvenliği sağlamak 

amacıyla dijital olarak imzalanır ve herhangi bir kimse bu imzaya müdahale 

edemez. Dolayısıyla kimsenin müdahale edememesi hesap hareketlerinin kendisine 

ait olduğu ve güvenilir olduğu varsayılır. Sistemi asıl güvenilir kılan unsur, dijital 

hesap defterinin bir ağ ya da alt yapı üzerinde dağıtılmasıdır (Kaplanhan, 2018: 

106). 

Blok zincir teknolojisinin iyi kavrayabilmek için teknik altyapısını bilmek 

gerekir. ġekil 1‘de blok zinciri teknoloji veri yapısını gösterilmiĢtir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil-1. Blokchain (Blok Zincir) Teknoloji Veri Yapısı (Çarkacıoğlu, 2016) 
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Yukarıda yer alan ġekil-1‘e göre yapılan her transfer iĢlemi 1MB 

büyüklüğünde bloklar halinde kayıt edilmektedir. Her blok kendi baĢlık bilgisi 

içerisinde hem kendisine hem de bağlı bulunduğu bloğa ait SHA-256 algoritması 

kullanılarak hazırlanmıĢ iki adet kriptografik özet değerine (hash) sahiptir (KırbaĢ, 

2018: 78). SHA256 özet fonksiyonu, Bitcoin ve diğer kripto para ağı altyapısında 

da kullanılmaktadır. SHA256, girilen mesajın uzunluğundan bağımsız, 256-bit (32 

byte) mesaj özeti oluĢturur ve bu kriptografik olarak en güvenilir özetleme 

fonksiyonlarından biridir. Bu fonksiyon yapılan transfer iĢleminde veya hesap 

hareketlerinde veriyi belirli uzunlukta belirli standart kalıpta özet değerine 

dönüĢtürmektedir (Yıldırım, 2018: 144). Hedeflenen özet değerine ulaĢıldıktan 

sonra online blok iĢlemi oluĢmaktadır. OluĢan blok yapısı içerisinde kendi özet 

değeri ve bir önceki bloğun özet değeri yer almaktadır. Bu özet değerleri tek özet 

değerine ulaĢılıncaya kadar iĢlem devam ettirilir. ĠĢlem sonucunda elde edilen tek 

özet değeri merkle kökünü oluĢturmaktadır. Bu süreç içerisinde oluĢturulan bloğa 

iliĢkin detay olmayan bilgilerden oluĢan üst bilgi meydana gelir (Çarkacıoğlu, 

2016: 43). Yapılan iĢlemler sonucunda kripto para transfer iĢlemi 

gerçekleĢmektedir. Her transfer iĢleminde bu aĢamalar tekrar edilmektedir.  

ĠĢleyen bu süreçte Blockchain ağının temel karakteristikleri Ģunlardır:  

DeğiĢmezlik: Hiçbir kullanıcı hesap defterine kaydedilen iĢlemden sonra 

iĢlem üzerinde bir oynama yapamaz. Eğer yapılan iĢlemde hata varsa, yanlıĢlığı 

düzeltmek için yeni bir iĢlem yapılmak zorundadır; bu her iki iĢlem de Ģeffaftır.  

Mutabakat: Yapılacak iĢlemin geçerli olabilmesi için tüm kullanıcıların 

iĢlemin geçerliliği üzerinde hem fikir olması gerekmektedir. 

Kaynak Bilgisi: Kullanıcılar bir varlığın kaynağını bilmekte ve varlığın 

sahipliğine iliĢkin zaman içerisindeki hareketleri görebilmektedir. 

Kesinlik: Bir varlığın sahipliğine veya bir iĢlemin tamamlandığına karar 

vermek için sadece tek bir yer, ortak hesap defteri, bulunmaktadır (Arslan, 2018: 8-

9). 

Yukarda da blok zincir teknolojisinin karakteristik özelliklerinden görüleceği 

üzere para transfer iĢleminde yapılan iĢlemlerde tek baĢına hareket edilmediği diğer 

kullanıcıların da onayının olması ile bir takım prosedürlere gerek duyulmaktadır.   

Yapılan para transferi sırasında merkezi ağlarda, merkezdeki sunucu 

arızalandığında veya hacklendiğinde, sistemin tamamı risk altına girmektedir. 

Bununla birlikte tüm güvenlik, merkezi sunucuyu iĢleten kuruluĢa edilmiĢ 

durumdadır. Eğer kuruluĢ iflas ederse veya hileli iĢlemler yaparsa, kullanıcılar zor 

durumlarda kalabilmektedir (Çarkacıoğlu, 2016: 14).  

Diğer bir konu Bitcoin, dağıtık uzlaĢı prensipleri ile eĢten-eĢe çalıĢan bir 

teknik alt yapı ile çalıĢmaktadır. Sistemin güvenli ve dağıtık bir Ģekilde 

çalıĢabilmesi için bütün eĢlerde aynı özellikte olması ve algoritmaları çalıĢtıran 
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açık kaynaklı yazılımlara ihtiyaç vardır. ÇeĢitli sebeplerle bu yazılımın 

parametreleri, özellikleri veya kullandığı algoritmalarda geliĢtirmeler veya 

değiĢtirmeler yapılması gerekebilmektedir. Bu durumlarda yapılan değiĢikliklerin 

seviyesi bazen sert (hard-fork) bazen yumuĢak (soft-fork) Ģekilde yapılabilir. Yani 

yapılan herhangi bir sistemde geliĢtirme, değiĢtirme daha önce aktif olan bir bloğu 

pasifleĢtirebilir veya iĢlemi geçersiz hale getirebilir (soft-fork). Bunun tam tersi 

olarak daha önce geçersiz olan bir bloğu/iĢlemi geçerli hale getirebilir (hard-fork) 

(Ünsal ve Kocaoğlu, 2018: 61). 

Blok zinciri teknolojisinin bu gibi olası olumsuz durumlar olabileceği gibi 

kripto paranın ortaya çıkmasından bu yana yerine getirdiği iĢlevler bakımından 

benzersiz iĢlemleri yerine getirmektedir (Aslan, 2018: 1). Özellikle Blok zincir 

teknolojisi ismini kripto paralar (crypto currency) ile duyursa da, üzerinde 

geliĢtirilebilecek sistem ve uygulamalarla gündemde ve birçok finans kurumu, bu 

teknolojiyi aktif kullanmak için çalıĢmaya baĢlamıĢtır. Tarım ve ziraide, sağlıkta, 

savunma alanlarında ve birçok ülkedeki e-devlet uygulamalarında bu teknoloji 

denenmeye baĢlamıĢtır (Durğay ve Karaarslan, 2018). 

3. KRĠPTO PARALARI KÜRESEL ETKĠLERĠ 

Kripto paraların kullanımda bazı küresel etkileri sebep olmaktadır. Bunlar 

ekonomi, vergiler, politik ve finans sektörü üzerinde etkisini göstermektedir.  

3.1. Ekonomi Üzerinde Etkisi 

Kripto para, bölünebilme, değiĢim aracı olma, taklit edilememe, değer 

saklama, transfer edilebilme ve homojenlik gibi bir parada olması gereken 

özellikleri taĢıdığı belirtilmektedir. Ancak, bir merkez bankası tarafından kontrol 

edilmediği ve basılı bir materyal olmadığı için para politikası aracı değildir 

(Gormez and Budd, 2012: 77, Alıntılayan Buğra ve Aydın, 2018: 805).  

Maksimum BTC sayısı 21 milyonla sınırlıdır. Bu sayının %80 ini 

tamamlanmıĢ geri kalan %20‘lik oranı ise 2140 yılında tamamlanacağı tahmin 

edilmektedir. Hiçbir kiĢi veya otorite, Bitcoin sistemine dıĢarıdan para arzı 

yapamaz, dolayısıyla enflasyon oluĢmaz. Para arzı, baĢarılı blok oluĢturan 

madencilere verilen ödüller Ģeklindedir (Çarkacıoğlu, 2016: 13). 

Merkez bankaların para basma tekelinde sağladığı senyoraj geliri üzerinde 

kripto paraların giderek yaygınlaĢmasının etkisi büyüktür. Merkez bankasının 

basmıĢ oldukları para maliyeti ile basılan paranın üzerinde yazılı olan fiyat 

arasındaki farkı senyoraj gelirini oluĢturmaktır. Kripto paralar yaygınlaĢtıkça ve 

giderek iĢlem amacıyla da kullanılmaya baĢlandıkça merkez bankalarının senyoraj 

gelirinde ciddi düĢmeler meydana gelecektir. Bununla birlikte kripto paraların 

yaygın kullanımı, küresel majör para birimlerinin ‗rezerv para‘ statüsüne ciddi 

ölçüde zarar verecektir. Bunun sonucunda ise gerek uluslararası ve ulusal ticari 

iĢlemlerde, gerekse de rezerv para olarak kripto paraların kullanılmaya 

baĢlamasıyla birlikte küresel majör merkez bankalarının senyoraj gelirlerinde ciddi 

düĢüĢler olacaktır. Bu düĢüĢler karĢısında hükümetleri ve merkez bankaların 
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vereceği tepki, küresel para sisteminin de belirleyicisi olacaktır (Buğra ve Aydın, 

2018: 805). 

Sanal para birimi olan kripto para birimi aĢırı dalgalı bir fiyat seyrine 

sahiptir. Kripto para birimi ile yatırılan maaĢlar, kripto paranın dalgalı fiyat 

yapısıyla her ay farklı gelirlere sahip olunacaktır. Dolayısıyla geleneksel paralarda 

olduğu gibi ekonomide paranın arz ve talebinde kontrol sağlayan merkez 

bankasının rolünü ortadan kaldırmaktadır (Dilek, 2018: 25). 

3.2. Politik Etkileri 

Kripto paranın en önemli politik etkisi herhangi bir hükümet, bağımsız bir 

kuruluĢ veya merkez bankası tarafından kontrol altında olmaması ve müdahale 

edilememesidir. KuruluĢ aĢamasında arzı belirlenmiĢ ve herkesin kullanabileceği 

ve üretebileceği bir sistem üzerinden devam etmektedir. Böyle bir durumun 

sonucundan merkez bankasının elinde bulundurduğu para basma ve ekonomi 

üzerindeki müdahalesi üzerinde bir tehdit oluĢturmaktadır. Herhangi bir yasal alt 

yapısı bulunmamaktadır. Dolayısıyla kripto piyasasında ortaya çıkan bir hata veya 

bir suç karĢısında muhatap alınacak bir kuruluĢ bulunmamaktadır. 

Kripto para birimlerinin yasal statüsünün olmaması ve resmi bir otorite 

tarafından regüle edilememesi devletsiz bir para birimi Ģeklinde tanımlanmasını 

sağlarken illegal iĢler ve yeraltı aktiviteleri için kullanımını da cazip hale 

getirmektedir. Özellikle devletler için ―deep web‖ (derin internet) olarak 

tanımlanan internetin derin ve karanlık (dark net) kısımlarında yasa dıĢı iĢler için 

aktif bir Ģekilde kullanılması endiĢeye sebep olmaktadır (Dilek, 2018: 25). 

Ayrıca kripto para birimlerin yaygın kullanımı her ne kadar geleceğin para 

birimi olarak düĢünülse de, bugün için yasal altyapısının olmaması Bitcoin ve 

diğerlerinin kısa dönemde yasal karĢılığı olan para birimlerinin yerine geçmesi zor 

görünmektedir. Her ne kadar Bitcoin dikkate alınması gereken bir para birimi olsa 

da, kağıt paranın yerini alması düĢüncesi kısa dönemde gerçekçi bir düĢünce gibi 

görünmemektedir. Buna rağmen bugün gelinen noktada paranın alternatifi olarak 

görülmekte ve teknolojinin de geliĢmesiyle hızla yaygınlaĢmaktadır (Buğra ve 

Aydın, 2018: 806). 

3.3. Vergiler Üzerindeki Etkisi 

Kripto paraların ortaya çıkmasından bu yana para transferi sağlamadaki 

iĢlevinin yanında pek çok ticari iĢlemde kullanılmıĢtır. Yapılan ticari iĢlemlerde 

sanal para birimi olan kripto para birimin muhasebe kaydının nasıl tutulacağı 

konusu tartıĢma konusu olmuĢtur. Bunun yanında yapılan iĢlemlerde vergi alınması 

konusudur. Kripto paralarla yapılan her türlü iĢlemler Ģeffaf, herkes tarafından 

hesap hareketlerinin bilineceği sistemde gerçekleĢmektedir.  

Bazı delillere göre kripto paranın vergi kaçırmak maksadıyla kullanılmaya 

baĢlandığını iĢaret etmektedir. Konuya iliĢkin bir çalıĢmada saptanan bulguların 

tespitlerine göre; Bitcoin cüzdanı sahiplerinin çoğu kısmı, bunları yatırım hesabı 
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olarak kullanmaktadır. Bu tür hesaplar, Bitcoin göndermek değil; sadece almak için 

kullanılmaktadır. Bu tür cüzdanlardaki kazançlar, kullanıcı kendisi beyanda 

bulunmadıkça vergi otoritelerinin eriĢimine uzaktır. Bununa birlikte araĢtırmalara 

göre vergi kaçırmanın yolunu kes, yapıĢtır, birleĢtir metodu ile yaptıklarını ortaya 

konulmuĢtur. Yüksek meblağlı Bitcoin‘leri olan kullanıcının birden fazla 

hesaplarına dağıtmaktadır. Vergi kaçıranlar ve kara para aklayanlar genellikle bu 

yöntemleri kullanarak fon kaynaklarını ve varıĢ noktasını gizlemeye çalıĢmaktadır. 

Bunun da ötesinde, bazı vergi mükellefleri vergi beyan gereklerinden bağıĢık 

olmak adına kendileri de Bitcoin kullanmayı düĢündüklerini açıkça itiraf 

etmiĢlerdir. Hükümetler kripto para birimlerinin düzenleyici zorluklarını ve 

Bitcoin'in vergi kaçırma amaçlı muhtemel kolaylığı dâhilinde olduğunu 

belirlemiĢlerdir. Ancak hükümetler, buna nasıl çözüm ve önlem alabilecekleri 

konusunda henüz tam bir fikir sahibi değillerdir (Buğra ve Aydın, 2018: 806).   

3.4. Finansal Etkileri 

Kripto paraların kullanımından bu yana para transferinde aracı bir kurumun 

olmaması,  transfer ücreti olmaması, maliyeti düĢük ve hızlı bir Ģekilde iletilmesi 

ayrıca vergi ödenmemesi gibi olanaklar bankacılık sistemine önemli bir meydan 

okumadır. Bunun yanında kripto paraların yıkıcı etkisi bankacılık sektöründe 

paranın sanallaĢması açısından büyük bir değiĢimi tetiklemektedir. Bu açıdan 

bankacılık sektörü ve finans dünyasının kripto para konseptine sessiz kalamayacağı 

ve orta vadede uyum sağlayacağı öngörülmektedir (Dilek, 2018: 23). 

Bitcoin'in en büyük vaadi olan para transferini kolaylaĢtırmak olduğu 

düĢünülürse, Forex'te iĢlem görmeye baĢlayan Bitcoin‘e olan ilgi hayli büyük ilgisi 

olup birçok kiĢi tarafından yatırım aracı olarak görülmektedir. Ancak Bitcoin bir 

yatırım aracı olsa bile spekülasyonlar nedeniyle riskli olduğu düĢünülmektedir. 

Öyle ki; dünyanın ilk ekonomik balonu olan Lale Çılgınlığı ile benzerlik gösterdiği 

söylenmektedir. Yatırım aracı olarak gören kiĢilerin, kripto paralara sermayesini 

bağladığında fiyatlardaki dalgalanmalar sonucunda zarara uğrayacaktır. Riskli bir 

yatırım aracı olarak görülmesinin nedeni likitedisinin az olması ve kaldıraçlı alım 

satımlarda fiyatının sürekli dalgalanmasından dolayıdır. Günümüzde, kripto 

paralarla yapılan iĢlemlerin artması ve ticaret hacminin artmasının nedeni forex 

üzerinden Bitcoin alım ve satımı yapmak en karlı iĢlem olarak sayılmaktadır. 

Küresel dünyada birçok ülkenin önemli olan finans kurumları ve düzenleyici ve 

denetleyeceği otoriteleri, kripto para kullanıcılarını uyarmakta ve hiçbir 

güvencesinin olmadığını vurgulamaktadır. Mesela Çin hükümeti kripto para olan 

Bitcon‘i ticari iĢletmelerinin kullanmasını yasaklamıĢtır. Bununla birlikte ekonomi 

dünyasında önemli araĢtırmacılar Bitcon‘inin anlamsız bir ürün olduğunu 

savunmuĢlardır. Bitcoin sisteminin Ponzi Ģemasını andırdığını söyleyen 

ekonomistler de mevcuttur. Diğer taraftan Bitcoin'i savunan, destekleyen, gelecekte 

piyasa üzerinde önemli etkiler yapmasını beklediğini ifade eden ekonomistlerin 

bulunduğu da unutulmamalıdır (Buğra ve Aydın, 2018: 803). 
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4. KRĠPTO PARA VE GÜVENLĠK 
Teknolojik geliĢmeler neticesinde ortaya çıkan yenilikler insan yaĢamını 

kolaylaĢtırdığı gibi bazı güvenlik sorunlarını da birlikte getirmiĢtir. Kripto paraların 
ortaya çıkmasıyla sadece farklı bir ekonomi yaratmakla kalmamakta, aynı zamanda 
kullandıkları P2P ağları ve blok zinciri yapısına dayalı mimarileri ile siber güvenlik 
için yeni çözüm önerilerine ilham olmaktadır. Blok zinciri yapısına dayanan bu 
mimari ile kiĢisel mahremiyete, veri bütünlüğü, kullanılabilirliği güvenlik 
servislerinin ve hata toleransının sağlandığı etkin çözümler geliĢtirilebilmektedir. 
Kripto paranın teknolojik alt yapısını oluĢturan blok zinciri teknoloji oluĢabilecek 
siber güvenlik saldırılarına karĢı diğer çözümlere göre daha zor olduğu tahmin 
edilmektedir. OluĢabilecek herhangi bir siber saldırıda en az %51 olasılıkla sistemi 
ele geçirilebileceği veya yazılımda değiĢiklik yapılması durumunda madenci 
düğümünün çoğunu ikna etmesi gerekmesi siber güvenlik sistemlerinde 
kullanılmasında önemini ortaya koymaktadır (Karaarslan ve AkbaĢ, 2017: 20). 
Dolayısıyla kripto para kullanımda ortaya çıkacak olan bir siber saldırının 
önündeki engel blok zincir teknolojisinin dağıtık uzlaĢı içinde olmasıdır. 

Diğer bir husus kripto para kullanımda kullanıcıları gizlilik açısından Blok 
zincirinin sahipsiz yapısı sarsabileceği düĢüncesidir. Deneysel iĢlemler, bulgular ve 
meta verileri analiz ederek Bitcoin Blockchain adresleriyle IP adreslerine ulaĢabilir 
(Avunduk ve AĢan, 2018: 377). Bu durum kripto para kullanıcıları için hoĢ 
karĢılanmayacak bir durumdur. 

Diğer bir husus kripto para teknolojisi çok kolay anlaĢılamayan, teknolojik 
alt mimarisi bilgisinin olmamasından dolayı, insanlar bu teknolojiye Ģüpheyle 
yaklaĢmaktadır. Bunun en önemli sebebi öne çıkan Bitcoin‘in önemli derecede 
yükseliĢ göstermesi nedeniyle balon olduğu yönündeki, resmi kuruluĢlar ve devlet 
tarafından yapılan açıklamalardır. Arkasında bir merkezi otorite ve devlet 
olmaması geniĢ halk kitlelerine yayılmasının önündeki en büyük engeldir 
(Yıldırım, 2015: 91).  

Kripto para kullanıcıları üzerinde bahsedilen tehditlerin olabileceği gibi 
kripto paraların silah ve uyuĢturucu alımı ve kullanılmasında ve kara para aklama, 
terör finansmanında yararlanabileceği konusu gündemdedir. Örneğin, 2014 yılında 
Bitcoin çıkaran kuruluĢ Bitinvest'in üst düzey yöneticileri Bitcoin'i yasa dıĢı bir 
Ģekilde satmaya teĢebbüsten tutuklanmıĢtır. Bu iĢlemi yaptıkları internet sitesi Silk 
Road ise silah ve uyuĢturucu gibi yasal olmayan ürünlerin satıldığı iddiasıyla 
kapatılmıĢtır. Bu gibi olaylar genel olarak değerlendirildiğinde Bitcoin sisteminin 
saldırılara açık olması, illegal iĢlerde kullanılması dahi giderek yaygınlaĢmasının 
önüne geçememektedir (AteĢ, 2016: 359). Özellikle gelecekte kripto paraların 
kullanımında son derece önemli bir konu dijital yatırım araçlarına ve kripto para 
sistemine yönelen kurum ve kiĢilerin hacker saldırıları ve sahteci giriĢimlerin 
hedefinde olacağı gerçeğidir. Özellikle sahte Bitcoin cüzdanlar, sahte Bitcoin 
hesaplar ve sahte satıcı ve alıcılar kripto para piyasasında bu pazarın kârlılığı ve 
yaygınlığı oranında etkinliklerini artıracaklardır (Alpago, 2018: 427). 
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Alternatif para olarak ortaya çıkan kripto para dünya ekonomisine büyük 
yenilik getirmiĢtir. Gerek dijital ortamda üretilmesi ve sanal olması gerek 
teknolojik alt yapısını oluĢturan blok zincir sistemini kullanması, küresel dünyaya 
belli avantaj ve dezavantaj getirmiĢtir.   

Öncelikle diğer paralarla yapılan iĢlemlerin kripto para ile de yapılabilmesi, 
yurt dıĢına kolay ve hızlı bir Ģekilde para transferini gerçekleĢtirebilmesi, herkesin 
kripto para üretebilmesi ve sahip olabilmesi gibi finansal özgürlük sağlaması gibi 
avantajlara sahiptir. Dolayısıyla bu olanaklar kripto paralara olan talepleri de 
arttırmıĢtır. Bununla birlikte kripto para birimlerinde yaĢanan fiyat oynaklıklarını 
takip eden yatırımcı bu değiĢimleri fırsat olarak değerlendirebilmektedir. 
Teknolojinin getirdiği önemli bir yenilik olan kripto paranın alt yapısını oluĢturan 
blok zincir teknolojisi gelecekte dağıtık merkezi yapısıyla birçok sektörde veya 
alanlarda duyulan ihtiyaçlara göre önemli katkıları olacağı düĢünülmektedir.   

Avantajları olduğu kadar dezavantajlara da sahip olan kripto paraların 
kullanımında bazı riskleri ortaya çıkarmaktadır. En çok üzerinde durulan 
konulardan birisi herhangi bir devlet veya merkez bankası tarafından müdahale 
edilememesi, her türlü iĢlemin bilgisayarlar üzerinden iĢlenmesi ortaya çıkabilecek 
güvenlik sorunlarını oluĢturmaktadır. Kripto paraların arkasında bir devlet gücünün 
olmaması ve belirli bir mevzuat ve yönetmelik gibi yazılı bir belgeye 
dayanmaması, diğer para birimlerin yerini alabileceği düĢüncesinin çok uzağında 
yer almasına neden olmaktadır. Ayrıca her türlü yapılan kiĢisel hesap hareketleri 
herkes tarafından görülmesi, yapılan iĢlemlerin gizliliğinin olmaması, kiĢisel 
mahremiyeti konusunu ortaya çıkarmaktadır. Küresel dünyada önemli bir risk olan 
terör finansmanı ve kara para aklama durumlarında kullanılabilecek önemli bir 
ayrıntı olarak kullanılması riski olduğu düĢünülmektedir.  

Genel olarak değerlendirildiğinde kripto paraların kullanımında oluĢabilecek 
riskler genel itibariyle dijital ortamdan gelmektedir. Dolayısıyla ortaya çıkabilecek 
güvenlik sorunlarının bertaraf etmek için kripto paralarla ilgili konuları yasal 
mevzuata dayandırılması gerektiği düĢünülmektedir.  
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Öz 

Çağımız, göçler çağıdır. Dünyanın hemen her coğrafyasında insanlar bireysel veya topluluklar halinde 
çeĢitli nedenlerle doğdukları ve ait oldukları vatanlarından uzak coğrafyalara göç etmektedirler. Bu göç 

hareketlerinin farklı sebepleri olmakla birlikte, asıl nedenin can ve gelecek güvencesi kazanma arzusu olduğu 

bilinmektedir.  

Farklı göçlerin hiç kuĢkusuz farklı sebepleri ve dinamikleri bulunmaktadır. Küresel göç hareketlerinin bu 

denli artıĢı ile ortaya çıkan tartıĢmalar ekonomik ve sosyal sorunlardan daha çok göçmenlerin bir güvenlik tehdidi 

potansiyeli taĢımalarına iliĢkin algıdan kaynaklanmaktadır. Ulus-devlet sistemi, yabancı göçmenin doğal olarak 

bu potansiyeli taĢıdığı algısına sahiptir. Günümüzde göç olgusunun güvenlik mülahazaları ile 
değerlendirilmesinin arka planında iki önemli geliĢme etkili olmuĢtur. Bunlardan birincisi 11 Eylül terör 

saldırılarıdır. Diğeri ise dünyanın sorunlu bölgelerinde iç siyasal çekiĢme ve çatıĢmalardan kaçmak durumunda 

kalan sığınmacıların sayısının hızla artmakta olmasıdır.  Ortadoğu, Afrika, Güneydoğu, Asya ve Güney Amerika 
kitlesel göç hareketlerine sahne olmaya devam etmektedir.  

Güvenlik çok boyutlu ve kapsamlı bir kavramdır. Devletlerin ülkeleri ve milletleriyle kendilerini dıĢarıdan 

gelecek tehditlere karĢı korumaları en meĢru hakları ve ödevleridir. Bununla birlikte göç eden insanların 

güvenliklerinin ve uluslararası hukukla belirlenmiĢ insan haklarının korunması da bu çerçevede ele alınması 
gereken bir husustur. Devletlerin ve milletlerin meĢru güvenlik kaygıları ile göçmen konumundaki yabancı 

uyrukluların haklarının korunması arasında muhafaza edilmesi güç bir sınır çizgisi olduğu unutulmamalıdır. Bu 

nedenle uluslararası göç yönetiĢimi eskisine nazaran içinde bulunduğumuz göçler çağında daha fazla önem 
kazanmıĢ bulunmaktadır.  

Anahtar Sözcükler: Göç, göçmenler, güvenlik, sığınmacılar, Türkiye 

MIGRATION AS A SECURITY THREAT 

Abstract 

Our age is the age of migrations. In almost every part of the world, individuals or groups migrate from 
their countries where they were born and belong to to distant regions for various reasons. Although these 

migration movements are based upon different grounds, the leading cause is recognized as securing of life and 

future.  
Various migration patterns go back to different reasons and dynamics. The increasing discussions with 

the growing global migratory movements are focussed on the perception that the migrants constitute a security 

threat rather than economic and social challenges. The nation-state system possesses the perception that the 
foreign migrant inherently implies this threat  potentially. Today, two significant facts lie behind the assessment of 

the migration phenomenon under security considerations. The first of these facts is the terrorist attacks on 11th 

September, 2001. The other is the rapid increase of asylum-seekers, who escape from internal political disputes 
and conflicts in problem regions of the world. The Middle East, Africa, Southeast Asia and South America 

continue to be the destination of mass migration movements. 

Security is a multi-dimensional and complementary concept. The protection of the states‟ themselves and 
their citizens against external threats is the legitimate right and also the duty of the states. However, at the same 

time, the protection of the security and human rights of migrants as established in international law is an 

indispensable necessity in this framework.  It must be kept in mind that there is a frontline that is hard to maintain 
between the legitimate security concerns of the states and nations and the migrating foreigners‟ rights. Thus, in 

our age of migrations, international migration governance gained more weight in comparison to the past.  

Key Words: Migration, migrants, security, asylum-seekers, Turkey  
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Ġçinde bulunduğumuz göçler çağında dünyanın hemen her coğrafyasında 

insanlar bireysel veya topluluklar halinde çeĢitli nedenlerle doğdukları ve ait 

oldukları vatanlarından uzak coğrafyalara göç etmektedirler. Bu göç hareketlerinin 

farklı sebepleri olmakla birlikte, asıl nedenin can ve gelecek güvencesi kazanma 

arzusu olduğu bilinmektedir. BirleĢmiĢ Milletler, 2017 yılında 258 milyon kiĢinin 

göçmen olduğunu ve bu sayının dünya nüfusunun % 3,5‘una tekabül ettiğini 

açıklamıĢtır (BirleĢmiĢ Milletler, 2017). Bu göçmenlerin 150,3 milyonu çalıĢma, 

4,8 milyonu da eğitim amaçlı olarak göç etmiĢlerdir. Kalan 102,9 milyonun büyük 

bir bölümünü de güvenliklerini temin amacıyla baĢka ülkelere sığınmak zorunda 

kalanlar oluĢturmaktadır. Ülke içi nüfus hareketleri bu çerçevede mütalaa 

edilmemekte olup, bunlar milli sınırlar içindeki mobilite olarak 

değerlendirilmektedir. 

Sovyetler Birliği‘nin yıkılmasıyla sona eren Soğuk SavaĢ dönemi ve küresel 

değiĢimin bir sonucu olarak hızlanan sınır aĢan nüfus hareketleri ulusal ve 

uluslararası siyasetin gündeminde üst sıralara oturmuĢtur. Bu hareketlilik tabiatıyla 

beraberinde farklı tartıĢmaları da getirmiĢtir. KüreselleĢme malların, hizmetlerin ve 

sermayenin serbest dolaĢımı imkânlarını geliĢtirmesine karĢın, insanların bu serbest 

dolaĢımdan geniĢ biçimde yararlanmaları mümkün olamamıĢtır.  

Günümüzün önemli küresel meselelerinden biri olan güvenlik sorunsalı 

bağlamında göç ve güvenlik kavramları öteden beri birlikte anılmaktadır 

(Bourbeau 2011, 28). Göç olgusu ve göçmenler günümüz dünyasında, özellikle de 

11 Eylül 2001 terör saldırılarından itibaren sürekli olarak uluslararası ve ulusal 

gündemlerin üst sıralarında yerlerini korumaktadır. Ancak, bu birlikteliğin 

tamamen sorunsuz olduğunu ileri sürmek mümkün değildir. Haklı güvenlik 

kaygılarından kaynaklanan politikaların ve uygulamaların demokrasi ve insan 

hakları bakımından tamamen sorunsuz olduğunu söylemek yanlıĢtır. O nedenle 

hukukun üstünlüğünün gözetildiği demokratik ülkelerde göç ve güvenlik 

konusunda azami dikkat gerekmekte, anayasalarda ifadesini bulan ―herkesin temel 

hak ve özgürlüklerden yararlanması‖ ilkesi ile Ġnsan Hakları Evrensel 

Bildirgesi‘nde (1948) (Aybay 2006) ve diğer uluslararası hukuk araçlarında yer 

alan ilkelere uyulması önem arz etmektedir. 

Göç konusunda çok önemli iki geliĢme, göç ve göçmenlikle ilgili 

meselelerin seyrini değiĢtirmiĢtir. Bunlardan birincisi artan terör saldırılarıdır ve 

özellikle batı dünyasında göçle ilgili algıyı ciddi biçimde etkilemiĢtir. Diğeri ise 

son dönemde dünyanın farklı bölgelerinde çıkan iç siyasal çatıĢmaların tetiklediği 

zorunlu göçlerdir. Bu geliĢmeler nedeniyle uluslararası göç öncelikle güvenlik 

mülahazaları ve algıları etrafında değerlendirilir hale gelmiĢtir.Bu yaklaĢımın haklı 

taraflarının yanı sıra, insan hakları açısından sorunlu taraflarının da olduğunu 

belirtmek gerekir. 
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Batı dünyasında göç ve güvenlik iliĢkisi esasen 11 Eylül terör saldırılarından 

önce, daha 1990‘larda bir paradigma haline getirilmiĢtir. Ġkinci Dünya SavaĢı 

sonrasında baĢlatılan konuk iĢçi programının giderek bir ihtiyaçtan ziyade tehdit 

olarak algılanması sonucu, göçmen nüfus görünürlüğüne ve göçmen mevcudiyetine 

karĢı ırkçı/yabancı düĢmanı kanaat, tutum, davranıĢ ve hatta Ģiddet olayları ortaya 

çıkmaya baĢlamıĢtır. Medyanın da etkisiyle göç, hemen her yerde bir güvenlik 

meselesi olarak görülmeye baĢlamıĢtır. 

Söz konusu algının haklı olduğu yönleri olduğu kadar göçmen kabul eden 

ülke toplumları ve yönetimleri açısından da çok ciddi risklere neden olduğu da bir 

gerçektir. En azından bu ülkelerin iç huzuru açısından meselenin sadece bir 

güvenlik meselesi olmadığı, aynı zamanda toplumun genel çıkarlarını gözeten 

bütünlüklü politikalarla ele alınması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Bu politikaların 

demokrasi, insan hakları ve uluslararası hukuk ilkeleri çerçevesinde düzenlenmesi 

önemlidir.  

ÇalıĢma içerisinde güvenlik kavramı, göç olgusunun tüm tarafları, özellikle 

de göçmen kabul eden ülkeler ile bizatihi göçmenlerin güvenliği açılarından ele 

alınmıĢtır. Esasen güvenlik kavramı ilgili literatürde devlet güvenliği ve insan 

güvenliği olarak iki ayrı planda ele alınmaktadır. Konuya sosyal bilimler açısından 

bakıldığı kadar uluslararası insan hukuku penceresinden de bakılması elzemdir. 

Uluslararası iliĢkiler çalıĢmaları açısından bakıldığında ise, güvenliğin sosyal 

inĢacılık yaklaĢımının en çok kullanıldığı bir alan olduğu, bu yaklaĢıma neo-

realizm, liberalizm ve eleĢtirel kuramın karĢı söylemler geliĢtirdikleri 

görülmektedir (Huysmanns 2002, 43).  

ĠnĢacılık, egemen uluslararası iliĢkiler paradigmaları, gerçekçilik ve 

liberalizm için önemli bir teorik meydan okuma haline gelmiĢtir (Tsai 2009, 21-

22). Uluslararası sistemdeki değiĢim ile oyuncuların sistemdeki davranıĢları 

arasındaki etkileĢim çoğu zaman bir inĢacı mercek kullanılarak incelenebilir ve 

açıklanabilir. Özellikle, kimlik, fikirlerin gücü, aktörler ve onların sosyal 

bağlamları arasındaki etkileĢimler, aktörlerin sözcüklerinin ifade ettiği kavramlar 

ve etkileĢimler gibi yapıcı kavramlar ve aktörlerin var oldukları dünyayı 

Ģekillendirdiği ve ne istedikleri gibi daha önce açıklanamayan etkileĢimlerin 

birçoğunu uluslararası iliĢkiler içinde analiz etmek için kullanılmıĢtır. ĠnĢacılığın 

en verimli olduğu alanlardan biri de uluslararası güvenlik iliĢkileridir. Geleneksel 

yaklaĢımlar güvenliğe güvenlik kültürü ve kurumlarına iliĢkin paradigmaları 

üzerinden yaklaĢırlarken inĢacı yaklaĢım kimlik ve aidiyet üzerinden insan 

güvenliği odaklı da bir bakıĢ açısıyla söylem geliĢtirmeye çalıĢmıĢtır. Bu kapsamda 

güvenlik bilinci, ulusal kimlik ve aidiyet ile ulusal çıkar gibi kavramlar güvenlik 

yaklaĢımına farklı perspektifler kazandırmıĢtır. Ġnsan odaklı güvenlik anlayıĢı 

böylece yeni bir boyut kazanmaktadır. Bununla birlikte sosyal inĢacılık karĢıtı 

realist görüĢün en önemli temsilcilerinden biri olan ve uluslararası iliĢkilerde 

güvenlik endiĢesini ve korkuyu odak alan John Mearsheimer, güvenlik konusunda 
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inĢacı yaklaĢımdan çok farklı bir duruĢun temsilcisidir (Pashakhanlou 2017, 92). 

Bu konudaki tartıĢmalara bakıldığında sosyal bilimin henüz insan odaklı güvenlik 

anlayıĢı ile devletin güvenliğini merkeze alan güvenlik anlayıĢı arasında bir 

uzlaĢıdan uzak olduğunu söylemek yanlıĢ olmayacaktır. Bu çalıĢmada söz konusu 

kuramsal tartıĢmalardan bağımsız olarak bir güvenlik tehdidi olarak göç olgusu 

farklı boyutlarıyla ele alınmaktadır. Ancak, meseleyi sadece devletin güvenliği 

olarak almanın günümüz dünyasında artık eskisi kadar kabul görmeyeceğini, 

küreselleĢmenin getirdiği bilginin yoğun dolaĢımı, karĢılıklı etkileĢimin hızla 

arttığı ve demokratik değerlerin gelecekte daha fazla hatırlanacağı gibi hususların 

realist güvenlik algısını kısmen de olsa zayıflatacağı düĢünülmektedir. Nitekim 

Türkiye‘nin Suriyeli sığınmacılara karĢı sergilediği insani tutum, bu konuda 

güvenlikçi yaklaĢımların daha çok etkisinde kalan batılı ülkelerin tutumuna kıyasla 

bu görüĢümüzü teyit eder niteliktedir. 

1. GEÇMĠġTEN GÜNÜMÜZE GÖÇ 

Göç, insanların çeĢitli nedenlerle bireysel veya topluluklar halinde 

doğdukları coğrafyalardan farklı coğrafyalara geçici veya sürekli olarak yaĢamak 

üzere gitmeleri olgusudur (Castles/Miller 2008; Meyers 2000, 1245). Bu nedenler 

daha iyi bir yaĢam standardına kavuĢmak veya sadece güvenli bir yaĢama 

arayıĢıdır. Ġlk çağlardan beri siyasal çalkantılar, savaĢlar veya kökeninde iklim 

değiĢikliği olan ekonomik sıkıntılar bireysel ve kitlesel göçlerin temel gerekçeleri 

olmaktadır. Yoksulluk, göçe teĢvik eden en önemli unsurlardandır. Bu nedenle ilk 

çağlardan beri göç hareketleri daima insanlığın en önemli gündem maddelerinden 

birini oluĢturmaktadır. 

Günümüzde dünyanın hemen her yöresinde nüfus hareketleri devam 

etmektedir. Göçler esasen tarihin baĢlangıcından bu yana insanlığın en önemli 

konularından biri olmuĢ, uygarlıkların oluĢması, geliĢmesi ve nitelik değiĢtirmesi 

halkların birbirleriyle karıĢması sonucunda yaĢanmıĢtır. Bu olgunun tarihin belli 

çağlarında dıĢ etkenlere bağlı olarak etki ve Ģiddetinin artmasına tanık olunmuĢ, 

ancak göçlerin insanlığın geliĢmesinde en önemli bir amil olduğu gerçeği 

değiĢmemiĢtir. Tarihe bakıldığında, örneğin Kavimler Göçü (350-800) Avrupa 

milletlerinin oluĢmasında çok ciddi bir etkiye sahip olmuĢtur. Kısaca göç, ilk 

çağlardan beri sonuçlarıyla toplumların en çok etkilendikleri bir olgu 

konumundadır. Zira meskûn bir coğrafyaya dıĢarıdan gelenlerin yerli toplum 

üzerinde değiĢime zorlayan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal etkilerinin olması 

tabiidir.  

Osmanlı Ġmparatorluğu‘nun yıkılıĢ döneminde, 1878 Berlin Konferansı 

döneminden itibaren özellikle yitirilen topraklardan on yıllarca süren Anadolu‘ya 

yönelik göç dalgaları, 1989 Bulgaristan‘dan zorunlu göç hadisesine kadar devam 

etmiĢtir. Balkanlar‘dan çoğunlukla komünist komĢu ülkelerle yapılan ikili 

anlaĢmalarla 1950‘lerden 1960‘ların sonuna kadar dönem dönem ülkemize soydaĢ 

göçleri yaĢanmıĢtır. Anadolu‘ya ayrıca 1860‘larda Kafkasya‘dan, Lozan BarıĢ 
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AntlaĢması‘ndan sonra ―mübadele‖ ile Yunanistan‘dan ve Anadolu‘dan 

Yunanistan‘a göç edenlerin ülkemizin nüfus geliĢmeleri tarihinde önemli yeri 

vardır. 1991‘de Birinci Körfez SavaĢı ertesinde Irak‘tan ülkemize sığınan yaklaĢık 

500 bin Irak vatandaĢı Kürt, son dönemde ülkemize sığınan ve büyük çoğunluğuyla 

soydaĢ olmayan sığınmacı akımının ilki sayılmaktadır. 2011‘de Suriye‘de patlak 

veren iç savaĢın sonunda baĢta Türkiye olmak üzere, Suriye‘nin komĢularına çok 

ciddi bir sığınmacı akımı yaĢanmıĢtır. Göç Ġdaresi Genel Müdürlüğü‘nün sayılarına 

göre bugün Türkiye‘de 3.680.000 civarında geçici koruma altında Suriyeli 

sığınmacı ikamet etmektedir (Göç Ġdaresi Genel Müdürlüğü, 2019).  

Türkiye‘nin göç tarihinde bir diğer önemli geliĢme ise, 1960‘lı yıllarda 

baĢlayan Batı Avrupa‘ya iĢgücü göçüdür. BaĢlangıçta kabul eden devletlerle 

Türkiye arasında akdedilen ve devlet kurumlarının gözetiminde gerçekleĢtirilen 

iĢgücü göçü ile baĢlayan sürecin 58. yılına geldiğinde, yerleĢik olarak yaĢayan 

vatandaĢlarımız ve yaĢanılan ülkenin uyruğuna geçen soydaĢlarımızın sayısı 

Avrupa ülkelerinde neredeyse 7 milyonu bulmuĢtur (DıĢiĢleri Bakanlığı, 2019).  

Türkiye, bugün bölgesinde ve dünyada en çok sığınmacı kabul eden ve 

göçmen barındıran bir ülke olarak son yıllarda güncelleĢtirdiği mevzuatı ve 

kurumsal altyapısı ile küresel göç olgusunun önemli bir aktörü haline gelmiĢtir. 

Özellikle Suriyeli ve diğer bazı ülkelerden ülkemize sığınan ve geçici koruma 

altına alınan kiĢilerle ilgili olarak Türkiye‘nin 2011 yılından bu yana hassasiyetle 

sergilediği politikalar ve uygulamalar, esas itibariyle sığınmacıların hakları 

açısından olduğu kadar ülkemizin ve bölgemizin güvenliğinin temini açısından da 

dikkat çeken özellikler taĢımaktadır. Bu uygulamalar, ülkemizin güvenlik kaygıları 

ile sığınmacı ve göçmenlerin haklarının muhafazası arasındaki dengenin de 

baĢarıyla gözetildiğine iĢaret etmektedir.  

2. GÖÇMENLER VE GÖÇ ETTĠKLERĠ ÜLKELERDEKĠ GÜVENLĠK 

TEHDĠTLERĠNE ĠLĠġKĠN ENDĠġELER  

Günümüzde, özellikle Sovyetler Birliği‘nin çöküĢü ve küreselleĢme olgusu 

ile birlikte nüfus hareketlerinde ciddi bir artıĢla karĢılaĢılmaktadır. Göç konusunda 

çok önemli iki geliĢme göç ve göçmenlikle ilgili meselelerin seyrini değiĢtirmiĢtir. 

Bunlardan birincisi 11 Eylül 2001 terör saldırılarıdır. Bu terör saldırısı özellikle 

batı dünyasında göçle ilgili algıyı ciddi biçimde etkilemiĢtir. Diğeri ise son 

dönemde dünyanın farklı bölgelerinde çıkan iç siyasal çatıĢmaların tetiklediği 

zorunlu göçlerdir. Özellikle Avrupa ülkelerine ve Amerika BirleĢik Devletleri‘ne 

yönelik kitlesel sığınmacı akımları bu ülkelerdeki hassasiyeti ve tartıĢmaların 

niteliğini önemli ölçüde etkilemiĢ bulunmaktadır. Böylece uluslararası göç 

öncelikle güvenlik mülahazaları ve algıları etrafında değerlendirilir hale gelmiĢtir.  

Bu yaklaĢımın haksız olduğunu ileri sürmek haliyle mümkün değildir. 

Bununla birlikte, mesele insanın çıkarı ve hakları söz konusu olduğunda ortaya 

çözümü güç bir ciddi sorun çıkmaktadır. Bu hususa aĢağıda tekrar değinilecektir. 
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Fakat bu noktada belirtilmesi gereken, güvenlikleĢtirilen göç olgusunun insanların 

serbestçe dolaĢımı açısından ve uluslararası göçe iliĢkin algıları belirlemesi 

bakımından çok büyük önem taĢımakta olduğudur.   

Esasen batı dünyasında göç ve güvenlik iliĢkisi 11 Eylül terör saldırılarından 

önce, daha 1990‘larda bir paradigma haline getirilmiĢtir. Ġkinci Dünya SavaĢı 

sonrasında noksan iĢgücünü istihdam maksadıyla baĢlatılan konuk iĢçi programının 

giderek ihtiyaç duyulmaz hale geldiğine iliĢkin algı, Avrupa ülkelerinde göçmen 

meselesinin ekonomik faydadan farklı biçimlerde bir tehdit olarak düĢünülmesine 

yol açmıĢtır. Bu geliĢmenin önemli sebeplerinden biri de göçmen nüfusun 

görünürlüğünün artmasıdır.  Netice itibariyle bu görünürlüğe karĢı ırkçı/yabancı 

düĢmanı kanaat, tutum, davranıĢ ve hatta Ģiddet olayları ortaya çıkmaya 

baĢlamıĢtır. Medyanın da bu konuda önemli bir taraf olması meselenin daha da 

derinleĢmesine yol açmıĢtır (Koch 1996).. Böylece göç, hemen her yerde bir 

güvenlik meselesi olarak görülmeye baĢlamıĢtır. Bu algının haklı olduğu yönleri 

kadar göçmen kabul eden ülke toplumları ve yönetimleri açısından da çok ciddi 

risklere neden olduğu da bir gerçektir. En azından bu ülkelerin iç huzuru açısından 

meselenin sadece bir güvenlik meselesi olmadığı, aynı zamanda da toplumun genel 

çıkarlarını gözeten bütünlüklü politikalarla ele alınması gerektiği ortaya 

çıkmaktadır. Bu politikaların demokrasi, insan hakları ve uluslararası hukuk 

ilkeleri çerçevesinde düzenlenmesi önemlidir. 

Göç olgusunun güvenlik tehditleri oluĢturduğu keyfiyetini daha ayrıntılı ele 

almak yararlı olacaktır. AĢağıda göçmenlerin gittikleri ülkelerde hangi tehditlere 

neden olduğu tartıĢılmaktadır. 

Çağımızın en ciddi tehlikelerden biri hiç kuĢkusuz terörizmdir 

(Taylor/Torpy 2013, xvıı-xxı). 
 
Terörist örgütler ve eylemleri çok eski çağlardan 

beri insanlığın düĢmanı olmuĢtur. Fakat Ġkinci Dünya SavaĢı sonrasında siyasal bir 

araç olarak farklı coğrafyalarda terörizme baĢvurulması yaygınlaĢmıĢ, böylece 

ülkelerin ve milletlerin bütünlüklerini tehdit eden ciddi bir olgu ile karĢılaĢılmıĢtır.  

Terör örgütleri, baĢka ülkelere göç eden mensuplarından bulundukları 

ülkelerdeki siyasal, örgütsel ve ekonomik destek almaktadırlar (Schneider/Hofer 

2008, 67-69). Bu ülkelerin aynı zamanda da demokrasi vs. gibi gerekçelerle terör 

örgütlerinin göçmen olarak o ülkelere yerleĢen veya mülteci olarak kucak açtıkları 

mensuplarını hedef ülkelere karĢı araçsallaĢtırdıkları görülmektedir.  

Yine ülke dıĢından göçmen veya sığınmacı olarak gelen terör örgütü 

mensupları geldikleri ülkelerde gerçekleĢtirdikleri eylemlerle göç ve göçmen 

algısını etkilemektedirler. Bu teröristlerin devam eden küresel göç akımlarından 

istifade ettikleri ve bazı kabul eden ülkelerin liberal göçmen politikalarını istismar 

ettikleri görülmektedir.  
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Yasal veya düzensiz göçmenlerin gittikleri ülkelerde organize suç örgütleri 

oluĢturdukları ve bu vasıtayla ülke kanunlarına ve ekonomisine aykırı iĢler 

yaptıkları sıkça rastlanan bir husustur (www.ghadban.de, 2018). Nitekim geçmiĢte 

ve bugün birçok göçmen kabul eden ülkede göçmen grupları arasında mafyalaĢma 

olarak nitelendirebileceğimiz yapılanmalar, bu ülkelerin ciddi güvenlik meselesi 

olarak bilinmektedir. 1990 sonrası Almanya‘da eski sosyalist ülkelerden 

(Arnavutluk, Rusya) göç edenlerin arasından organize suç örgütleri doğmuĢtur. 

Günümüzde de birçok Alman kentinde Lübnan kökenli geniĢ ailelerin organize suç 

faaliyetleri ile mücadele edilmektedir. Terör örgütleri de organize suç örgütlerinin 

faaliyetlerine benzer faaliyetleri kullanmaktadır.  

Bir ülkenin beĢeri sermayesi, yani demografik yapısı en önemli 

zenginliğidir. Yukarıda değinildiği üzere, milletler göçlerle oluĢmuĢtur. Ancak 

günümüzün ulus-devlet yapılanmasında da belirleyici olan temel felsefe, 

vatandaĢlarla vatandaĢ olmayanların ayrımıdır. Hemen her anayasa metninde temel 

hak ve özgürlüklerden ―herkesin‖ yararlanacağı belirtilmiĢ, ancak yasalarla 

getirilecek kısıtlamalara da cevaz verilmiĢtir. Böylece vatandaĢla vatandaĢ olmayan 

arasında kesin farklılık ortaya çıkmaktadır. Bu noktadan hareketle, hiçbir ülke 

mevcut millet yapısının gelen yabancılarla değiĢmesine rıza göstermek 

istememekte, bu olası demografik değiĢimi de bir güvenlik tehdidi olarak mütalaa 

etmektedir.  

Ülkeye gelen göçmenler beraberlerinde kültürel değerlerini, davranıĢ 

biçimlerini, inanç değerlerini ve kısaca kimliklerini de getirmektedirler. Bu 

farklılıklar yine kabul eden pek çok ülkede milli bütünlüğe yönelik bir tehdit olarak 

algılanmaktadır. Özellikle son dönemde hemen hemen bütün dünyada yükselen 

popülizmin farklılıklara karĢı tahammül ve saygının azalmasına ciddi biçimde katkı 

yaptığı görülmektedir. Günümüzde kültür ve kimlik üzerine inĢa edilen politikalar 

toplumları siyasi kültürüne egemen olmuĢtur. Bu durum genellikle iç siyasal 

dengeleri de alakadar ettiği için göç ve güvenlik bağlamında sıkça gündeme 

taĢınmaktadır.  

Göçmenler gittikleri ülkenin siyasetinde zaman içersinde farklı biçimlerde 

etkili olabilmektedirler. Bu etki, kabul eden ülkedeki yerleĢik yerli nüfus tarafından 

kolaylıkla kabul edilmemekte ve bir güvenlik tehdidi olarak algılanmaktadır. 

Ancak küreselleĢme ülkeler arasındaki sınırların geçirgenliğini bir ölçüde arttırmıĢ 

bulunmaktadır. Bu geçirgenlik ulus-devlet yapılanmasının engellemelerine rağmen 

gelecekte de artacak ve sınır dıĢı kaynaklı siyasal etkileĢimler göçler bağlamında 

farklı coğrafyalarda artarak devam edebilecektir. Bu çerçevede esasen ulus-

devletler açısından yapılacak çok fazla Ģey yoktur. Aynı siyasal etki, göç ülkesinde 

bulunan göçmenlerin menĢe memleketine yönelik siyasal faaliyetlerinde de 

olmaktadır. Nitekim 15 Temmuz 2016 darbe giriĢimi ertesinde Türkiye‘den kaçan 

terör örgütü mensuplarının kendilerine kucak açan ülkelerden Türkiye‘ye yönelik 

zararlı faaliyetlerine devam ettikleri görülmektedir.   
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Göçmen akımları esas itibariyle menĢe, transit ve göç ülkeleri açısından bir 

ekonomik değer de ifade etmektedir. Bu ekonomik katkı son yıllarda göçün 

güvenlikleĢtirilmesi ile en azından algıda eski ehemmiyetini kaybetmiĢ olarak 

görünmektedir. Ülke dıĢından gelen yabancılar ekonomik bakımdan bir yük ve 

özellikle de sosyal bütçeleri istismar etmeye yatkın oldukları gerekçesiyle bir tehdit 

olarak değerlendirilmektedir. Ancak bu algının büyük ölçüde isabetsiz olduğu 

düĢünülmekte ve göçmen nüfusun göç edilen ülkenin ekonomik hayatında olumlu 

katkılarının bulunduğu göz ardı edilmektedir. Bu konuda Almanya Göç Dairesi 

tarafından yayınlanan bir rapordaki veriler düĢüncelerimizi teyit eder niteliktedir 

(www.bamf.de, 2019).  

Tüm bu unsurlar devletlerin göç politikalarını öncelikle güvenlik 

penceresinden görmelerine yol açmaktadır. Bu tutum güncel göç literatüründe 

farklı açılardan tartıĢılmakta ve ulus-devletin egemen olduğu günümü dünyasında 

göçün güvenlikleĢtirilmesi bir anlamda kaçınılmaz görülmektedir. Bununla 

beraber, göç olgusunun güvenlik mülahazaları ile ele alınması büyük ölçüde bu 

olgunun ana aktörü olan göçmenlerin insan haklarının dikkate alınmaması 

sonucunu da beraberinde getirmekte, güvenliği aynı zamanda göçmenlerin 

güvenliği olarak da ele almanın etik açıdan zorunlu olduğu düĢünülmektedir. Bu 

nedenle, toplumun ve ülkenin güvenliği için atılan yasal ve meĢru adımların, aynı 

zamanda söz konusu kırılgan grubun mensuplarının da haklarının dikkate alınması 

suretiyle gerçekleĢtirilmesi gerekmektedir. Göçmenleri tümüyle bir güvenlik 

tehdidi olarak görmek etik açıdan sakıncalıdır. Özellikle göçmenlerin hangi statüde 

olurlarsa olursa olsunlar, keyfi gözaltı veya keyfi sınır dıĢı etme gibi davranıĢlarla 

karĢılaĢmaları eleĢtiri konusu olmaktadır.   

Meseleye bu açılardan bakıldığında milli mevzuatların ilgili hükümlerine ve 

uluslararası hukuk araçlarında öngörülen ilkelere bütünüyle uyulması ihlallerin 

önlenmesi için elzemdir. Ne var ki, geleneksel olarak göçmen kabul eden birçok 

ülke dahi bu hususlarda gereken özeni göstermemekte ve güvenlik gerekçesiyle 

ekonomik amaçla Avrupa‘ya göç etmeye çalıĢan yoksul Afrikalıların Akdeniz 

sularında hayatlarını kaybetmesine adeta göz yumulmaktadır.  

Göç konuları günümüzde uluslararası iliĢkilerde en çok istismar edilen 

konulardandır. Varsıl ülkelerin zenginliklerini yoksul göçmenlerle paylaĢmama 

adına göçü bir suç ve güvenlik tehdidi olarak görmeleri genel göçmen karĢıtı 

politikaları tetiklemiĢtir. Göçmenlerin arasına karıĢan teröristler, suç örgütü üyeleri 

veya genel olarak istismara yatkın kiĢilerin varlığı tüm göçmen kitlelerine mal 

edilebilmekte ve dolayısıyla göçmenler topyekûn tehdit olarak algılanmaktadır. 

Göç ve göçmen konuları devletlerin dıĢ politikalarında giderek önemli bir yer iĢgal 

etmeye baĢlamıĢtır. Ancak, tüm güvenlik ve insan hakları ile ilgili alanlarda olduğu 

gibi bu konuların tümü göç akımlarına hedef olan ülkelerin çoğu tarafından 

kolaylıkla istismar edilebilmekte, hatta tehditlerin baĢka ülkelere ihracı bile söz 

konusu olabilmektedir.  

http://www.bamf.de/


Güvenlik Tehdidi Olarak Göç 

695 

3. GÖÇMENLERĠN HAKLARI VE ULUSLARARASI GÖÇ 

YÖNETĠġĠMĠ 

Hangi nedenle olursa olsun, kitlelerin göç etme zorunda kalmalarının hemen 

her coğrafya için önemli bir sorun oluĢturduğu tartıĢılmaz bir gerçektir. Fakat bu 

tehdit algısından ötürü nüfuz hareketlerini engellemek veya yasaklamak da çok 

mümkün değildir. Bu nedenle uluslararası toplumun yeni ve etkili yönetiĢim 

araçlarına ihtiyacı vardır. Bu araçlardan en yenisi 2018 Aralığında MarakeĢ‘de 

imzalanan iki adet Küresel Göç Paktı‘dır. Bunlardan birincisi düzenli ve güvenli 

göç hareketleri öngörürken diğeri mültecilerin hakları açısından yönetiĢimi gerekli 

görmektedir. Ne var ki, bu araçların ikisi de bağlayıcı değildir. Göçmen hakları 

konusunda Ģimdiye kadar BirleĢmiĢ Milletler bünyesinde sadece bir bağlayıcı 

sözleĢme hayata geçirilebilmiĢtir. Tüm Göçmen ĠĢçilerin ve Aile Fertlerinin 

Haklarının Korunmasına ĠliĢkin Uluslararası SözleĢme öncelikle menĢe ülkeleri 

arasında itibar görmüĢ ve sadece 55 ülke tarafından onaylanmıĢtır. Bu ülkelerin 

arasında Türkiye de vardır (Ünver 2017, 85-102). 

Haklarla ilgili durum bu iken devletlerin terörle ve suçla mücadelede de 

güçlü bir yönetiĢim arzusu taĢımamaları nedeniyle etkin bir savaĢım 

gerçekleĢtirilememektedir. Böylece göçmenler bir yandan kendi ülkeleri dâhil, 

transit geçtikleri ve gittikleri ülkeler açısından bir tehdit algısıyla karĢı karĢıya 

kalırken diğer taraftan da onların da içinde bulunduğu muhtemel somut tehlikelerle 

tam olarak mücadele edilmesi kolay olmamaktadır.  

SONUÇ 

Göç olgusu insanlığın geçmiĢinde olduğu gibi bugününde ve yarınında 

önemli bir küresel konu olarak kalacaktır. Dünyanın pek çok yöresinde varlığını 

sürdüren yoksulluk, eĢitsizlik, insan hakları ihlallerine neden olan hukuksuzluk ve 

tahrip edilen çevre ile değiĢen iklim koĢulları bundan sonra da kitlelerin farklı 

coğrafyalarda güvence aramaya yönelmesine neden olacaktır. Polisiye tedbirlerle 

kısmen durdurulabilse bile bu insani sorunun temelindeki nedenler ortadan 

kaldırılmadığı sürece göçler devam edecektir. Bu durumda yeni uluslararası 

yönetiĢim mekanizmalarının ortaya çıkarılması ve politikaların uygulanması 

elzemdir. Göç olgusu ve göçmenler, devletlerin en meĢru hak ve ödevi olan 

güvenliğe bir tehdit oluĢturuyorlarsa bununla hukuk ve demokrasi ilkelerine 

uyularak mücadele edilmesi gereklidir. Söz konusu mücadelenin evrensel insan 

hakları ilkeleri doğrultusunda yapılması, insan güvenliğinin kamusal güvenlikten 

ayrı mülahaza edilmemesi bu noktada üzerine titizlikle durulması gereken husustur.  
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